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e 223. . · . . ... 

doão Lopes: 
Questão de ordem, pags. S9 .. e <JO. 

J9iio Pin~el~9: · 
Fo,·ças de ter ra, pags. 312, 3i3, 314 e 315. 

~artinho llodrlggea : , . · •.. , 
'· .. 
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A, relativo á amnistia.- Pag. 484:. · -

Do Sr . .Moreira. da Silva, declarando nãQ. te~ 
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Do Sr .. Fonseca Hermes ~o projecto n. 55 de 1892. 
- Pag.· 417 • 

. DÓ Sr • . Moraes Barros e outros ao projecto 
n 76 de 892 or anizando a olicia do Dis-
tricto Fedet>al.- Pag. 420. 

:Do. Sr. Bellarmino de .Mendonça ao projecto 
n. 23 B, fixando a força de terra.- Pag 

. 423. j 

Do Sr. João Lopes ao projecto n. 23 B, lixando 
, a força de ·terra.- Pag. 423. 

.·J)o · SL". Espuíto Santo a_o-projecto n: 23 B, 
;,.,, :} : t\~ndo a força_d~ t;erra.- Pag. 427. 

Do Sr. Costa Machado ao project.o n. 58 de 
i892 (interpretando a lel eleitoral).- ;J?ag. 
440. 

. 
c to n. 58 deste a uno (int~rpretando a lei elei
toral).- Pag. 441. 

Do Sr. Andre avalc a r 
iS9t (lb::tndo a despeza do JHinisterio da Jtts
tiça e Negocios Interiores).- Pag. 444. 

L>o Sr. Fl'ancisco Veiga. e outros ao projecto 
n. . 86 de 1892 (lhando a despeza do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores).- Pag. 445. 

Do Sr. Dionysio Cerqueira ao projecto n. 26.
Pag. 457. 

Do Sr. João de Siqueira ao projecto n. 29 A, de 
iê9:2 {<ll)Oseutadoria de magistrados).- Pag. 

Do Sr. O. Yalla.rlão ao projecto n. 86 (fixando 
a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios 
lnte1·iores).- Pag. 458. 

Do Sr. Alcindo Guanabara e outros ao projecto 
n. 86 de i892 (ol:'çamento do Ministerio da 
Justiça. e Negocias Interiores).- Pag. 458. 

Do Sr. antos ere1ra e ou ros ao prOJecto 
n. 86 de 1.892 {ot•ça:mento do Ministerio da 
Justiça e Negocíos Interiores).--. Pag. 458. 

Do Sr. Francisco Veiga ao projecto n. 86, de 1892 
(orçamento du :Ministel."lO da Justiça e Nego
cios Interiores).- Pag. 458. 

Do Sr. Oiticica e outros ao projecto n. 21 de 
. 1892, isenção de direitos.-Pag. 460. 
Do Sr. Sá Andrade e outros, Matta Bacellar e 

~ 'ecto n. 21 isencão de direitos. 
- Pag. 4f50. 

Do Sr. Badaró ao projecto n. 87, fixando a des
peza do .i\linisteriv das Relações Ex.terioJ."es.-

ag. 
Do Sr. Glicerio ao pat-ecer n. 37, petição da 

S. Paulo Railway.- Pag. 490. . 
Do Sr Tolentino de Carvalho e outros ao pro

ject~ n.. t47 A, creando uma escola de mach.i
nista.s no Pará.- Pag. 491. 

Do Sr. Bellarmino de Mendonça: ás redacções 
dos projectos ns. 22 C e 2.2 D, amnistia.
Pags . 4U5 e 496. 

Do Sr. Pires Ferreira ao pt~ojecto n. 253 de 189!, 
meio soldo a i\iaria Joaquina de Albuquerque 
e outros .- Pag. 50~. 

Do Sr. Carlos Campos ao projecto n. 231. de 1891, 
reversão em favor de Carolina Angelica de 

. Andrade Vasconcellos.- Pag. 509. 
Do Sr. l\lanoel Fulgencio ao-projecto n. 58 deste 

· · · lei o 1-Pa • 
536 . . -

Do Sr. Amorim Garcia ao projecto n. 58, inrer-
pret.a.ndo a. lai eleitoral.- Pag. 537. · 

Do Sr. Zama ao projectl) n. 58, interpretando a 
lei eleitoral.- Pag. 537. 

Do Sr. Chagas Lobato e ?.utro~. ao _pro}ecto 
n. 58, interpretando a let eleitoral.- Pag. 
537. 
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Do Sr. João Vieira. ao projecto n. 58, inter- i 
pretando a lei eleitoral.- Pag. 538. 

• ' 1 • o ' ' " 
projecto n. 76 que organisa a policia do Dis
tricto Federal.-Pag. 545. 

Do Sr. Valladão e outros ao ro· c . t<> 
anno (policia. do Distl'ict.o Pede~al).-Pa.g. 5'.)i. 

Do Sr. Espírito Santo uo rwojectv n. 7G (poHcl::l. 
do Distl'icto Federal).- Pà.g. 507. 

Do .Sr. Pi~es J!erreira. ao p1·~jecto n. 76 (poli· 
em do D1s~r1cto Federal).- Pag. 615. 

Dos Srs. Garcia Pires e outros á couclusiio do 
parecer n. 42 (relati.-o ao fumo).- Pa,.,.s. 623 
e 624. 0 

Dos Srs. Tosta e outros ao substitlHivo do 
j . . ') 

fumo}.- Pag. 636. 
Dos Srs. Nilo Peçanha e outros a.o projecto 

n. 87 (o1'ça.mento das Relações Exteriores • 

Do Sr. Pedro Americo ao projecto n. 87 (orco.
:roento das Relações Exteriores).- Pag. 642. 

Indicações: 
· Em. fac~ d::~. comznoção in terna que se verifica 

no R1o Grande do Sul e de que dã.o teste
munho declarações publicas do Governo in
dico que a Camara dos Srs. Deputàdos, 
medeante audienci<L urgen·te da commissão de 
constituição, pratique o que lhe cumprir de 
conformidade com as a.ti.L"ihuições do Co o ,.,.resso 
Nacional e de accordo com os altos inte~csses 
dn; paz, da autonomia do Estado e da Repu-. ~· . 

. • .- o . ' . 
9, 10, H, 12, i3. 14, 15, 16, 17, 18 e 19. · 

Para q~e ~e declare si: em face do art. 90 da 
on 1 :- • ·- .,. 

imposto sobre transmissão de propriedade pela 
c?mpra e venda de embarcações. De Jose .:\Ia· 
r1ano.- Pags. 61 e 62. 

!Mensagens : 
Relativa á necessidade de reor"'anisação do sei."

-yiço policial no Districto Federal ('~·ide pro
Jecto n. 76).- Pags. 33 e 34. 

R~2.tiva á propriedade das millas.-Pags. 51 e 

Relativa á necessidade da abertura de um cL·e
dito para compra do material destinado á 
Estrada de Ferro Central do Brazil.- Pags . 
297 e 298. 

Rel?-tiva. ·á abertura. de credi tos para occor1•er a 
d1versas despezas do Mínisterio da Marinha. 
-Paga. 5iô e 517. 

Ofticlos: 

Remettendo, com emendas. a proposição desta 
~amat-a, estabelecendo os casos de competen
Cla exclusiva dos poderes federaes oú. esta
doaes para resolverem sobre vias de commu
nicação fiuviaes ·ou terrestres, bem como I 

aquelles em que eleve l1ave1· accordo entre a 
União e os estados ou destes entt·e si.-· 

Remettenclo o projecto claquclla Camara que au
torisa. o Po·ler r.:s:ecuti\·0 a conceder ao ha
eh:u·el Ernegto Rudg-e da Silva Ramos, pt'o-
eut· ( l'.eccwn< t <~ .pn. tca. no es o e 
S. Paulo, dez mezes de licença, sem ordenado, 
<dini (\e tr:ttaL· ele sua sancleonde lhe convier. 
-Pag-. 1. 

Rem:•ttendo o pt·ojecto altel·ando as disposições 
do ;.trt. So § 4° dn. lei n. 213 de 30 de dezem
bro dt! i891.-Png. :3:3. 

Communicando que en,·iou ú. sancçfio os anto
graphos da re;::oluçã.o elo Congresso Nacional, 
relativos ao tenente l'eformaclo Raymltndo · 
Pet·di,.,.ão de Oliwira.-Pa ..... 33. 

Remettendo o p1•ojecto que regult.l o estado de 
sitio.- Pago. 33. · • 

Enviando o ro'ecro de re"imento commum ao 
Congt·esso ~at:IOn:.l. .-Pags. , o e 5 • 

Comnmnícando que enviOtl á sancção os auto· 
graphos da. resolução do CoogreS$0 Nacional 
· · "' ) to tla indemniza ã a 
Antonio Alcantar:.l. da Fonseca Guimarães.
Pag. 15Ll. 

Enviantlo o ))l'Djecto c1ue concede aposentadoria 
:1 Bern~n·do José d~ Castro.-Pag. 249. 

Enviando o projP.cto mandando reverter ao qua
dro activo do ex.e-rcito o cot·onel reformado 
Christiano Freclet·ico Buys.-Pag. 249. 

Enviando o projecto que define os direi,os a ~ue 
r;e refere o art. 72 § 3° d~ Constituição ] e
deral.-Pag. 249 • 

Communicando que enviou :J. sancção o decreto 
do Congl'esso Nacional que concede as honras 
do posto de capitão de fragata a Adolpho Ha.s-

o• 

Envianclo o p1.·~jecto regulando os vencimentos 
e aposen!adorias dos empregados da. arreca
daçiio ~lo imposto de gado.-Pag. 319. 

Communicando que foi promulgada uma das 
vias do autogra.pho da t·es.:.-luçã.o do Congresso 
que concede "isenção de qualquet· imposto de 
importação pai-a todos os machinismos e aP':"' 
parelhos im~ort!~-dos do. estrangeiro J:lll;ra as 
fabricas de ilaçao e tec1dos. companh1as de 
an-uas e trafego marítimo, no estado do Ivla-
r:nhiio.-Pag. 354. -

Communicando que foi devolvido áquella Ca
mara, sancciona lo, um dos a.utographos da 
resolução do Congresso que conceda a D. Isa
bel CurveUo de :\Jenezes, viu.va do tenente 't'e- . 
formado do e:s:ercHo Helvecio Muniz Telles 
de Meneze_s, ã pensão vitalicia de 50$ mensaes • . 

e• . 
Communicando que foram devolvi~as áquella · 

Camara, sanccionadas, uma das Vlas de cada 
um dos autoo-rai>hos das resoluções do Cou
o-rasso, mandando admiltir no quadro activo 
do exerci~o o tenente ~eformado B.a.ymundo 
Perdigão de Oliveira, e outra autorisando a 
concessão de um an.no de licença, sem venci
mentos, ao eapit~o. de artilharia Octavio Gon-
çalves da Silva.-Pag. 354. · .: . 
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c 
· Camar.-.., sanccionadas, uma das '·ias de cada 

um dos autogràphos das resoluções do Con
gresso, isentando do imposto de importação 
todo o ma:ter- - ' 1saçao ue 
agtta potav<!l na ,·illa do Curralinho, no esta
do da Bahia, e recon11ecendo a DO. Panlina 
Huet de Bacellar Pinto Guedes, Jnlieta Huet 
de Bacellar Pinto Guedes e Orminda Huct de 
Bacellar Pinto Guedes o direito á. perce
pção do meio soldo como filhas do major refor
mado do e:xercito Vicente Huet de Bacellar 
Pinto Guedes .-Pag. 354. 

Communicando que enviou á. sancção os auto
~L'~phos do decreto do Congresso, concedendo 
!L VlllV:l e filhos do . · e r e-
nezes a pensão anuual de 3:600$.-Pag. 427. 

Communicando que enviou á sanção os autogra
phos do dect>eto do Congresso autorisando o ~o
veL'no a pagar ao padL·e Antonio Martucct a 
somma de i:OOO~,como indemnisação de servi
ços prestados pelo mesmo em favor da immi
gração.-Pag. 427. 

Communicand') que enviou á sancção os auto
graphos do Congresso concedendo a Antonio 
Vianna Gonçalves Fra12:a, ftel do thesoureiro 
da Caixa da AmortisaÇão, seis mezes de li
cença com os vencimentos do seu emprei!O, 
pa.ra que possa tratar de sua saude onde lhe 
co .. -

Communicando q·ue envion {L sancção os auto
grappos do decl'e.to do Congresso que approva 
os_ ~.Justes conclu1dos na Convenção Postal de 
V1enna.-Pag. 553. 

Communicando. que enviou á. sancção os au
tographos do Congresso autorisando o go
verno a abL"it· o credito supplementar neces
sal"io para occorrer ás despezas com o paga
mento de augmento de vencimentos a que 
teem direito os telegraphistas de i:~., ~e 3:~. 
classes da Repartição GcL"al dos Telegraphos. 
-Pag. 64:S. . . . 

De>ol vendo a proposição desta Cam:~.ra que au-
torisa. o President · · · 
d~rar reformado~ desde a data da presente 
leL e de· accordo com o art. 9o § 2° da lei 
n. 648, de 18 de agoc;to de 1852, o ex-capitão 
do ~x_:rcito Chrispim de Mello e Castro, pro
poslçao a que aquella Cama.ra não pôde dar o 
seu consentimento.- Pag. MS. 

DOS :.\liXISTER.IOS . 

. .. . - ~ ~ 

ctarando que naquella data communicou ao 
governador do estado das Alagôas a deci:;ão 
desta Camara, relativamente ao preenchi-

~ o' . - res e 
para. as quaes foram eleitos deputados os 
Drs. Rodrigo Corrêa de Araujo e Euclide:> 
Vieira l\lalta.- Pag. 1. 

])o Min~sterio dos Negocies da Guerra, remet
ten4q. ~ req•terimento e mais papeis, em que 
o capttão reformadoJel'onymo T~ixeira Fran
ça pede "t'everter ao quadro effectivo do e::tel'-
cito • ...:.. Pag."i. · · · · 

. r e o os pape1s em 
que o medico de ·1:~. classe do el:erc1to, Dr. 
:V'rancisco Lino Soares de Andt·ade, pede que 
sua reforma seJa considerada com o soldo de 
corone .-

Do mesmo Ministerio, enviando os papeis em 
que o m~jor reformado, medico de 3a classe 
do exercito~ DL". Aristides Americo de Maga
lhães, pede que a promnção ao p:>sto que tem 
seja considerada de 5 de março de 1890, e bem 
assim que seja elevado a tenente-coronel me
dico de 2:1. classe, com antiguidade de 31 do 
mesmo mez e anno.- Pag. L 

Do l\Iinisterío dos Ne17ocios da Marinha en-
v1an o o requer1mento em que o secretario 
Durval Augusto Gomes e o o.ffi.cial de dili
gencias Joaquim Tertuliano de Souza Vieira. 
da capitania do porto do estado de Santa 
Catharina, solicitam augmento de seus ven
cimentos.- Pag. i. 

Do mesmo l\Iinisterio, enviando o reque'l'imento 
em que os "'uardas de policia do commissa
riado geral dà armada, solicilam augm13nto 
de venci~entos.- Pag. i. · · · 

Do Ministerio da Agricultura, Commercio e 
Obt"ac; Publicas, declarando .que não consta 
áquelle l\Iinisterio ter o cidadão Augusto"Se-
vero de Albu u ue l\ - · 
companhia p.tra levat" a etfeito a concess.ão 
que obteve por decreto, e muito menos que 
SPja. o mesmo director ou pL"esidente da ·mes
ma companhia ; accrescendo que tal co11ces
são ainda não foi declarada caduca, PºNU:e os 
prasos marcados nos§§ 1°, 2° e 3o da clau
sula 3:~. do a.lludido decreto e respectivo êon
traclo teem sido cumpridos, faltando apenas 
o pagamento do sello para expedir-se o de
et·eto q1te approYou os planos e orçamentos 
para o engenho que deverá inau~rUrar-se em 
dezembro do corrente anno, na fótma do§ 4° 
da dita clausula.- Pag. 75. 

Do mesmo Ministerio, declarando que a con-
ào do engenho central de c~~h.ª1l4, !!9 

cst:ldo do Rio Grande do Norte, foi fe1t.a ~o 
cidadão Augusto Severo ele Albuquerque Ma
-ranhão. por decreto n. HôO de 12 de dezem
bro de 189.), com a garantia de juros e mais 
fa.vol·es a que se refere o regulamento appro
,·adt• por decreto n. 10.393 de 9 de outubro de 
1889; favores esses que tambem por decre~o 
n. 1161 de i2 de dezembro daquelle anno 
foram concedidos aos cidadãos Manoel Alves 
Vieira de Araujo e Fabricio Gomes de Âl'\lu-

ner •1e Maranhão, ara onLro en"'enho no 
a o o apio, ni) re eri o esta o. -= 

Pag. 75. 

Do l\:linisterio dos Negocies do Interior, com-
mun1cao o que pt'OVldenclO?- no sen~tg~ ª~ 
que se proceda nesta capital a. eleição para o · 
preenchimento da vaga. aberta por ter o Sr. 
..:\..ristides da Silveira. bobo tomado assento 
no Senado.- Pag. iSO. 

po me~mo l\Iinisterio, envia~do o !)fficio do 
inspe~tor geral de saude dos porto!frelativo 
á. reorg~nisação do seryiço sani~ari<) ~~~i
ti~o.~ Pa~ ~ ~~S. 

.. 
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bo mesmo Mioisterio, enviando as relações dos dade, de que era prc.>sidente o referido enge-
juizes de dire1to e desembargadores. - nheiro, foram enviados ao Con:;;elho de Inten-
.Pag. 223~ dencin. Municipal com a. portaria. de 24 de 

Do Minist~rio da A."'ricultura enviandÔ agosto do anno assado.- · ""· --
querimento d~ ociedade Auxíliadora. da Do me;; mo Min is~er-io, cCimmunica.ndo que foram 
Industria. Nacional pediu do n.ugmen to da rer1ni:sit:tdos do CCinselho de Intendencia. Muni-
verba. com que ê auxiliada.- Pa.g. 29S. cipa.l p:u·a serem enviados<~. ~sta Camara, todas 

, p c· . · · is e n-
cenr.es á commis:;âo de saneamento desta ci-scnta.ções pelas companhias c<Gt·eat 

Western of Brasil, Alagüas, Conde rl'l!:ll, dade, 11\\e tinha.m sido remetLidos á.quella 
Southern Brasilian e Rio Grande do Sul, Intendencia. com a. portori:L de 24 de agosto 
D. Thereza Chdstina, Brasil Graat·. Soa- do anno paSs3.do; e outrosim, declarando 
thern Railway, Brasil· Imperial Cent~a.l B~~bia qtto aquelle Ministel.'i.o rt-m~\.t~~• com o aviso 
e Natal a Nova Cruz>>, contra o pn.~amento de 27 de .i ltnho ele 1887 :!. extíncta Ca.mara 

. dos Deputados, cl>pias dos olficio.~ ns. 170 e 
de despezas de iiscalização imposto a.s respe- 185. de :1.5 e 21) daquelle mez, em q_ue o en.-
ctivas companhias pelo decreto n. 73J do !.1 de genlleiro Jules J<>an Revy, chefe da alludida 
janeiro de 189.2.- Pag · 319. commjssiio, exp:mha o te.:;utta.do dos respe-

Do mesm~ M~nisterio, communica.ndo qtte, ctivos estudos sobre as obras ne ·• · 
· ~ • - para saneamento ch Lago:~. Rodrigo de 

que Maranhão decla:rado desistir da gaL·a.ntia. l:i'reitas e do canal do 1\-la.ng·te, em e~ecuçã.o 
de juros é mais fuxores que obtivera p•w lla lei n. :3303, de S ele outubro de :1.886, e 
decreto n. 1i60 de 12 de dezembro de 1890, c ue aos citad . · 
. e um engen o plo.ntu.s o ot·çamontos detalhados. bem como 

central de assucar e alcool de canna, no es- 30 e.X('tupla.res do relàto\·io apresentado pelo 
tado do Rio Grande do Norte, o Sr. Vice- referido engenheiro em 28 de JUnho de 1886~ 

----~P;_;r;,e~si~de~n~t~e~d~a~R;;e~p~u~b~l~ic-;a~d~ec~l~ar;;a.;-la~eTs~ta.~C;fa.[;-~-~:_:~~-~-Ull~U-HJ~r~-ü· · .enfio do dito eanal. 
ma.ra que, por ect·e o es a ata, oi acceita Pag. 5G3. 
a. desístencia., cessn.ndo assim os encargos Do :.\Iiníst~l'io dos Nrgocios da A&ricultura, 
coutrahiclos pelo Estado.- Pag. 319. Commercio e Obras Públicas, enviando os 

,Do mesmo Ministerío, enviando cópia da in for- papeis do engenheiro MelvílL~ Hora, relativos 
mação prestada pelo director du. gstt>ada de a um pedido de concessão para rea.liz:1.r me-
Ferro Central do Brazil. sobre as madidas a. lhoramP.ntos no porto do Rio de Janeiro.-
empt>egar no intuito de e-vitar-se a repro- Pag·. G04:. 
duccào dos desastre:> ultimamente occo\'rLçlos 
naqÜ.ella via-ferrea.- pnn-. 39s. Do :l\Iinisterio d·lS Negocies da Justiça, remet-

~ tendo cópia do offi.cio e orçamento annexo, 
Do 1Iinisterio dos Negocios dtt. Justiça. ell\·iando em que o chefe de policia da Capital Federal, 

O requerimento em que OS pre tores--d . .o-~· 1\--L---n+e-1~· ru\t)...-J~~·t-· 1mrY,~~Il'MC~S~Sail-OcrSlSeifniT1piTri'lenc~r~eíSSCiceein11tree~------
tdcto Federal pedem que SP.ja votada. \'erba dos delíctos contra a vi.d:l. e a propriedadt· dos 
.para. a.lnguel de casa onde funcciontun as cidadãos, propõe a creação de uma. colonia 
pr~torias, bem. como indemni~aç:io doA m~~ :tgt•icola. correccionn.l no proprio nacional 

o. , a ' IS a, no mun1c1p10 a a-
bo }/Iinisterio dos Negocias do Interior, dccl:'l.- l'ahytm do Sul, estudo do Rio de Janeiro 

rando que communicou ao govcrnadot· do (vide projectos ns. 151 e i5i A de 1892).-
Goya.z a. decisão des:a Cama.ra sobre ns dei• Pag. G:?D. 
ções naquelle estado, para preenchimento tl.e 
duas vag-a.-,, para as quaes foram eleitos os 
Drs. João Alves de Castro c Urbano Coelho 
de Gouvêrt.- Pag. 454. 

Po. Ministerio dos Negocíos da Justiça, en
. vm.ndo o projecto sobre a reorganisa.çii.o da. 

forçn. policial. confeccionado pelo comman
dante cb brigada policial (dde projectos r.s . 
76 a. 76 B, âe 1892 J .- Pag. 454. 

bo M~nisterio da Agricultura, decla.rand~ os 
mot1vos que det2rminara.m :~ suspensao e 
consequente aposentadoria do tenente-co
ronel !3'rancisco de Barros e Accivli de Vns
eoncellos. no carrro de inspect.,r !!e:al das 
\e . -:: ~ .. 

• e• • 

Jo ~Iinist"'t•io. dos Nen-ocios do Interior, rcmeL
tendo cinco exempl~res do relat-:>rio sobre o· 
melhoramento do ca.nal do Mangue; apresen
tado pelo engenheiro Revy, e declarando ser 
es~e o unico _trabalho q11e pr~sentemente 
et~te. nc>.que!la secx:etada.! porquanto os de
~ats.relatorlos,_pla.ntas é papeis ~rtencontes 
»- e1t1ncta eommissão de saneat. · ::~ da ci-, 

Do presidente do Senado dtt Bahia, represen
tando contra a interpreta~.ã.o do § 1.11 do art . 
go da Constifuição, relativamente á taxa de 
scllo.- p,,g. 52. 

Do Senn.clo de ~linas Geraes~ pet1indo a revo
~ação elo art. 1o do decreto n. G.28. que pro
bibiu a introducção ele immigran_tes asiatiCQS. 
-Pag. 210 . . 

Do presidente do estado de Santa Catharina, 
en,;iando clous exemplares da mensagem lida 

. ·- .1 . • 

Do me:1mo senhor, enviando uma represen~à,ção 
de no;;ocian tc5 importadores do Destkrro, 
acerca do decre~o n. 805 de 20 de abril de i892 
tpte cst."l.belccc as f:~cturas con1>ulares.-:- Pag. 
223. . .. . . 

Do Sr. Eduardo Gonç~lve·~ RibeÚo, go~~rtl~or 
· do estado do Amatona.s; ell.'via.ndo tres exem .. 
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plo.res da mensagem lida perante o Congresso 
daquelle estado.- Pn.g. 250. 

Do Sr. Coriolano de Carvalho e Silva commu-
nicando ter assumi o o g-overno do Pin.uhy, 
para o qual foi eleito.- Pag. 256. 

, Do govern?-c'!_or uo est<:do_uo Piauhy, enviando . ~ .. 
estado pedindo uma sub-renção para a em
preza. de navegação a ,·a.por do alto Parna
hyba.- Pag. :2gs. 

Da Pra.~.a do Commercio de Porto AlegL·e, repre
sentando contra o decreto de lo de maio deste 
anno sobre facturas consulares,- Pag. 319. 

Do presidente do e~tado de Minas Geraes, com. 
municando que, depois de tomar posse p~r
aute o Congresso d:J.q_u~·lle estado, assumiu 
em 14 do corrente as tnnc ões de residente. 
para. o qual for:~. eleito constitucionalmente 
pelo povo mineiro.- Pag. 473. 

Do go.vernado~ ~o estad? de Sanya C~tharina, 
. 1 

pela Procuradoria Fio;cul do Thesout·o da
quelle estado. acerca do cont.racto firmado 
pelo cidadão Carlos G. da Costa Vi··'"'• para a 
cons rucçao e uma es ra a e erL·o en t•e o 
Rio-Negro e a bahia de S. Francisco, do refe
rido estado.- Pag. 473. 

Pareceres: 
N. 21 A-Approvando as eleições do Rio G\·ande, 

do Norte, etc.- Pags. 210,211, 212, 264, 265 
266, 267, 268, 269. 270, 271, 272, 273, 274, 305, 
306, 307, 308, 309 e 391. 

N. 24-Approva;n~o as eleições realizadas no 

putados os Srs. José Manoel Leite de Novaes 
Mello e Horacio Costa.-Pags. 42 e 43. 

N. 26-A.ltera.ndo temporariamente o regi-
men o 1n erno, na par e re eren e a uraçao 
das sessões e ordem dos trabalhos. (Indicação 
de Augusto de Freitas.)-Pags. 47 e 79. 

N. 27-Licença ao deputado Corr&a Rabello. 
-Pags. t20, 121, 162, 163 e 39i. 

N. 28-Indeferinclo a petição dos commercian
tes e industriaes do Rio de Janeiro contra o 
imposto do ft1mo.-Pags. 154, 155, 156, i574, 
158, 159, 204, 205, 20õ, 207, 208, 209, 4i4, 
e415. 

N. 29-Licença ao deputado Annibal Falcão.
Pags. 187! 457 e 465. 

N. 30-Licença ao deputado Pontes de Miranda. 
-Pags. 187, 636 e 638. 

N. 31-Licença ao deputado Meira de Yascon
cellos.-Pag. 187. 

Goyaz e reconhecendo deJ>uta.dos os Srs. João 
Alves de Castro e Urbano Coelho de Gouvêa.
Pags. 212 e 213. 

N. 33-Indeferindo a petição de Custo di o Cou
tinho Miranda Jordão sobre a· concessão de 
uma estrada de ferro de G•1aicuhy á capital do 
estado de Goyaz.-Pag. 229. 

N. 34-Indeferindo a petição do conego Ama .. 
. . dor.Bu~no de.Barros.-Pa.g. 230. · 

,. 

N. 35- In~eferindo a petição da CompanhiíL 
S. Francisco Pernambucl) Railwav -Pa"'s 
230, 4i7, 478, 571 e 572. • · 0 

• 

N. 36-Adiando a solução do requerimento eru 
9.ue l\'Io~·gan & Snell pedem permissão para 
fazer d1ve7sas obras ~a barra de Santos, etc. 

N. 37-Mandando enviat• ao Poder Exec1üivo 
na parte q?-e lhe compete, a petiçàC~ ua s: 
Paulo ~all'_Vny Company; den:.ando ao Po
der Leg1slattvo a fixaça.o do prazo para a en
cnmpação.-Pags. 375, 376; 4901 491 e 570. 

N. 38.:_Indeferindo o pedido de pensão de Fran
cisca Amalia Bittencourt Cardozo.-Po.g. 4i5. 

N. 39-Indefel'indo as petições de Antonio José 
~!arques Zamith e outros pedindo aurrmcnto 
de vencirnentos.-Pa - " 

N. 40-0pinando pela. rej9ição da emenda do Sr 
Sevet•ino Vieira no projecto 11. iô:J de i891: 
regulando os bens das ordens reli .... iosas, etc . ..: 

N. 41-:l~deferindoo requerimento de Belarmino 
Bra:~:llJense Pesao:~. de Mello, etc.- Pag. 5Si. 
. · -- en 1 o e set· a a prom. 
pta ex:ecução t\ }?arte da lei do orçamento em 
vigor e ao regulamento relativo ao imposto 
de fumo que considera como imposto de 
consumo.- Pags. 582, 619, 620, 621, · 622, 623, 
G24. 625, 626, 627, 629, 636, 637 e 638. 

N. 43- Indeferindo o requerimento ele Herme-
negildo Jose Pereira da Silva pedindo aposen· 

· tadoria.- Pag. 582. 
N. 44 - Indeferindo o pedido 

He "li · -
N. 45 -Indeferindo a peticão de Manoela 

Marques d · Souza.- Pag. 609. 

José de Aze>edo relativo á. concessão dos ter· 
reuos marginaes entre as estações de Casca
dura e Belém.- Pag. 610. 

N. 47 -Indeferindo as petições de seis empre
gados da Casa de Correcção desta Capital, dos 
empregados da Côrte de Appello.çio e dos 
escrivães vitalícios das delegacias de policia 
sobre augmento de vencimentos.- Pag. 632. 

N. 145 de 1891- Reconhecendo a incompetencia 
do poder legislativo para tomar conh~cimeoto 
da petição de João Alves Ferreira da Gama 
e sua mulher.-Pags. 209 e 597. 

Projeetoa: 

N. 4 A de 1892- do Senado, dando direito .a~s 
Secretarias da Côrte de A ella ão e do Trt· 
bunal Civil e Criminal da Capita e era 
perceber custas quando trabalharem como 

-escrivães.- Págs. 301, 478 e 544: 
N. 7 B de 1892- Creando uma Alfandega em 

S. Paulo e outra na cidade de Juiz de Fóra. 
- Pags. 406, 407, 408, 504 e 572. 

N. 9 A de 1892- Rejeitando o proje~to do Se·. 
nado relativo á introducção de ohillS, etc ... 
Pags. 230,231,232,233, 2M e IJ) • 
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N H A de 1892- do Senado, raorganizn.nclo o: 
~orpo de engenheiros navaes.- Pags. 649~ - - - -

' 
· N. i2 A de 1892- Determinando o emprego 

da. Guarda Nacional, etc.- Pa.gs. 2.!)7, 258, 
2.59 260 504: e 57.2. 

N. iG A. de 189l -Ct·eando o loga.r de conferonic 
pn.ta as substancias chimicas.-Pags. 190 e 
:395. 
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ria. n. Fabio Ale:tandrino dos Reis <~ua.ll t•os.
Pags. 85 e 86. 
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fumo só será cobrado pela União nos estados . - .. . ... 

457 e 466. 
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~tegra:pb.istas .-Pa.gs •. 90, 392, 411, 415, 441, 
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N. 45 A -elo Senac!o, pl'Ot'O"':l.ção de contl'acto 
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~ • :!G de '18~lt -~·~·ovidencin.ndo sobt·c as promo
ç~cs de 1 de Jan1~irn de LS~IO (vide ns. 46 A de 
1~~1 c ~uo ~le 18(12).- Pags. i63~ 16-1, 165! i66, 
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N. 62 de 1892 - Pensão a Thereza Florentina 
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á ilha do Governador, pretenção de José 
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482, 483, 484, 489, 490 e 572. 
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çã~ (vide projecto n. i OS de 1891). - Pag. 
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canti.- Pag. 366. 

N. Si de 1892- Pagamento ao alferes Antonio 
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e 377. 
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Con3elho Naval- Pags. 377 e378. 

N. 86 de 1892 - Fixando <t despeza do 1\iinis
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382, 383, 3S4, 441, 4!2, 443, 444. 4!5. 446. 441, 
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592, 593, 594, 495, 654, 655 e 656. 
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- Pige~ :430·~ 43i . 

... :- ~>: ~~ ... . .. ... .. . 

·:· .• ~:!..:.. : ~ . I , 

com o engenheiro Tanguy e outros a con
strucção de um tnnnelligando a cidade do Rio 
de Janeiro á de Nictheroy, etc.- Pa s.-

N. 00 de 1892 -Meio soldo a· Const:l.n~aEphi· 
genia Coelho.- Pag. 556. 

N. Oi de 1892 - Approvando o accordo c~le
hrado com a Sociedade Anooyma do Ga:G,
Pags. 556 e 557. 

N • 02 de 1892 - Pretenção do capitão-tenente 
João de Andrade Leite.- Pag. 557. 

N. 93 de 1892 - Recu!!ando 

N. 9l: de 1892 - P<tga.mento a Wa.nderlino 
Zozimo Ferreira. da. Sih-a..- Pags. 579 e 
5SO. 

N. 95 de 1892 - Elevação de pensão a. Cy· 
belle de Mendonça. de Souza. :Monteiro.-Pa.g . 

580. 

N. 96 A. de 1892 (do Senado) - Reboque nas 
barras dos rios Hapemirim e Benevente,
Pags. 632 e 633. 

.:) 

dos funccionarios 
611. 

N. SS de 1892 - Estrada de Ferro de AngTa 
dos Reis á Ilha do Governado'l'.- Pags. 633 
e 634. 

N. 99 de 1892 -Elevando os vencimentos dos 
preparadores conservadores dos gabinetes da 
~scola Supel'ior de Guerra e da. Escola Mili
tar.- Pags. 656 e 657. 

N. 102 de 1.892 -Regulando o habcas-corptt$. 
- Pag. 64:1. 

N. 208 de i891 - Pensão a Anna Maria das . -

Mattos Pinho Gas,ilho.- Pags. 507, 508 e 596. 

N. 2!i -'1. dó S:mado de 1891- Cre3ndo uma 
esco a e mac inistaR no estado o Para.-· 
Pags. 491, 492, 493,494, 502, 503, 504, 570~ 571, 
608, 609 e 616. . . 

N. 253 de 1891 ~Meio soldo a Maria Joaq~9na de A.lbuqtterque e_ outras.-.Pags. 508, w. e 
596. ) 
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. d~ Barros.- Pags. 85, i26 e 210·. 
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Protesto do• eleitores de Doipe
ba. (estado da Bahia). 

Uegiauento conunuu1.. 
(Vide o pl"ojecto n. 65 deste anno.)- P:.tgs. 49 

:,o e 51. ' 

net)l•esentoçõe• : 
Do Clab üo~ Funccíona.rios Ptrulicos Fcdwaes, 

rf.'l:t ti v a á nncessiclade do augmenlo de vcnc i-
111entos.-Pags. 2,3c4. 

l>us industriaes. ROhr.:! a necessidade tios :tlt
xil i os {L~ i ndustt•ias tHl.cionaM .- Pagi. li'l, 
r'11; ;j5, 5ti, 57 e 5S. 

'. ' . • l .. ). ' 

p~rJindo a revngaç~1o do decreto tt. 52d de 
i S90, que pt·oh i bi u a. in tt·od ucçào dos tra ua
lh:~dor.!s asia.ticus no Brazil.- Pn.g. ~8L 

!lo Ciub de Engenharia, s~Jbre a nece;,si<lade 
t.los a11xilios ás it1d11slrias naciQnaes.- Pags. 
:!U, 225, 226, 227, 22S e 229. 

Do.~ empl"egados jornaleiros do J)iarir> Ofllcial, 
pedindo augmento de ,·enciment~•s.- Pugs. 
·l01 e 405. · 

D:t Associação Commercial de Pot·to-Alegre, 
• ~ (P ,.,. • 

Dos revisorec; e confet"eotes elo IJia1·io 0/ficial, 
pedindo augmento de vencimentos.- Pags. 
604, 605 e 606. 

1),\ comm issã.o agril!ola do districto federal e 
elos comicios ruraes da.;; freg-nezias de It•ajá, 
Engenho Novo, Inhaúma e S. Christovão, 
1•edindo diversos melhoramentos para o set·~ 
viço do t~ateg-o da Ec;tl•ada de Ferro do Rio 
ú.o Ouro.-Pags. 629, 630 e G31. 

Ua Compa.nllia. de Fi:tção e Tecidos Mageense, 
pedindo isenção dP. direi~os para os ma
cbinismos que tem de importar.- Pag. 631. 

o.,;; industriaes e negociantes da Capital Fe
deral, contra o projecto da Camara, relativo 
aos ~uxilios :ís mdustrias. -Pa.gs. i52 e 153 

ltequerimentos de Inrormações : 
ltequerendo infol·tnações sobre o restabt>leci

mt!nto r..lo Conservatorio Dl"amatico. De Fon
seca HeL'ines e outro.;.- Pag. 61. 

providencias tomadas para a punição dos que 
bombardearam a cidade de Porto Ale~re. De 
.Toã.o de Siqueira.- Pags. 251 e .252 ... 

Requerendo info~mações sobre: 
1°, por ordem de quem foram abonados todos 

os ven~im·~ntos militares do alferes de infan
taria Braziliano Alves do Nascimento ae~ual, 

C:trnll.rll.- 2 

comma!ldante do corpo de policia de Santa 
Ca~barma, e quem o autot•isou a. trazer no seu 
umfo1•me do exercito a.s di visas de tenente• 

' 
2o, em qtte !~i se haseou o ministro da guet"ra 

para aulortsar o governador do mesmo estado 
a. nomear :;;em t•e'uiz · ·• 
ttares, o ~apitão encarregado das obras mili .. 

tar.es do Citado estado, para exe1•cer eumu• 
lat:vamet~te os c~u:gos do director da instru .. 
cçao publica e prol~ssot• do gymnasio 011 escol:~, 
do ostl\do, e bem assim para. nomear o tenente 
l•'l'ancisco de Salle$ llrazil pat'D. o ctll'"'O de 

l>t•of~I!Rot• elo m~smo cst:tbe!e,~imento, ac~umu~ 
ando. :ta furtcçoes <.lo seu po'\~o, como official 

art·e;;unen t:tdo ; 
3'\ ntê qu_a~tdo o governo t)l'ctende consentir qne 

o capttao do 'luadt•u c~lt•a.numel•u.rio do 

Requerendo a::\ s?guintes informações ; 
1°, rpal a vani:JJ.;Cill de achar-se a.ddido ao The

souro o St•, .T. Bap~ista. do Castro Silva in-., , 
o .• -

em commi<;sào no seu logat• uin conferente 
uu. Alf<Hlde~a da Capital Feclet•al, trazendo 
um accresc1mo d~ despeza ele iO:OUO~ para. os 
cofres c1a União; · 

2°, qual o des~ino dad~ ao ouro arrecadado na 
Altandega ct~ Santc)s e depositado na The~ 
sou:·aria de S. P:tulo, no período decorrido de 
16 de novembro de 1.889 ao lim do anno de 
1890. De Fons~ca H'!rrr.es e outros.) - Pags. 
553 e 55!. 

~ · ·• n co o oy 
Bt·azileit·o para o serviço de navegação a va
por, na linha do centro; cópi:.t das tarità.s de 
fretes e pa'3saooens na mesma linha. De No-
vaes · e o.- ags. o, ~ 

Requisitatldo a remessa. de cópia das infor
mações do Q:1artel General da .Armada e do 
Consdho Naval sobre, a reversão para. o qua· 
dro do corpo d3 armada, do engenheiro naval 
de 2a classe capitão de fragata Francisco 
Carlton Othon da Silva. De Bellarmino de 
Mendonça.- P ag. 648. 

Telegramol.as: 
Da Associação Commet"cial do Rio Grande con• 

tra os auxílios á.5 industrias.-Pag. 2. 
Do govet·nador do estado das Alagôa~ (Ga.bino 

Besouro) communicando a installação · do 
Tribunal Sup~rior de Justiça, etc.-Pag. 52. 

Do governador de Santa Catharina (tenente 
~!achado) communicando a promulgação da 
Goustituição, e sua. eleição para presidente da .. 

ue e 
Da Camara Municipal apuradora , declarando 

t~r expedido diplomas aos deputados í~deraes · 
eleitos pelo estado de Goyaz, S:·s. João Alves de 
Gastt·o e Urbano Coelho ele Gouvêa.-Pag. 181. 

Vagas nas coanmlsMões.- Pags. 36, ~' 
::id, 39, 4), 41, 42, 62~ 76, 190 e 214. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SEGUNDA SESSÃO DA . PRH\1EIRA LEGISLATURA 

34• SESSÃO EM l DE JULHO DE ltl92 

Presídencia elo .Sr. Berncwclino ele c'ampos 

Ao meio-dia o Sr. presidente manda pro
ceder á leitura do expediente. 

0 SR. l 0 SECRETARIO procede ·á"leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

de duas vagas abertas no Congresso e para as 
qliaes. foram .eleitos deputados os Drs. Ro
drigo Corrêa dB Araujo e Euclides Vieira 
Malta. -Inteirada . 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 
27 ele junho proximo passado, remettendo o 
requerimento e mais papeis, em que o capitão 
reformado Jeronymo Teixeira França, pede 
reverter ao quadm e:trecti v o da exerci to.
A' commissão ele marinha e guerra. 

Do mesmo ministerio, ele 28 ele junho proxi
mo passado remettendo os papeis em que o· 
medico de l" cl.asse do exercito, Dr. Francisco 

Officios: Lino Soares de Andrade, pede que sua refor
ma seja considerada com o soldo de coronel. 

Do I" secretario do Senado, ele 30 de junho - .A' commissão de marinha e guerra. 
proximo passaclo, remettendo, com emendas, Do mesmo m.inisterio, de igual data, en
a proposjção desta cama.ra, estabelecendo os viando os papeis· em que 0 major reformado. 
casos de competencia exclusiva aos poderes medico de 3• classe do exercito, Dr. Aristides 
federaes ou estadoaes para resolverem .sobre Arrierico de Magalhães, pede que a promoção 
vias de communicação fiuviaes ou terrestres, ao posto que tem, seja considerada . de 5 de 
bem como áquelles em que deve haver accor- d IS90 b · · 1 d 
do entre a União e os eRtaclos ou destes en.tre março e · ' e em assim que SeJa e eva o 

a tenente-coronel .inedico de 2" classe com an-
sL-A' commissão ele obras publicas. tiguidade ele 31 do mesmo mez e anno.- A' 

Do mesmo senhor ,de igual data,remettendo o commissão de marinha e guerra.. 
projecto daquella camara que autorisa o Po- Do Ministerio elos Negocios da Marinha, de 
der Executivo a conceder ao bacharel Ernesto 28 de junh.o proximo passado, enviando o re
Rudge da Silva Ramos, procurador seccional querimento em que 0 secretario Durval AU
da Republicano estado ele S. Paulo, dez me- .gusto Gomes e 0 officialde diligencias Joaquim 
zesde licença, sem ordenado, afim de tratar Tert)lliano de Souza Vieira, da capitania do 
de sua saude onde lhe convier.-A' commissão porto do estado de santa catharina, solicitam 
de petições e poderes. augmento de seus vencimentos.- A' commis-

Do Ministerio dos Negocios do Interior, de são do orçamento. . . 
30 de junho proximo passado, em resposta ao Do mesmo ministerio, de 23 de junho proxi
clesta camara n. '90 ele 28 do mesmo mez, de- mo passado, enviando o requerimento em que 
clarando que naquella data communicou ao os guardas de policia do commissariado g(:)ral 
governador do estado das Alagoas a decisão da armada, solicitam augmento de vencimen~ 
desta ca:mara,relativamenteao preenchimento· tos.- A' commissão de orçamento. 

Camara V. III i 
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Telegrammas : 1 Manoel Fulg·~ncio, Al'istides ~Ia.ia, Carlos das 
Rio-Grande, 30 ue junho de 1892 - Con-~ Cl~agas. Donungos R?cha,. Costa _Macl~ado, l.IJ. 

!!l'esso Nacional- Rio. ~mgos ?or~o, Fer1·e~ra. Pu·es,.Joao LUiz, Fran. 
.. • • ' 'l 

Auxilio reclamando peht industria nacional Lop2s Clla-ves'. Cc\l'V<.\lh~tl, M~rsa.,Pa:ulino ca;: 
so aggr<war<t aftlictiva situação commercio, los, Alft·edo Ellis, Moreira. da. Silva, Almei~, 

vo, industri::l. que não se púde manter com No<rueir:1, Rubião Junior .Julio d<t :Me;· ui 
e. rema Jaixa cam JlO e actua · rt a pro ec- Bra.zilio dos Santos, Fleury Curado, CaeiallG 
tora,jámais terá elementos de vida. Outr·as d'Albuquerq_ue, Bellarmino ele !Yiendonça.Edu
mediclas que se acloptem como dir·eitos ouro e ardo Gonçalves, Fernando Simas, Lan t·o· jful
emissão apolices darão re.sultttclo acab1·unhn.r ler,Schimidt, Lacerda Coutinho. Cn.ssiano 00 
ainda ·mais commercio, baixu.r o cambio, climi- Nascimento, Demetrio Ribeiro. 
nuir rendas :.tlH.tndega sobrecarregar poYo e 

t · · - Ahre-5e a sessão. consequente atrastamen o Imn'ltgr:.H:ao e l1l'e-
.iuiso credito 1m.ciom.1.l e l~ esta. tc.unlJem a. npi- Deixam de compar2eer com causa panid· 
niã.o importante~ industrialb:tns a qnem con- paÜ<\ o~ Sr:::. VioLti, Carla~ Campos .. lu~tinia· 
:-~ultamos a. bem estado ~era.l cspera.mos e eon- no de Sel')lê.t. .Jose A Yelino, 1iiguel Ca~n'O. 

amos que nao so nm mm agg·rant.r ac .uae:-; v :. , : · t •• ncello::;, Seabm, r'on: 
circumstanl'in.s.- ..t.~s(lciaçüu Co,,tiiiCI'ciat.- ::;eca. e ~ilva, :\Ianhii.es Barreto, Viria.to de ~le. 
A'commi~são de 1h.zenila.. r.leiros. .Joaquim Breves, .Ja<:ques Onriqu~ 

------HR~ec.rti'JfftlCf>lrl'i'imento tio D . · · 4 .. ~ · • • • in1.;., Jcsuino dB Albuquerque. Anwnw 
Brnndão, pedindo que ::.:e mnnue cn.ncell:w e Olyntho. Matta Machado, Alvaro Botelho. Du· 
n.nnnUar a. sentença. dtt lltzendn. nn.cional,mnn- tra Ni<:ttcio, Corrcn. Rn.bello, Gonç<t\n:s Ra· 

iciona.rio n c uantia de mo::;. Palleta.. Ferreira Rabello, ..:\.doi !to Gor· 
i:l48$441.- A' commissão de íltZenda. · do, Angelo Pinheiro, Carlos Ga.rcitt, .Mal'CiitiW 

Em seguida procede-se ü. chamada. ú. qual ele Magalhães e Menna Barreto. 
respondem os . Srs. Bernardino <le Ca.mpos, Deixam de comparecer sem caus<t p:mici· 
Antonio.Azereuo, Athayde Junior, Pau1a -Gui- pada os Srs: Uchôa Rodrignes, Nelson. HOSI 
mar<1es, .João de A vellar, ln(lio do Brazil; Au- e Silva, Dionysio Cerqueira, Villi1 Vi<R'l· 
gusto Montenegro, Cantão, Pedro Chermont, Alberto Brandão, Llüz Murot, Fróes da C!'l17., 
Matta Bacellar, Costa. Rodrigues, Casimira Furkim \Verneck, Figueiredo. Cost<.t Senna. 
Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de Monteiro da Silva, ~Iartinho Prado, Domingol 
Carvalho, An1rísio Fialho. Nogueira. Parana- de Moraes. Costa Junior, Cincimtto B1~1ga, 
guá, Pires Ferreira.. Martinbo Rodrigues - · - · · · e-
zerril, João Lopes, Frederico Borges, Jose reira da Costa, Julio de Castilhos, Borges de 
Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Medeiros, .Alcides Lima, Assis Brazil, ThOmaz 

· o onso Amorim Garcia, E ita.cio Flores, Homero Ba tista, Rocha Osorio e Fer-
Pessôa, Pedro Americo, Couto Car xo, Sá n&.ndo A 
Andrade, Tolentino de Carvalho, Gonçalves E' lida e sem debate a.pprovacla. a act:tda 
Ferreira, José Mariano, Joaquim Pernambuco, sessão antecedente. 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, Ray-
mundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira 0 Sr. Nilo Peçanha vem trazer 
Lyra, João de Siq_ueira, · Jeão Vieira, Luiz de á anrecia~ão e ao estudo da. camara · nma ~m 
Andrade, Espírito Santo, Bellarmino Carnei- l:' t - 1 f · 3l'l~ 
ro, Theophilo dos Santos~ Pontes de Mi- ponderada represen a~ao <os unccton . 
randa, Oiticica, Ivo do Prado, Olh-eira V a- publicas fedemes. a pro_posito da recompeJJ.>a 

natural dos seus trabalhos . 
lladão, Leandro Maciel, Filisbello Freire, Au- E" antiga a. sympanhia do orador pelo r~nc: 
gusto de Freitas, Paulo ArgoUo, Tosta, Zam<t, cionalismo honesto e competente, que ~er_,ea 
Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino Moura,· Republica. Nos dias calmos da con~titmnt~, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Milton, Fran- quando 0 espirito de seita ou de part1do ~ 
·cisco Sodre, Leovigildo Filgueiras, Barão de log-ar a melhor applicação da. doutrina poh_ti~, 
s, Marcos. Sebastião Landulfo, Prisco Paraizo, sustentou 0 orador uma emenda ao proJecto 

· Fonse~ He~mes, Nilo Peçan~la,_ Urb~no :M~r: constitl~Ci?nal, em que estatuia, ~ão,~e~: 

gilio Pessoa, Fran~.a Carvalho, Baptista da dos ou da União, sem processo ou sentença.con
Motta., Alcindo Guanabara. Erico Coelho, demnatoria . 

. Sampaio Ferraz,Lopes Trovão, Vinhaes, Tho- riD 
maz De1fino, Badaró, João Pinheiro, Pacifico Tinha eni meio a experiencia do Impe ~ 
Mascarenhas, Gabriel. de Magalhaes, Leonel onde as situações se in~ugl!rava:m como_a-r® 

. Filho, Ch~aas Lobato, .Jacob da Paixão, sto- de rapina sobre . o íunccwna~s~o, l~,a~-e
· ckler~ Francisco Veig-cL, Ferreira Brandão. La- uma parte do. pa1z ao extetmm10 e a llll· 
mounier; Gonçalves Cha-ves, Americo Luy, ria. (A.poiados,) 

: .' · . j · . ·. . ~: , . . 
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Tinha em mira a Hespanha, onde a massa 
dos cessantes, cladas as distituições peltt into-
Ieran ·. ti ~· · · 
li<hule dos governos. (Apoiados.) 

sencli.t (o pre i , a.z o uncc1ona smo, a 
mais servil das aristocracias. (Muito bem.) 

A o-ora traz o orador nova questão á ca
mar~. mas ainda rehttiva ú, inclependencia do 
tunccionalismo. Retere-se aos Yenc:irnentos 
dessa, classe, que é pela sua natureza e pela 
sua posição, a classe media, do paiz. Lembra 
aos :::eu::: coUegas. que attendendo ti. cl'ise eco
nomie<~ e aos reclamos de toda n. opinião, a 
c:\mttra a.boliu o annu passado a cobrança. dos 

Tinha, :finalmente em mira a historla dos 
a.izes centralisaclos da Europa,, onde a au-

~ .i. a. (os 
50 o 1 o adclicionaes sobre os impo:::tos tle impor
t..'l.c;J.o. 

Nem. as,im melhoramos a~ no$sas condi<;õ-. , 
<liZ o orador. porque a situnçfi.o ttindn. é an
gusties:\ e n.tllictiY<1. para a classe mtidia. Por 
·isso não convém o augmento de venc:imentos 
por p;.trce as ; o processo a em e ana.rchico é 
incompleto. (.Apoia(los.) 
· E' preciso que a Cê.tmam. p~la comnlis&1.o 
competente. legisle <1. respeito, obedecendo a 
um plano geral; remette á. mesa :t repre.~en
iaç.ão dos funccionarios em que são sug:geri(las 
-diversas medidas; os collega.s que escolham 
:uma, mas que conciliem o principio de eco
nomia com o interesse publico. (ilf~~ito bem, 

\ 1m~ito bem. ) 

! Vem it mesa, é lida e enviada á commissão 
jüe or~amento a seguinte 
i 

Club dos Funccionarios Publicas Federaes
Jlio de .Janeiro, 27 de junho de 1892. 

Srs. representantes da nação -O Cluh 
dos Funccíonarios Publicas Federaes. em nome 
.da classe que representa, considerando que, 
por circumstancias que não lhe cabeapreciar, 
não foí até ao presente attendida a represen
ta\iio que. a mesma classe teve a honra de di
rigir-vos, e na qual so1icitava medidas ten
l'e~tes a conjurar os effeitos da crise econo
liU~ q~1e perdura entre nós, ...-em, confiado 
na JUStiça de sua causa e na YOSS<'t esclarecida 
ectidão, ·reiterar o pedido, baseando-o nos .. ... . ... ~ . . 
os que .iit foram adduzidos naquella repre
nta:çã.o . 
A situação angustiosa que opprime o povo 

. es!a cidade e de tal ordem que, apesar do 
lDdüf~re~tismo que se liga. a tudo quanto. diz 
espe1to a. nossa desprotegida classe, a Im
re!lSa, em geral; tem-se della occupado por 

InaJS de · uma . vez~ e aintla· ultimamente O 

Tempo. em seu editorial de 31 de maio, com 
razão dizia : « Estú. o Rio· de .Ja,neiro, e não 

• ·• .: • < ·· .;, eta 
situa~~d.o do Impedo Romano do tempo dos 
Cesar·es: os pobres Yão ficando pi.\Uperrimos, 
os ricos to r 1a ·:'\ ·· · • · 

Aqui nesta C<tpit<tl Federal, onde vivemos, 
a, vida, sú é possível ao artesão, iW homem do 
trabalho braçal que 1hz-se pagar l;em e ao 
opulento, que tem na.s ne<.:e:::sida<les •le todos 
mil meios tle lazer rrudifica.r a. sun, llpulentia. 
A c1nsse médi<t ,·ae tlesnppal't!Ccmlo, :ttacada 
nos seus veucimentos me11S:LP~ pelo$ que a. 
exploram nas mn.llws estt·eit~\:; d:t u:-;ttl'tt c tlos 
gcnP.l'OS ;tplll'il([O~ 01. pt':;O de 0111'0 ! 

E" um e:::t:Hlo \•conomicn, llllt:l. :-:iu · c·:- ~ -
cw. c 1~110. c'" nttendi.o e do t•:"tlldo do philo:::o
plto c do pu1Jlicis~1.. Nii.o :-:c p(Hfc virer um 
pouco : on muito ou nada. 

o < • • , ·_ ·, .J e c ns .1 ue 
a g·r:.l.n•le ma~s:.\ dos con:mmidor·es. 

Sii.o os vencimentos de tlczenns de milhal·cs 
r 11 ··i · · · ~ · . ~~.. . 

vencimentos fixos que mantccm as nossas in
dustL·ias urb:ums C! o nosso commercio. 

0::; milltil.res dt~ contos que todos os mezes 
~i'i.o pagos ao pe:o::;nal do Estado ou dn.s empre~ 
zn.s particulares nü.o ~e immohili:..:~m nos ban
cos, nem se fixam em construec:ües. EntL·am 
todos na circulaç~i.o. n.Iimenta.mlo o gr·ande e 
o pequeno commercio e todas a.s industrias.» 

A. representação a q_ue acima a:Uudimos, feita .. 
brados em ouro, na alfandega, lembrava a 
convenienci01 ele ser o governo federal autori
gado a a,crar t.:1.mbem em ou r 
cambio par, os vencimentos elo pessoal admini
strativo da Republica. 

Nessa época .já se lia no Jornal do Commci"cio 
de 10 de março de 1891: 

• • • « si eu fosse ministro da fazenda man
daria vender ouro ao cambio do dia pelas al
íandegas, apenas aos negociantes inportado
res. sómente as importt'\.ncias dos despachos e 
á vista destes. 

Si eu fosse governo, além da medida áci
ma, faria desde já todos os P:l.o(T3,mentos dos 
varias ministefios ein ouro, ao par, começando 
pelos soldos, ordenados, pensões, subsidias, 
etc., etc. · 
A~s funccionarios publicas civis, 

pelo governo, o ~agamento em moeda del_)re
ciada brada aos ceos ; porque, tendo ale1 fi
xado os ordenados respectivos em 27 dinheiros 
por 1$, e~ v~ d~ receberem aquillo a. ~ue por 
lei teem dn•e1to,somente recebem 400 reiS; por~ 
que o com.mercio retira de cada 1$ em .papel 
60 o 1 o. que pa::,IT3, em agio do ouro á alfandega. 
e ao estrangeiro, ft~do assim mais que b~ 
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lados os a1.1gmentos que lhes foram feitos e dentes a protluzír 1·eceita equivalente de 
que teem causado tanta celeuma. >> modo a restabelecer o equilibrlo. ' 

mais 50 o /o todos os impostos de importação, e aldaci.e e dedicação ao trabalho de que 0 E~ 
assim o fez, tado se utilisa ~ _ · 

Mas, pesa-nos dizel-o, lla seis mezes está em Pelas razües expostas, espera o Club do~ 
execução a lei do orçamento vigente, que , Funccionarios Publicos Federa.es, confiado na 
~taheleceu .es~a providencia e em n~da me- j rectidã~ do Congr~so Nacion~l, que, com a 
Ihorou o affi.Ictlvo estado de causas. po1s que o · urgenc1a que as Circumstancra::: aconselham. 
proprio commercio, que tanto clamaY<J. contra sejam apro,reitadas as pt'O\'idencias lembradtl~ 
a cobranç~ em ouro, reconheceu desd::! logo ser ne.;;ta rep1·esentação, ou oukas que sua sa~Je. 
isso preieei vel ao -a.ugmen to dccrdado de 50 ", ·~· I do ria .. d ictn,t·, em prol Ü;l. ca. U5::\ (t m~ é levada 
sobre os imlJO:)tos. ao :s~io •la representação nacional pm· :-:er ~~ 

g~ir0. 0 p0~0 C011 111\li~U. SO l'el::l.S C~!1Seql\e~l· 1 '$l)Wito ltiltO, zn SeCl'e • 1'10, 
Cias da 1muor carest1a, que JU.IUals se vm ! 
nesta capital! i O Sr. Deua.etrio l.~ibeiro- Si'. 

Pois bem ; é nestas .tristes .cO!lthçoes. n.pos : }Jresidente, já deYia ter occupado n, tribuntt 
quasi dous annos <le v1da afthct1Ya. s~m que : ua Ca.mara <los Srs . De1mtados si não ftit•a a 

' • (! 1 l .s: ' nenhuma pro~idencm proYettosa .~asse a< o- enrermidade que me tem aft'astado deste re-
ptada pa.ra mmorar o~ seu~ effe1tos. que o 1 cinto. para oiferecer ao gm·erno, aos meus 
Club dos Funccionarws Pul)bcos Federaes. re- 1 collegas de representa,ção nacional e á. Repu
conhecendo· que a classe que repre~enta: gua_:- blica mesmo, o pequeno concnrso de meu ar· 
dandõ sempre o seu costumad? ~llenc10. m.to dor ch·ico, de minh.a convicção politlc3. e do 
influiu para que asg~andes em1ssues de p~pel- meu desejo profundamente patriotico derer 
moeda feitas pelos ~umerosos l)aneos em1~so- I complet<J.mente pacificada a terra rio-gt'Ull· 
res Tiessem desvalortsar de mo(lO nunca v1sto dense. , 
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Pois bem. não sei :por cru e circumstancit:ts j sação ve:xatorü:t que se H'tz dos tele!!ra.mmas 
a~nda. nã~ ex:plic:.ulas; não sei :po~ qu~ fh.ta_li-

1 
a.?t·:set~tado~ <\ _esta<;ão 1le Po~to-file~re, ~ 

rfdi1 Ú, politica de campanà.rio e sÓ t~m O neste momentO O thetl.t.ro d€ Uffi<.t confi<.\~::t
e!evadO intuito de manter a Repul)lira Fede- ção. Por nuü·o lado. inibrmaç:ões officiaes 
1'tl.tiv<l., é hoje >ictima ele !ll'a"t"issimo atten- circulam or ahi ~ ,·er····· · · ;;: xtra. ·t 
rado comra. a sua autonomia e presa 1los atfirmação de que llLI Rio Gr;tnde tio Sul se 
m~mo5 sustentadores do ~tudado::o gotpe cri- 1 real\s;\ un1.·~ (:Ommoção intema.. t~ü como 
mino:::o. gloriosamente rebatido pela po:pula- está lietinida em nossn. Constituiç;i,o Federal. 
~ão de minha terra. !S~~.sm·1·o.) B<"Lrr·os Ctt:5Si.Ü. patriota ine:xeediYel. cheio 

Senhores. quando classifico de gra.nlie erime de ~acrificios pd:t patria. jit uma Yez rictima. 
o ilttent;.\(to ;;J;omi.na"'Ç'el (\e :3 de nowm1)1'0.; dos que intenmram goYt'rn<n' o Rin Grande 
foço-o m:.lis para. correponder á opinão g-eral! menospt·e.-::;mtlo <'IS n·adic<:<ies rPpubli(·auas. 
Jo paiz. que para affirmar um conceito exclu- ! bandeira. politka mai~ lt'gitimanH~nte r·epu
~i>amenr.e pessoal. I hlic:tna l" ao mesm.o r.empo mai:' e:o;pem.nc:os:.t 
E~se lhctO foi um incidente eriminoso. mas\ nacruella ret·ra; 13ttrros Cassai. alma !l'P.nt•t·os:L 

eHe lot um corolario. uma L:onseC}nencw. ol•ri- i e C'IH.1 l'gta rara. que r:in ns~i~·ttaladotsr•t·,·it.:os 
r.tua. 1!1· outros crimes abundantes no meio 1 pn>swu :'1 l':tttsn. politka. qlll' uus ú t·ummtun. 
dos innumeros erros que enchem a. histori:.t da ltttctando ~to l;,J..d.l" de ~~'mpanhl'it·n::. 1'1\\\~t·itos 
RepubHe:t nese:e periodo que (Offiet;ou log:o ! d:nr,tnr t' ,, u Ytllw)o de t1111 c•Jll hw .til i rt i um-
após U:-! primeiros mezes de sua proclamação e! phante L' :::ymboliz:tr!a Jl(l 1md(•r twlo ;!\'llL'l':tl 
terminou a::=:: de novembro do auno pa~satlo . ! Barreto Leite: B:u·ros Ca~:::;tl ~·· l1nj" aprt·~r·ntadu 
Foi l' incid.en.t.e m~üs estrondoso no meio r1o~' · · tl1Z e :'I 1 n · ,· n, r· otl" ~~ ,. r• -~ -
tlesvios commettidos. mas o crime principaL a :üvameme dominado pC'la sn.nli:t da::: ,·índi~ta~. 
cama. primordial dos males que hoje assober- como um · ·Hii ,·idtw sem t"lll<H;:io P<lttendo e 
IJam a RepulJlica., encontra-~e, 't<.'l.h·ez. nos sens que se a.pt·n Pm lhzE'l' aponta t' a::: l.utt>t·ia~ de 
'Primeiros erros, nas suas condrmmtwis tole• um lHLYio nacional c:nutJ·a a nunilia ll!'azi!eir-:.t. 
mncü1s em tllce d:'t-mú. direcçii.o governamen- alli representada pela. pop11l:•J;iio da. c:tpital! 
tal. (Jpo!'nrlfJs.) E' um s:mlmdo e t~roz inimig'l• dt.t. patl·ia. ! 

)!as não e tempo de Ü.tzer recriminaç,jes. o SR •. loÃO Pl:'\11ElUO-Quem <t.~sim o llisse 
nem as quero ,jogar sol)re quem quer que ibi u Sr. Vice-Presidente da Itepul.>lica. 
seja no momento em que considero inclispen-
savel o concurso de todos os brazileiros. ttra O SR. DE~IETIUO Rn;~mo- ~~Ia~ não dis-
assegurar a. estaNh( ade d~s instit1.liçõe~ reuu
blicanas, que e permittido presumir insegu
ras, não pelos ph<t?~as.ticos impeto~ sebastía-

'- -...:-...: v::) c.~ < < 

4;0ffiroter a. liberdade, mas peh-\S a.pplicaçôes que d;." p;wte tto ..;. Ex.. \mver{t '" ft:111queza 
et'I'tlclas de seus princípios e desrespeito ,,05 nec~·~5arin p;.tt·<t dize~· si ten~ 0!1 não respon
salutares preceitos prégaclos em longa. dou- sabihdat~e nos negocws do R10 LTI:<tnde do Sul. 
irinação. (Apoiados.) Estou. stm. i.LCcentuantlo. e este e o ~neu ver-

• . . . . dacleiro 1ntuito, podendo ser que mmllas pa-
.E disto exemplo o qu~ se esta !?assando no la.vras. conrra 0 meu tles~jo, vão além deste 

~lo Grande do Sul, homem de pe, como u.~l objectivo. estou accentuanclo, repito, que no 
~o _h~mem , para yencer ~m n~me da. C?nstt" Rio Gmnde ~e opem umtt commoçi'io interna. 

· ~5ao tla ,Repubhca. !10:1~ entregue <t f~~·e~~ I E 0 momento não é, por ~er~o, o mais .. o:ppo~
t O:s .mesn,os que res1stnrtm. ao memor a;v~l tuno para. saber quem criminosamente ate1a 
m~vllll~nt~ restaura~o1· das liberdades publ!-1 essa revoluç·rto, mas, sim, para saber quem 
cas e <hgmdade nacional. \ e.m. t~\ce da constituição tem mais capacidade 

O SR.CASSL\NO no NAcDIENTo-Peço a. pala- para. tira.ra Republica dos perigos que a ame-
vra. . aç~am. 

o. SR. J?EMETRIO RIBEIRO-Disse que nã.o E' conceito meu q_ue, nesta. emer~eD;cia',. a.· 
1l0~a clar ~t Camara subsidies de informações 1 capacid~de l?ara resolver sobre o mc1~ente 

_ onas, e cevo acrescen m· que so revo uc1. na.r1 . t:,. • • . , . 
me sa.o permitticlos os publicados pelo go- que está funcc10nando e tem SCleDCia· . da· 
verno, porque o tele::;.crra:pho está tran<:<-1.- revolta yeltJ..sdecla.raçõesex:pre-;~ do go~erp,o.~· 
~0.Para meus ami"os desde o dia li dh.t do contorme consta do que exiSte pubhcado~· 
~~~c~o da. revolu<;lo gloriosa., na phr~se que Em taes condiç~?es. não é licito que o; g~v~rn~ 
Jda vi correr impressa em uma 1blba desta ci- directamente mt~rvenha p~ra; rep~un~:;:_ a 
ade... . sedição, desrespe1tando asSlm· attr1~mçoea 
Entretanto; esse mesmo facto de se acharem constitucionaes · conferidas pela lei · · fundal..· 

as communicações interrompidas pela ftscali- mental da Republica ao · Congresso:NaciollaJ.,~, · 



CÃ~mara dos Deputados -Impresso em 04/02/201514:44- PÃjgina 12 de 50 

6 Sessão em 1 de Julho de 1892 

A este cumpre, pois, dizer e resolver sobr·e o não pude~se ser uma difficuldacle para 0 . !!o-
caso. verno ()• - · · " 

cer o que o governo Meral vae dando · ImpossiYel lhe era~ pois, considerar leaiti
o nome de rebeldes justamente aquelles que ma ou regular a transferencia do poller pur-a. 
resistem ú. restauraÇ<:l.o do que lá se chama. os representantes da resistencia á re-rolu : 
legalidade. Mas, senhores-;---: · ::· , . vem Jro, mva.r1ve men ominados da 
chama.da legalidade no Rio Grande do Sul é t\. a~piraç.ão de repôr a situação Yarricla por· 
reposição do governo que am· fbi clestruido aquelle movimento. 
pela revoluç~o de 12 ele no-rem bro ! Entre os companheiros da revolt.1. contra 0 

Sr. presidente, sn.bem V. Ex. e a Camara golpe Estado, o general Barreto Leite -ria ain-· 
que o governo do Dr. Julio de Castilhos já da elementos que, apesar de já recusarem-lhe 
havia cedido o logar a uma junta revolucio- o apoio. porque se haviam aggremiado solJ n. 
naria, que, a seu turno. tmns1~rira.. autori- bandeira lKtrlamentarista, mantinham. c-om
sadamente. o poder para o general Barreto tudo, o lJensamento commum de não permittir 
Leite, quando. n. 2:3 de novcml)l·o, a. re,-oln- que o Rio Grande do Sul fosse. de noru. resti-
,:- ' · • •• < • , • 

1 
• · i. · a or1 a es epo~ ns pe a te· 

exercício das funcçõe::: }n·esidenciaes o illustre, voluçfio que triumphou em todo o piÜZ. 
general Floria.no Peixoto. Portanto, o gover-no O gerrernl Visconde de Pelotas assumiu 
de . · s ·n-· ·: · · , · ~abilidade tlr. manter 
pleno de suas n.ttribuiçü~~ regulares de poder a p;tz no Rio Grande e a S Ex. lK\S~on o 
constituído, o governo do Rio Gr:.mde. governo o gcneml Ba.rreto Leite, que rC::nun

Esse J?Oller, reconhecido )elo ~overno ciou occu m.r or mais tem o a )OSi ·üo. 
e: nmo como eg1 .1mo, êl( muustrou o Rio não lhe queria.m reconhecer, nem os cidadãos 

Grande durante mais t.le seis longos mezes, que recentemente haviam romphlo <:Ollll)l'O
não havendo uma demonstraç:ãc. preci::;<.t e misses politicos solemne e publiciLmeme 
clara de que da. parte elo governo do marechal affirmados, nem republicanos. QUI\ dizendo 
houvesse existido o menor constru.ngimento servir á velha bandeira da Republic:a. à sua 
em manter relações de ·cordialidade com o go- propria sombra sacrificaram a autonomia. do 
verno do estado. estado durante o período do governo proYiso-

0 general Barreto Leite, dominado pelo de- :do, ao qual ligaram-se até o golpe de 3 de 
ver de assegurar, não só a ordem publica, novembro. 
çomo a reorganisaç.ão republicana do estado, Entre uns e outros, uando )n.rtidos es-

· 1s e uma vez a necess1 · a e c e in- seaes se apresenta.vam como senl10res a. 
terromper seu trabalho constructor, }lara maioria da.s opinWes e na qual (liziam a.poiar 
reprimir o espírito sedicioso, que se aprazia suas aspirações de predomínio, c:om a. op· 
em perturbar . . . . - ( ~ , e ' 

Solicitou ao governo da "União providencias reto Leite acreditou,. effectivamente, que nã(} 
que julgaYa urgentes, para determinar o in- mais poderia agir beneficamente como poder. 
successo da sedição que porfiadamente prepa- Retirando-se do governo, não negou absol~
ravam os reaccionarios que queriam n. legali- tamente o seu concurso as idéas que qmz 
dade; iusistiu,com o go-verno federal pela pra- realisar nem aos altos interesses du. manu· 
ti.ca de actos que pudessem dar ao publico a tenç:ã.o da ordem, como consta do seu ma· 
certeza de que as autoridades militares e íbr- nifesto. 
ças federaes não interviriam nos conflictos es- Assumindo o governo o Sr. Yi~cond~ de 
tadoaes, siuão para manter o respeito deYido Pelotas, pal'tidista da eleiç:ão para orga~Isar
à autoridade legitima, oriunda da reor;olução . se o estn.do, e sendo acceito o processo eleito~ 
e reconhecidamente constituída. como meio regular de saber a quem ftcar:a 

Isto lhe parecia indispensavel. a responsalJilidade da organisa.~iio do . RI~ 
- E, ou porque errasse na apreciação dos mo- Grande, apparelharam-se parlament:mstas. 
tivos da demora em serem attendidas as suas por um lado, e presidencialis~'\S, llor outro. 
requisições. ou porque não pudesse \'encero para a lucta nas urnas. . 
natural escruplilo e não quizesse parecer um Foi ent1o que surgiu na capital o mon· 

en :or o po er, nnpa r1o ICa- men o os 1 ao r. 1scon e c e e < 

mente inerte ante urna revolução immimente, minando a sua deposição. -
ou, antes, inevitavel, resolveu passar a auto- Desta exposição, q.ue é o r~umo c~~ qu~ e;; 
ridade governamental, nomeando quem o su- pressa.mente tem s1do publicado, tnemo~ ·: 
bstituisse. _ conclusões. Si o Visconde de Pelotas c1~a a ~u .:r 

Foi então que, obedecendo aos dictames da toridade constituída legitimamente>, poL 1~ i 

mais ''Ulgar lealdade, procurou, assim devo que fôra nomeado pelo general Barreto el 
pensar, instituir a autoridade governamental, si, por outro lado,_ o governo _do gen~r~lFl~ 
de sorte que a um · tempo concorresse ella riano trocou cord.iaes compr1mento~ com de. 
para a manutenção da paz no Rio Grande e mesmo visconde, cujo exercício no cargo 
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!!OYern::tdor reconlte~eu, 1~ergunto: quem 0 o\ de que, acaso, podem estar sendo victimas ci
sedicio::o, o revolucwnarlO. o rebelde. na lm- dadãos civis e militares. 
guagem official? Ser·âo rebeldes .os fll!e mn.n- ;\ Yisinhança do Rio Gr·ande com as repu-

governos P?r. e!la instituídos~ p.,rece-me que tudo ~ei:xa. entrever a probabilidade de ~mã 
it resposta. e hlctl e que_ todos seren~os accortle:' questao internacional, como resultado dessa 
em reconhecer que o suo estes e nao aquelles. re:voluc;J.o prejudicialissimtt ao progresso de · 

. São, vois, os revolucionarias de _li de junhó mm~ta te~>ra. · . _ 
· 05 que mereceram c devem contmuar :.t. me- I l\I<t~ qu,tnrl~ ~stes temores SE";Jam vaos, a 

recer o nome de rel)eldes. Entreta.nto, se-~l~ropnn e~tabtlrdade gove~·namental no Rio 
!!Undo o qae ~e propnla publicamente, jú bram~e nao se asseguram pelo processo que 
ohti \'Cl':tlll elles O apoio de <.tlltOl'idades 1t•- ~e e~ ta a.tlopt<U1llO · ~em, UO lll~t:OS, O g-overno, 
tlcritCS ! lllül)lllat~am~nte saludo lla sed.H:.au, 1·epresenta 

. '1 i'"' u .. (" . (I'• ) • 

e 
rnaç~ücs scg-ums a este respeito, e julgo difficil 
tle ser acl'editado que o Vice-Presidente daRe-

1 ie:t · ú. tenha reconhecido o •)'OYerno setli-
cioso üo Rio Grande do Sul. 

?.Ias. não me detendo em aprecia1;tje::; ainda 
in ) rtuna.s ( uizera ter o de )Oimento da. 
Gan1<u·a dos Srs. Deputados sobre si. ú. vista 
Jas proprias declara.çi1es do governo, ha, ou não 
no Rio Grn.mle uma commoção interni.t? Veri
ficada., como aflirma.m as mesmas declarações, 
a com moção intestina, ca.lJe ou não á Cama.ra 
o dever de intervir, de accordo com suas 
attribuições constitucionaes, no sentido de 
manter a. paz, a. Ol'dem, a autonomia do estado 
e a Repuhlica ~ 

r.> 

blica Federativa." apenas houvessemos rotulado 
: falsamente as instituir:ões politicas, que, na 
, realidade, teriam de ermittir ue as autori-
; a es prepo entes levassem sua m ervenç-..to 

llelictuosa e oppressora onde lhe aprom:esse, 
<tté mesmo aos pontos em que a eclucaç:ão rê
pulJlicttna fazia esperar uma republiet1: menos 
1eroz, mn.is justa. e mais digna do no::so seculo. 

Certo é, pois, que a Camara dos Srs. Depu
tados comprehenderã. que é o momento ue 
fazer sentir os e:ffeitos de suaacção benefica, 
para. a su:ffocação da desordem que o g·overno 
não soube ou não poude evitar. 

Aspiro a. paz no Rio Grande, anceio pela sua 
autonomia., que de1enderei seml?re. 

E o Congresso Nacional não pode ficar inel'te 
ante os acontecimentos que alli se desenrolam, 
maxime quando o futuro póde trazer, por este 
abandono de attribuições tã.o serias, nov-as 
com lica ões r or en ara a \.e -

ca. 
Não nos illudamos. As escassas communi

cad ções officiae.s não nos podem dar siquer idéa, 
a gravidade dos successos revolucionarias e 

muito menos das consequentes perturbações 
~e se hão de desdobrar. O telegrapho está 
... n~oncado. Ninguem sabe o que alli se passa, 
nem mesmo é possivel destruir as mystificações 

l'i.l.I'. 

A proprht Constituiç:ão de 14 de julho foi 
•ie~te;:;peitadn .. Etla. estatue que o presidente 
me l•:nra o Ytce-prcsr en e SUJei ::tn o o seu 
acto ú. S<tt1cção das intendencias municipaes; 
entretanto essa. consagração não se verificou e .. .. . . : . ~ 

isto ~stú. a indicár que o que lá se :fhz não 
passa de lJollms de sabão. 

Pela minha J?arte, confesso que não posso 
concorrer pa1·a que o governo fique entregue, 
em nome da legalidade, áquelles que a. repu
cliaram e foram solidarios com o golpe de 
Est3tlo de 3 de novembro, praticando perse
gnic;.ões atrozes contra bons servidores da Re
publicl, J?erseg~~ções q t~~ ;t esta. hora es~arão 

forças que o poder sabe· dar <tos vencedores 
sem íe e sem alma. 

Tenho rofunda magoa só com o imaginar 
o que se passa e con 1sta o r em mm 1a erra, 
assim sujeita a uma intervenção indehita, cuja 
origem menos digna até agora não é conhe
cida, porque ela })arte dos dominadores ainda 
não houve franqueza, ou não ha firmeza de 
convicção, nem pureza de conducta, que os 
obriguem a declarar de onde vem essa inter
venç;<l.o e em nome de que ideas e de que prin- . 
cipios ella, se faz. . . 

Tenho concluído. ( llft~ito bem, ?nt~ito bem.) 

Vem ú. mesa. e lida e enviada á commissão 
de constituiç-ão, de legislação e de justic;.a a se
guinte 

IndicaçlZo 

Em face da commcção interna que se ver1· 
fica no Rio Grande do Sul e de que dão tes
temunho declaraÇ'.ões publicas do governo, in
dico que a Camara dos Senhores Deputados" 
medeante audiencia urgente da commissão de , 
constituição, pratique o que lhe cumprir da 
conformidade com as attribuições do Congresso. . 
Nacional e de accordo com os altos interesses.~ 
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da paz, da autonomia dos estados e da Repu
blica. 

, • l:' 

dos acontecimentos do Rio Grande do Sul tra· 
. zidos ao conhecimento da Camara, pelo Sr. 
deputado Demetrio Ribeiro, e para isto envio 
o meu requerimento por escripto. 

Vem á mesa e é líclo o seguinte 

Requc;·imento 

_A resposta, c~as urnas nas eleições estatlOa€s 
fo1 para os amigos do orador uma victoria. em 
ue o candidato menos vo v 

a 12.000 ,-oto~ sobre o mais votado dos ca.n. 
diclatos elo :p:n~tido. (le S. Ex. ; e, o que ê 
mais, com a declaração /brmal por- parte dos 

tanta lealdade . 
Vencidos os amigos elo nobre deputado, co

meçaram a tramar a revolução que, adiada. 
por tres vezes, s 'hiu afinal ti rua, ·:rotrgida. 
pela~ ba~·onetas do exercito, H.gamto-s assim os 
inimigos do Dr. Julio de Castilhos ao exercito 
revoltado contra o golpe de Estado. afim lle 
esmagarem o partido do orador. Então o Sr. 

Requeiro que se consulte a Camara no sen· Julio (le Castilhos viu-se ll<.'L contingenci:1 de 
tido de saber se me concede meht hora tle ur-

1

. abandonttl' o poder aos ana. rchi:SÜ.tS ou com
genc:ia pa.ra tratar de negocias do Rio Gr·ande ba.ter as (lua-s revoluções. que esta.nun de 
do Sul, tra.zidos. ao . co~hecimento da Camara \braço~.; da:~s. ? que s~ria in1hwtill~r? e~lt)~ç_o. 

O · 

Sala das ~essões. 1 de julho de 189-2.- CJ.Ue houYe- O Sr · Castilho a:l.Jauctonou o go. 
Cassiano do J.Vascime11to. / verno, protesta.ndo por me!O de um ma-

. n.ifesto. 
. , . . ;:, 1 go pe c e • a o 01 tl.penas pt·e exto. Julio 

pedtda pelo Sr: Casstano do ~asc1mento.. I de Ca..;;tilhos e seus amigos não c.tpohtlam 0 
Cons~tada· ~gualmente s1 3: mater1a ~a golpe de 3 de novembro ; ao contmrio, sciente 

urgencm.~ ped1da pelo s~. Casslano do NaSC1.- por telegramma de que ta.l golpe s~ ia üar, 
ment?, e tal ql!e deva 1~terromper a ord~m respondeu pedindo que aconselhassem M ma
do dia da sessao de hoJe, a Cama.ra dectde rechal Deodoro a evitar esse descalal1ro. 
pela affirmativa. O chefe deposto e seus amigos, desde a for-

\ mação da .junta governativa, prepa.raram-se 
O Sr. Cassiano do Nasci- 1 para. reconquistar o poder usurpado. 

m.ento não previa ser forçado a roubar i Durante esse lapso ele tempo, em que o go-
alguns mtantes á. solu<}aü das graves qu€>.stoes \ -verno nao tmlla apoto na optruao publica., nao 
que pendem da resolução da Camara. llHwia garantias, nem para a propriedade, 

Fal-o sob enorme constrangimento e a ca-. nem para a Yida do cidadão. Foi durante esse 
mara Ih 'o perdoará. porquanto e ~do ·~ ! governo que eahiu vietima do baeamarte a.s· 
isso pela indicac:ão do seu illustre co-esta- 1 sassino o coronel Escobar, uma elas maio~ 
doano. · i influencias em S. Bor:ja, cuja propriedade fol 

A 6 de janeiro, a proposíto de um projecto !I saqueada. O canibalismo dos ad versarios do 
sobre intervenção da União nos negocias esta- orador chegou ao ponto de castrarem a um 
doanos, o orador já teve occasião de fazer o ) infeliz preto. 
historico dos acontecimentos de 3 e 2.3 de no- j Faz considerações sobres os governos dos 
vembro no Rio Grande do Sul, sem que ate á ·I Srs. Barreto Leite e Barros Cassn.L retere-se 
I>resente data. tivesse havido a menor contes- . a.o adiamento das eleições a Convenção de 
tação .. 'i Bagé, ás difficuldades com que se viu abraços 

Refere-se á conducta sustentada na Ia sess;;ío o governador Cassai e á sua renuncia. de que 
ordinaria do Congresso pela bancada rio-gran- ) proveio ir .o poder para as mãos dos paria· 
dense ante o governo, não apoiando incondi- mentaristas. . . 
cionalmente nem reprovando systematica· Profliga isso em nome da coherenc1~ po~· 
mente os seus actos. Deve, entretanto, repro- tica. Entende que o governo devia ter ~d~ as 
duzir a historia dos successos occorridos em mãos dos que defendiam as mesmas 1d~ 
seu estado d~pois de votada a Constituição de apezar ~a desbarmonia existente, e nunca as 

Encerrados ~s trabalhos constituintes, o J adheriu ostensivamente a~ golPe de Estaddo. 
gr\l:PQ de que faz parte o oraior, foi re-ptado t Continu.a a expór o desenvolvim~to os 

·pelo seu illustre C(testadoano. O -or~o do 1 factos ate est?urar· a ac!u~l rev:oluçao, que 
· .. grupo; seu amigo, acceitou o repto e o illustre encontrou mwto pouca resistencia, e a:; 
_ collega., a ouem responde, :pôz taes emba~ços qual as forç~s federa~s se co~servaram n~~.~ raÍ 
· por parte áa facção republicana que . dirige, As pri.mei1'3S mamfestações da for,ga f~e 

/ · que-póde-se dizer- constituiram. completa foram contra os amigos do orador e .partiram 
recusa·ao'rept.o lançado. da canhoneira Ma.rajõ, onde se haVIalll reco-

.. .. . ' ..... 
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Barros Cassai e outros repu-

tran~mittiu ao general Bernardo Vasques tle I nomista .. de vn· pedir a intervenc:ão do pOtler 
intervir no movimento. da tJnião no s~ntido ele estreita.t· os ,ju~tos 

O orador se <tliston na opposição. tendo limite.~ daes hera. do )Oder lO(!al. C um ro, 
r mo 1vo. : tt po l 1ca. c o g."-erno quan o ao s1m, um 1. ever te pa l'lOtt~mo, em nome da 

seu estado e u, sua inCOl'!'ecç<.i.o quanto aos / consolidação da. ordem e da paz. solicitando 
liu:tos <~e IÇ e 12 (le <t1J~·il. .. 

1 
a u_ma parte com_petente _da autor~dade su-

• f • • .• • • .... - • .. 

• o.,; l ( •( -

do orador, mas isso não quer dizer que aban- fica, prudente e opportumt, para. le•>"al-a ao 
done o oratlm· o seu posto, pois não subordina estado que represmto e onde e preciso restau
os interesses da patria aos do seu estado. rar o socego das 1~tmilh\s, a autonomia. local 

Prosegue respundendo a outros topicos do e, ainda mais, a crença. a !ê, a confianc;.a, as 
tli5curso do Sr. deputado Demetrio Ribeiro. esperanç:as na. Republica, as qnaes podem 
Conclue declal'ando-sc contra a. interven~.ão estar sendo abaladas. 
do poder executivo ou legislativo nos negocios I Isto foi o que me impelliua trazer á Ca.mara 
do seu estado que, segundo as informações] o assumpto de minha indicaç<."í.o. Nem ~mtro 
que. tem, está. em paz, á excepçã.o apenas de podia ser o meu i~tui~o. Não t.inha dettn~e dos 

rr , • "" • 

A luta a tra Yar-s~ e entre os p_artidos oppos- ~r9cura~ distincç·ihs entre companhei~os po
t~s, certo ~leque, s1 os a~vers~r10s. do omd~r ]llti~o~, 1mportando-me_pot~co o s~1Jer :-1 are
nao se qulZerem subordinar a. mmoria entao o~1çao da az a ro\·mwrm mms <\ uns do 
, ·~m par·a. o_ campo a uta, porque os seus que a ou ros, porq1:1e a todos ~provei tara, 

· anugos saberao morrer pela Republica e pela quer se trate de antigos monarclustas que se 
defeza. do seu estado. transformaram em repul)licanos, quer se con

siderem os luctauores a que aUudiu o illnstre 
O Sr. De:m.etrio I~i hei r o (pelct patrício e que se salientaram nos d<'z annos de 

ol·dem)-Sr. presidente, com a. indicação que predica pela Republica. Nesse período (permit
apresentei não tinha em vista provocar 0 ta-se-me o parenthesis) de dezannos, a. que se 
deb~teno terreno em que o collocou 0 discurso referiu o honrado deputado, devo contessar 
do lllustre representante do Rio Grande. Mas. que nos primeiros não o vi ao lado dos 

d
o certo é que V. Ex. e a Camara comprehen- fundadores do partido republicano, ou por
e~ que. a réplica as. Ex. deve ser immediata. que S. Ex. ainda estivesse fazendo seus 

Pediria a Camara que me concedesse urgencia estudos na academia de S. Paulo, ou porque 
Para: responder ao honrado deputado, si fosse não lhe fosse licito envolver-se na política do 
P?ss1ve1 ser a urgencia votada. Faltando, po- Rio Grande, então toda cheia pelas luctas dos 
rhem, numero, que, claramente, vejo não velhos partidos mona.rclücos, de um dos 
a ver na casa, peço a v. Ex. que me conceda quaes era chefe o Sr. Silveira Martins, a 

a palavra ara a · . :- uem alliava-se o res eitavel rogenitor do 
o s · meu digno conten or. 

d a. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre Impressionado pelas noticias de occurrencias. 
epufado. contristadoras, esforço-me por conseguir tran-

Sr o SR.J?El\1ETR.IO RIBEIRO (signaes de attençao.) quillisar a minha terra, o que e, sem duvida, 
v·· ~residente, não devo presumir que não cousa muito di:tferente de solicitar uma inter
da.l1IJ.c razer uma questão pequena ao exame venção para outrem exercer attdbuições inhe-

~ara. dos Srs. Deputados. E das palavras rentes a. autonomia local. 
por num ha pouco prof~rida,s com a clareZa. Mas, Sr. presidente,_ não posso deixar 

Caroara v. UI ~ o) 
!. ~· 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1444- PÃjgina 20 de 50 

10 Sessão em 1 de Julho de 1892 

bilidade alguma no movimento de 17 do mez 
·ultimo. 

Até esse dia. eu mesmo posso dar testemunho 
de que não so elle, mas ainda AnnilJal Ca-rdoso 
e muitos outros amigos meus, representantes 
sinceros do pensamento republicano no Rio 
Grande do Sul. eram completamente alheios 
as occurencias daquelle dia e nenhum in icio 
havia -partt se presumir que se l)odess·~nl en-- ~ 

, 
delles, com o meu conselho. tanto quanto 
possível, para manter-se a. tra.nquillidade 
-publica. . 

Passado o meu recado, obtive em resposta 
que os meus amigos não poderiam vir a con
ferencia por mim solicitada; que o telegr·apho 
estava guardado por offi.ciaes; que os tele
grammas ernm fiscalisados .... 

0 SR. CASSIANO DO NASCB:IENTO_.:Eram offi.-
· ciaes tl<1 11olicia ou de linl1a~ 

O SR. DE)IETRIO RIBEIRO ••• e que~ ~qui tem 
V .Ex. occasião d verificar u interven ão 
da força federal começou desde o momento em 
que foi lançado à rua o grito da le,qali.dmle, e 
que, attenda-se bem, si do ministro fbsse ordem 
talvez elles consentissem! (Trocam-.,e apaí·tes.) 

Era, mais ou menos. meia noute quando re
cebia estasnoticias, eent:"io,respondendo-me ás 
perguntas que fizera ao digno ajudante que lá 
està dtrigindo o districto telegraphico,acrescen
taram que Barros Cassal e Annibal Cardoso 
achavam-se na capital,inteiramente extranhos 
ao que occorria,completamente retrahidos; que 
a escola militar estava neutra; que a ·-policia 
'fora revoltada pelos partídarios do Dr. Cas
tilhos; que .o visconde de Pelotas passara o 
governo ao general Tavares que o assumira 
em Bagé; que em Porto Alegre havia se in-. . . . . 
nomeadõ vice-presidente pelo presidente con
stitucional Dr. J.ulio de Castilhos, que renun

. ciara o cargo. Nada me souberam dizer da 
situação de o:utros pontos do interior do es

. tado~ 
Depois daquelle dia e daquella hora~ não 

recebi mais, directamente~ uma vaga infor
maÇão sequer . do que alli se tem passado. 
Apenas recebi um telegramma datado de 25, 

-. ......... 

• ! 

correspondem no alto posto politico em que se 
encontra, hypothese que me_ contraria.: ?U 
u~ S. Ex.. se acha. sol) <1 :ress·ao üe nontli~ 

alarman es e tem o espiri o enormemente 
perturbado ante o facto de ver um e,;. 
tado ami!rO '\"'ictirna de uma conflagra· 
çftO e não~ poder S. Ex. pacifical-o. _Sim, 
Srs. deputados. é preciso admittir que. o illus· 
tre Vice-Presidente da Republica llil.Ja rece
bido noticias grandemente assombros<.l~ e alta· 
mente deprimentes do conceito que a!nda. ha 
pouco fazia daquelle que S. Ex:. JUlgam. 
ca az de salvar e consolidar a política r~p~-
lc1ana 110 10 G:ran e; e -pree1so acm\. 

que de lá. se noticia!fl, anormalidades que nao 
se qualificam, para se conceder que S. E!. - ' ' .. 
se~ transformou em u~ partidario sa.nlmdo, 
feroz inimi()'o de sua terra., que faz bom~ar
dear, e de 

0

SUa propria família, que res1de, 
saiba disto a Camarct, e habita em um ponro 
culminante da cidade de Porto Alegre. 

VozEs-E' um facto .incontestaYel. 
O Sr:.. DE:\rEI'RIO RIBEIRo- E' um ~acto 

inacrediiavel esse que se attribue ao d1~0 
trabalhador republicano, pois não é conc~bn'el 
que um homem faça metralhar a sui:L Cld~J· 
a -sua morada, o seu proprio lar, ~rl"~st<~~ . 
tão somente pela sanha indoma."Vel. (.4.p~zad~~~ I 

O SR.. CASSL-\.N'O DO N.ASCIMEKTo-Podia dll'l· 
gir a artilharia -para o quartel geuel"<Ll, ~ 
a re artição do telegrapho, para .. ou · 
pon os on e nao es 1vessem seus allllo ~-. 

O SR. DEMETRIO RmErRo-Não esquec~re1 a 
hostil insistencia. das proprosiçpes de '\• ·'E~·· 
que, no correr do longo discurso Q~le vroferiU; 
quiz reforçar a sua palavra refncmllm~o E~
demonstrações da firmeza de Sl!laS conVIC~ 
de que tanto fallou. Facil seria '!l~a .~e~. 
immediata, da qual ter-se-hia ~e mfern, ~ 
minada a conducta do nobre denutado, m ( ~ *. 

i ;1 
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ftrmez::t. de S. Ex. na sustent..1.ção de princípios 
políticos, que na .:onservação de uma, attitude 
ue se traduzia na inde ectivel lertlllade ara, 

com o poder ... 
0 SR. CASSIAi.\"0 Do· NASCDIE~TO d;J, 

a )(lrte. 

O SR. DEl\IETRIO RIBEIRO- Não discutiria a 
pe~soa. do nobre deputado, nem qm1.,ndo a ma,is 
ledtima. das represalia.s m 'o llel'mittisse; 
m:1s acompanhar a sequencia. do:'i netos pu-
1Jiico~ <L que as individualidades neces--al'ia
mentP se lk:.un. isso. tor.los temos o Jcver de 
tllw·. c a.- isso todos somos :-:ujeitos. Mas 
Jll(' eonduzirei. tle aceordo com os meus lnt
httos. ~em 1~1o~es~ttt' a personnlidlld~ ele \~. Ex.; 

ltahil. com que V. E:x. sa vai equilibra.ndo 
entre o incidente do Rio Grande e a politic:.\ 
ledeJ·al... Nem disso uero coo·ir.ar. V. Ex. 
putle ficar ranqui o. mtemunente tranquillo. 

~r. presidente. o honra.do deputa.do, dissen
tindo do modo por que consider~i um a.cto de 

e' o 
Barr<:!to Leite. lXlssando o governo o.o Vis-
conde de Pelotas e n:ío aos que q ueria.m 
restaurar a situaç-ão derrocada pela revolu
\~O. encontrou nesse :procedimento do illustre 
servidor da pa.trht deslealdade pn.ra. com os 
princípios políticos e fez o historico de lutas 
partidarias mantidas no Rio Gra.mle. e, mais 
de uma. Yez, em seu discurso, insinuou que 
um desvio criminoso commettera.m republi-

c ' • 1 · , 1 (t( s ( a ~· rt. , 
pansües de .jubilo, como si não lhes íbsse per
mittido gosar os doce.;; e!l'eitos da confraterni
sação republicana. Directamente; de mim 
nunca. partiu manifesb:'l.c;ào de grosseira. hosti
lidade coútra os velhos i1dversarios; ao con
trario, sempre os julguei merecedores de de
fer·encia e capazes de uma conversao sincera. 
e patr·iot.ica. Seus escrupulos e seu retrahi
mentO eram naturaes : tinlmm a.. e:s:plicaç~ão· 

Jazendo, .em dado momento,-f!!.w7o. liga, ou 1 ultimus combat~ntes, nos clerradeiros dias da 
que outro nome teídw, .disse o nobre deputado, monarchia., contra as a:::piraçõe.s republicanas, 
com monarchist'ts arla i~ · <:: ·) • r·..,- :· · · ~ · n s-· 
. Alludiu, assim, S. Ex. á formação do par- ticos, fora.m ;,1brindo, dia por dia, a larga. 
ti~o repulJlieano fedem!. Senhores. <'l. orga.- estrada por onde a na(~ão inteira chegaria á 
n~ng.ão clesse partido se.operou á luz meri- con:sa.gração gloriosa ch1. transformação. das 
diana e a sua legitimícl.ade assenta. inteira no velh;,wias do imperio em 1.una. repuhlica Vlcto
programma :político que lhe serviu de hase. Não riosct. 
houve reservas de }Jensamento, nem cl~tndesti- . Uma transmutaç-ito que não souberam di ri
nos conchavos, que sempre os repellimos nós gir se operara. -por uma surprehemlen:te revo
os repulilicttnos e continuaremos a repellir. Iução, que lhes estalara, p<:n·a assim dtzer, em · 
~udo ioi claro e esse golpe politico ioi dado suas proprias mãos. . . 
JUstamente quando lutavi1mos contra as de- Deste ponto de vista. s·empre os .Julguel, e~ 
fraudações da Republica apoiadas pelo nobre como antes da proclamação da Republica, en
d~:putado e seus }Jarciaes, quando não po- tendi que o proselytismo republicano se de
!liamos animar siquer as esperanças de que -via exercer no meio dos :.1.ntigos defensores. 
um posto da·guarda nacional, o conhecido ~n- d<'l. monarchia, desde muito apenas. tolerada. 
sh·mne11twn regni. como o chamavamos no A epoca era, de paz e de concordw., e a R~
tempo do Sr. Ouro Prêto nos :pudesse ser soli- publica se devia revelar, des(le os -seus prl-· 
citado. .~:J:- ·;-: ' · · - · o·'!' • •• • ~ i tuitos e 
s~ ucções dos que usufruem as graças do go- cheia de bondade em seu~ processos, par_a o 
!erno, nem mesmo dos recursos necessa.I~ios fim de interessar a naçao toda na consohda-· 
a factura de um sulJa.lterno í'unccionario da ção de instituições livres, amplamente dis
l>Olic~a. Nada :podiamos dar. . • cu tidas e geralmente a~ceittts. Não hesi~o ém· 

F01 a lucta. que determinou entre nós e anti- ·assumir perante os contemporaneos e o íuturo · 
gos adversarios a aproximação que não podi& julgamento a respon.sabilida.~~ que me cabe, 
ser um conchavo, que não foi uma liga elei- no empenho q~e s~mpre :fiz, Ja en~e os coll!:
torai, mas que foi um partido orientado por :panhel.l'os da d1gmfi.cadora pregaçao republi-
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.cana, já nas conferencias publicas, para que tre estes vejo alguns, agora inimigos confes. 
n~o se prolongasseJ? no Rio Grand~ divergen- S?:S e :pro_fessos, qu~, não lla . muito tempo 

. , · · Vtr 
ceitos ou prevenções que do embate de ideas mmha pala na que era, a um tempo, com~ 
absolutamente antagonicas. Nunca houve, diziam elles, modesta, despretenc:iosa e repu
naquella arte de nossa atria, condi ~ões blic<1na ! 
mars e 1zes para a umao a familia. riogran- Mas foi preciso, um dia, que eu não ma.is 
dense. deixasse min.ha.responsabidi1de contirrua.t com. 

E eu confiava na delicadeza do sentir pa- promettida em uma direcção governamentll 
triotico do po\·o río-gr<1ndense, e eu acredí- anti-republíca.na, e desde então deixlJu tle 
taYa na n.lmegação politica... existir, aos olhos da. intolera.ncia de intem. 

E foi, pol' i~so, que prosegui. üesinteres- pestivos ad fersarios o cicladftu despretencioso 
sa.do, a.pez:tr das resistencias do desp~ito e ela. amigo e republicano, para surgir um home~ 
intriga. na ta.reíh. a que d('i todo o meu es- · sequioso de mando, impulsionado pot· a.mhi~ão 
forço, de unifica.r o pensamento dos meus pr,;!potente e QUe queria a tudo e a tO<losllo· 
concidadãos pondo termo ús distincções irri- minar ..... 

n es c as ten a. tnts c e prec ommw ]_)es- Extraordinaria. mudanÇ".a! Mas deixemol-a 
soal. · sem commentarios. 

Mas, S:. ).)residente, eu havia estado no po- Accent\1ada a di~ergencia. ).)Ol' \inli\ t\issi· 
· • · -., o · ~ · ~· ·::; - i n at 1 es . 

rioclo, em que o ex-ministro da (tgricultura ~:~e o nobre deputado e os parciaes de S. Ex. re 
conduzira ele modo <t conquistar applausos e fizeram solída.rios com todos os actos rlo go· r . ' ·a· . . . 

o mesmo ministro que soubera guardar com E sabem V. Ex. e a Camara que momento 
energia e civismo suas tradições políticas no houve, na curta histeria da Republica, em 

· governo provisorio, considP-rado um r :>uigo _q_ue o governo provisorio era acc::usado de 
da patria. Houve mesmo um mome~_ ·· em delapidador da 1brtuna publica, clesmesura· 
·que o humilde orador que vos falia, lo i o alvo damente esbanjada. e de doador criminoso do 
dos mais ardentes odios da dictadura, porque \·ter·ritorio nacional nas multiplas concessões 
era considerado o político mais l10stil á direc- que fazia,. 
ção governamental daquella epoca. Pois l)em, nesse período, os nol)l'es depu· 

E:ffecti va.mente, discordancia profunda me tados mantinham-se placidamente no meio ~a 
a v m ). · - · 

das cousas pu1)Iicas e do regimem fe<lerativo, bafejo viviam, sem derendel-os, siquer, 11as 
que nos cumpria realisar. Proclamada a.pe- calumnias de que eram victima.s. . . 
nas a Republica, eu entendia que para iazel-a A solidaríeda.de com o (l'overno r)rOVlSOl'JO 
a ar pores e povo QUe a a m1rava sem co- não se ctue rara, en re ano; 101 llllllt~r~up 
nl1ecel-a .. era, antes de tudo e acima de tudo, com a administração do illustrr. ex-mm1stt'01 
necessarío que a rr,:alisassemos e que, ainda ·hoje deputado por S. Paulo, l' estendeu-se até 
attendendo ànecesidade de educar este mesmo ás ultimas peripecias da controvel'Wli1 e con· 
-povo, a realisassemos tão pura como puros h~id'l\, conce~são que det~rminou. o d~en· 
eram os principias inscriptos na bandeira que la.ce da suhstituiç~ão de secretaries (lo Gene-
symbolisava o systema que nos cabia fundar. ral Deodoro. .. 
Mas.não íoi, por certo, a estas inspirações Lembram-se os que assistiram a Constttu· 
que obedeceu o primeiro governo da Repu- inte, que nac1uella assem1Jlea foi proposla 
blica. uma emenda, em cujo bojo estava a. condeJI!.· 

Appello para o conhecimento que todos te- nação de todo ou qua;si to~o o passado do Jll!S 
mos da historia do governo provisorio. Dis- nistro demissionario. Pois bem, _senh~res,.oo 
c01•dei sempre em meu estado, desses progna- nobres deputados, que haviam sido sol_Hlanos 
dores da 1ederaç-âo republicana que se apra- com todos esses antecedentes. não trreram 
siam em disvirtual-a e estavam sempre promp- tempo para. meditar ... 
tos a SUpplicar, hUmtldes e illogicos, a -posição O SR. CASSL<\.NO DO NASCI1viETO-NOSS~ opi· 
de dominio ainda ue con uistal-a im or-
tasse no sacrificicio da autonomia local. :s, 

E foram essas apreciações, que outros amí- O SR. DE:METRIO RIBEIRO ... e ~omprehender 
· - gos e eu faziamôs da politica seguida pelo go- que, havendo a.cceitado tudo quanto decrer 

verno provisorio. que decidiram,no fundo, da aqúelle ministro, não deviam . a nllma 
separação que se operou entre os propagan- hora ser parte na execução do am1g? que~ 
distas da Republica, no Rio Grande do Sul •. servira e que ja não podia corr gtr erros, 
Esta e a verdade, apel.ar de todas as appa- acaso sanaveisou evitaveis si em tempt»or.,. 
rendas · creadas pela paixão tenaz com que vesse elle modificado seu ponto de VIS a a 
me distinguem aggressores caprichosos. E en- ministrati"\"O, o que, aliás, nunca lhe fora so-
. .~ 
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licitado ou aconselhado pelos no1n·es clepu- ·nada. mais é que o velho programma repu
tados. . b~icano . Tudo isto se fez á 1 uz clara da publí

Sr. presidente, um novo p~der se ergUJa, c!datle e exame de todos os rio-gr<l.ndenses. 
~ • ·,..:.. • • ::> • · • 1ouvc e nossa p<.tr e, nem 

os nobres deputados governistãs antes. conti- er;;t licito presumir que ús manifestações 
nuaram governistas depois. Eis tudo. publicas de arlhesão dadas pelos novos com"Pa-

Termin;;"tdos os tral)alhos da Con:::tituin · · · , · · · .;: compendiadas em um pro-
durante os quaes em fl.'anco debate publico gr<tmma long;.\mente meditado correspondesse 
a.ppellú.m~s par<~ _o Rio Grand~. que deveria o intuito oceulto de defec~~ões CLlturas. 
decidir s1 a pohttca. que outro tllustre com- S~ja essa desconfi<.tnç~n. de todos e de tudo a 
panlleiro de bancada. e eu representava.rnos, lKt::.e da. <\Ct;ão de quem quizet·; eu, pela, mi
cot·t·e:-:pondin. ás aspira.çües elo povo rio- 1~1a parte, _nunca adop·arei t:tcs proces:::.os, ou 
"t'ílnde.nse. ou si melhor a.s ser\·iam os ad,·er- tao moYe•lu~a, ba:~c de coutluct:.t . Confiei, e o 
~1l'ios que nos comha.t.ia.m. reg1·es~ú.mos to(los n.wto de c~ll1fiar nii.o roi. comtwlo, um motivo 
aos nossos labores no estado. cujas sym- para que nü.o nw ative:::se nn. po...-.i1:fí.o correct;.1. 
pathias em.m pronuncia.das em relaç;."to á atti- de tl.eümsor tl:.tS sãs idéa.~ da. Repuhlica. no 
tutle em que nos ha vi amos mantido, di verO'indo dia em c ue a. :: · · -,., ~:- , . · · · , · 
sempre ( <t con nc a segUI( n. pe os sustenta.- lá em minh<t tt•rr·a, qniz deturpai-as em 
{\ores do goYerno. nome <l<t revolu~:ã.o de novembro. 

Proseguia a.lucta. politica. no seio clt1. ramili<" Ma.s. Sl'. presidente, feita e:) ta succínta 
ri0-1•1" ~ , .:: - • · · ._ · , · ., e a expressa.o r1gorosa. a 
saber si naquellas paragens triumpharia a verdade,-direi que foi nessa. th.c~:<lo, nesse 
opinião de que o estado se devia. organisar s.oh pec_1u~no grupo, a. que o nobre tleputado se 
a ecri(le do ~roconsulado llO .,. Y ' • • • ;- ' , • • : ' ~ " , · 

Co~batiamos nós em arreg-imentaçií.o disciplí- denl10sa, chama dissidencio.,-que a revolução 
nada contra o sacr-ificio que se queritv (ta victoriosa de novembro ibi encontrar os ger
a.utonomia local, jú. assegur-c1da. aliás, pela mens de tocla a sm1 gr<.tndeza, imperecivel. 
propl'ia Constituição Federa.!. Foi m1. União Republicana, a. benemerita 

Por outro lado. os elementos que se haviam associaç3o politica que mais nobt·emente tem 
aggremiado sem programma organico, sob o sabido guardar a tt'n.diçã.o dos llesint~ressados 
nome de União Nacional. formando assim feitos pela Republiett, que se levantou o pri
mais um c~ntro de resisteíwia que um :par- meiro brado de indignaç;:"to p<üriotica contra 
tido político, reclama~am, como nós, <t mes- o attent<J.do de 3 de novembro. 
ma. (t.Utonomia e inde endencia 11<:1. orcTanisa- Em r<luniã 
çao as ins ituições politicas do Rio Grande. per-a.nte um<:t assemblea de servidores do bem 

Desta convergencia espontanea. de esforços publico, entre os quaes os Drs. João de Bar
na defesa da si. applicação do principio fede- ro:: Cassa!, João Ca.ndido .Jacques e Amübal 
ratiro, resultou, p, · :::>. < • - < :s , c· as as pan:ues recen ~men e 
que era opportuno congregarem-se os recurso.s acirr-adas palas aggressões violenta..;; jogadas 
de um e outro laclo para sa.tisfacç:<1o do obje-j do orgão otficial do Sr. Julio de Castilhos 
ctivo commum. Os membros da Uniã.o Nacional sobre o primeiro deites, aq uelles t1'es illus
se dividiam quanto ás bases em que deveria tres compatricios receberam a delegação 
assentar a combinação dos elementos favora- honrosa de entenderem-se com o· presi
veis ít autonomia do Pstado. Uns julgav.am dente do estado em nome da União Repu
que a fusão deveria consistir em uma liqrt blicana, que lhe mandava decla.rar, com fran
transitoria ou definitiva, mas, em todo oca.So. queza e ra.ro desprendimento, que ao lado de 
dependente das sancções do fú.turo. Outros S. Ex estaria., resoluta e :firme, par-a. com-· 
acceita'Vam a formação de um partido com um bater o golpe de 3 de novembro. 
programma precisamente,defi.nido. pelo qual Isto é publico. 
se modelasse a organisação republicana do 0 SR. CASSIA.~o no NASCThiENTo-Nem fa.l-
estado. laram com elle. 

Foi este o alvitre que prevaleceu :pondo-
nos, dest'arte, uns e outros, rigorosamente O SR. DEliETRIO RIBEIRo-Não sei o que 
de accordo com o ponto em que se achavam admirar,si a fraqueza de memoria de V. Ex.,. 

---~8-1Ileltts---arni'tr.!0:US:,;--orile:a;bsoiftrfãlitiernttee<n:nrãee,;:--t:ssil~<t;--rraiDiri:<Llitaôtlbdade com que sabe esque-
-!Jmava.m concha:vos de qualquer especie e só cer ... 
JU!-gavam digno de nosso passado e do obje-: SeJ!.hores, é publico e notorio o facto que 

tic~dvo que nos guiava a forma<;:ão de um par~ acabô de referir. (Apoiados.) Tem sido elle ci-
o a_poiado em ideas consagradas por com- tado milhares de vezes e se acha vulgarisado, · 

pro~ publico e solemne. sem contesta.ção ou :protesto dos proprios. 
Fot ~ntão, Sr. presidente, que se organisou amigos do honrado deputado, ao contra.l'i()~ 

0 parttdo republicano federal, cujo programma co.m a confirmação delles ! .Todos sa.bein 9-ue 
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' ' """ , -dava trafego a navios de nlto calado.(Apoiados.) 
Ora.quem a 11 apparelhava-se para. apoia

-do no marechal Deodoro. suffocar a anarcbia, 
não .podia abandonar o poder á mesma anar
chia, a 12, convencido de ptaticar um acto de 
patriotismo. S. Ex. soffreu uma deposição, 
que não teria soífrido, si não houvesse accei
tado o golpe de Ejtado e combatido os que se 
erguiam contra a prepotencia, que se alçara 
porsobre os destroços da Constituição revo
~ada por um arranco de infeliz loucura. Tal 
.e·a verdade historica. 

Entretanto, o nohre deputado a esquece 
para nos vir dizer. repetindo o. que por a~i 
se intenta propalar, que o mov1mento do_ Rto 
Grande do Sul teV'e ·o intuito exclusivo de 

• • 
nome dos sentimentos republieano~ e da orien 
ta.çã.o }JOlitica dos meus patrícios, declaro, 
oom toda a autoridade de um homemde bem. 
que mente quem tal affirma,falseando assim, 
criminosamente, a -verdade dos successos. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDrE~'TO-V. Ex. 
não. póde (liter ·.isso. Eu é que tenho o direito 
de dizer (não ~sando de expressões baixas 

que não são pr·oprios deste lon·ar ) que 
V. Ex. está a.dulterando a. verdade~ 

quando o nobre deputado se levantou parare: 
sponcler-me, ficou manifesto o intuito que 
tinhi.1 de íe~ir a .u~ adversario a quem s. Ex. 
ueve re::;pelto, s1 nao pe1i.1 sua capacidade ou 
servi~~os pre~t:tdos á Republica, ao meuos pela 
:nm prouidatle. qt~e é immaculi.1da, c pela sua 
honm de ca \'nlhetro. 

:\ia~. Sr. pl'e:sidente, o nohre lleputado in
siste ainda em accentnar o :-:eu propo~ito de . . ' .. . 

o ... ::S. • 

Quanclo em maio de 1891 vim para o Rio 
de Janeiro. depois que os nobres depu!atlos 
haviam comeguido,talvéz sam prev·ia autoJi· 
saçã.o do chete do governo marechal Deodoro, 
a derrubada celebre,que se traduziu na elimi· 
naç:ü.o, sem criterio, sem exame, apaixonada· 
mente feita, dos cursos da Escola Militar. de 
uma. pleiade brilhante de disti.nctos mo~, 
e abnegados luctadores pela Republic.'l:; nei'f 
momento unico, declaro-o fl•ancamente. em 
que já senti, como homem político, magoa~o 
o meu orgulho, por não ter podiclo reagi! 
contra aquella violencia de brutalidade e~~~ 
potencia,-partindo para e3ta cidade, traz~aa 
missão :patriotica de 1azer sentir a homens 
eminentes da olitica, entre os quaes os ge-
neraes ose 1mea.o e or1ano e1xo · 
mirante Custodio de Mello, que o Rio Gl'anae 
se dispunha a todos os sacrifidos que lue.hou· 
vesse de impor um movimento revolucio~·~ 
rio inspirado pelo grande pensamento ~e~· 
tabelecel' a politica republicana no p:uz IR· 
teiro. 

Em meu archiV'o guardo docume.nto~ c~~· 
probativos de que o movimento deveria ID~" 
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d;J.r-se no Rio Gmnde, para ter repercussão 
aqni e ch~gar-mos á co~sequ~nciü. 1)enefica da. 
re.5tauraçao da Republlca., tao profundamente 

- ·1 , • 

meiros desvios governamentaes que puzeram 
em ft·agalhos a concepção heroica, do ideal de 
- (lc no\·embro. 

Niio consintamos, nos r1o-g-ranc enses, que 
~e llresuma q_ue objecth·o pequeno. rachitico 
e de::;presível tosse o impulsor de um feito n1-
t•tmente nobilitante. (Apoiados.) 
o rJltc aqui estou :t.ffirmu.ndo é a. Yertlade ... 
0 ~~~- CASSU:"\0 DO NASCI:'.IE:XT0-0 que eu 

~ei é fJ ue tt revolu{:.ão (lo Rio Grande do Sttl 
teve como unico intuito depor o Dr. Julio ele 
Castithos. 

O SR. DE:IIETRIO RJDEmo ••• e te la t ou tes
temunho publico. 

0 Sr:.. CAS~L-t~O DO NASCDIEXTO- Tambem 

Entretanto, ele entü.o em deante accentuou
se o admira vel ardor da população rio-gran
c~ense. de et~.í? .seio sahiam, por1lando a prima-
f': • ~ -.. • "' - • • • 

• ' • l. ....., ' 

que ~e ar!·e~m~ent<tvam para comba.ter a ty-
rttnma. diSCiplmando-se aos brados enthusias~ 
ticos: Ao Rio du ,Jrmeiro ! Contt·n. o i 
mo! V1va. _a RepulJl~c:t! (Confi;·uzaçries.) 

Revolu<;u.o g~:a.lJ.<-h(\Sü. 1oi essa. que o nobre 
depu~a~o em vi'lo quer imaginar ra.dtitictt em 
seus 11leas. :tbntendo assim inc:onscientemente 
o c:nra.cter· r-:o-gramlense ... 

o Sr.. CASSIAXO DO X.\SCl:llE:\'TO - Obri
gado~ .. 
. O SR~ DE:\IETmo R_un:mo •.• ~ quando dig·o 
n1tOnstWTJtemente nao ~~para ol1enllcl' :t S.Ex. . - . . . . , 

eu. r:.tcter do povo rio-grandense. (·'~'tmst!('t.7v.) 

o SR. DE:IIETRIO RIBEIRO- Repito; tenho X"iio, Sr. presidente; não e certo que o Rio 
€nl m.eu u.rdüvo uma serie de U'-t\.los or om.l<e. \:rl'M1de ~e tenhü. el'<'t\lil\C> ú. altum. n. ue ch -
;Se verifica, a ca a passo que o monmen o lon- gou. naquelle pleito d•t Constituiç·iio conti"o:t a 
garnente premedita(lO no Rio Grande se ope- pré'potencia., cer.lendo ao arrastamento dos in
.raritt e so se operar la, de accorclo com ;ts suas teresses pm·tidu.rios. 
nobres inspirações,- par-c1 repercutir aqui, no Seus impulsos 1oram solemnemente aJme
seio do Congresso que fLmccionusa, e a.cce- g(l.t\0$, suas asph~.:t~~õe~ pt·orundamente repu
lerar assim a instituiçc.ío de Ulll goYerno re- blican<tS. (Apoiaclos.) 
JlUblicn.no. · Aind;.t ma.is, Srs. deput<.tdos, essas mes 

E ue que este era o pensamento real dare- mas luctas que se dão mt vida dos partidos 
volução rio·grandense tenho uma prova n. do Rio Gra.ncle, attestarão a.o mundo que. si 
allegar ,e que é geralment~ <:onhecida dos que ern 11ma epoc:a. de elaboração e desordem 
aqUI conspiramos con m o go IJe e s o : m e ec ua , como a. que vamos a •avessan
de 3 a 2.'3 de novembro, apézar ela fiscalisaçflo do, os emlJates partida.rios 1ora.m violentíssi
serei-a a que eram submettidas as communi- mos em minha terra, no fundo 1brazn os prin 
e1ç~e~ telegraphieas. me c · · · · :.: · .. · · · · · . 
r~volu.ciona.-rios do Rio GI"a:lll\e,... pensa.mento clirector de sun. politica.. O persa-

O SR. BEZERRlL _E' exacto. nalismo perturbu,dor que anda á tona não 
conseguir-á jú.mais destruir os effeitos funda

O Sa. DEliETRIO RIBEIRO •• • ele tal modo menta.es produzidos pela doutrinação republi-
Yinha preJ)arado. , · na ca . 

E ioi justamente por estar: intilnamente con- ~o meio daquelht ch<.tma.da confusão, o que 
vencido da nobrêza da causa revolucionaria se ve? De um lado, antigos partidarios do 
Q.Ue agitava a minha. tert-a., que. dia por dia., I:tal'lamentttrismo q_ue hasteiam. subi ta. e illo-
eu dizia, na intimidade dos que v.qui prepara- gicamente, a. sua bandeira decadente e sus
ram a reacção, que era tanto mais urgen- peítosa, mas, que . o 1azem desassombrada-
te lazel-a, quanto a demora equivalia a uma mente . .Ah ! gosto de me bater com adv-er. 
~iç~o ao Rio Gr-o:tnde ou menospreso aos sa- sarios que assim se descobrem francamente. .. 
crifi.ctos que elle se im].Jtl.Z.ertl. confiando em Do outro lado, o gru:po do -presidencialismo, 
que a solidariedade do povo brazileiro seria não do presidencialismo vago e incolor,. cuja. 
cel'ta na, obra da restauração da dignidade elasticidade indefinível lhe póde dar todas as 
1'1acional em todo o territor~o <la patri~. - f~iç?es, mas do pr~idenc~alismo expres~o. em 
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diz e se faz de um lado, e o que se diz e ~ 
faz do outro lado. Nós sempre estivemos com-

. nornia. do estado ela ver<la-
deira. federação, e por isso combatemos o go
verno prov-isorio ate o contra-golpe de 23 de 
novembro; os outros queriam a autonomia. 
do esta · o, mas em o. 'O 

nunca o Rio Grande foi autonomo; ... 
O SR.. CASSIA.No DO NAsc:m:&'\'TO - Foi só no 

de Y. Ex ••• 
O SR. DE)IETR.IO RIBEIRO ... e, solidarios com 

0 goYerno provisorio, esti,eram com clle ate 
o golpe de :3 de novembro; queria.m salvar o 
paiz das ga.rr;.ts da tyra.nnin. ma5 esprrnra.m 
que outros '" det:rocn.ssem:. 

• ~ti •· .,. • • ' • : e "• 
Fui pelo nobre deputado trrLzido tt um terre
no em que me c doloeoso lliscutit· com 

·Não quero mais fa.zel-o. Prefiro a.vpella.r 
para o seu patriotismo, que julgo não estar 
de todo embota.do }Jela paixão partiduria.,para 
que retiremos o recm a cnmara. ~ ::- · 
bates. 

0 SR. CASSIANO DO NASCDIENTO- Foi Y.EX. 
quem o trouxe. 

O SR. DE:\IETRIO RIBEIRo - Quet•o in
vocar o patriotismo do hon !'ado depu· 
tado. para que não permittamos deixar, 
no Rio G1·aude. sacriftca.da a autonomia. 
1~1, característico primordial do ~ystema 
po l . c .. ' ... : l • 

S· Ex. conunigo seja parte interessada na soli
citação que j<i. fiz a Camara., afim de que esta , . . a 
obra do restabelecimento da ordem e da paz 
no estado que representamos. 

Pois ainda. não ê tempo de comprehender
mos que os meios violentos não são um pro
cesso garantidor da estabilidade da. Repu-
blica? · 
· Abandonemol-os e deixemos que a soluç-.ão 
venha do confronto das opiniões liv-remente 
manifestadas. 

0 SR. CASSL~NO DO N ASCil\IENTO dá um 
aparte. 

0 SR. · DEMETRIO RIBEIR.O - Si assim é, si 
nada mais ha, si tudo é paz, dir-me-ha 
y_ Ex., que tão bem informado se mostra, 
como é que, d~de o dia 17 até hoje, só um 
recao eeg , , _ 
25. do passado, ainda se diz : Que attitude 
assumiremos deante da revolução? 

Não, senhores ; não cerremos os- olhos à luz 
da evidencia: o facto que se vae tornando 
claro é que os amigos· do nobre deJ>utado estão 

.. ·. agindo. sob a protecção da força federal. .• 
O Sa. CASSIANO DO NASCD1ENTo-Não pre

. cisam. 

. . . ' .. .. 

. 0 ~R.. ~E!tt:ET~IO ~IBEIR.O-. • • a cuja fisea. 
hsaçao mco~stituclOnal e arbitraria estão 
entr~n·ues a hberdade e o sio'illo da con· - . 
denc1a. E V. Ex. (di1·igi11do-sc ao S1·. Nasci
mento) vae ver como precisam desse ·1poio 
forte, q~e aliás lhe~ e indispensavel. \ras. 

• :s:s • • · • ~inua~ao 
~"VIllosa de q,ue eu, dommaclo de per·sona
h~mo, tenho s1~0 ou fui o obstaculo it concor
dla .de repubhcanos outr'om conjunctamente 
serv1dores da mesmt\ ca.usa. E' esta uma ac
C~lsns.ão de e1Teito e n.~tixonada. : IWtla mai~ 
sigmfica. Sempre mnnt1 ':e o c01~ce~to tlc que. 
dado o accordo qmulto a n}>I"ecw.(,'au da con
duct~ rcp~l:licnna. que não pt'Jtlc ~e1· eompre
hemlt~a. ~n~ao c~m~ umn, consequcneia. tlil•t·c~1 

Republica. Entretanto isto não importara em 
dizer que se reatassem relações de c~tima 
uebrada.s }Jara sempre. 
E aind;t ha. bem poucos clias, pouco antes 

da com moção interna qu~ lá s~ o:pera., dei 
prova Ci.tbn.t de que não era, não havia sido 
nem serh" um obstn.culo ao congr<v~mnenoo 
dos elemento~ republicanos do Rio Gmucle do 
Sul. E' o caso que. tendo sido procurado por 
alguns amigos aqui residentes e que conside
ravam patriotico ainda uma vez tentar a 
harmonia dos republicanos divididos, diri~ 

m )n.nheiros de 
lucta no estado dando-lhes conta do conheci· 
mente que tinl1a daquella desinteressad<L 
intervenção e opportuno empenho para arre-
g1meu rem-se os e emen os 1 · ~ 
parlamentarismo, excluída a hypothese ~a 
restauração da leqalidacle . Accrescentei mros 
que a exclusão do meu nome da direc\.ão offi· 
cial não constituiria o mais leve embttraço. 

O SR. C.\.SSIAXO DO NAscn.IENTo-Tenho co
nhecimento disso. 

0 SR. DEhiETR.IO RIBEIRO-Mas, si V. Ex. 
sabe disso, si tem conhecimento de tão per~~
ptciria declaração, como e que se perm.ltte 
repetir informações malevolas e que tocar~am 
ás raias da perfidia si aqui não fo5sem ditas 
por V. Ex.1 

0 SR. C.ASSIA...'W DO NASCBIEi\"TO - Respon· 
derei nesse tom. 

·o 
para s~sceptibilisar-se, nem o natur-~1 ca.I~r 
com que fallo póde equivaler a un~a Jnten~.to 
de contrariai-o. Repito, attenda , , : Ex. que 
essas informações inveridicas poderwm tocar 
ás raias da pérfidia, si neste recin~o f~ 
reproduzidas por outra pessoa que nao v· E!· 

E não_digo assim para o:trender, porquen.~ 
seria capaz de o1Iender a V. Ex., como mlll 
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menos o seria de retirar a offensa si a hou- bombardear a propria cidade onde tem a 
vess~ proferfdo. esposa que adora e os filhos que .idolatra, tão 

o SR. CASSIANO po NASCIMENTO_ Nem eu sómente pelas mesquinhas ambições de poder~! 
t b (ll1uito bem.) 
am em. Não, Srs. deputados, isto é não ter aptidão 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Mas, Sr. presi- para discutir assumptos desta ordem, é não 
dente, o honrado deputado, que tanto me afas- conhecer a alma humana ou não comprehen
tou do meu principal objectivo, qual é o de ex- der a natureza dos seus sentimentos. (Sen
aminar, sein irlCidir em assumptos de partida- saçao. Apartes.) 
rismo, a gravíssima questão· elo restabeleci- . Mas, Sr. presidente, o Sr. Cassiano do Nas
menta ela ordem fundamente alterada no cimento trouxe para o debc~te o nome (lo Dr. 
Rio Grande, que me permitta rebater o hostil Barros. Cassai. Quereis saber quem é o 
proposito ele S'lUS apartes em relação ao amigô Dr. Barros Cassai e conhecer a sua historia ~ 
ausente e cidadão emerito, que tantos ser- 0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO dá um 
viços já prestou e continuará a prestar á aparte. 
Republica. 

Refiro-me ao Dr. Barros Cassal, de quem já O SR.DE111ETRIO RIBEIRo-Dispensa-me assim 
disse e repito: E' o mais legitimo Tepresen- V.Ex. de proseguir ,mas que, ás affirmações dos 
tante da fé republicana no Rio Grande do Sul. conceitos que V. Ex. fez elo passado daquelle 
Todos quantos o conhecemos temos motivos benemerito, fiquem appensas as novas opiniões 
para assim proclamai-o. De facto, si a adora- que ora acceita a respeito da conducta elo 
ção das grandes icléas resulta ela fé creada preclaro companheiro. Assim, Sr. presidente, 
pelas convicções !Elitas atravez elo exame o paiz se habilitará a j\llgar da rapidez com 
detido dos assumptos, o certo é que o excepcio- que o Sr. Cassiano do Nascimento muda de 
nal ardor cívico de Barros Cassai proveria coúvicção acerca do car<~cter elos seus conci
sobejamente, si acaso as tivesse, as lacunas cladãos ... 
da meditação pela esponta!leidade com que se Comprehenclem, Sr. presidente, V. Ex. e a 
lanç~ ás mais perigosas audacias, expondo-se Camara, qUe os Srs. Barreto Leite e Cassai 
a derramar sua ultima gota de sang~1e, sem não podem ser assassinos ou que SS. Exs. não 
examinár não raro a opportunidacle elos pro- podem ter presidido um governo ele assassinos, 
prios sacrificios, sempre que é chamado a Si durante o governo destes illustres patricios 
servirá Republicahonraclaedigna.(Apoiétclas.) se commetteram assassinatos,. isto não póde 

E, no caso questionado elo bombardeio de constituir um erro que pese sobre sua adminis
que o responsabilisaram, é bem possível que, tração, tanto mais quanto não lhes faltou se
longe de se1' o criminoso que o honrado depu- vericlacle nas ordens que expediam para re
taclo quiz ver, fosse elle o mesmo sonhador primir os crimes e fazer respeitar a lei. 
ele sempre cedendo aos impulsos da fé repu- Em relação, por exemplo, ao assassinato 
blicana. elo coronel Escobar, republicano illustre, 

Não é licito presumir, quando se trata de posso dar testemunho de que, apenas íbi co
homens distinctos por qualidades eminentes, nheciclo este attentaclo pelo Dr. Barros Cassai, 
que, nas crises mais solemnes ela vida ela que então. era chefe de policia, S. Ex. fez 
patria, a acção clelles seja uma revelação elas seguir ordens terminantes para a captura elos 
inclinações sub lternas ela natureza humana. assassinos, que e:ffectivamente foram presos. 
(llittita liem.) Mas si a\ltoriclacles competentes pela lei 

O Dr. Barros Cassai viu que a legaliâacl8 lhes deram, depois, absolvição, que culpas 
que se pretendia restaurar importaria na podem recahir sobre o chefe ele policia ~ 
reivindicação elas mesmas posições perdidas e UMA voz-E' claro que neúhuma. 
e das quaes já se havia opprimiclo e perse-
guido o cidadão livre,-e se revoltou contra a O SR. DEMETRIO RIBEIRo-Mas a teimosia 
mascaràda. Ainda mais, o illustr<; revolucio- elo nobre deputado emresponsabilisai' a todos 
nario ele novembro viu que o victorioso movi- e a tudo, pelos cri·mes abun I antes ele que deu 
mento contra o golpe ele Estado ia ser in vali- noticias, me veiu despertar a memoria sobre 
daclo,-e não hesitou em cumprir o dever ele um suocesso verdadeiro e incontestavel que 
combater sem rebuços pelo pensainento clomi- vou ·referir. 
nante daquelle feito nacional. Já relembrei á Camara o procedimento que 

Mas o meu illustre interlocutor assim não houvera tido o Dr .. Barros Cassal para com o 
pensa. Suas insistentes contestações se nor- governo elo Estado por occasião elo appello que 
teiam pela ·convicção de que só um motivo S. Ex. lhe foi fazer,com outros delegados, em 
impatriotico impulsionou a acção elo presaclo nome da União Republicana. Pois bem, depois 
amigo a quem defendo. E' aclmiravel! ele proclam.ada a revolução, a 4 ele novembro. 

Pois é possível, é acaso admissivel que um em Porto Alegre, o Dr. Cassal passou a ser 
homem abnegado fizesse, como a!Iirma V.Ex., um perseguido, uma victima ela sanha ( aqui é 
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que cabe o termo presidencial (hilariedacle), 
dos sustentadores do golpe de Estado. E em
quanto o audaz agitador,com seu menos admi
ravel companheiro Aninbal Cardoso,corria em 
busca dos elementos que se apparelllavam para 
o combate de honra, a sua cabeça era postn, a 
premio (sensaçao ) governando o estado do Rio 
Grande o Dr. Julio de Castilhos, representante 
directo da situação que vivia na madrugada 
de 3 de novembro e que lá se está .repondo 
com a aquiescencia, pelo menos,do mesmo go
verno federal que aqui surgiu da victoria 
revolucionaria! (Tr·ocam-se muitos apa·rtes.) 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO dá um aparte. 
O SR. ZAMA-E' que punham.as cabeças 

a preço, como o nobre deputado acaba de 
affirmar sem contestação. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- V. Ex. 
-quer me traçar normas de eonducta ~ 

O SR. ZAMA -Não estou traçando uma 
linha de proceder a V. Ex. ; não traço a, 
outros quanto mais a V. Ex. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Porque 
não póde. 

o SR. ZAMA- Não ; é porque não devo, 
porque cada um de nós tém a precisa re
sponsabilidade para eu mprir o seu cL ver. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Não pre
ciSO que me recordem. 

O SR. ZAMA - Mas não preciso do teste
munho dos nobres deputados, quando um 
homem ele honra affirma que foi posta a preço 
a cabeça de um cidadão. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO- Poderia ainda 
referir- que nesse mesmo período um digno 
popular, cidadão patriota que estava ao 
serviço da reacção contra a prepotencia, vi
ctima conclemnada pelas iras elos gosadores 
elo mando naquelle estado, foi barbaramente 
maltratado, não lhe faltando até o selvagem 
supplicio elo estaqueamento da peior especie. 

Poderia lembrar outros delictos e inquirir 
si taes perseguições inspiraram-se nos senti
mentos republicanos ! 

Mas que isto baste para replicar ao nobre 
deputado, a quem passo a mostrar, como an
nunciei, que os seus amigos tiveram a fortuna 
de ter a seu lado, desde o dia 17, não só em 
Porto Alegre, mas em m~tros pontos, a força 
publica garantindo os seus desmandos. 

Para isso, encaminho o nobre deputado 
para a secretaria da agricultura, si a minha 
palavra não lhe é sufficiente, e alli, ou daqui 
mesmo por meio de requerimento, S. Ex. 
obterá noticia exacta das communicações feitas 
pelo Dr. Dilermando ele Aguiar ao respectivo 
ministro acerca ela tomada da estrada que 
S. S. administra e de cuja direcção violen-

tamente se apoderou o director .da escola de 
tiro, de Rio Pardo. 

E attenda-se que no caso é uma autoridade 
ferleral que desrespeita outra do mesmo modo: 
representa11te do serviço da União ! 

Isto é anarchia! (Apoiados.) V. Ex. quer 
mais provas~ . , 

Como se explicam os movimentos, que po
ueremos chamar estrateqicos,clo 29° e 30° bata-
lhões de infantaria vindo occupar um e parte 
do outro a capital, segundo é publico~ 

Esses corpos sempre estiveram com a polí
tica dos nobres deputados. (Trocam-se apar
tes.) 

Como se explica a volta do 13° quando é 
certo que, a 4 de fevereiro do corrente anno, 
esse corpo, tendo á frente o seu commandante, 
que é um illustre representante nosso co !lega,. 
o coronel Thomaz Flores,esteve de promptidão 
ameaçando a escola militar, que, a seu turno 
mantinha-se em attitude garantidora das au
toridades· constituiclas, autoridades que um 
movimento premeditadamente contrario oa 
pensamento ela revolução ele novembro que
ria destruir 'I 

Pois já se terá esquecido que,ao fugirem os
assaltantes do telegrapho no dia 4, deixaram 
nas armas que abandonaram provas inconcus
sas da connivencia dessa força no attentado, 
dignamente repelliclo pelo engenheiro do dis
tricto Dr. Bento Monteiro e inspector Rosas'€ 

Como se explica ainda a vinda antecipada 
do 29' para Porto-Aleg-re e a séde que se esco
lheu para o 13" que vae estacionar na cidade 
elo Rio Grande ~ · 

I-louve, sem duvida,Um movimento estrate-
gico ... 

0 SR. CASSIANO DO NASCIM:ENTI3 dá um 
aparte. 

0 SR. DEi\1ETRIO RIBEIRO-'-Entretanto, esses 
corpos, pela attitude em que ficaram após a vic
toriá. de 23 de novembro, especialmente o 29°, 
cuja officialiclade com poucas excepções em 
documento publico chegou ao ponto de desco
nhecer a legitimidade da propria autoridade 
elo g.eneral Floriano, não podiam deixar de 
ser suspeitos ao Congresso e ao proprio gover
no ... ( Trocam-s~ apartes.) 

0 SR. CASSIANO. DO NASCIMENTO - Os com
mandos são conferidos a homens distinctos. 

0 SR. DEMETRIO RIBEIRO - Não ponho isso 
em duvida, nem os quero accusar pelo facto 
de serem revolucionarias: hontem tambem 
fui revolucionaria. Mas o que devemos apre
ciar é a cohereneia com que luctam os revo
lucionarias de hoje ao lado e sob o influxo do 
poder erguido pelos revolucionarias ele hon
tem. O que tentw o dever de examinar é a 
correcçao com que se conduz este mesmo. 
poder ..• 
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Xiio ,tecuso o corone1 Thomaz ~lor.3s e ?U- bem poder·ia ficar apenas celebre pel(). :íhlta de 

tro:' por• estarem se revela.ndo a.m1gos dechca- escrnpulos dos seus negociadores. 
uo:5·da. sublev-a<;.ão, nem censuro o n.o1n·~ de m- Pód · . • · 

lllur f1ue soll :s 1 :::- · • ·:= ·· ' ·11 
Mais duns palavr·as, Sr·. l>l'C5hlcnte, ao 1 usdesgTa~·;t. . . tre Sr. Cassia.no tlo Nascimento, u. quem tomo 

O Sn.. DE~rETRIO RmEmo-:-Pel.~ pala,n·a J:L a li!Jel"dade de nconsel.har: 
Jbi. mas nestas cousas n. ~ohditr•redade se re-
solre pelos actos... Vá V. Ex. pa.rn. casa; consulte melhor as 

- condic.~i;es Lla. politica geral e determine, O Sl!. CASSI.\.NO DO ~AsCI:\IENTO - Nao e~- quiç:á com mais !elicidacle, um~1. outr:t norma. 
hwn. lú. de oon<lucta., não sú em telação ú. politica ge-

0 S1~. D~:\IETIUO RmEuw-Poiii hem. :Mas. ral. eomo em relação iL politictt do estado do 
como dir.iu. niio ncct.tso o nobt•e d~lmt.atlo. Rio Gl'\lllrle elo Sul. 

' ' ::.::: i 
tn·mtu·-se com essas ridículas accnsações con
tra quem nunca foi director politko, mns sol
dado. exclusivamente soldado, (lo deYeL· repu
bli<!t~.no. 

O nobre deputado sabe que desta,s morde
duras não iltço conta. e que neste tPrreno 
não :::ei retalüw . · 

Demais, para combater a-; machinaçües cl~n
rlestinas, sejam ellas feitas em torno elos d1s-. . .... .. ,..,. .. . . 

._ l ..... e'J 1(. ~ • '\;; 

se quer surprehencler, só v~jo u.ll processo: 
manter continuidade inquebra·vel na. conclucta 
mblica. e ri v da · · 
l10nro-me. (.4pofados.) E' o que me ba.-sta. 
( • .J.poi1dcs). . . . 

E vou terminar, Sr. presidente, -perdoando
me o nobre .deputado, que me. me1•ece .tod.as 
a.~ dererenc:Ias, si acaso om1mtto re1)lica a 
ponto~ de seu discurso. porque não o pu~e 
sempre acompanhar tomc.tn<.io notas, ·e mars 
porque, ainda. llontem. soffrendo seriamente 
em minha sa.ude, já estou effectivamente 1h· 
tigado. 

Comtuclo creio ter dito o sufficiente para 
rectificar equivocas que fi.tlseariam a historia 
!la revolução e da politica no Rio Grande. e 
para convencer ao notre representante. a 
<~uem respondo, que os meus an;ligos n~n~a . 
1oram e não se1.•ão um obsta,culo '" tranqullh-
dade da uel • 

ao quizeram ma.nter-se nas posições em 
que se achavam para não assistir do alto do 
pala.cio, impassíveis e inertes, e:\s scenas ~e 
prepara~.ão da revolta que sentm.tm aproxr
JDar:se e cuJa causa. era preciso que não tosse 
a~trlbtli<l<t ás suas ambiçõos tle mttndo. 

Podem ter errado em não h a ver aguardado 
no Podet· que se descobrisse a conspiração,que 

SEGl:"XDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

COXTINU~\.C'Ã.O DA 2a DISC'GSS.ÃO DO PRO.JECTO N. 
22 A. DÓ SENADO, APPROVANDO OS ACTOS DO 
GOYER."'\0 REFERE:\TES AOS ACO~TECil\IE.:\"TOS 
DE 1 0 DE ABRIL E CONSTANTES ])OS DECRETOS 
DE 10 E 12 DO :mi:S~IO )!F..Z, COl\I YOTO E:!.! SE
PARADO, E COXCEDE~"DO A!lll~ISTIA .A. TODOS OS 
CIDA.D.ÃOS DETIDOS E DESTERRADOS POR FORÇA. 
DO - T DE ;.. DE A RIL DO CORRENTE 

o Sr. E ~i co Coelho- Sr. pre~i
dente. no mesmo Ill'oposito em gue estive 
honteín de pronunciar-m~ com a maxima se
renidade de animo e em l!ngnagem, .desorna
da, embora, mas conveniente a homens de 
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moveu o Poder Executivo a decretar o estado 
dé sitio etc. 

Essa censura é destituída de fundamento 
inca e a I s1 raç.ao e que men:sagem 

p1•esideneial concluiu offerecendo-se o go
verno a df~:r .. ao .congresso quantos esclareci· 

o - ' ' seguinte conceito (lê): « A camara pôde, por Senado os recg1isitou, foram-lhe presentes os 
exemplo, :l.pprovar o estaclo de sitio e suspen- documentos collígidos pelo governo a respeito 
der os effeitos do decreto de 12 de abril. » da. conspiraç:ão de abril. 
Appello para os Srs. depu~ados_ que hontem sustenta e1•roneamente a illustrc minot•ia 
me honrara.m COf!i .sua attençao1 para que que os effeitos do decteto de 12. de abril t\e. 
resp~~dam se emntt ~sta conclusao, ~m con- via.m cessar desde que o Podei' Executivo 
trad;çao com tt dou~rma. q.ue expendi _longa- suspendeu o de 10 do mesmo mez; por outras 
men~e. ~ar:a que na_? se diga, algum cha, qu_e palavras, cessado o estado de sitio. os cido.· 
:pubhque1 <.hscurso c~1ver~o do que pronunc1e1, diios detidos nas fortalezas desta capital e os ... 

Disse hontem que a camam tem dous al
vitres a seguir· no caso Yertente : ou conffir
mar o decreto de 12 de abril unico sobre ue 
versa, a meu ver. a discussão, e, nesta hypo
these, deve rejeitar o projecto ªe amnistia, 
inconc~liavel com aquella resolUÇ<tO~ ou sustar 

~ , 
esta resolu<:ã,o casar-se com a amnistia, im
mediatamente ou posteriormente. Foi este o 
enunciado do meu 1)ensamento, accrescenta.n
do que, com suspender .o Con_gress_? os e:ffeitos 
do decreto ele 12 de abril, nuo vai nenhuma 
reprovação ás medidas tomadas pelo. Po~er 
Executivo porquanto. ao Poder Leg1slat1vo 
ellas podem se afigurar acertadas, necessarias 

· e urgentes na opportunidade em que foram 

ol l ~ . ' s t') J : nns 
deviam de ser restituídos ao goso pleno de 
seus direito~ e garanti~s. 

menta por a.mbiguidade, confundindoa im 
posição das repressões pessoaes, que (~eyem de 
ser decretada.s durante o estado de ~lt1o, wm 
a execução dessas me 1c as, que nao teem 
limites de lo()'ar nem de tempo sinão os trar 
~ados pela C~nstituição. T~em pop limites de 
lagar os confins do territor1o nac10naJ. Teem 
por limit~ ~e tempo aquefles que a seg-u~-an~-a 
public.1. ex1g1r de conforrntdade com o crtte~JO 
do Poder Executivo, no intervalo das ~essoes 
legislativas, ou segund<? ~ decisão do Poder 
Legislativo no acto de aJUizar sobre os acon· 
tecimentos. 

A suspensão de garantia_s~ em virtu1le 1\a 
decla.raçfw rlo estado de sitiO, comprehende 
todos os cidadãos que -acham-se no 1og;.t~ on~e 

· se vee1 ca a commoç-c:~.o 1 es 1 · , ( :s . • • 
que a ca.mara est.:\, deslocll. a questão do ter- mente os que ahi estiverem então: pore~ os 
reno da conveniencía publica pal'a o da con- cidadãos porventura alcançados p~la~ med:das 
:fiança ao governo, em contrario a intelligen- de repressão não readqu~t·em os chreJtos e~ 
cia da Constituição. ( .4l)Oillr.los ·) · rantia.s de que forem pr1 vados momentanea 

Interrompi a série de considerações que mente, pela circumsta.ncia de serem degred~ 
fazia em clefeza do comport<tme~.to do go_v~r- dados para aualquer outro ponto do terrJ
no attenta a gravidade dos factos de aor1l, torio nacionâl, isento dos effei~os do estad

1
odde 

qu~ndo ia pa.ssa~ em revi~ta .o~ arti~os de sitio. E assim como a declaraça.o uo_t'sta(O e 
accusaç-ão que a illustre mmor1a tem lormu- sitio não deve Mompanbar os cidadaos p~u~too . 
lado a torto e a direito. lo!mt' de chmredo. afim de se manter a r.espel 

começou a illustre minoria po_r censura~ _o do'S mesmo; a suspenscl.o de direitos e g:u~tn· 
. digno Vice--Presid~nte da .Rep~bhca, :pel~ Clr- tia.S, assim tambem não se deve · pr?l~nhrar~. 
cumstancia de nao ter mclmdo no b.OJO da estado de sitio no Iogar onde se •.er1fi~d 
mensagem presidencial o desconforme m.9ue- commo~.ão intestina, uma vez re..,tabelecJ a 
rito da fortaleza de. Sa.nta Cruz et ~-el:qt~a_: a ordem e a tranquilidade publicas, .gt·~ças 
Aquillo a que o Prestdente da . Republi~ es_? á deten -0 ou afastamento dos desorde~ro!) . 

. o • • ~d d o · · a·, O'rave · manter <t Capr sómente relatar, _motivando-as, as medi as e que seria mta~ d .t: de 10 de abrila 
excepção que hou ver·em sido tomadas. Ora, Federal ~m es o e s1 IO , orMirae 
por motivo~ não se entendem litteralme!!-te esta p~rte, conservar a poptla~~ activida
pro.vas jurídicas. documentos comprobator10s Iabor1vS:3- deste g~ndd cen ro d'da extreJII:~t 
da crimi:nalidade dos cidadãos .alcançad~s des sob-a oppressao. essa ~~ I ou d~"l'€(1o 
pelas medidas de repressão; porém os moveis I afim de raz:er ~trectlva a :prrsao l"ficados que 
(do latim movere), a causa original ~a acção d~ alguns Cidadaos, po! ma~~~~cl~. dc.art. 80 
do governo, ~ razão de ordem publica, que seJam, no caso que a mtellio . 
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seja de facto aquella que a illustre minoria 
lhe empresta arguciosamente ! (Apoiados. ) E 
o que diria da estabilidade da Republica o es
trangeiro, informa;do de que, a despeito das 
numel'osas fol'ças <le guarnição que o governo 
dispõe na Capital Federal, achava-<~e na dura 
contingencia de manter, por tanto tempo, o es
tado de sitio ~ . · ·· 

Não. Sr. presidente, não é essa a interpre
tação razoavel da Constituição, como a illustre 
minoria argumenta. A imposição de prisões e 
degredos deve de ser feita durante o e~tado ele 
sitio, emquanto dura o eclypse ela Constitui
ção no tocante aos direitos e garantias elo 
cidadão; porém a execução das medidas dlô
cretadas não tem limites ele !ogar · sinão os 
confins do territorio nacional, a ele tempo 
~inão. ao c~iterio elo Poder Executivo, sujeito 
a dec1são do Congresso; do contrario. a repres· 
são seria inexequivel, salvo à hyphothese do 
prolongamento do estado ele sitio além do 
tempo strictamente preciso p::tra o restabele
cimento da ordem e tranquilidade publica ... 
(apoimlos, rulo apoiados) e além do logar onde 
se verificar a commoção interna, contra o 
que protestam a let tra e o espírito do art. 80 
da Constituição. · 

A execução das medidas de repressão pes
soal cessam, a juizo do Poder Executivo, na 
ausencia do Cong1oesso ou em virtude de deci
são do Poder Legislativo no ensejo de apre 
cial-as, claclo q ne o r estabelecimento ela ordem 
seja uma realidade e não haja receio de que a 
restituição dos cidadií.os presos. on desterrados 
á communhão política, possa trazer novas per
turbações ela paz interna. 

Será preciso, Sr. presiclente, qüe eu demons
tre o erro cra-so da. illustre minoria, com 
pretender que est<Úlo de sitio não é expressão 
equivalente á de pr<\ças de guerra~ Trouxe 
para a tribuna estes livros velhos (designar!él'> 
grandes volwnes) para cle.>matltelar com seu 
auxilio a argümentação dos meus contrarios 
neste particular; mas, comoninguem se digna. 
me constestar, limitar·-me-hei a reproclnzir o 
que diz o bacamarte do Larousse (riso): «Es
tado de sito (lendo) e essa situação extrema 
em . que o ·governo é posto em tão grande 
perigo, seja pela invasão llo inimigo, seja pelo 
receio de insurreição interior, ql.le se vê for
çaclo a concentr·a.r todas as suas forças nas 
mãos da autoridade milit<w, e applicar as leis 
mwciaes aos insurgidos sorprendidos em ag
gressão flagran te contra si. Um elos primeiros 
effeitos da declaração do estado de sitio é a de 
estender a compete.ncia Llos tribunaes militares 
aos indivíduos não militares». Eis ahi como 
se define o estaclo ele sitio; como synonymo ele 

. praça. ele guerra é expressão consagrada pelo 
uso, conforme dizem todos os tratadistas de 
direito publico. (ApAados.) 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Autores ha 
que sustentam não dever ser assim como 
V. Ex. diz. 

0 "SR. ERICO COELHO- Sei que entre alguns 
publicistas faz- se um movimento no sentido 
do estado de sito não comptoehender a suspen
são de certos. direitos e garantias, inclusive ·o 
processo e julgamento do cidádão não militar 
pelos tribunaes civis; porém não argumento 
com o direito a constituir, mas segundo a fór
mula significativa ela Constituição de 2i de 
fevereiro; e, em falta. da lei que regule o esta
elo de sitio, considero esta expressão consti
tucional como equivalente á de praça de 
guerra. 

OSR. AUGUSTO DE FREITAS- Do que V .. Ex. 
diz, conclue-se que o presidente, )1ft au
sencia da lei, póde crear tribunaes militares. 

O SR . Eruco· CoELHo..:... Não ha duvida que, 
tomando ao pe da letra a autorisaçilo consti
tucional, o Vice-Presidente da Republica po
derá ter creado tribum\es militares em abril 
do corrente anno, e, dada a mesma conjun
tura, não havendo lei em contrario, poderá 
creal-os de futuro. Entretanto, seja dito em 
abono do governo, o Vice-Presidente da Re : 
publica não armou nenhuma juntlt militar 
afim de processar e senticiar summaril\mente 
os nossos compatriotas, e estou certo ele que 
jamais o fará, salvo se a lei autorisar <t tl\nto. 

O SR. JuLIO DE MESQUITA- O Sr. nmrecllal 
Deodoro creou tribunal mUitar. 

0 SR . AUGUSTO DE FREITAS (di,·igi ndo- se 
ao Sr . Julio tle Mesquita)- Ninguem se de
fende com as miserias dos outros. 

0 SR. ERICO COELHO- Eu não louvarei ao 
Presidente ela Republica que, na falte'\ ele lei 
que regule o estado de sitio, estabeleça tribu
naes militares. Alludo á gravidade ela situa
ção, cingindo-me aos termos frisantes ela Con
stituição . e segundo a opinião accorde dos · 
publicistas, para mostrar até que extremo ele 
rigor o direito, c.hamaclo ele necessidade, pócle 
levar o governo, no momento de suspender ·as 
garantias do cidadão, afim de salvar '' ordem 
politica. S. Ex. mesmo, o illustre represen
tante ela Bahia, no acto de justifical;' a 
indicação n. 7, articulou a conveniencia de 
sustar-se a execução do decreto de 12 de abril, 
para que a ,justiça federal pudesse cltl\mar os 
.cidadãos detidos ou desterrados a processo e 
julgamento. Como S. Ex., eu entendo que, 
durante o estado ele sitio, 1:t. "justiç<1 fed.eral 
fica inhibida de processar e julgar os cidadãos 
alcançados pelas medidas de repres3ão, pelo 
queest à consignado na Constituição. 

E não tendo o digno Vice~Presidente da 
Republica affectaclo a tribunal militar algum 
o processo e julgamento dos cidadãos incul-
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pados nos acontecimentos de abril, e claro 
que a execução do decreto de 12 de abril adia 
apenas o _pr~cedimento dos !ribuna.es civis, 

man-

. a · o par< T ::s c DE •REITAS- .arauto a 
sustenttr a conveniencia de tribunaes mili- V. Ex. que o Sr. Epita.cio Pessoa se r~lirou 
tares, mas para mostmr outro erro, o mais da sessão por motivo de forç:a maior; não com 
grave, em qne a illustre maioria tem reinei- a intenção ele offencler a V. Ex. 
dido pelo orgão do 1estejado orador da, Pa,l'<t- o SR. Emco CoELHO ... o distintissim(\ om· 
hyba do Norte. a saber que. com tt suspensão (lor da minoria le\OU a sua argucia, tmtando 
de direitos e garantias. deve-se entender de demonstrar que as immunltlades parln· 
apenas os direitos do homem (ess2 !lOuco), menta.res não se suspendem por for~a, uo es· 
salvas as immunitla.des dos sena.dores e depu- t:.1.do de sitio. como acontece aos dil'eitos e !!il-
~dos; de mOdO; gue .as gai'<Ultias dO chht~lãO rantias dOS cidadãOS míserOS mortaes ... ele· 

' . -.::ou-:::e nas azas do raciocínio a ponto de incor· 
rer no erro de logica denominado-ignot·ancia 

a (lo <1Ssumpto, o qual consiste em .:t}Jresentar. 
· · er ~ ( · · 

A~ L ~ .!. 'AS DIE::"'TO- • 
munidade parlarmentar subsiste; não 
suspensa como as garantias individnaes. 

O SR. ERICO COELHO- A Constituição não 
confere ao representante da não nem um pri
vilegio absoluto sobre os demais cidadãos, t<i.o 
sómente lhe concede immunidades relativas 
ao exer<:icio do mm1da~o legislatiYo. Não o 
isenta r.le culpa e pena :pela circumstn,ncia de 
~ • ) , i" ~ta.l) e e.- ~~~ ·· 
quanto á prisão e p1·ocesso do mandata1·io do 
povo, o que depende do assentimento d<t casa, 
legislativa respectiYa, salvando, entret<:1.nto, o 
easo e a,gran e <Le 1c ·o por Cl'Hne ma ança
vel~ como e o de conspiração. (~'llJOi(tdos.) 

A illustre maioria empenhou-se em. de· 
mostrar por A+B que a Constituição, conce
dendo immunidades ptwlamentares, pr·evê a 
hypothese do Presidente da Republica prender 
ou degradar membros do Congresso no intuito 
inconfessavel (le alterar as resoluções do 
Poder Legisltttivo, ag:eitando, mt Cmna.ra ou 
no Senado, maiorias de occasião e, em ultima. 
analyse, imp2dindo que deleg·ados da na~-:ão 
se pronunciem contra seus actos. No caso em 
discussãp, entende n, minoria que o C(}ngresso 
acha·se desfalcado como tribunal político que 
tem de julgar o comport..1.mento do Vice-Pre-

·, ~ide~ te da Republica .• .e. portanto, a ''-USenda 
' -:flagrante de crime inafiançavel, não e admis-

sivel ã vista da Constitui~.ão, povquanto a re
sponsabilidade do. Vice-Presidente da RepubUca 
está em causa. e esses ,mesmos que S. Ex. 
afastou do Congresso são os juizes de seus 
actos. · 

Digam-me: a prisão em flagrante por cri
me inafiançavel, como e o da conspiração, 

menor de tres para cada estado; nem que a 
revisão da Constituição possa ter Jogar ne~e 
sentido, S. Ex. concluiu illogicamente queo.s 
senadores não pódem ser presos ou degreda· 
dos em circumstancia alguma,. · 

tm<t cousa e, Sr. presidente, a igualdade de 
representa<:ão dos Estados Feder·acs no Sena~lo, 
materia sobre a qual não póde haver dt~~:ld.a 
nem sobre ella versRr a revisão da COimttm· 

,. :) . . ~r· 

cicio do mandato senatorial sujeito a inter
rupções, por motivo de molestia, e em c~w 
crimes, se· a a risão feita em flagrant2 dehcfG 
seja < epms < o processo, precet.em o ::t an 
cia dess..'t casa legislativa. . . 

:\ sophistaria de S. Ex. nos lev:tri:l a ~e-
o·uinte reo·ra com inversão dos nossos co5~t· 
mes pi:trla.fnentares: o Senado jamais dere~ra 
consentir que nenhum dos P.eus memlJrosfiea~~ 
em casa., mesmo por doente. nem fo5se !ro· 
cessado ou preso. mesmo dad<t a llypothed11 

fla::rrante delicto; visto a Constituição não llel'· 
mittir que a re1)resentar·ão dos estados, no Se-

• (~ r·· nado, seja destacada de modo alg-um .... .~ .... 
SW"?'O.) 

· Vede, Sr. pre;idente, a qu~nto ohr!g(l, ~ ei
pirito partidario ! A logica da ~1esse d1spai~H~ 
Da mesma, sorte os mathemat:cos podem •0•• 
t~ntar que dous ~~ dous 11ão fazem q21atro,ma: 

• . .. • n 
Dahi prov-em que s. Ex. , o Sr . repr~1;. 

t..'1llte da Paràhyba, conferiu aos s.enadode:101~ munidacles superlativas. De hoJe em ie'que 
SS. EEx. do Sena.do podem se gabar c e,so."JS 
são. na opinião da minori~ desta, casa, l~~l~.;. 
ii'responsaveis, inviolaveis e sagradas(~~~· 
dade) e, emquanto durar o mandato r~p li jo, 
tativo nodem attentar contra a Constttt \c ' ... 
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~leis e autoridades do pai'l impunemente. 
(Risos.) 

v-oz - Mesmo durante o 
sitio. 

0 SR. ERICO COELHO - 0 illustre deputado 
· nceitos estou criticando fi crurou o 

caso de 50, I 00 ou mais representantes serem 
violentamente afastados do Congresso 11elo 
Presidente dt\ Republica, de modo ~t ficar o 
POtler Legislativo inhibido de funcciomw, e. 
por conseguinte,de fi::;calisar os actos do Poder 
Executivo~ comprehendida a attribuição tle 
processnl-Õ e julgar os abusos ela autoridade ... 
o Srt. FoxsEcA HER:\IEs-Foi o que elle íez. 
o SR. Emco CoELHO- ... e, dahL_ S. Ex. 

(Apoiados. 

' ' 

1ht mM:ão, 1le delegados do povo, de mensa
geiros du. paz e não da guerra intestinl1.,e, roto 
o nmndat.n c com elle <1. harmonia. dos po
deres, ;1, revolu~1u sel'it uma realidnue. 
(~1JlOi.,crl.o.~ . ) 

:Mas é1li:;:::n que se trnta. Sr. presidente? 
O SR. Fon::;ECA HER)IES-0 Vice-Presidente 

e causa. lle tudo isr.o. 
O Srr. ERICO CoELIIo- Contra as infi•ac .ões 

( a Cons 1 uiçao, S. Ex., o Sr. deputado pelo 
Rio de Janeiro, tem o remedio na uropria 
Constit.uiç~fio. Promova S. Ex. o processo do . " . . . . 

~ • ... l ( , l 

que não impede o Senado nem a Camara. de tempo n. denuncia. Obrigue o marechal Flo
funccionarem, de julgarem acaso os crimes do ria.no Peixoto a comparecer no Senado. que é 
\'ice-Presidente da Re ublica. o · · r ~ c . > ~ ~ 1 ·. 

Em resposta ao distincto orador pela Para- lidncle. Para. o que não ha remedio, repito, 
hyb[t inverto os termos d<"l. sm1. hypothese. Sr. presidente. é parn. o caso de deputados ou 
Süo ag·oru. 50, 100 ou mtüs representantes,que ::;ena.dores. em numero de impedir que o Poder 
esquecidos de que seu mandado é de p<1.Z,quer Legislativo t'unccione. constituírem facção ou 
dizer, <1. bem da ordem e prosperidade do conspirar~m contra o Pode1' Executivo, que
-paiz. que, em vez Lle poi·em cobro aos abusos brando a apre~oada lnwmonia constitucional. 
do Poder Executivo, pela pal<wra e pelo voto. (.-1poiwlos. P;·otcstos ·) 
:::ahem á"rua,entram pelos quarteis e subleva.m No memora.vel discurso que na sessão de 
as tropas da guarnição, descem aos ca.htl)Ott- ~7 ·.l~ maio o Sr. representante da PHrahyba 
.• ~ <:: ; • • , lrontmciou sobre os acontecimentos de abril, 

·1m con m a paz m erna na pessoa a pr1- · ·· · ·· • ~ o• • 
meira 11utoridade da Republica. Que fhrú. 0 zileit·o sct•ia nmterht de somenos importancia, 
Poder Executivo? (.ilittito bem. r1poiar.los.T;oo- di:i::lC (/e;t(h): ~<A theori.·t. fJUC Ctjll' Ci ldi, e que 
cam-se apa1·tes lJtó e cont?·a.) l~•:in l r.;tit~c; ·m!,ilente cnsi;uula como u;h dogmcç 

do rJ: ,-r:to consti!ucio;ut.l. ,; que o conceito jv.-
Sr. presiclente. para o caso dos abusos do l'i,lit•o d·r sn.~pen.wio ele uarantias, consn[fl'ada. 

Poder Exccuti v-o lm remedio constitucional; o t!OiHil .,1erlidn e:ctrcma de sal1;açao publica em 
.Processo e .ju'gamento do presidente da Repu- ()lt~.~;, todr:s ((s conslitui!:lies politicas e expli
blica,, poré·m. pa.ra o caso em que a minorh1. wda e )w~tif!car.la po,· todos os pub!icistas, en
do Conaresso se torna facciosa. como resolver vo! tlC rr.pc;m.~ o.'{ dire:tos c libcrclacles indiviriuaes, 
o Podei~ executi t'O que, na qualidade de dele- (tqycUa.;; rp tc crtbem ao ci.dad,7o na stw quali
gaclo do povo, cumpre mante-r <:\S instituições, dHdc rlc zml itJi.duo, e n :zo as im nmnidudes que 
a ordem, a tranquilidade puhlictL ? lhe comptJtc;n como memb1·o ele wn tJode?· po-

0 SR. . CASSIA~O DO NASCBIEXTO-E' a reYO- litico · >> 
lução nesse ca.so. E adeante· accrescentou S. Ex. (lendo): 
· O Sa . Emco CoELHo-E' t\ revolução, sim. « Sr:. pr;esidente, dizia ~~1 que: o acto da.cle-
S. Ex. Jrev· v . 1e eu ia Jro- cl(( rac;.·~o (,.o e~ tctdo ele s:tw attznge excluswa-
nunciar . . - iiumte os Ul'Ct os tn t.v:u !acs, aque. cs q~t ca-

, · I bem. ans indi·l)idHos como homens, como mem-
Tn.nto na. hypothes3 extrema formulada lJ;·os da communidade social .» 

pelo Sr . -representante da Parahyba., como · :Kão quero cr~r, Sr. presidente, que se,ja. 
11~ qu~ eu acabo de apres"~tar e~ c~ntra- is~o. tlhlo qmmto o talentoso representante ela 
fllcta. aquella. não ha remed10 constitucwnal. Pa.rn.hvb:1. n.pt·endeu, compulsando as consti-

E' a. revolução, e com a revolução nü.o se tuiçües demo~rt1.ticas d~ o~tros p~vos e os me
argumenta.. A revolução e o imprevisto, e llhore:3 tratatltstns de dtre1to publico, a propo-
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sito da suspensão dos direitos e ga~antias dos 
cidadãos. Não quero crer que _seJa es~a dou
trina venenosa que S. Ex. esteJa propmando 
a esper-<1nçosa moc1 a e e ernam uc_o. e
pois que foi despachado lente cathedrat1co d_a 
faculdade do Recife ... (Protestos dos Srs. Oh-. . ~ 

Acredito, antes, que o illustre representante 
da Parahvba tem duas opiniões: uma, a ver
dadeira, ~para doutrinar a mocida~e acade
mica e outra, erl'onea., 1x1.ra aguenmr-se na 
tribuna da Ca.mara.; pois S. . Ex. c~r~amen~e 
comprehende que influencra p2rmc10sa nao 
exerceria o-raças a, ma.gia ela sua pala
vra. no a~iJlo dos jovens acaclemicos incutir
lhe com a a.mhição de lograr esse mandato le-

. • . ~ .. · . . • . :: o t 

desafo!!'ltr impunemente as paixões partida
rias, Õ menosprezo . pel~s direitos do povo, 
elas o-arantia.s do c1dadao ! 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Isso não está 
no seu discurso. 

que decorr~m da .dou~rina sustentada pelo 
illustre orgao da mmor1a; comquanto eu re
conheça q ne tudo isso foi méra tirada de op-
posição a todo o transe. . 

Porque as constituições ele alguns pa1zes 
rezam que a suspensão de garantias. em vir
tude do estado de sitio.nãocomprehende certos 
direitos do cidadão, ·cerbi gratia o de proprie
dade. exclue o restabelecimento de penalida-. o- . o· 

0 SR. ÚLIVEIR.A PINTO-Então póde-se des
terrar ex-inf"ormata consciencia ~ 

d . . en-
hnte do Rio e Janerro esta confundindo 
porque quer, medid,!s de segurança pnl>li~ 
eom penalidades. 

s repressoes au r1sa as no § 2u do nrt. so 
são do numero das n:tedidas ()Ue, tal seja R 
gra,vidade dos acontecimentos e urg-enciil, de 
remedial-os, podem recahir, ara,so por ert·o de 
apreciação, sobrê pessoas sem cumpl cidade 
real na commoção interna, sem que dahi se 
deva rigorosamente interir a responsalJilidade 
do Pre=-idente da Republica. A sal ração da 
Republica-eis a lei suprema a que o1Jeclece 
o Podet' Executivo . 

o o empo, porem, os Cll ac aos. porren
tura '\ictimas da arbitrariedn,d· .~ ou desorien
tação do governo poderão a.rticul~r llCl'antea 

' ~ 

vas allegadas contra o Poder Executi\·o. nadtt 
impede que o Con~resso proceda c 111tt•a o 
Vice-Presidente da Re ubli 

Quer a. illustre minoria deduzir :i.1ór~a. 
visto não encontrar documentos irrefraga. 
veis contra o maior numero dos. cidadãos 
indigitados pelo Vice-Presldente dit Repu· 
bhc.:"Í como conspira•lores,que não houve uma 
commoção na tarde de 10 de abril, queacon
spira~.ão a~nunciada com. dia ce_Eto,nã.o_ emer
giu sob a forma d~ mamfe~t·1çao p 'c1fica ao 
bravo marechal Deodoro da Fonseca. con
vertendo-se em movimento de de si ·ão do 

.. - ..... ( ., 
i 1 o , essas garan 1as sagra . as pe ~ cr VI 1~ ser gr-<1 vissimo o seu estado de so.ude, q~e 

sar;<io como as que se referem a propriedade, se tran~formou inopinadamente em mam
á familia e á vida do homem ! restaço.ão aggressiva ao Vice-Presidente da 

Podia eu deixar passar sem replica seme~ Republica. 
melhantes despropositos de argumentação d_o Entretanto, a brava minoria protest·:t q~e 
Sr. representante da Pa.rabyba. Sr. prest- não houve conspiração; que não houve ~edr· 
dente? ( Vo.;es. .Muito bem.) ção; que os discursl)s sediciosos, pronuncrados 
. Concedo. por hypothese, que a illustre. mi- dajanella da residencia do marechal Deodoro 
noria tenha a. razão de sua parte,i$to e,que do da Fonseca., f)ram brincadeira ... que re
exame dos documentos exh~bidos pelo Poder dundou apenas em uma arruaço.a_; em sum~a, 
Executivo não se collijaacriminalidade sendo tudo nfio p 1ssou de um festeJO promo,rdo 
de quatro ou cinco cidadãos dentre os detidos pelo alto commercio, a proposito do_qual o 
e degredados. · P·>der Executivo tratou de exercer vmga.n-

Que cone! ui r dalü ? . ças pessoaes ! ! ! (Riso. ) 
Da deficiencia de provas crimes contra o 0 SR..· FoNsEcA. HEiurEs- Nã

0 
pa.::.sou . de 

inaior numero dos cidadãos detidos ou degra- uma cilada do Vice-Presi ente a Re ublica. 
dados não se deduz lon-i · ' · · . . - a.be 
tucionalmente a responsabilidade do Vice-Pre- O SR. ~Rico Co~r..rm-: Ate hoJe nao se sDe
sidente da Republica com abranger nas me- ao certo s1 a ID<tmfestaçao ao marechal b .

1 didas de repressão, decretadas em occasião ·odoro da Fonseca,que,na tarde de l~ de a rft~ 
tão momentosa,. cidadãos criminosos de facto se achava nas vascas da .morte, f~~ do ato 
e ~~is outros _sobre_ os quaes r~ca~iram sus- comme~·cio Ol!_ da gente batxa do e11stthame1~m 
pertas de cop.mvenCia na consp1raçao, tudo a A m~mfest_açao de apreço, q~e degenerou do 
titulo ele medida suprema de segurança pu- mamfestacao de desapreço, mdo d~ casablica 
blica. - bravo marechal ex-Presidente da Repu 
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para a do não menos bravo Vice-Presidente 
cfi'ectivoda, Republica, explica-se, na opinião 
do illustre representante do Rio de Ja.neir·o, 
que ac~ a e 1on;rar-me com se apar e, por 
um1t cilada a.:rr-anJacht pelo g·overno. 
o ih.cto .e. Sr. presidente, que ciláda ou não 

Fonseca. pegaram na isca. ( Hila;·idc!de,) 
O lligno secret.'\rio geral do governo prov-i

sol'io .•. 
O Sn.. FoNSECA HER)IES- Cargo que em 

nado. me deshonra. 
0 Sn.. ERlCO COELUO- Não foi com int~nção 

de ofi'ender a S. Ex. que lhe dei ess~ t,itulo: 
mas. si o qualificativo o offende de qualquer 
maneira retiro-o. 
o s~. Fn~SECA I-IERl!ES- .Julguei pelo tom 

com que v. Ex. proferiu. 
. . 

sidente! Sou incn.paz de offender a ning-uem. 
a isso me obrigam meus princípios de educa.-
-o· o ue não me riva. de a.t..'\C<l.l' as )ersona.-

gens políticas como entendo. (Apoirt'lo~.) 

O Sr. re}lresentante :pelo Rto de .Janeiro su
biu á tribuna para fazer a clescript;.ão da ma
niíestação promovida pelo alto commel'cio ... na. 
tarde de 10 de abril ao ex~Presidente da Re
publica in articulo wo1·tis, assim como no~ fez 
anteriormente o historico da insurreição do 
povo fluminense, cada qual a seu modo. Pelo 
que tenho visto. S. Ex. anda muito bem in-. . . 

<;: 

rações e sediç~ües ... visto como tem vindo a 
tribuna. explica'!.' os acontecimentos o mais cle-
t'llhadamente possível. · 

• ' v (. o..:, 
populares. (:lpoiados, mait:J bem.) 

A nnecdotn, do home111. rla cnprr- ]Weta, da. 
conspira,ção 1le 10 de abril. mn tra.z á memo
ria o C..'\::.c llÜ.O meno:; riüiculo- llo homem 
alto, barbado, ele clmpeo de Chile da revolta 
militn.t• de 18 de dezembro de 1889, no Clua.r
tel de S. Cht·i~toYiio. (!fi1aJ·rrlarlr:,) A Hmtnsia 
populai' t•omu.nt.i~ou o homem tln ehapéo de 
Chih~. om snb ~ a~pceto c}l, ~r:lJa:-;tianist.:l. que 

O SR. FONSECA. HERMES- I-sso prova que nhia· :Ferro CarriL (Riso.) 
acompanho os acontecimentos políticos do meu paiz. O digno secreta.rio gera.! do governo provi-

sorio recorda.ndo-%e do epi~odi.o tlo home'm. do 
O SR. ERICO COELHO- E acompanha.-os tão chapdo ela C/iilc, inventou o !tomem, da capa 

de perto que costum~ trazer a discussão até preta, protogonista. da 11antomima ttaido~·a do· 
seu testemunho presencial. go.-erno, encar1'egaclo de nttrahir. como S. Ex. 

s_. ~x. que é o chronista das arruaças. o disse, os mani~estantes do rparechal Deodoro· 
sed1çoes e ~onspira\,'ües desta, quadra,, contou- ao fla.g1'ante dellcto de sed~~~to . . O homem. ~a 
nos a proslto ela manifestação feita ao bravo capa preta, que entrou por 1~n~a .]anela e sa~u 
marechal Deotloro da Fonseca uma historia. por outra, representa, na sechçao ele lO de abl'll~ 
realmente intrin-ante· a saber' de um homem segundo a versão de S. Ex., o mesmo papel de 
que surdiu das tréva.S eutro-d por uma porta esbirro do governo provisorio, que a imagi
e.sa.lüu }?or outra da c.:~a de residencia do ma- natão popular descobriu no- homem. do cfwpéo 
mtestado, homem de Cc:'Lpa preta, que ninguem de Chile, afim de justific..'tr ~ dep~rtação ~e al
soulJ~ .. ~londe chegou nem para onde foi, mas gm~s altos personagens clo·1mperw. (Apowdos. 
que aulrou, em lena manifesta 1-o acifica .. a llftnto bem.. ) . 

~ e que o bravo general Clarindo de O Sr. eputa o pelo Rw de Janeiro enOiru-
~\lelroz est.wa a frente de batalhões revolta- nou pantomima traiçoeira ao procedimento do 
d os~ontt-a. a autoridade do Vice-Presidente governo na tarde do dia 10 de abril. Que nome 
t..!' t epubl.ica ... E foi dab.i, que os ma.n.ifes- havemos de dar~ Sr. :presidente, á manifesta.-

n es do f!larechal Deodoro da Fonseca pe- ção festiva promovida pelo alto commercio •.. 
~m1na Isca do marechal Floriano Feixoto, e realisada pela gente baixa do ensilhamento 
sfu~ 0 lomem. da capa preta não era outro ao bravo marechal ex-Presidente da Repu

ao 11m. esbtrro do governo, e toda essa blica ... ~ 
Cn.m~~ta. 'V. 1Il lt 
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. ' .. 

1J)I SR. DEPrTADo-E que foi sempre uma 
-victima de seus 1hlsos a.migos. 

O SR. ERICO .C.9ELno-Manifestação quere-
• < o 

Sr. presidente ainda. hoje lla quem ponha· 
em duvida si o pronunciamento da classe mi-. .... ., ( . 
ftm n. declaração da Republica ! H<t quem pen
se erroneamente que esse movimento visava 
<tpenas apear o partido liberAl das posiç<)es go
Yermtmcntaes. Aind<t não se fez a verdade 
histodca .. so11re se quem fez a Republictt foi o 
legendario Benjamin Constilnt com a escola su
pet•iot• de gum·m. ou se foi o ma.r~cl!al Deo
··tloro dtt Fl)nsccn ajudado pelo mu.re~lli.1l Flo
riano Peixoto, finalmente, se tbi Quintmo Bo
cnvunt. <•·ra as tL n·o ttctanda. .. 

0 Sn.. At;cn:S1'0 l•E FREITAS-Foi Q Sr. vis
conde de Ouro Preto. 

um n.cont<'cimento que est:.tv<t ·na. pre;ísão de 
muit:t g~nte sensata, para, o qmtl as classes 
ci,.il e militttr irabalhaT"am de commum nc-
cor o. ren IZtttlo com pleno conhecimento de 
suas })e!'ipecias pela popula~ão inteirn, desta 
c~pitnL n. Yerdnde historíca não parece de fa.
ctl aptw:.u;ão. como serà possivel ala.mbic:l.r a. 
~ntrig;t tenebrosa. inclush·c o incidente do 
hoJ;u:;n da capa )ll'Cta. du. conspirtv;ão tle abril. 
uedidu. simultan&'tmente aqui e em Y<trios 
est.."tdos da Republicq.? 

Permittu. a Canmra que lhe conte um epi
sodio (la 1J~ttallm de Solledno, tal qual rêfere 

que subm~ttesse á smt apreciação ttm projecto 
de relatorw. O chefe do esta:do-maior deu or
dens ~t dous dos officiaes para redigire:n esse 
docu~ento: cada qua~ pela sua parte. A cousa 
parec1a facll. Abrang1a-se de um golpe de vis
ta o campo da, 7)atalhtt. Todos os otlicia.es do 
estado-maior. que tinham . . transmitt.ido as 
ordens elo marechal, achavam -se ahi reunidos. 
Estava-se n~ fonte dos esclarecimentos mais 
completos e mais certos. Cada officlal redi
·giu seu relatorio em conscíencia. porém. 
quanclo foram npresentados ao chefe no cs~ 
tado-maior, este pr-orompeu em exclamações. 
Prete~dia que os fitct~s. ti~lham se passado 
bem diversamente : o Immigo est<wa então 
de frente e não ~t esquerd<t: o ínimi(To fôra . . . o 

- - .. ç., .. 

. nao OOI_nO constava.d.a descripç~ão. etc., etc. O 
caso fm que os proJe. tos de relato rio foram 
retoca.dos inteiramente, segundo as indicações 

. do chefe do estado-maior. Feitas as rectifiett-
ções. apresentoU:-se o relatorio ao marechal 

.. Mac-1\IIahon, que, apenas lançou sobre elle os 
-~lhos, declarou-o ine~acto de principio i1 fim. 

Enganae-vos redondamente, bradou elle l'e· 
cordo·me perfeit<tmente das minhas ot·de~ls e 
do porque a.s expedi etc., etc.». 

~(\~· 

verdade ~ohre uma batülut passada a cla.ri
dade do dia.em um campo raso, que foi teste
munhada, em todas as peripecias or >z~~oas 
m e tgen es na, ma erm. c e Cima e uma. co
lina, e redigida conforme as inJorm<\~~ões da· 
quelles mesmos que toma,ram pa.rte no encon· 
tro ~la.s armas, as _cli~culcla(les fi)l•am grandes, 
varrnndo a apl'CcJaçao dos Hteto~ mai~ ~im· 
pie::. na appn.rencit"\. ; quantas Yel>sües 4le~en
contradas uão se }Jodem bordar sohrt~ :1, in:,;ur· 
rei<;.ão tmmn.da nas trevas. mas que enwr~iu. 
no dia 10 de ahril, sob tt 1i·,rma de :o:udi,:~o~ nu 
nt•ru:t,:<'- ou. melhor. mani tcstaçiin tt·sti\'a qtw, 
co1 1 r:< nc c n, .81( m. ·•. • l't':'lt :~11 P , a 
Republio.'L. transbordou em ho:-:tilidatl:·.~ :ttú 
as ':isinlmnças do ll:tlacio de ;!OWt·no! 

São esses os reparos que eu est..'l.Y::t nh!'ig-a.úo 
a. fh.zer iL chronica habilmente arrtwjnd:l pelo 
Sr. re l'esentante do Rio de Janeiro, l'Om re-
lnçã.o aos acontecimentos l;1stuno.veis de :t Jril. 

0 SR. FOXSECA HE11:\IES dú. um apar:_e. 
O SR. Emco CoELllo-Quanto ao 1li~cnr~o 

de S. Ex. nada direi porque não o Ollri de 
come<;o afim. ?Iins agora me aco~le it rcmini5-
cencia um<t circumstancia .. Qm.tndo S. Ex. 
ora·vtt, encontrei-me, nó transpor a. entl'ada. 
lleste recinto, com um illustre repres(.>ntante 
que sen~-se 11as bancadas da minoria, a ~~em 

0 SR. FOXSECA l-IER)IES-Foi O D:orel'llO 
quem confundiu. ~-

0 SR. ERICO COELHo-Não se. ag·aste O il
lustre deputado, pois quem clisse t:.ü coma 
ioi um seu companheiro de opposiçiío :w go
verno. 

-Não '"ae llem, re1letiu S. Ex., e ae:cr~· 
centou-parece que nunca leu a Con.stitm· 
çm.o... (strS.)'I!J'l'O.) Isso me 1ez lembrar UllliL 
;.mnedota que me contaram ha pouco t~mpo. 
Havia na Ita1ia üm l1omem de lettras, .wrna· 
lista ou consa assim. notav-el sobretudo como 
espadaclüm. Levou · a vida a provocn.r duelos, 
a pretexto de a:ffirmn.r que Ariosto era. :m~· 
rior a Tas:)o. Quem sustentasse o contmrw, . . . :) 

en~ontros })Or tão futil motivo,sahindo inc~Io
me, mas deixando os adversa rios bem cutrla· 
dos. No 13n duelo, sempre em 110~1~ .de 
Ariosto, f~'l.talidade do numero 13. tln 1erzdo 
mortalmente. 

Um amigo q·ne .lhe servira de teste:nu.n1I:t 
daquella e d<tS outras vezes, disse-lhe a ntu-
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lo de consolação-Morres eomo um bravo, 
sobretudo coherente.. Sempr·e sustentastes 
que _ riO, .. asso. mori
bundo. porem, em um ultimo esforço, disse
Foi~, nleU caro, a verdade é outra, eu nunca 

• o:) :"' {.) • • .. • 

1\ão quero, com applicar essa anecdota ao 
caso do illustre Sr- representante do Rio ele 
Janeiro, conclui1· que s. Ex. desconhece a 
Constituição elo seu p:tiz, senão que S. Ex. 
Late-se na tribuna, como um valente. 

O SR. Fo:'\~ECA 1-II<:a:m:s-Agradeç·o a. V. Ex· 
e pi·ometto r.ln.qui em dt~ttnte e:ootudar a Consti· 
tuic;..1o. 

Jhcientés ... · (tiso). Refiro-JiH• a. Conl'tlciu~. 
Sr. presidente (lti'w·idarlc). Conrncius que 
passa. por ser pae c mãe da ciYilisat:ão no 
Celeste lmperio. 

Diz esse p1rilosopho. que a mente n5o tem 
segredo que a conductn. não l'l~,·elc. Isto ê 
:profundo! (l"i.~o) e a.pplicaxel it illustre mi
noria no caso Yertentc. 

.:\. illustrc minoria pouco se importa que os 
nossos comon.tri a~ · · " 
pelos mosquitos das margens do Amazonas 
fldhr;·idarle) e que os cidadãos ddiclos nas for
talezas desta. 1J:1hia estejam vendo a capitttl por 

manusea.ndo, si as medidas de repressão de
cretadas Jelo Podel' Executivo deviam de ser 
mantida.s pelo Congresso. a. bem da. ordem e 
ti'<:1,llquillldade publica ! 

Po~· fim n. _illustr·e minoria, exa.minad~s os 
< < 1 < ( , t :s t ............ ~ 

das ]ll'ova~ c:1·imes que reconhece existirem 
contr:t alguns cilhulãos. dc·ntr.:! os a.lcan~~ados 
pelo decreto üe 12 ele n,1rt·il, leva.nta.-se pal·a 
bmdm· pela :.tJnnisti:t üe turlo:-:. rle todos, Sr. 
presidente. a rlespcito de a.flit•m:u· n. crimina.
lidtl•le ele alg'lllli:! (:lJmirttfiJs r: 11r!o az)oimlo.~.) 

q uaÚtl~a~ncic•·• ••lc tJ•airl•.•t· .tyr·~l.n n:•.con1ctliantc. 
m:tluco cmflm: 

O Sn. Eruco Cnr-:uw-Sr·. presidente, Con
ruci us não ~l'l'tl : n. mt'n te niin tem segredo::: 
qtw n. conclucüt ni'io t·c·Yek.(Jluilo ilcltl . • ) 

A preo ·cupa(':to•ht illustt·e mino~·ia, .•le con-
1iwm irladc.~ com os rancnr·::•s va.r·t~tl:trLos que 
SS. EExs . tht Olll•OSi\'i'i.O trouxeram 1los seu:; 
C'stados pa.rn. c~tn. nssemblé:t, é a pe1·ma.nencia 
(lo braYo marechal Floriano Peixoto na Yice
Presidenc:ht tla RepuiJlica. (.clpoitdos, 1lWito 

· tw de qualquer modo o brn.vo ma~'2Chal Fio-
~\. preoccupaçfto da minoria não é a. prisão rimlo Peixoto afim de s. Ex. resignar esse 

ou clegreclo dos cidadãos compromettidos na 1)o:;;to. hqje mais do que nunca lle sacrificios, 
co?spi1:'-ç~i.o ele abril. (Apoiados. Protestos c{g c da.hi elht guindar-se ú.s n.ltm·as elo governo 
'lil!iiO;·w.) da Renublica. (Apoiados, coHtesta(:rJe~.) . 

o .-:~)llnstre minoria.~ ?P~osi;:ionista pl~~l~i~)i?.~ Es~,; é ~ preoccupação da mino~ia. de~ta 
cXI"'mdo documento::-, na. i~üt.:1. ~le e~cl,treLI c·:t~a. Essa e n. Yerdade da oua.l o pa.u mtetro 
mentos d<~ J?ei~sagem. pres1den~ml, l)Ul'tt.. no e<~~ece ser informado. ' • · 
~~pel_cle .Ju_:z 1mpar:c:~L, apr:ecm~· com a m3:- Acc.tso a iUnstrc minoria consiga .os seus· · 
xm1.a 1sençao ~e espn·1~0 ~artrdar10. os moYeJs fins. Sr. presidente. com a renuncia do bravo · 
do~con!portam"nto d? •. o?"e~n~. ?1 .do ~xan~e mm·echa.l Floriano Peixoto _do a!to cat:go que · 
d~::s., do~umeutos~ cle~~;u ou <l Il~~::str: ~~~?r1a 1 0 Congresso lhe designou, nao se1 depois delle 
p .. l."_ \O~ elo s--t~ ili:oi:o l~ade1 , re::su!t:.t.:o~ o quem com 0 presti~·io necessario para am
con.\~mctmento da cnmmahda~e dos ~!cl~daos mtrnr' t'.. Republica; rülo sei depois clel!e quem 
deti_c .. os ou degradados, ella serm a prnne!r-a a '~trá. (.4

1
wi,ulos. ~~wi!o tem.) 

pedrr que sobre elles pezasse a manopla dtt. . . . · _ 
JUStiça iederal. Esta. e a mmlm )l'~occ~ a .a.o co~o !e .r~ 

jouco depois a. illustre minoria, antes que sent.1.n~e do })O\· o e amigo smcero da mstitmçao . 
os documentos requesftaclos chegassem ao co- republlcan~. . . . 
nhecimento da. Cttmar<1., pois tinllam sido pre- Ca~o a. mmooa _5lesta ?asa engrosse, caso se_ . 
sentes ao Senado, pretendia que. sem mais constltm.1. em facç<_tO anti-gov-ernamental., ca~o. 
formalidades, se suspendessem os e:tfeitos do ' promova. uma crrse parlamen~I', ca~o. sabia .. 
decreto ele 12 de a.bril e se sul)mettessem os de novo a rua P<"Lra clepor o Vtce-?reslde!tte 
detidos e desterr<.tdos à. acç.:1o dos juizes e tri- da Re:publica e, ~mo .quer que S~Ja, consiga 
buna.es fMeraes isso sem ter ainda indarrado, seus mtento5:, nao se1 .prever o que aconte-
segundo os doc~mentos que o Senado e~tava cer-a, e isto me contrista.· · 
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Estou preJ>a.l'ado para nssi$tir a tudo, nesta 
quadra de a.gita.c;.ões políticas, de planos par-

arws rncon esstt'\"ets. 
Na incerteza do dia de manhã.. a perma

nencia do bravo m:1rechal Floriano Peixoto, 
r:> ·- ' 

a mim como aos patriotas, nos amigos leaes 
da Republica, desta Republi.ca que foi sonho, 
aspiraçfí.o vaga. da. minha juventude e hQje, 
na idade varonil, e paixão absor,'ente de mi
nha a1mn. e coraç-.ão, R.epublica parn. o advento 
da qual concorri na esphera. ele minha.s forças, 
e hQje não quizeJ.'<'t. ter vida para Yel-:.t por 
terra! (JIH!to bem, muilo lJIJm. Pal-ma:.: nas 
-galerias c t1·ilmnas. O m·11dol· d i i:li(~ tiado por . ,. 
· Fica. a di:o:cu:::são adiada peht hora. 

Vão a, imprimir 0.5 seguinte:: 

PRO.IECT~ 

N. 2:3 A- 1892 

Pw·ecCí· da co,n.tlli"sli<> da illf.tl"ií7lm tJ (fi!CI' i'ft 

soú1·c rts ~Ji.JCndas o{fe1·ecida~ t ' 11t 2·\ r.li:s
. CU8S(ro a? projcct:J de p:,:r.tç{io . de /;,1·ças de 

te;·nr. 

A commi~são d.e marinha e guerrn .. tendo 
. estudado as emendas offerecida.s ao projecto 
de lei das 1órç:as de terra, é de pa.recer que 
sejam aceitas as que seguem . 

Sala. das commissõ:>s, 1 de julho de 1892.
M. ·v-a!lad(io . - Pire:> Ferreim. - B. de 
S. J.lia ;·cos.-P.:m!o •. l 1·gollo. 

Ao art. 3° cl<L propo:;ttl. accrescente-se : 
§ 4.r• O governo, porem, não poderá preen

cher os clarog a.ctualmente existentes além do 
effectivo de 20.000 homens, sem que seja de
cretada a verba. necessaria, ou se dê nova or- i 
gamsação ao exercito, salYo circumstancia 
extraordinaria. I 

.
Sala das sessões, 22 de junho de 1892.-

1

. 
B~llm·mino de Mendonça. . 

. ·· Art. Nas pt"Ltentes de refbrmados dos ge- , 
:: · _· neraes cujas reformas, voluntaria.s ou não, I 
. · tiverem · sido .e:tfectuadas ou m<tndadas com-I 
.. -.-_ . _ prehend-er como compuis?rias, nos _termos do I 
·· -·:decreto n. 193 A de 30 de .Janeiro de 1890 e da 
\ · resolução do Congresso Naciona 1 sob n '>9 de 1 
· ; 8 dejaneiro do corrente anuo, serão rectifica

.-i : (}as para attender-se á correspondente al te
t.;i . :.~z:~çã.o de denominações, trazida- aos postos de 
;~!;~.; .. . · I::) raes pe o ecre o n. o e e 

Art. 4. o Substitua-se o ultimo período por 
este : 

« Os que se alistarem no regimen da pre
sente lei servirão por· cinco annos ; e tanto 
estes, como os que já servirem, não poderão 

0 ' • I- S annOS.» 
Art. 5. o Em vez de -E' declaradtt per

manente, diga-se - Contiuüa em vigor ... 
etc., etc. 

Art. 9.0 Substitua-se: 
1°, os leiltes, os substitutos e os profe:::sot•es 

das escolas militares, et.c., etc.; 
zo, os arregimentados, membros do Con· 

gresso Nacional, qne tenham de exercet· o 
an a e o .. i ; ( s :umos. 

Adtliti v o ao projecto de lei de fbrças de 
terra : 

Art . Para preenchimento dos claros, ?S 
estados e o Dist:t'icto Federal, á -rista. do dts· 
posto nos arts. 8i da. Constituição e 3·1 li. G da. 
lei n. 39 A de 30 de ,janeiro ultimo. lol'nece 
rão o seguinte numero de praças : 

Amazonas. .... . ..... 56 
Pará.. . ....... .. . . .. 99 
Maranhão. .......... 99 
Piauhy . ... . ..... .. 57 
Ceará. .. .. .......... 142 
Rio Grande do Norte.. 57 

Pernamlmco... . ... .. 241 
Alagôas......... •. . . 85 

5_1 Sergipe ........ ... .. . 
Bahia.·..... . .... .. .. 3ll 
Espírito Santo... . . . . . 56 
Rio de Janeiro. . . . . . . 241 
S. Paulo.......... .. . 311 

. Paraná.... . .. . ...... 57 
Santa Catharin·a. . . . . 57 
Rio Grande do Sul. . . 226 · 
Minas Geraes. . . . . . . . 523 
Govaz... ... . . . . . .. . 56 
Màtto Grosso. . . . . . . . 56 

Sornrna ..•• 3.000 

Sala das commissões, 27 de junho de 189"Z. 
- Athayde Junio7·. · 
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E111eiulas w"io acei!as pela co,itmissao 

Art. Fica o Poder Executivo autor·izado : 
1. n A rever os regulamentos das escolas 

militares sob as seguintes ba.ses : 
ir a Escola :su leriorde Guerra á Es-

cola ?IIilitar da Capital Federal ; 
o) annexar o curso preparatorio da Escola 

y!i!itttr da Capital Federal à eseola prn.tica do 
Realen~o. e o da Escola Militar de Porto Ale
!!I'C it e~cola pt·<l.tica do Rio Pardo, adaptando· 
ie :~o <~a.so os re~pecti vos regulamentos. · 

Sala tl:ts sess6es, 30 de junho de I892.
Jor7o Pinhei;·o. 

Suhstituarn-sc no art. 1" os §§ z·· c :~(> pelo 
segui 

§ 2." Do~ n.lu mno~ das c::-colus militares até 
600 prar,:as e de 400 para. n. esccla de ofilciues 
ll . . 

§ ~)." De \8.000 proças de pret., que o Pre-
5idente da Republica distribuirá em batalhões 

' rr' • 

ficando n.utorizado-a reformar os corpos arre
gimentados, de accordo com essa reducção. 

Sala das sessões, 28 de junho de 189-2.
Jorio Pinheiro.- Jo,ro Lu.i=.- Manoet Ful
yeilcio.- P(tl;ifico },l[o.scarcnlw.<>.- Dom ~ngos 
Porto.- .Tacob da Paixt.ío. -Cfp·illo ilc Leliws. 
- .J. t.lc Sc11Ja.- L. Chaves.- Cm·los Cftavr:s. 
- .Aii!Cí'ÍCO Lt~=· 

houv~rem de ser transferidos pa.ra corpos 
especmes, fica dispensado o tempo de pratica 
exigido pelo art . 6" da lei n. 39 A de 30 de 
janetro o corren e anno. 

S. R.- Sala das sessões, 2.5 de junho de 
1892.- Lauro J11i&lle1·. 

Art. O governo reintegra,ra no exercicio 
d~s seus respectivos postos os officiaes do exer
ctto que foram reformados sem lei expressa 
que autorizasse as ditas reformas. 

Art;_ 0~ officiaes promovidos nas v~aas 
dos pr1me1ros :ticai"â.O como aggr~o-ados, aguar
dando <t promoção que po!' lei lhes tocar. 
. S~la tlas sessões, de junho de 189'2.- Es-

. ]imto Santo. · 

X~ § 2'1 do art. I o da proposta, em vez de 
-até 1.2.00 praças, diga-se-ate 600 praças. 

Ao art. 3., da 12roposta; accrescente-~: 
. -

ros actualmente existentes alem de 20.000 
praças. -
ro ~l~; das sessões, 24 de junho de 1892.
.c.spwtto Santo. 

Ao n. I o do art. 9": Supprima-se. 
Ao n. 2° do mesmo artigo : Supprima-se. 

Ao n. 3° do mesmo a.rtigo: Substituam-se 
as pala.:rr~s desde as.~i;a como até ao fim, pe
las segmntes: «desde que sejam investidos 

• Q -. • .. • .-

Ao n. 4n do dito <trtig·o : Supprima-se. 
Ao § 2" do dito artigo: Supprima-se. 
Ao § 3n i<t2m accrescenk~-se: e as dis osi-

ç~es o art. ,.o a e: n. : QL c e 14 (e .JUnho 
de 188:3 e ad •. 12 do dec~reto n. 1351 de 7 de 
fevereiro <le l89l. 

-:\O § 2" elo n.rt. I" rJa. proposta: em vez de
ate 1.200 prnç::.~. diga-se-:-ate GOO pt·aças. 

Sa.la elas ~r·8Stll~i$,22 de .}unho de 1892.-Bcl
{,u·lllino de Jlr:urlo11çrr.. 

Adr.lilit;n otJ J>tl~jP.cln tltJ lei ria fi . .-rr.çri.u dt~s 
t'on:as d•: le;·;·rt. flal'll 18!J:! 

Art. Fic;t lJ J>odct• Excculi\·o nutorizudo 
a m:mdn.l' pt•orcdet~ com H~·gencia ;'t l'(Wi:o:ií.o .. .. ... , . ... 
~ .. .. 
de~de 15 de no\·embro de I 1-180 ató :24 üe fevc
l'e1to tle \89\, com o Htn 11c l'Cparal' a.s pre
teriçües llellas resultante~. obsct·vadas as se· 
gnintes regras : 

a) .As promo(;.ties com a~ d:msnlas-se1·v!ço8 
J·clcc.~titt,:s-:::m·:i.f> distrihuidi\.::;, uos po~tos su
periores. pelos prindpios de muiy1.1i1htrlr: e me
rcr;i,w;Hu. e nos po:;to:) de alleres ou zo te
nente il capiriio pelos d~ lmtiyHidade e e~L·udos, 
e• .. ,:s .• :s 
princípios e~tabelecem a lei n . 585 de 6 de 
setembro de 1850, o regulamento approvado . --.:) ~: . .., 

e a lei n. 1042 tle 14 de setembro de 1859 ; 
b) Os offic:íaes })romovidos com preterição 

de seus camaradas e a estes avantajados em 
postos uão poderi1o ter novo acces:5o em;. 
quanto os preteridos n~o forem elevaclos aos 
postos que os primeiro:. a.ctualmente occupani, 
desde quando os mesmos peeteridos retoma
ram a devidaprecedencia; 

c) Os officiaes prejudica.dos, que se acharem · 
em postos iguaes aos o::cupados por aquelles ·. 
que os preteriram, contarão as antiguidades · . 
precisas para retomarem os logares que rela- . 
tivamente a estes lhes caoem, e · os que ·se · · 
acharem .em postos inferiores se!"d:o promovi-
dos nas vagas que forem occorrendo, sendo · 
suas romoç:ões classificadas. ~os pr!ncipios re- ·. 

mero dessas vagas, observada a ordem de 
collocação que }egitimamente lhes competir 
para a promoçao ; .· 

d) A observancia do requisito de interstício ;1 
serã. considerada primordial, ainda nos casos ~· : 
de merecimento ou serviços relevantes, si na.S 
datas das promoções existiam nos quadros· 
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l't'Spectiro.:;; ~flic:n.t:~ rp10 t.a.l eonrlíf;~ll .i;:l.t.isfl- ~ f) fnd~~tf'T'~inar:ão UI! irlarle lJ:u·a, a, matri
ZéS:5em. na o tmporta ndo que es~r: .r('(jli!Sl to te· · cni:J, do:-; ofTim:u.!S e JWiH.~a s rp10 ti\'c• 1·:~m Inai~ 

1"( lO I) O f J ••• ,,.·'o I • O lO 

" ' armo.. ou fóra dellc~. tle ;.teco1·uo com os ter· ' fJ) Fu~io 1ta. E·coh .. Sw el.'ior cl' r, 
mos elo a.rt. a~ <.h lei n. :3169 de 14 de julho I a. ~'lilita~.'. - :) ' · · 1.> - ~ JUena com 
de 1883; ' . 

e _ s reparaçues orc.t c ecre ac as nao com- 1 • l .. s-a umno$. 
pr~l~endem .os ~fficiae: que já ~se:1cha~~~ de- \ Sal~ das sess0es, Z2de,junho de 1892.-Bel
nmtrva.rnente fOl'é.t tlo~ qnadrO:s effeCtl'\ 0::. OU I lcwmmo rle Jfenrlonça. 
elev-ados aos postos de g-eneraes, I A t A t 1 .. 1 · 

Art. A revisão será féit<t com a. maxima, : . o r · . me il.( e u~s Yaga: dos ~ostos. de 
l)revidade pelo Conselho. Supremo }Iilit.ur ou \~v~ ente ~ co;~?.el 0a::s ~r:ma:'j de, Ca\ :~lltn'la e 
por seu succedaneo c.on~r.r:;uc:onal. ao qual o 1 mfa!ltaria ._e_.<~. preench:d~: .c~e~~e .~a, pelos 
Governo federal ennara todos os documentos : officmes~ qu~ tr~~e!~~n o re::.p_~ct1vo .~~r: o. ~gua!'
e e~clarecimentos necessarios. J da:~os ~o::s pr.n<:JPIO::s e o~t:o~ reqm~1to:) e.~t~h~-

Art. q trahalh~ de re...-i~i.o ~erá pul)lictulo. : lec.do:::. !)ara.~ a::. ~romot:~;e::.. ~m~tua.nto ex~u-
~ e. .. . "' '4• " . : t·· -

reÍ<tt~àO nominal dO::i Otficiaes C:OrnprehendidOS j !ta )Ilitaçao. 
nos n_umeros ú e c do art. . 11:.1. qual serão i • Sn.l~ das sessões, de junho de 1802.-Bcf-

• .• ·: •1 • .... .. .. • .• :..;.: :"o • .... , . . . . .. . 

mez~s r. ~po1s (essa _pu Icac;a.o e cu.13: proce- para. o preenchimento das vagas c1ne seu~ 
de!:c1a. 1~r: r~:,c:_~~h.-::ec:g~ po1: aquelle tr1bu~al. rem no qt~~clro gert_'ll. desde qu~~. n.lém tlo5 

Sala d~t:'j ~ .... ~~ue_, -- de .)unho de 189_.-, outros reqms1tos dale1. tenham mais um anuo 
Belht1·;mno de J[e;1do;!~~a. · I ele intersticio. 

Art. Fica o Po..Ier ExecutiYo autorizado, 1

1 

§ O tempo ele ser\·iço militar exigido por· 
em obs~rvanc!aaosarts. 74 n, 77 da Constitui- lei para <1 reforma ou aposentadCJri:L será 
~;ü.o. '" reintegrar nos postos eflectivos, que contado sómente para um de-stes effeito~, ~

. occupavam, os officiaes refor·maclos por moti- I rantido, porém, o direito de op~.ão, 
\05 ~stranhos ~i. ~ua ~-ontade_,_ 1ora dos casos Sal<t das sessões, 28 de ·unho de 1892.-

• • :::. ~ - _-!.t iayc e ~miti;'. 
servancra das fbrmahdades nella prescriptas. 

Art. Os officiaes promovidos nos claros 
e' n·es l -··ls rc l' ~r · N. 59-1802 

tegra.~J.o, ficarem excedetldo aos respectivos , 
quad:os, _serf.~o consi~er~.uos ~aggreg-adc:_s e i:,ã~ 1

1 
Con:ecle á C?mpcmldc~ Pi:5ca..to;:i..::c Sd-:ime-

nelle:s oc.cup,mtlo _a."s '\ aga~ ele seu::~ po~to::s ncana os ta "Cores do a;·t . .)" ~ :!" c .']-• r! o 
· actuaes, a pL'opor~:ao que forem ellas occor-\ 1·er;~tla;.w;ito i!_!r.tndado ol;.-~e~·;;a;· 1Jo l· ilccl·eto 
rendo. H. 8338 de 1, de cla;!Jiií.!JJ·o d1: 1881 

Sala das sessõ~. 22 de junho de 1892.- · 
Bellarmino de Jl!mdrmç.~~ . 

.:\. commissão de fhzend~1. e industrh1S, tendo 
Art. Fica o Go-..·erno fedet'al autor izado a, examinado os fundamentos da petição da, Co~

rever os regula,mentos dc.1:s escolas militares, panhia. Piscatoria Sul-Americ:ann., comt
sob as seguintes ba5es : dera que se acha ella no ca.."' de ser atten-

a)_Reorga,nlZ<.'lção do ensino, com a. retlucç--ão i dida .P~lo. Cong1~esS<? Nadonal, visto. <t ~te~~~ 
poss1vel de despezas, sobre a.s bases scientificas nllec:cl,t 1.m~_grt,:mc1a elo emprellentl1me 
,do regulamento de 12 de abril de 1890, no que ::se propue. 
'Jl_Onto de vista da ordem na.tural de succesS<"io Ponclem. entretanto, que, ent1·e 03 _ih. vores 
e dependen~~~ mut_ua das ~ateri?-s ; concedidos pelo art. 3J do r2gu~~~~1anto m~1.~-

:· .. : .. l>r!meiro do cu!So preparatorio a,te ~o- ti:ltimo J deze!llbro _de 1881: ~stá consignado ~ da ga
·<40. ~urso superior;- rantla, de Juros <tte o o 1 o por prazo _nao exce
;:.'·:·c) Divisão.em dous cursos militares : . aeral j' dente a cinco n,nnos. e a. commissao entem!~ 
r':!Qu:das tres àrmas, e de estado-maior e enge- que, nas actuaes circwnstancias üo paiz ej<t 
~Y@.f.iar~a:. militar; onerado .como se aCh<t o Thesouro Nacional 
r'~~:rJ} :E:ttincção dos períodos de cacleil"J.S : com iuentieos tiwores anteriormente libera-
~~~)il@l~iD<? pratico parallelo <1.0 theorico, desde lisados, não deYe propõr noYos encargos pe-
~l!!}~~Q}_~t,éao fuil dos estudes ; cuniarios para a União. 
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A~:-:i lJl' e de pal'CCCl' (] nc 8f~ adopt.e o ~0-
!!Uir;w 

O Congrcs:"o Nacional decretit 
. ' 

cc.\tori:t Sul-.Amct'i(':.uut os 1\:l,vores de qHe 
tl'ab o art. :}• §.§ 2·· c :)• elo regulamento 
mandado obserwr por dect·eto n. 8:3:38 de 17 
de dezembro de 18tH. nii.o compreltenllir.ln~ a 
gn.ramia, 1lcjuros de que tr·atn. n ~ I·• tlo lllt'S
mo :n·ti::ro 

"\.rr,. 2.'' O Po•h·r Execm.ivn r1·~ulm·:·11n 
cumpt·im:•nto da:-; r.l i:-;prJ:5ir;iiu;o; do c i t..a.clo l'l':~·a. 
;!Ulíl rnr·nto. 

•:cmtt·;, !'i o. 
:-:;da. das cr~mmb;ücs. ~(J dr·junilo rJ ,. ji-{~1::!. . .... ' . . . .. 

(;!>í11.'i 1'(;,-.JtJtÍfJ tfr! S:fJIIdt 11,- \'i,•yif.-:(1 J',•:;~flll., 

•• [;,:;eril, tLSSÍ,!.:'n(J Ctlll11'C:itl'iet;;in !•:-i te pnr·f ~Cí~l' 
,,t·r 11:'! cnt.ew!cJ c 1 te 11ii0 ~(: deve cont·<·d.!·t· 

isell<:,ie,: pa r;1. o servko ' o ex<~rci to e da. :1 r
matla t:•Htras q tw uii.o s~·jam il.i' t·on:;;i;.ruad;•:O; na 
lei dr:. :StJrtéÍCJ militar. r1ue ~ão pe1.·jmlit:n.rlns 
com as e5pecific:Hla .. .;; nos nnm(·I·ns :~· e 4'' 
do~:) ·· •lo :1rt. 3· do regulam(mr.o qn•~ ncnm
pa.nhou o decreto n. 8~38 de 17 •I(; d··zerniJro 
1le l~Sl, a que o mesmo se rerer<!. 

K. 60-1802 

1',-,(;i.~/'.: ;·e '((t/"'ct Jic~J·irt Eu,·irT~c': de A;·,:u~jti 
N'!Ws a pen.~iJ.o de 218'70() lliê/<:-:r.w.~. 'J ile )lei'-. : .. - ., ... ,.. , ;. . 
1le _-lrcwjo .:.Yece . ., 

é_ d~ p<trecct· que SC\Ítt rc-ret·ti(ht para ;\Iaria. Eu 
rHhce. a contar da. dnta. do tallecimenio de· 
sun. m~i, a, pensi"to que estn, recebia, para o 

ue oflel'ece o seo·uintc 

PH.O.JECTO 

. • 'IC?- rn,ns em '" para, M:.u•i:t Euri-
lhce de Arau.)o Xcvcs. :t contar th~ 18 de no
vem br-o de l8DO, a pensã.o «.h~ ~I ~700 mensaes, 
f]ue sua lilJlecidn. miii. Cai·uliua. Leopoldina, de 
Araujo Neves. rece!Jin, tlr. E:;;tar.lo. t•rn vil'tnde 
da lei n. 2:l8R tle :J de :-:<•trmlri'O d1~ 187:3. 

A~'t.. 2. 0 ReYo.~am-:-e ;1:-; di:o::prlSÍI;iie:' em con
tr:n•;o. 

~. R. -Sal:t ttas commi:o::',.e:-:. ~!!1 '''~ junlto 
tlt• IH!I:!.-.lhtJ·.-:o. )['esidellt.e . - \"i,.,u:~~ /''-'·'~-
. ..:'J''• L'ulatot'. -"lfru·coli11 o .lfo,. ,.,, . -lkllr!I'IIIÍJW 
(',,.,,,:,·~~.-./otitJ rlc ~irpt~.·:,·,r.-J1r::r:,·; if. 

SW{ ,,,;,; l'i,-,till/o z,•;~,utdr:.'i Ft:I'J'tJÍJ't(. 
v:'t'~~n d() ?ítujo,· ;lo e.,:C I'I'Íl~ l,t:d1·o A/f'vn:~o 
Fc , ·~·c:~·,, 

.A' eommissiio t.le lhzenf.ln, e industl.·ías foi 
presente o req uel'imento de D. Het·umtina. 
~Jar·ia Fer·r·ei r·a Ca v:tlca n ti. vi n V<~ elo IJacharel 
Arist.<u·co CavaJcanti {te Albuquerque e fillm. 
le:!itima, e unit<'1 do major do exercito Pedro 

. . . . ~ .· .,_ 
' . ~ 

do Paragnay, em que pede se>ja revertida 
para a peticionar·ia o meio soldo e pen&i.o que 
éntão recebia sua. mãi D. Vir(•·inia, Zen andes. 
Ferreir·a, viuva claquelle m<~jor, 1kllecida em 
18í5, na cidad€: elo Recife, estn.do de Pernam
buco. 

A' c:ommissão ele tazendn, f'oi presentf! n. pe- Dos documentos apresentados pela peticio-· 
tiçüo de D. Mn.thilde Carolina ele Arau.lo na ria evidencia-se <1 verda(le do que allega, 
e Silva, para c1ue sej<t ti·anst~rid't par;l. sua l~em como ter cinco filllos menores, para ma
net;~ Maria Euri(lice de "\raujo Nev-es. nutenção dos q uaes lhe üüham todos os re
filll<t leg·itima do 2" tenente •.ht armada cursos. 
Alíi:·edo Per2ira .de AralljO Nev-es e de C?.~ro- .A commis~ão, considerando que o major Pe
lin~" Leopoldina de Amujo ~eves, a :pensão de , dro Affonso Ferreira, apezar de velho e alque-
2lsiOO mensaes, que esta. recebia. do E:;ta.clo hraclo, pois já contava 38 annos ele serviços ·· 

-por decreto de 28 de agosto de J 872, a.ppro- militares em 1864. seguiu para a gueiTa do- · 
vado pela lei n. 2388 ele 3 de setembro de 18í3. Paraguay, depois ele te1• tomado parte, com .-:· 
Verinc~ndo a cornmissiio, pelos documentos grandes elogios, na guerra d~" R.eoublica do'. ·:. 

o:lferecidos, que Maria. Eurídice, de 20 <'!.nnos l:ruguay ; - . . _ 
lte idade, solteira, soffre de amaurose incu- Considerando que nos combates, em que se •. ~ ~ 
ra;vel. e e or )lli1 de Jai. ue lallecer::t em em enhou~- ortou-se com inexcedivel cora~· : 
consequencin. de molestias <t qmr1c as na cam- g·em, occupan o pos1ções c e gran e per1go,e·y 
panhn do Paraguay, paro· onde seguira em o confiança do commando ep1 chefe do exercito'.; ·:{ 
seu começo, e de onde volt..1.ra depois de find.<1... Considern.ndo que o ~ nome <.le tão .distinctO~~ 
com o peito coberto de medalhas. nomeada- official està perpetuado na historia daquena. ·: 
m~nte as da passagem do Hum:.tytã. e do·Cru- guerra, tornanrlo-se uma glorianaciónàl~pel~~: 
ze1ro. havendo fallecido em 18 de novembro grande acto de bravura do dia 1 t de j'tllÍho·de.:;: 
de 1890 sua mãi, que era o seu uni co arrimo, 1865, quando, a bordo d~ P~rm~1ti1bf':{~TBi 
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bandeira brazileira, retomando~'' do poder do 
inimigo, perecendo momentos depois, dos pro
fundos golpes que havia recebido; 

Considerando, finalmente, que é dever sa
grado amparar os filhos dos bravos que mor
reram em defesa da honra e territorio da 
patria, no meio dos combates : é a commissão 
de parecer· que S3ja convertido em lei o se
guinte proj 2cto: 

O Congresso Nacional decreta: 

verno referentes aos acontecimentos de lO 
ele abril e constantes dos decretos de lO e 12 
do mesmo mez, com voto em separado, e con
cedendo amnis tia a todos os cidadãos detidos e 
desterrados por força do decreto de 12 de abril 
do corrente anno. 

I" discussão do projecto n 28, de.~te anno, 
reformando o plano geral do orçamento da 
Republica, determinando o modo de organisar 
as leis da receita e despeza publicas. 

Ja discussão elo projecto n. 44, deste anno, 
Art. I . o Fica revertida a D. Herundina autorise1.ndo o governo a conceder permissão á 

Maria Ferreira Cavalcanti, fillm elo major do Companhia Mogyana de Estradas ele Ferro 
exercito Pedro Affonso Ferreira, o meio soldo p<wa construir uma linha dupla ela estação da 
e pensão que então percebia sua mãi, viuva Ressaca ao porto ele Santos. 
daquelle official, D. Virgínia Zen andes Fer- l" discussão elo projecto n. 41, autorisando 
reira o governo a conceder á Companhia Fabril In-

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em dustrial e Constructora os mesmos favores 
contrario. " conc.~diclos á Companhia Industrial de Cal e 

Sala elas cornmissões, 1 de julho ele 1892 . _ Marmores ele Caranclahy, hoje Companhia 
ll1uTsa, presidente._ .João de Siqueira, rela- Progresso Inclustdal de Cttranclahy. 
tor.-Bcilcwmino CanwiJ'o.-Jlf,rcolino Jliou- Discussão unica elo projecto n. 275, autori-
J'CL-Bezerril.-Tiwma:; Dclfi.M. sando o governo a mandar pagar a Justiniano 

. José ele Barros, pagador elo Thesouro Nacio" 
. Em s ]guida, o Sr. pr2siclent3 designa para mtl, cs vencimentos ele seu emprego, a contar 
amanhã a seguinte ordem do dia: ele 2 ele janeiro de 1890 até 25 ele março 

Votação do parecer n. 24, approvanclo as ele 1891. 
eleições realisaclas no estt1do elo Espírito Santo Discussão unica elo projecto n. 208, conce
e reconhecendo deputados os Drs. Manoel d~nclo a Anna Maria elas Neves Dltmasio a pen
Leite clB Nova,es Mello e José Horacio ela Costa. silo annüal de l :200;il;OOO. 

Votação elo projecto n. 51, approvanclo os Ja clis~ussão do péojecto n. 26, declarando 
ajustes concluiclos na Convenção Postal ele sem effeito os decretos ele 8 e 26 ele dezembro 
Vienna ele 4 de julho ele 1891 entre o Brazil e de 1890, que aposentaram os Drs. Cincinato 
outros paizes (1" discussão). · Pinto ela Silva e Thomaz ele Aquino Gaspar 

nos cargos ele secretario e sub-secretario da VotaÇ'.ãO dos requerimento3 : 1 cl 1 Ftwulda.de c e Me· icina c a Bahia e reintegra7 
Do Sr. Justiniano de Serpa, pedindo infor- dos os mesmos funccionarios. 

mações sobre o numero de juizes ele direito e Discussão unica· do projecto n. 20, deste 
desembargadores existentes na Republíca em anno, autorisanclo o governo a augmentar com. 
24 de fevereiro de 1891 ; 50 "/o da respectiva gratificação o vencimento 

Do Sr. Bellarmino de Mendonça e outros, ele inactiviclade elo conferente aposentado da 
relativo ao serviço ela Guarda Nacional e per- Alf<1nclega elo Rio de Janeil'o, Fabio Alexan
guntando si ;,s forças policiaes e de I" linha clrino dos Reis Quadros, ele conformiclacle com 
não são sufiicientes 11ara a manutenção da o aviso elo Ministerio ela Fazenda ele 19 ele 
orclelll' publica. janeiro de 1891. 

l" discussão elo projecto n. 43, deste anno, 3" discussão do projecto n. 225, appr,wanclo, 
autorisamlo a abertura elo credito supple- na parte que compete ao Poder Legislativo, o 
rnentar necessario para pagamento elo au- contracto celebrado em 3 d3 fevereiro ele 1877 
gmento de vencimentos aos telegraphistas de entre o minist<or'io elo irnperio do extincto re-
1". 2' e 3' cü<sses ela Repartição Geral elos Te- gimen e o Dr. Paulino Franklin do Amaral 
legrapllos, ele conformidade com a lei n. 26 ele (Barão ele Canindé) para o alargamento e pro-
30 ele dezembro ele 1891. longamento ela rua de Gonçalves Dias, desde a 

2" ,discussão do projecto n. 55, deste anuo, rua ela Prainha até ao largo ela Mãe elo Bispo, 
autorisando a despeza, no exercício corrente, em frente ao mar. 
ela quantü1 ele 486:215$, para. acquisição e l" discussão elo projecto n. 16 A, ele 1891, 
adaptação de um predio para o quartel elo julganda digno de ser tornado em consicle
regimento ele cavallaria ela brigada policial, ração o projecto n. 16, deste anno, creando o 
para diligencias policiaes e para varücs obras logar ele conferente para as substancias chi-
no quartel ela ruct dos Bar·bonos. micas nas alfanclegas de I" e 2a ordens. 

2" parte (ás 3 horas ou antes) - Conti- Discussão unica elo projecto n. 254, autori-
nuação da 2" discussão do projecto n. 22 A,l sancl? o governo a mandar paga_r o mei~ soldo 
do Senado, approvanclo os actos do go- venCJclo e por vencer a D. Marm Joaquma de 
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Alunqncrque, vi uva. elo cllpitiio Laurindo ele dezembro ele 1891.-A' commissão de orça.· 
~osetla SilYeira,D.Rit.'l. de Cassia. Soares,viuva mcntn . . :- :-- . 

'·i. , -~~ .. \.. 

Ho1l'mttnn. mãe do :tlleres Hen l'i1 1 ~:e Hoffmu.nn. 
3·' tliscussü.o do projecto n. '247 A. d:J SL•n;,do 
· · n o uma csc:ol:.1. de macltittiSÜk.; nu es-

ta do do Pará. 
2>' tliscussfto do projecto n. 4G .A, do a.nno 

passado._ dall~lo p~·o,·iclen<:ins sobre ns 11romo~ 
çües ele ' de .]anetro cl:• 1890 ; 

1" discussão do projecto n. 21, de~b armo. 
ísenta.ndo üos direitos de importn.<;ii.o e l.·xpe
tliente todo o makrial c machini~m') <lestinn.· 
,los ú eonstrucçii.o da, Fabrica. de Tedtlo.' Ptm
!i::ta. mt eom:tr<::t- de Olimht, e:::tc~tlo tle Pci·
nambuco. 

)a tli:'Cil:'8aO r o pl'llJCC /l n. :1::. conr:er Nlt o 
i~enc;.i.n ele dire.it.o::: de impot·taçãu. excepto o 
de •<l::x.pcdicmte)>, tmra us materitw::; tlesüna.tlos . . . . - . . . . 
~l'3.Ciada l1~t· I.n.iz Vlcente de Souzn, 'Queiroz. 

Ja clisc_ussão tlo pr(ljccto n. :14, eonc:od~rulo tL 
,• • ·' • .\ :\ . f • • .., 

Yiuva do Dr. Antiochn tlos Santo~ Fa.urt•, mna. 
peu~ão mcn:5<.tl de 200~0'!0. 

L:'!Yn.nta-se n. sessão ús 4 l.'2llora.s. 

35:~. SESS:\.o E;\I 2 DE .n;I.IIO DE 1892 

Ü SR. 1" SECRETARIO procecle á leitura do 
seguinte 

ESPEDIE~TE 

Officio~ ; 

~. ' ~ , 
tendo o projeeto daqnelh1. c~tmara, regulando 
a. drtl'etaç~ão do c~tado de sitio. - ./1 . ." com
mis"ão de constitui :tio. de le:.!'islu ~ü.o e justiç~a. 

Do l\Iini~rerío dos Nego~:ios do Interior, cte 
1 do corrente, r~.mettcnclo um ;,tdditamento ao 
<.\viso de 7 Lle junho proximo findo e o requeri
nwnto em que o:-; guat'd(l.S de saude do por·to 
do estado do 7\I<.w:.m!J5o solicitam augmento 
de ,·encimentos. - A, conunissfw de orç~a.· 
mento. 

Do :\Ii ni~tr.l'io tlo::: Xcgucios ela Guerra. de :30. 
de junlto pr:oximo ~ndr~. envia.mloo rertueri-

r:• • • • ' " \ " • · _,, • t 

(:urso prepar;ttol'io tl:l. E:-::eola :\Iilitn.t• ü:~ C:t
pit:t.l .Joilo Gottlick TlteoduJ•n Mtlaclwl' p~df~ 
que :-:el!::; vencimento:' sr.•j;uu Ntni l:ll':ttlus ao:' 
t os pro essoi·e:> c. o < .yrww.sw l. <Ll.:tuntt. • - A 
ec,mmi:;são tle orc.~:unento. 

E' lidn, tt- :-::e~ninte men:~agcm ; 
~ . 

~~enhoro$ mcmlJt'os do C:-mg-rc::;so Nacional 
-A's n.ctun.os conuiç0eí5 da. Ca.pita.l Ft~r.leral. 
cujos elementos de ex.pttnsão e de progre~so 
tendem :t impi'imir-lhc cuda yez mn.íor dcs
cnvol\·imento. nã.o COt'responde '-'· de1eituostt 
org-n.nisac:ão vigente do serviç·o policial. 

Com os escassos recursos de que hoje dis· 
p{:e. não é possivel ú. publica administração 
prover. com <L indisp~ns:wel prrsteza e dili
"encht nos multi )lo:; e variado$ interesses de 
uma, e;khub ]?Ol1cin.da, como <~. tlo Rio tle Ja
neiro, cu.h populac;ilo se achtt disseminada em 
n ma ~trea. rehtti vamcnte extensa e, e~ alr:ru-

( . I .. 

com o c:entro. 
Para remediar est·~ mal, o Poder Executivo 

empenha.~se em ehtb01'<tr um plano completo 
de reform<t do serriço policial desta. cidade, 
plano que opportunameme será submettido á 
Y ossa n.pl'eciil.ção. 

Cnmpre, entretanto, solicitar a vossa escla
Do Sr.deputado .Joaquim Pontes de l.Iir;mda .. i'C:cida attenção p~tra dous pontos a que é 

tlehoje, communicando que, por motiYo de 1 mister attender desde já: pôr termo á con
molestia, não lb:.! é pos:Siv~·h·ompa.r?cer n. esta, centração escêssiva. em um só logar, dos 
~o~~ a. outras sessões que se seguirem,do que melhores _elementos de resistencia ~op.tra as 
~olictta a re::;pectiva licenç-J. para tratê:tl' de :-ma. perturbaçces da. orüem. e a frouxiClao. com 
~mdefúra da, capital. -A' commissão de pe- r1ue sã.o desempenhadas :1s importantes attri
trções e poderes. · buiÇõ:s policiaes, por motivo da gratuidade 

Do l• secretario do Senauo. de 1 do corrente no exercício do3 respectivos cargos. 
COillil!_UUicando que aquella camara enviou it A concentração do serviço poliçial, que e de 

a os au ograp os a reso uçao o on- summa 'a. • ·o 
h'l'es~o .. ~aciqnal, considerando desde ,já re- viço, não póde nem deve cons.istir na. reunião 
~~IUlttido no quadro activo do exercito e elas- das J.lrincipa.es autoddades em uma. reparti· 
Hfieaclo na, arma de. in1hnta.ri<.t o tenente re- ç~ão c:-ntr<tl, que se engrandeça de. modo su-

lnfor~ado Raymundo Perdigão ele Oliveira.- perfluo, cCJm o et~fraquecimento da. acção que 
tell':1da. (leve-se ützer s::nt1r em outro:; pontos. 
Do mesmo senhor, ele ignal data, remet- Peln. orgc.\nisa.ç:to n.ctual dã.-~e. a singnlari-

tedis~do _o projecto daquella camara alterando as dade de n.gglomerar-se na Repartição Central 
J.lOSlçoes do art.Sf) § · 4", da lei n. 26, de 30 da Policia. demasiado numero de autoridades • .. 

Camara V. III 5 ·,~-- .::.> 
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emquanto que extensos e populosos districtos, Em seguida procede-se á chamada. á qual 
al!!Ulls bem distantes, teem como garantia respondem os Srs. Bernardino de Catnnos 
unica contra as frequen es pertur açoes 1. paz Antonio Azere o, A 1ay e . umor, a.ur,1 Gui
publica o poder de um unico subdelegado, que, marã.es, .João ele A vellar-,Indio do Bra.zil.Can
de 01·dinario, nem pócle prestar toda a. sua tão, Pedro Chermont.lVIatta Bacellar, Au<•n~to 
attençfoo á ardua e fatig<aJtnrt1Lt:eeriimntecnu:nmttrb~e:n:na·:31i'tlli:--H.~rrt€me,..,!!'l'(r.,~;fjs-t:a--Re~- -~~~-lf'&,:----t$~tl'-~'"' _,_;.;.;;.___ _ _ _ 
lhe foi commettida, nem dedicar-se inteira- nior, Rodrigues Fernandes. Henriqae de C:tr-
mente ao exercicio do seu cargo, por isso valho, An~risio Fialho. Nogueim Pal'<tnaguá. 
que, não sendo remunerado, precisa consagr-<1r Pires Ferreira. ~Iartinho Rodrigues. BezeÍTiL 
a maior e melhor parte de sua <tctividade .João Lopes, Frederico ~or~es, .José Bevilu.qua. 
ao trabalho, de que tir-<1 os meios de sua Gonçalo ele Lag·os, Nascimento. Ahninio Af:. 
subsistencia.. ronso, Amorim Garcia, Epitacio Pes~oa., Pcd!'o 

Accresce que, em a.ssumptos de adminis- Americo, Couto Cartaxo. Sá Andrade. To leu
tração, deve o Estado remunerar e ele modo tino de Carvalho. Gon<ül ,~es Fel'l'eirn, .To~ 
cond~gno aos cidadãos incumbidos de. rn_ncc;C.es Ma.riano, .Joaquim Pema.nbuco, .Juvencio 1le 

. ~uiar, .\JHltte Gavaleanre. RR.;;muwlo Ban 

Actns eleitoraes de .Jaragu~t e Villa. do Alle
mã.o, da ultima e~eieão a que se proced 
estado de Goyaz, no dia 6 de ,junho proxímo 
.findo.-A' commissão de constituição e po-

Actas eleitomes de .Juiz de Fóra.-1 a, Za, 3a • 
4a, sa. e zza secções e casa de Balthasar Wa.i(lt; 
Pouso Alto-1 a e 2a ditas ; Palmas-I a di t~t ; 
Leopoldina-2a dita: Angustine-7a dit..'t; An· 
tonio . Dias-3a dita ; Mar de Hespanha-1 a 

dita Pomba-za dita ; Guarará-5a dita; Bar
bacena-2a dita; Vargem Grande-2a dita; 
S. José do Rio Preto; ltahira. do Campo ; Sa.
randy; Santa Barbar-<L do Rio Novo ; Palmyra; 
Alliança; Porto das Flores; da, ultima eleiç:ã.o 
a que se procedeu no estado de Minas Gera.es 
no dia 30 de junho proximo finclo.-A' com# 
missão de petições e poderes. 

Requerimentos: 
~~ An~io Nunes Ramo~, capitã~ do ex# 

' sentido de lhe ser pago pela tabella actual o 
·· :soldo da patente de capitão, em que foi.refor

:; .ma.do.~A' commissã.o de marinha e guerr-<1. 
~: :> ~· D. Cecilia Simasde Souza, pedindo .wna 
. '-.--pensão:--:A' commissão de fazenda. 
; _ ~ ·· -:·De D. Amelia. Campos da Costa Lima, vi uva 
-- -do:-tenente-coronel Feliciano José da Costa 
:·i";Li.rna.; pedindÓ -uma pensão.-A' com.missão 
'·-- :: d...;:_.,. __ ~-;...;~_ -
,.; .. : ... \,f.oO··~UIIt· . 

~1~;;·;: :·,:.~~ ~:. :-· ~ . . . . 

deira. Annibal Falc.:ii.o. Pereira. de L\'1\l ... lo~u,fp 
Siqueira .. loiio \'ir~i ru.. Luiz dl~ Ailfh•;uh·. E~· 
· ·· S· to - I at·miuu Cat•ucit•o. Tllco l;lilu 

do:-:: S:tntos. Ot.icic:a. h·o (lo Pt·;Hio. Olin·if~t 
Valladü.u. Lcn.ndro :\ladel. FctbLdlu Fn·it·t.•. 
Augu~to tll~ Freitas, Paulo Ar;;olo, Tn~l; t. 
~<tOla, : l' I 1' \.!0::-. r, .·a. . riÍIIU 

?.Iom·tt, SeYerino Vieira. Sa.nto:- Pereira. )Iil· 
ton. Franciseo Sodre, O:onysio Ce!'queit~t. 
LeoYig-ildo. Filgucil'as. Barão rle S. :\ftu•co~. 
Seba:;tião Landulpho, Prisco Paraizo. Fonsl'élt 
Hermes. Nilo Peçantm. Oliv-eira Pinto. Yir
gilio Pesst,a. França. CarYalho. Luiz :\!urat. 
Baptist't (lu }fottu. Fróes da Cruz, Alcindo 
Guana.im.ra .. E rico Coelho, Sampaio F~n<tZ. Lo· 
pes Trovii.o,Ful'quim \Verned(, Vinhaes,Tho-
maz • ' c. • ' • - ... • , .. • 

11ascarenlms, G::thriel (le ).ltlga.lllães, Leonel 
F1lho, Chagas Lobato .. Jacob da Paixão, Ale· 

• - • • ·O'! ·eira 
Brandão, Lamounier, Gonçalves Chaves,Ame
rico Luz. Manoel Fulgencio, Aristides }!~ia. 
Gon(,~tlves Ramos, Carlo5 das Chagas, Domm
gos Rocha,, Cost\ Machado. Domingos Por~. 
Ferreira, Pires, João Luiz, Franci~co Glicerto, 
Cesario Motta .Junior, Moraes Barros, Loprs 
Chn.ves, Carvathal. .Mursa, Puulino Carlos, 
Costa Junior, Alfredo Ellis, Mor~ira d<t Sily~t, 
Rubião .Junior, Julio de Mesquita, Braztlto 
dos Santos, Fleury CUI"ado, Leopoldo de ~u
Utões, Caetano de Albuquerque, Bellarllllno 
de Mendonça, Eduardo Gonçalves, Fernando 
Simas, Lauro Muller, Schmidt, Lucerda Co~
tinho, Cassiano do Nascimento e_ Demetrw 
Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa p~~ tct· 

pada os Srs. Viotti, José A vellnn, Just1pmno 
de Serpa, :Miguel Castro, Retumba, :Merra de 
Va.s(:oncellos, Pontes ele Miranda. Seabra, Fh~n
seca e Silva Urbano Marcondes, :Man ,tes 
Barreto~ Viria to de Medeiros, Joaquim Bre~:· 
Jacques Ourique, Mayrínk, Jesuino de-~ u· 
querque, Antonio Olyntho, Matta Mt:chado: 
Alvaro Botelho, Dutra Nicacio, Correa. Ra 
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helio. Palletta, Feneirtt Ra.hello, Ac.lolpho' Não é ist.o verdade1 E si o fosse o partido re
~ordo, Anü"e~o ~}nlleiro, Carlos Garcia, Mar- pu!Jlica.no do Rio Gra.nd~ ~lo Sul nã? teriacon-

u ~~~. C:o~T.\ )l.\CII.\ll!J-1-Ia. ll.lll mez, poueu 
uwi:o: on meno:-:;, si n miut'oriu. não u t,t·ac. 
apt·c..:"utou 11111 projecb •le lei it. con~idern~:iio 
,!a Camara do~ SNI!torl~:; Deputados. assignaclo 
t:nnhem por mais 2-! Srs. deputado5. 

O SH. PnESIDE~TE-V. Ex. p2cli 11 a lKtla. n"a 
pela ortlem. 

O Srt. Cosr .:\. MACHADO- S. Ex . h a. d.e ver 
11Ue está nu. or·dem. 
D:;s~java saber de S. Ex. si a respectiva. 

eommis5<1o interpoz ou não parecer s:1bre esse 
pt·ojecto. No caso de achar-se sobte a mesa, 
pede a S. Ex. de dar para. a ordem (los traba
lhos de segunda.-feira., v!sto que s~ tr.-~.t,.... de 

e todos os cidadãos, sem clifferença dos velhos 
partidos que se debateram sob o regim monar
chic.o, vieram-se reunir em torno do p~nsa
mento republicano, fazendo convergir os seus 
esforços para. a consolidação da Republica. 
Isto <" contecen com grande numero de conser
vadores e de liberaes. Onde. pois, o esclusi vis
mo do partido republicano do Rio Grancle do 
Snl ? 

No mesmo dia em ue r v l ::-
phantc em seu estado restaura. o govellllO lln, 
le,\.mlidade, da. verdadeim legalidade. e o povo 
conduzia o De. Julio de Ca...;tilho~, u :-;cu gover-

O outN ponto de accusação e que o par·ti!Jo 
rep11blicano apoiou o golpe. 

Niio lm nacl;L mais inverldic:o do que essa 
afilrmaçã.o . . 

O orador appell.a para totlos que foram t.est~·
munha. d't posiçao que nssumiu dea.nte do 
golp3 de estado, assignando, mesmo sem ler, o 
protesto levant..1.do J.l~lo Congresso. Quanto 
aos seus collega.~~ que se achavam em}~o 

!._r;n· um decreto do · . :-:obre- condemnaram o golpe de estado. como foram . governo prOYlSOrlO _ ate ·nerseguidos. 
immi~'1·ação. 1: 

· OS&. PRESIDE:-.-rE-Não h<t ainda P<),::-ac?r da. 
C'Oll1missao solm~ ess3 pro.jecto. 

O Sr. Cassiano do Nasci
ll_lento- A Camara é testemuha de que 
nau 1.oi o orador quem trouxe para este recinto 
questões que em sua opinião só podem, só de
rem ser liquidadas nos mesmos estados. 

Foi com o mais visivel constrano·imen
trJ que o orador teve de tratar hontem 

0
Üestas 

que~tues, para responder ao seu coll~cra de re
l1:eseuta.r;ão, e é ainda com o mesmo constra.n
~'lmento que volta a:·taes questões, parares
po~~er ao segundo discurso ue na mesma 
·G onunc10u o no re epu o :p~lo Rio 
mnde do Sul. 
Sobre tres pontos principaes versou a (J'ra v e 

accus~ão feita pelo nobre deputado- e 
A Primeira é-que o distincto chefe do seu 

partido não leva para o pOder, como allegou o 
0_:'ador, a bandeira da paz e da confraterniza~ 
Çao, mas a do adio e a das revindictas nP~::~ soaes. J:~ 

0 SR. C.·\SSIANO DO NASCD!E:'IITO-Quanto ao 
grande cidadão Dr. Julio de Castilhos. está o 
::-eu manifesto P-m que eUe declara francamen
te reprovar este golpe. 

Admitta-se, porem, a hypothese de que um 
membro <.~o pt~rtido republicano do Rio Gran
(le do Sul tivesse a-poiado esse golpe; não era 
isso motivo 1:>ara. que os republicanos que ui
ti mamente governavam o estado, entregassem 
o pode~ a. aquelles que não se bateram pela 
republica, e que, porconsequencia.,não :podem 
amal-a, como aquelles que concor·reram,_sem 
encarar sacrific:io, para que ella se tornasse o 
rinci io olitico do Brazil. E isto e ta.nto . 

mais grave quando a entregaram a um· cida- · 
dão que em doc:umento _ aplaudiu o golpe 
de estado, o Sr. Visconde de Pelotas. · 

Este facto prova que não é uma questão de · .. 
principlos que separa os republicanos do Rio . · 
Grande, mas a eterna questão das posiçõ~ . 
oí'ficiaes. . . . · . . . 

Disse o ~obre dépu.ta{].o_ . . a queni responde···: · 
que o governo foi entregue· ao Sr. Viscónd~;: ,. 
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de Pelotas, por ter este assegurado poder 1 do serviço da commissão - os Srs. deputados 
manter a ordem, e ser esta. no momento a Alberto Brandão e Arthur Rios. 

·grande necessidade. I Em relação ~w Sr. deputado Albc!·to Bran. 
Não é isto verdade, e quem o diz e o pro-! dão, membro da commissüo de orçamento.tb

prio Sr. ''Dr. Ba.rros Cassal em seu manifesto, 1 clarou o Sr. presidente da mesma commiS&io 
que diz ter, em conf~rencja. com o Sr Silveim, que S. Ex. se retirou Mlidario eom os seus 

do Rio Grande do Sul é pondo este estado ros n. cornrrussao <e orçam~·n o. 
em estado de sitio. O Sit. FoxsEc.\ HEIDIEs-E' p:trn. lembrai' a 

l\Ia.s isto é absolutamente im lossivel V. Ex. fJ.Ue esse p:dido de demis~ão .iú. HJi r·t•· 

acha-se incompleta porque dou:::; de seus missã~ de ~r<:;~~mente. 
membros estão em uma posição inch:cisa.. 
Tendo elles pedido exoneração, esta ainda não O Sn. ARTIH.ilt lhos- (,.e: a o1·dcut) Sr. IWe
foi vota.da e são os Srs. Alberto Brandão e sidente a v:sta ela declara<;ão que a.ea1Ja de lit· 
Arthur Rios. zero ~r. presiclent~ da· commissão de ort;a-

mento, de que os motivos que actua.ram em 
O Sr. Alberto Brn.ndão, requerendo essa meu espírito para que solicitn.sse demissão de 

renuncia, decla.rou-se solida.rio com os seus meni.bro des-sa. commis~ão, foram devidos a 
collega.s daminoria,os quaes teem-s3 recusado umn. diverg(•ncia com um dos colleg<~s, c comu 
a fazer parte das commissões. por entende- tal dechtraç:ão feita em nome ela commissão 

. . 
ao regimento não garante a. ac~J.o da mino
ria no seio da commissão, como si o remedio 
aro isso não fosse antes r or uma emenda 

ao regimento, de modo a satisfazer os seus 
desejos, em vez de fazer disto questão parti
daria. 

t:> • 

mara. que me submetto ct. sua decisão . 
vozEs-Muito l:em. 

Outro membro, o Sr. Arthur Rios, estava SR. PRESIDENTE-Vou submetter a. Yotos os 
. trabalhando com boa vontade e mui~ empe- outros peclidos de demissão de lllf! lll1Jios de tli· 
· nho no seio da commissão, mas tzve um vet•sas commissües. 
desgosto pessoal, insignificante, }Jeço licença Consultada. successivament:-, a cmnara não 

diz - concede a. dispensa p2dida pelos Sr.:5. Oliveim llM'3. er, e sem razao . . . l 
Pinto (da. commissão de instrucçiio e sa~u e 

O SR. ARTIIUR Rros-N.ão apoiado. pulilica) e Fonseca Hermes (da de diplomac:Iil. e 
0 SR. · MORAES BARROS-••• e por cansa. tratad031

• • 

disto julgou dever · negar o seu importante. o sn.. SEVERI:'\O VrEll{A (pe'a r.~·:/c,I,)-Sr. 
: auxilio â. commissão. · . presictente os nobres deputados que requere_ram 
- · Por isso, peço a V. Ex., Sr. pr.:sidente, exoneraç.io ct.epois do Sr. Augusto de Freita~ . 
.:,que consulte a casa, para que esta se m<tni1es- parece que 0 fizemm por manil~st..1.ç-ão de solt· 
~~'te- sobre .. a renuncia destes doüs mém b1·os da. darfeuade, e desde que <t cn,mara negou ~de· 
o..-:i . , . , lSSaO p i <: p·. ....l' . .t gu . · ' 
::.;~·o::. 'Sa. · OITICICÃ~A commissão não pôde parece-me que estão prejucLcados todos os de· 
~~J)rêscihd.ir ·. o auxilio valios!ssimo do no'bre mais p~didos de (lem:ssiio. 
0deputado. . . 0 SR. ALCL~DO GUAXADARA (pela or.lctíi) 
~~~~iSR_. P.RESID~~TE-:-0 Sr. deputado :rv!oraes -0 pediclo de demissão que foi apresentado 
-.:~os commumcou a Camara aue o estado p:-los nobres deputados sobre que a camma 
~m:.:,q'I.e: se,acha a ~ommissão de· orçamento a 

1 
aca.ba de pr~lntmciar-se não_ se base~\·a. 1~05 

~~~~A~ . Pr.osegmrem seus trabalhos, pelo I me~mos mot1vos que detern~maram 1den~~c~ 
~~e~to dedous de.seus dignos membros ped1do por parte dos nossos illnstr.:s coll~ea-
~~5r8{:: i::?~::: -
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que co~1pÕe1p ~ minorin. da. commissüo de votaç!ão englobada. porque os pedidos foram 
le;risia.çao ~ .lustL~~a.. feitos sob um mesmo í'unuamento. 

I. o ~ 

demissões por melindre: a ca.ma.ra, dando 
pt•ov<t do nlto e m-=recido apre<:o em çtue o 

e..,.ou-lh \1.. Esta. tudo tel'minado. Mas o 

• , < 

outros Srs. deputados pediram demissão por 
solidn;rietln.de; mas a mesa não faz questão da 
re~olu =to ue a<lo tara. uma v-ez 
cem reclamaí;ües. E. nesta. conformidade, vae 
snbmetter á votação ca(la um dos pedidos se~ 
pa.ra.damente. 

VozEs-Muito bem! Muito bem! 

caso ;1ã.o e o mesmo em relaçã.o aos nossos 
collega.~ (la commissão de eonst.ituiçã.o. Aqui 
vãe n. e<tmara resolver uma qnestã.o de prin
cípios sns::!itada. pelo meu illustre collega, 
Sr. Augnsto de Fr~ita.s. Em desaccortlo com 
tt maiot·ül. da commissã.o de constituição, nã.o Consultada., a camara concede a dispensa 
se querçndo conformar com u. desisão della pedida pelo Sr. Augusto de Freita.-;, de mero
em unm questão regimenta.l, o meu illustre bro da. commissüo tlc constituição. de legislaç:ão 
coll~ga trouxe <t questão ácamara. e solicitan- e de .justiça. 
do a sua demissão ofiereceu-lhe assim ense· o li~·, Ro 1 ellt m·.Jcn 
de pronuncinr-se. sanccionn.ndo ou condem- vista, d<t decisão da. Ca.marn. dos Deputados, 
mtndo n. smt conducta. A camar::t U'•gou-lltc declara que, inteirnmente solida.rio com os 
rlc'.)~;t v~z <~ dcmis!':ão. O meu nobre. coll~~u, seus collegas, pede tlemissf(o de membro ela 

- comm1s,c;:;ao e o >r<\ p 1c· .s. 
Consultadtt, n. camttra. concede a dispensa 

pedid:t pe~?-~r. Domingos Roc!1a, de membro 

lL questão suscitaun. no Reio dtt commissã.o. 
E' esse voto <IUe a cn.mn.ra é chamada a. pro
Jcl'ir neste momento. Ella tem de sol ver a 
tlirergencia existente entre a mn.ioria. e a. mi
noria da. commissão; e porque esse voto tem 
eS$e_ alcance, achei opportuno recordar os 
antecedentes dn.questio para. que a camt\ra 
rr:solva com pleno conhecimento da questiio. 

0:-Sit. PRESll>E:.'oiT!l:-V~u snjPita~ Ú. delibe-
·( .... ' . ( 

Srs. Augusto de Freitas. Epitacio e Gonçalves 
Clutves, da com missão de constitui~ão, de le-
"isln.efto · · 

~ SR.. Josf: MARL\.XO ( p~J.'a orrle.;1. ) por 
mtus que q ueit·n. acatar a. decisão do Sr. 
yre8idente. ne~te momento, pede permissão 
par<l ~e oppor á tlelib2ra('ão tomada por S. E:x. 

Hem sahc que o temp0 é precioso,como disse 
eml~tm cn.s&ilhu.no (1·i.-:J) o Sf!U C(lllega pela. 
lla!na. 

sac;..i.o. 

' soluçiio do Congresso Constituinte, foi obrigado 
a calar-se, e a ser vencido em SUt\ opiniã.o, 
em respeito á decisão da maioria. 

Entretanto, agora o nobre deputado, pelo 
facto de pensar di versam ente da verdadeira 
intelligencia da maioria de uma commissão, 
pretende impor a sua intelligencía. 

0 SR. PRESIDENTE-Lembro ao nobre depu
tado que não ha nada em discussão: está-se 
votando... · 

O _nobre deputado que fallou e que saba 
bemmtt'epretar o regimento, não podia inter
pretlr os motivos que levaram os nobres depu
~~dos :t pedir demissão. para lembrar o al
'l"t~i·~ tle se vota.r por atacado o p~<.lido de de-
m:sstlO. · 

Neste_ p:mto o3 mÓtivos dos nobres depu
tados, d1vergem, um:, por motivos pes~oaes e 

0 SR. AL~IINO AFFeh'i'SO responde que, em 
todo o caso, estava pedindo explicações do 
que a Mesa ia 1àzer. Si, e:trectívamente, a 
maioria vai decidir com o Regimento, é uma : 
cousa: e si vae-decidir o pensamento índ1vi- · 

• rr • • , eou ·· · :- .· · · · 
E' preciso ·q uc a camara tenho ~ liberdade 

de ~pprovar cada um dos motivos para votar 
conforme entender_ 
O Sr. Pr~sidente permitta o orador que 

~ça. Pat'a que se faça a votação a rata.lho. 

1 O Sn.. PR.ESID:Eli<"TE-A mesa tinha de deli~ 
Jerador sem ligar a importa.ucia que o 
nobre deputado liga a este assumpto~ 1tl.zer a 

co usa. 
Em um caso vota a favor: e em o~trô 

contra. 
o SR. PRESIDENTE - A demissão do Sr Au-

gusto de Freitas foi decidida. . · . . . 
. A questão está collocada n.este terreno. · : 

A comrnis&i.o, ha dias, J?Or votação negou-a 
demissão ueste Sr. deputado J.X>r motivo~ de 

' ' ,/ 
/ 
I~ 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1445- PÃjgina 6 de 16 

: 38 Sessão em 2 de Julho de 1892 

de:fferencia e pelo interesse que ligava à, sua 
preSença no seio da commissão. Mas o nobre 
deputado, rejeitando o voto, exigiu que a 

amara se pronunciasse a respe1 o a. ques ao 
havida no seio da commissã.o. 

Portanto, hqje a questão n~o està .colloc~da 

. ' 
no seio da commissão. 

Consultada, a camara concede a dispensa 
pedida pelo Sr. Epitacio, de membro da com
missão de constituiç~o, de legislação e de ,jus
ti~.a . 
. 0 SR. JOSÉ MARIANO (pela o7·Jem) en

tende que pela vota('ão que acaba de hn.ver. 
a camara, de um modo bem claro. determi-
1 u ue estão cerceados todos os direi tos da 
minoria ..• (Apm·te.o; e zn-otesto:~) 

O orador não quer levantar celeugmn. na 
. e r. residente le lhe jn·a 

qual foi a decisão que a camara ocaba de to
mar. 

VozEs-Conce eu a exonera .ão (lo Sr. E i-
tacio Pessoa, 

0 SR. MORAES E BARROS - Por insistir 
nella. 

O SR. JosE: MARIANO não tem interesse ne
nhum em confundir as cousas ; e desde que 
se estabelece uma questão de princípios, en
tende que cada um de.ve ter a responsabilidade 
e a coragem da sua opinião. 

Parece-lhe que o que se acaba de decidir foi 
lS • 

Não tendo tt camara concedido a exoneração 
ao Sr. Augusto de Freitas,por defereilcia pes-.. · ... , '· ... 

ram no pedido de exoneraÇ'ão, porque que
riam que a camaradecedissesi os membros da 
minoria das commissões tinham ou não odi
reito de. requerer prazo, para dar o seu voto 
em separado, quanto discordavam da opinião 
da maioria, visto que este prazo lhes fôra ne
gado. Ora. parece ao orador, que muito em
bora. não tenha havido interrupção do regi
mento pelos termos legaes, a camara acaba 
tomar uma decisão que vae de encontro ao 
espírito da lei, abafando o voto das minorias 
das commissões. (Nao apoia1.os.) 

0 SR: ALcnmo GUANABARA dá um aparte. 
· O SR. JosE: MARIANO acha que si se tratava 

de dar interpreta.çã? ao. r~giJ?.ento ; si o nobre 

deputados que divergirem do voto da maioria 
nãa teem direito. a prazo para dar o seu vot~ 
ern .separado. (11·ocam-se ntu.nerosos apa1-te:r, 

1 a ec.rsao , 01 e~ a ; SI os de-
putados d1vergentes nas comrru.ssôes teem de 
de se submetter á maioria ... 

O S1·. lh'esidente pede ordem.) 
Pensa que, si a questão foi resolvida mal e 

indevidamente, a culpa não 1oi do deputa.do 
que a levantou; a culpa. íoi da mesa .. salron 
devido respeito, que submetteu á votação uma 
ma teria que não tinha corrido os tra.mites r~ 
gimentaes. 

VozEs- Mas, V . Ex. votou. ( Ttocwz- e 
muitos a a1·tes. 

O SR. JosE: MARrAJ.~o responde que agora 
os nobres deputados veem com esse ca.vallo de 
Tro a, de ue o orador :votou. Votou porque 
desde que a camara havia eclara o que acceJ· 
ta va o pedido de demissão, o orador entendiil 
que de-ria. dar voto no mesmo sentillo, para 
obrigar a mesa e a maioria a assumirem a 
responsabiliclade do seu voto. E muito em-., 
bora o orador não tenha até hoje motiro ne
nhum a reclamar contra <1 liberdade amplit 
que o nobre deputado pela Bahia, presidente 
da· mesma com missão, tem dado it minol'ia.. · · 
( .lpm·tes . ) · 

O SR. ZAliiA - Nisso não faço si não cum}lrir 
o meu ele ver .. · 

O SR .. JosE: 1ÍA.RI.ANO quando teve occas:ãode 
reclamar por· tel' sido dado um parecer sem} 
sua assignatura~ acreditava que S. EX· DilO 
tinha tido culpa a.lguma, nem havia prop~ 

demiss1io, estabelecia uma· questão de inter- s~ o e prr:a -o e es u ar a I}la erii , : 
pretação do regimento, então 0 sr. presidente! tmha motiv~ p~~oal para pedt~· e~~nera~ao~ 
não tinha que submetter à camara 0 reque- Mas. ago:a. ~L esta fi~m~do o -prmc1p1o de~~
rim~nto do nobre ,..deputado; devia mandar a mmor1a nao tem dtrelto ~ .. (Trocam-.~c d.ffi 
ouvl.I' a commissão de policia, porquanto se rente:> apartes .) 
trata:~a da interpretação do 1·egimento. (Trocam-ss numerosos apartes.) 
Assu~., ~or~aJ?.tO, deseja saber si. e~tá fir:- O SR. PRESIDENTE p1•evine à ca.roa.ra e 

mado o ~rmc1p1o de que, nas couimtssoes, os ao nobre deputado que, si nãQ-puder .Illanter 
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a autoridade do regimento, suspenderá a, ses O SR. SEVERINO VIEIRA- A cama.m con-
são. cedeu a ~emi~ão pedida para que dene-

. . 
que o Sr. presidente se pro~uncia, dirigindo
se á pessoa do orador. Admira a crueldade de 

• :x. JOI' ue uando mesmo o orador esti-
resse infringindo o regimento, S. Ex. devia 
impor-lhe o mínimo da -pena e não o maximo. 
Anor-a., si S. Ex. o ameaça •.. 

::> 

0. SR. PRESIDENTE- Não ameaço. Peui ao 
nobr·e deputado ordem, assim como pedi á 
toda i), camara. 
o SR. JosÉ MARIANO responde que não 

estiL ti)rn, da ordem. 
0 SIL PRESIPEXTE - Não é O mom · nto O -

pottnnu pnr•tt o nobre deputado dh.:uti•· esse 
<ISSllllllltO. V. Ex. pediu a palavm pda, or·
l.li!m. c ~ot· ta.uto 11 ~~<;.0 a. V. E~. qu~ c i nji.\·~~ . 

qualifica<!<i.o-se tnl Ioi o sentido dn. vot.:'l.ÇãO. 
O Srt •. Tos~~ :MAIDAXO quer provar u.o Sr. piai to lu:lll, muito bem). 

pre..:idente que a, sua obediencía, que a. ~un. 
' : · · · r' ,;. ). 1-
tlade de S. Ex. 

Desde que s. Ex. e o oraculo desta casa, 
~esde que S. Ex. é o spertche1· da ea
mat·a, deve saber o que a. camara quiz 
adoptt~r e tem L•hrigaç.iio de dizer qual !oi- o 
seu voto. 

O SR. Juuo MESQl.ilTA- Deve sab2r tanto 
· quanto V. Ex., que assistiu á ~otaçio e deve 

O SR. JosE: MARiü:xo falla como deputado 
e. não tem a autQrldade q~e tem o Sr. pre-
, .. 
mestp.o t~mpo que uns Sr~. deputados- dizem 
que se votou uma. questão de principio, ou
tros não menos illustres dizem que tal ques
tão não se v o ~ou. ( Apoiacf.os.) 

Portanto, como entende que si se tiver ado
ptauo tal principio, nenhum membro da mi
uor·ia conservaria o seu logar em qualquer 
commissão (apoiaclog), l)e.Je ao Sr. 'Presidente, 
que eíiectivamente d2c1are si a ca,mara 'rotou 
e pó le votar que o deputado da minol'ia não 
tem o direito de pedir prazo á maioria da 
commissã.o a que p~rtença, :para dar os moti-
vos do ~eu voto em separado. · 
. O Sr. presidente está habilitado a dizer 
ISso e si ti ver siào essa a decisão da ca

..mara, o orador está certo de que nenhum . . . 
. ~ ' ~ ( 

soe::;. (.4poiar.los). 

O Sr. Alcindo Guanabara
perliu a. palavra peln, ordem, porque foi 
elle membro ch~ commissão de constitui(:.ã.o, 
legislnç.ão e justiça que, antes de ser submetti- · 
do á camara o requerimento de demissão dos · 
seus lJOnt'ados collegas e amigos-membros da 
minorh\-,lembrou que a questão estava posta 
no terreno dos principio~. 

E, como o ~obre de~utado por P~rnambuco 

Crê que nunca se suscitou no seio das com
missões questão igual a esta que se suscitou 
no seio da commissão de constituição, ha dia.c;; 
passados. · 

Vivendo sempre em boa harmonia; os mem
bros das com missões -em geral, entendem-se 
de moflo tal que não s\\rgem confiictos, :POis 
tratam-se com todas as def~rencias que me
recem camaradas tão distinctos. 

No seio da commissã.o de Constituição, po
rém, deu-se o seguinte facto : o nobre depu
ta.do por Minas Geraes, o Sr. Aristides Maia, 
havia apresentado. á Camara uma indi~~o 
pedindo que elln, mterpuzesse a sua opm~ao 
sobre a eleição presidencwl. · . . - . . . . . . -
e 1oi indicado o nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro, Sr. França Carvalho, J.lar~ estudar e · 
relatar a questão. 

O nobre den,:tado levou ao seio da com
missão o seu i·e L~ · orio,. e, em um sabbàdo, em 

A minoria não q_uer crear embaraços ao go
verno ; quer collaborar· com esse governo 
a quem :faz opposição, em tudo quanto fur o 
bem da patria, em tu:lo q nanto. for se3rviço 
~UIJlico. Ma.s não está disposta a passar pela-s 
1orcas caudinas da humitila~ão simplesmente 
!Jar'J. provar a sua docilidade. 

que a. commi.s.sã.o funccionou desde as duas 
horas da tarde até ás 8 1/2 horas da noite', ... 
discutiu-se esse parecer, os nobres :deputados·· .. 

.:/-
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da minoria intervieram no. discussão e aflmtl 
assignou-se. 

Os seus colle.gas da, minoria declararam-se 
vencidos, dizendo que assignaríccm voto em 
separado, o qual trctriam á commissií,o na se
gunda feira. 

Nessa segunda feira, reunindo-se a com
missão, compareceram esses distinctos cal
legas, declararam que não tinham podido 
trazer o voto em se1Jarado e que tinham para 
apresentai-o, segundo '" lettra do regimento, 
o prazo ele 15 dias. 

Suscitada neste pé, a questão no s2io da 
,commissão, e não aclmittinclo esses dignos 
collegas que a maioria lhes désse o prazo que 
julgasse convenient;;, por camarada,gem, mas 
reivindicando o que elles entendiam que em 
seu direito, a commissão acceitou a discus
são nesse terreno e, por stm ma,iorii1, reconhe
ceu que, depois de ter-se estudado uma questão 
no seio ela commissão, depois ele ter-se votado 
essa questão, depois de ter-se assirmado um 
parecer que exprimisse o pensamento da, 
maioria, não er,1 licito a um, dous, ou tres 
membros da mesma commissão, deter esse 
trabalho, impedindo a sua marcha regular, 
sob o fundamento de que uma. elispmição re
gimental marca o prazo de 15 dias para a 
apresentação dos pctreceres. (Trocam-se mtt:'tos 
apartes durante os quaes o m·aclor conser
va-se calado na tribuna.) 

Pede aos nobres deputados que deixem con
tinuar. Está referindo exactamente o que 
occorreu no seio ela com missão. Discutiu -se a 
questão de direito: si a minoria da commissão 
poderia impedir a marcha ele um par2cer as
signaclo pela maioria, significando o pensa
mento ela maioria da commis3ito ... 

O SR. JosÉ MARIANO dá um aparte. 

A camara não acceil:ou esta demissão. Alle
gou-sc, em apa.rte.que 9 nobre deputado devia 
O<:teita.r o \·ot,o da cama,ra como nma deferen
cia }Jessoal. S. Ex. levantou-se e declarou que 
niio podia acceitar como uma deferencia pes
soal, porque, si a camara negasss a demissão 
pedida, S. Ex, cJncluil'ia que a camara en
tende que a minoria póde reter o parecer,du
rante todo o prazo regimental. 

0 SR. PRESIDENTE- Lembro ao nobre de
putado que está fallando pela Ol'elem. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA não quer'en
trar no, apreciação si a questão é de ordem 
ou não; si pediu a, palavra, pela ordem,' foi 
para responder ao nobre deputado por Per
m1mbucou que levantou esta questão em no
me da ordem. (T,·ocam-se apartes.) 

Nã.o pretende que as maiorias elas com
missões possa.m esmagar as minorias negan
do-lhes o direito ele manifestar o seu pensa
mento, mas o que não pócle consentir e que, 
depois de manifestar uma opinião no seio da 
commisoão pela maioria . ele seus membros, 
sendo por estes assignado o parecer que 
consubstancia o pensamento da commissão, 
sej<t licito a algum de seus membros reter o 
parecer durante o prazo regimental, impe
dindo que entre o mesmo para a ordem elos tra
balhos, sob o pretexto de que tem o direito 
de dar o voto em separado dentro do prazo 
regimental. (Trocam-se diveTsos apartes). 

o que entende é que o prazo regimental e 
dado ás cornmissões para d;1r o seu parecer 
que eleve ser a~·signado pela maioria da com
missil,o. ( Apoi•xclos, e n~11 apoiados). 

O SR. I'RESIDENTE- Ant."s de submetter a 
votos o requerimento cb demissão, julga a 
mesa de seu chwer rlar uma explicaçiio relati
vamente ao que expoz o illustre representante 
por Pernambuco, Sr .. José Marianno. 0 SR. ALCINDO GUANABARA diz q UG não tem 

interesse algum em provocar discussões tu
multuosas. 

0 SR. FRANÇA CARVALHO (ao 81·. Jose iJi,. 
riano)- V. Ex. mande uma indicação á 
mesa ; e o meio regimenta.l. 

Não incumbe á mesct conhecer quaes os 
mo ti vos pelos quacs a cama,ra se pronuncia, 
por rstn, razito,interpellada pelo illustre repre
sentante pelo Rio Gmnde do Norte, limitou-se 
tt fazer um pequeno resumo do occorrido em 
relação ao pedido de demissão. 

O nobre deputado por Pernambuco, affir
mou, segundo parece, que tinlm occorriclo 
tal ou qmtl irregularidade na votação, por 
motivo ele não luwer a mesa procedido corre
ctamente. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA diz que a maiül'Ílt 
ela commissão entendendo que a disrosição regi
mental e expressa, opinou nestJ >entido, ne
g·ando o direito á minoria da com missão ele re
ter o pl1recer em sua mão clura.nte o pmzo 
regimental para dar o seu voto em sepa1·aclo. 
O Sr. Augusto ele Freitas, membro ela mino
ria da commissão, não acceitou esta decisão e 
assignou vencido o pitrecer, declarando q ne 
traria ao conhecimento clct camara as razões 
que o impeLiiram ele dar o seu voto em sepa
rado. Realmente, S. Ex. levantou estaques
tão nesta camara. e, pitra provocar o voto chc 
canmra sobre a questão, ofl'ereceu <L sua ele
missão ele membro ela commissão. 

A presidencia. da camara não precisa de 
mais, para pat'lntear a injustiça por parte elo 
nobre deputado, elo que narrar núa e simples
mente o seu procedimento; não fez outra 
c~.msa sinão submetter '" votos o requm'imento 
de demissão apresentado p2lo nobre deputado, 
o apresentado com a. maior insistencia. 

O que f8z a mesa, toi consultar á camam 
sobro a demissão pedida pelo Sr. Epittccio Pes
soa. Nito lhe competia encaminlmr a votação 
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no sentido dos motivos que por ventura ti
vesse cada um dos deputados para pedir a sua 
demissão. 

Vou submetter a votos o requerimento do 
Sr. Gonçalves Chaves, pedindo exoneração de 
membro ela commissão de constituição, legisla
t)ão e justiça. 

Consultada, a camara concede a. dispensa 
pedida lJe!o Sr. Gonçalves Clm ves, de membro 
Lla commissão ele constituição, legislação e 
just,iça. 

• 
O Sr .. João d.e Siqueira (pela 

on/çm) desde o momento que a Camara pela 
sua decisão esb1belece o principio de que a 
minoria não tem n,bsolutamente o direito. 
(Ntto apo:'aclo.~ e Cl1J.?iados) de dar seu voto em 
separado em questões subjeitas á . sua apre
ciaçfto ... 

0 SR. MORAES lc BARROS- A Camam conce
den lL demissão e mais nada. 

O SR. JeÃo DE SIQUEIRA.- ... soliclario com 
o procedimento do Sr. Araujo ele Freitas que 
Ievc111tou a questão no seio da camara, nfto 
pôde continuar a fazer pn.rte ela commissão 
tl.e fa.zenda e industrias, a que pertence como 
membro d<1 minoria, e por isso pede ao 
Sr. presidente que consulte a, Cama.ra a. sua 
exorremção. 

Aproveita. a opportuniclacle para declarar 
que no seio da commissão nunc<1 se levantou 
semelhante questão, nunca houve a menor 
clivergencia. (Apoiados.) 

Mas, coherente deante ela deliberaçfto que a 
C<1mar<1 acab'l. de tomar sobre o pedido do 
nobre deputado pela Bahia., Sr. Augusto ele 
Freitas, nito tem outro caminho a seguir se 
não o de p_;clir imrnediatamente a sua exo
neração. 

Consultada, a Ca.ma.ra c ncede a dispens'" 
p3clida pelo ~w. João de Siqueira., ele membro 
tla cornmissão de lazenda. 

O SR. ScHMIDT-(p3la ordem)- Solidario com 
os meus amigos e pelo mesmo motivo que os 
levou a pedir exoneração do> cargos que ex
erciam mcs com missões, peclfl ta.mbem ao Sr. 
presidente que se digne ele consultar a Ca
mara si lhe concede exon:·ração ele membro 
tht comrnis3ão ele colonisação e obras publicas. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida pelo Sr. Schmidt de membro da com
missfto de obras publica,s e colonisação. 

O Sn.. LoPES TROVÃO (pela orcle.·n)- Depois 
da. cl0libemcão da Ca.rmwa, de ac~ordo com a 
wa conscie1Jci<1 e solidario com os seus cal
legas da opposição, dá por sua vez a sua ele
missão. pedindo entretanto á Camara que lhe 
ür.t;a a honra de sanccional-a. 

Consultada, a. Camara. concede a dispensa 
Çamara V. Til 

pedida pelo Sr. Lopes Trovão, de membro ela 
commissão de instrucção e saucle publica, 

O Sn.. JosE: MARIANO ·(pela orclem)-Quando 
teve a honra de pedir ao Sr. presidente a ex
plicação sobre a votação ela Camara, não for
mulou o seu pedido ele demissão, porque pre
cisava primeiramente saber quaes os intuitos 
em que se tinha inspirado a Camara na v o~ 
tação. 

Dopois disso, e dada a explicação pelo 
nobre deputado p2lo Rio de Janeiro, a 
maioria votou accentuadamente à favor ela 
clemls,ão pedida asEim como a minoria lJem 
accentn<1ctamente votou contr<1. 

A' vista disto, sabendo o orador que a 
mes<1 ja tinha dado interpretação a duvida 
levantada p~lo Sr. Augusto de Freitas, de
clarando que os deputados da minoria ela 
commissão não tinham direito a exigir prazo 
para clar_pa.recer em separado, o orador, ele 
accõrdo com o3 seus collegas ela a sua demis
são, de:.:laranclo- entretanto que só o faz por 
solidariedade com·os seus collegas e não por
que no seio da commissão se tivesse dado a 
mínima divergencia. 

Consultada, a Cam<wa. concede a dispensa 
pedida pelo Sr. Jose Mariano de membro da 
com missão ele petições e poderes. 

0 SR. INDIO DO BRAZIL (pela o1·dem) requer 
dispensa ele membro da co mmissão de O bras 
Publicas e Colonisação. · 

Consultada, a. camara concede a dispensa 
p2dicla pelo Sr. Inclio elo Bra7.il, ele membro ela 
commissão de Obras Publicas e Colonisação. 

0 SR VIRGILIO PESSOA (pela ordem) pede ao 
Sr. lJresiclente, digne-se consultar a casa sobre 
so lhe concede dispensa ele membro da com
missão a que pertence. 

Consultada, a camara concede a clispensa 
pedida pelo Sr. Virgílio Pessoa, de membro da 
commissão de fa.zencla e Industrias. 

O SR. FoNSECA HERMES (11ela ordem) começa 
dizendo que o Sr. presidente comprehende a 
difficuldade em que se encontra o orador 
deante da resolução ela Camara, dando-lhe a, 
honra de negar a exoneração que tinha pe
dido ; mas a solidariedade que deve manter 
com os seus collegas da minoria, obrigam-o, 
visto a questào ter sido est<1belecida no ter
reno dos princípios, reiterar esse pedido. 

0 SR. MORAES E BAitROS - A questão está 
estabel2cicla no terreno das demissões ; não 
ha mai~ nada. 

0 SR. FONSECA HERMES seja como for, 
não p6de comprehencler que alguns membros 
da minoria. peçam exoneração. e outros nilo, 
e por isso pede ao Sr. presidente se digne sub
metter ú deliberação da camara o seu pedido 
ele exoneração. 
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Consult 1da, a cama,ra concede a dispensf1 
p2did<L pelo Sr Fonseca He m :·s, de membro 
da commisstto cb Diplonmcitc e Tratados. 

0 SR. 0LIV!CIRA PINTO (pela ordem) requer 
dispensa de membro da comnüssiio de instruc
ç:ão e sf1ucle publicf1. 

Consulta.cla, a camara, concede '' dispensa 
pedida pelo Sr. Oliveira Pinto de membro da 
commissào de instrucção e saude publica. 

0 SR. PRESIDENTE - Vamos entra,r nf1 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO (pela 01'· 

dem ) crê, ~" julgar pelo procedente est<1be
leciclo pela mesa, que a primeira votação ela 
casa eleve versar sobre o requerimento acerca 
d<t inversiio ela ordem elo cli<e, porquanto esse 
requerimento ficou sobre <e mestt sem votação 
no dia em que foi ttpresentado. 

No clia seguinte não temlo havido outro re
querimento para aquelle fim, a rnescl. submet
t eu esse mesmo requerimento que não tinha 
sido votado, á votação. -. 

Como porem não se pôde requerer a in versão 
da ordem_ do dia senão na primeira hora de cada 
sessão lhe parece que o Sr. presidente muito 
bem procedeu ammnci<mdo a primeim p rte 
da ordem do dia e como a minoria entende mais 
acertada a discussão do projecto de amnistia, 
o orador vem ü1zer· de novo aquello requeri
mento, appellando para o sentimento ele lm
manidade da maiol'ia ela camam que não 
quererá prolongter o sofl:'r'ímento dos closterm
clo.-:: politicos. 

Pede, pois, ao Sl'. presidente que consulte 
a. camara se concede a inver:>ão ch ordem do 
do dia. 

0 SR. PRESIDENTE-NiLo tenho duvida. a l
guma em submetter a votteçfw o l'equerimen
to do nobre deputa.do. 

Terminada a votação dl\s mteterites clte 
ordem do dia que é processo rapirlo, submet
terei o requerimento elo nobre deputado acres
sentanclo porêm que a 11om pa.r, a discussiio do 
pl'ojecto ele amnistia está quasi dacla. 

VOTAÇÃODO PARECER N. 2'1 APPROYANDO AS 
ELAIÇÕES REALISADAS NO ESTADO· DO ESPlHITO 
SA"l'l'O 1~ l{ECO"lllECl<:NDO DEPUl'ADOS O.'-; DR. MA· 
NOEL LEITE Dl<: NOVAI<:S MELLO I> Josr;; Ho
RACIO DA COSTA -

Em se.guida (\ posto "'. votos (~ <1ppr·ovc1do o 
seguinte: 

eleição para dous deputados federaes, feita no 
dia 30 de maio ultimo no estado do Esp1rito 
Sa.nto, em virtude do § 4° do art. 28 da Con
s :.ituiçiio e art. 67 ela lei n. 35 ele 26 de ja
neiro deste anno, e, pela apuração realizada, 
verificando que obtiveram votos na mencio
nada eleição: Dr. Manoel Leite de Novaes 
Mello 2 .931, e Dr. Jose Horacio Costa, 2.881, 
não constando irregularidade ou nullidade. 
que vicie a referida eleição, nem pretexto de 
natureza alguma,- é de parecer : 

I: o Que seja approvada a mesma eleição; 
· 2. o Que sejam reconhecidos deputaêlos pelo 

estado do Espírito Santo os Srs. Drs. Manoel 
Leite de Novaes Mello e Jose Horacio Costa. 

0 SR. PRESIDENTE- Proclamo . deputados 
pelo estado elo Espírito Santo os Srs. Manoel 
Lmk ele Novaes Mello e Jose Horacio da 
Costa. 

0 SR. FREDERICO BORGES (pela o1·dcm) diz 
que, achando-se na ante-sala o Sr. Jose Ho
racio que acaba de ser reconhecido deputado, 
pede que, na forma do regimento , seja · o 
mesmo senhor convidado a vir prestar o com
pt·omisso regimental. 

0 SR. PRESIDENTE convida os Srs. 3' a,,4o 
secretarios a introduzir no recinto o Sr. 
deputado José Horacio da Costa. 

Introduzido no recinto o mesmo Sr. depu
tado , presta junto á mesa o respectivo com-
prumisso regili.1ental. . 

Vot<wão elo pi'ojccto n. 51, approvando os 
ajustes concluídos na Convenção Postal de 
Vituma ele 4 de julho de 1891. entre o Brazil e 
outros ptüzes (I" discussão). 

E' adopt<ldo para passar a 2" discussão o 
seguinte 

PTojecto n . 51 

O Congr•esso Nacional decreta: 
Art. l o. São approvaclos os tejustes con

cluiclos na convenção posütl ~le Vtenmt, rea
listecla em 4 de junilo de 1891, en~re a Repu
IJlica. elos Estctdos Unidos do Br·azil, a Alle· 
manlta, a Republic<t Argmtina, Austria Hun
grl:1, Belgica, Bulg<1t'ite, Costa Rica, Dimcmarca., 
colonias üinamarq uezas, Egypto, Hespanhl\, 
França, colonias francezas, Italia, Liberia., 
Luxemburgo, Noruega, Ptcizes Baixos, Por
tugal, colonias portuguezas, Roumania, Rús
sia, S. Salvador, Suecia, Ser·vi<e, Suissa, Re
gencia do Tunes o Turquia .. 

Art. ~!,n. Revogl\m·:'n as disposições em 
contrterio. · 

A commissão de p2tiçêíes o podm·es, temlo 
procedido ao exteme de 56 acttlwnticas clte 

O SR . FONsECA HERi\ili:s (pela orde.n) de
clarte ter em. tmnpo ctpeosenÚcdo um reque
r·tmento, pecllndo dispensit de interstício pa.m 
q11e este pl'O.Jecto entre logo em 2' discussã.o, 
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requerim~nto esse que reno·nt, pedindo que se 
consulte a camara .. 

onsultada, a ca,mar:t (Ont'etle :1 u~ ~a 
intersticio para que o 1n·ojetto entre na, ordem 
do dia d;t proxima sess;io. 

São successi~·ament;e po~tos à votos (.\ :tppro-

Do Sr .. Justiniano de Serpa. 1Jedin1lo infor
m:H:lil'S :oohre. o numero de .iuize::; de rlireito e 
,[('~emb:wgadt>res existentP~ na Hepnuliea <>m 
2~ tle lerPJ'Cil•o rle 18!) I. 

Dn ~~·. Bt'llarminfl Lle l\T1•nclonc:a e outro~. . .· .. 
t . ' 1"" . I .(I I 

~uut:l!J(IO ~i as Jin'<,~il~ polidae . .: (~ de 1 a li nlla 
uão s.i.o ll-Unidentes p:u·a. m:m n ten•;ilo •lnordt•m 

h i 'ê 

O Sn.. PRESIDE:-.iTE-Yon consultar :t c:tma
ra ~ol1re o requerimento de urg-end:t •lo S1·. 
C<1~~iano tlo Na:'ci n · : · 
ol'Ciem do dia .. 

QUESTÃO DE ORDE:\1 

0 SR. ALl\llXO AFFONSO- (pe/tr. Ol'rlem) CO· 
me~a. citando o art. 69 do Reg·imento, tl'a
tando da inversão ela ordem do · dia, o qu<.ü 
I e. 
Ora,7argn~enta o. orado", s~. o nobre dept~:-

mento não é de urgencic"L, entií.o não tem 
· logar; porque precis<t esse requerimento de· 

clarar a urgencht, na conformidn.de deste 

Si o Sr. presidente e. tende que é preciso 
requerer pl'imeiramente urgencia, o orador a 
"' 

E' annuiíeinda a. 'contim .. Htt)io da 2:t dis
cussão do prQjectü n. 22 :L do Senado, appro
vantlo os actos 1lo gonrno, relerente:; aos 
acontecimentos tb lO tb abril e consta.ntes dos 
dec1·ctos de I O e 12 do mesmo mez, com voto 
em separado. ( ! t:oucedendo amni:Stia. a todos 
o; cidadãos detidos e clest;•rr-ados por iór<;-t\ do 
decreto de 12 de abril do corrente anno. 

O SR •• JosÉ MARL.\.NO (pela o/'de,;t) requer o ........... -

' Jgo. O SR.. PRESJDE:'\TE-'-N'ão foi approvado o re• -
Depois lê o art. il, qne determina o modo quel'jmento de enc:cr·ramento; vae continuar a 

como os deputados podem pedir nrp:cncia. 2., discns:;;il.o do projecto n. 22 A. 1·elativo á 
E, finalmente, W o art . i2. . n ··ti· 
'iio nnhr·e deputado pediu urgencia: n seu .ti 111~ • .t. 

l'equerimento estú. nn. ordem. e deYe Sf'r I -
acceito; e o Sr, presidente p!'!de su omettel-o it . <~l:ESTAo DE otwr~::'tr 
Tot~ç-ão, :Mas, si o noure deputado não re- -. ; . , . . ,, ·l .. } s 
spettou a. lei da C."'..~a. , nií.o a cumpriu. entii.o ú •· O ~rt • . T~ ~I·. ~~:;h.~A~O (J;t... tJ ~l. ' enl .-:- r. l)re_: 
seu requerimento não deve ser a ceei to. :st~lente, IMO quu o .th::-olu~1.m,.11te P· ·~ em du 

- . vHht o resultado da \'Otaç:ao n,nntmCHtdo peJa 
. O Sa. C.-\S~L-\.NO no NAscmEXTO (JJc:a ,,1·;Jcm) I 1nes:\, nem obrigar '" camara. '-" nenlmm<t re
d~ que o no ore deputado que acaba de 1allar tmctn.ç·ã.o. Eu e os meus collega:::, porém, con
~01 n~uralmentc hwado <1. citar os a;·ts. G9. tú.mos 58 votos a lit vor ... 
11 e 12. do regimento, :porcrue o index que ~ - • . :-
ac_o~pai~ha o r·egimento remette 0 leitor sobre ? ~~ 

1 
JoA~ ~OP~::--:-~~1.tao Yamos adaptar a 

amver-sao da ordem do dia par..t esses <.trtigo~; sna . . \.nt.tmett~ (-•lMl te •. ) 
mil;; I · . . · . · . , 
Inversão. da ordem d~ dia, qÚe é p~ed~mi- qnr.st<io r:o terreno da maior· cordialidad~. 
nant~; e_ o que diz que :.t inversão. da ordem contàmos 58 votos a üwor e do lado contrc1r10 
do ~m. deve ser r2querida no principio d:1 contamo.~ 5:3 o a 54. 
ses_'<lo. Pótl :c: ser. Sr. presiden te, que nós estivesse-

Ora. ? or·ador esperou_q~e o Sr .. presidente 1 mo~ em erro; ma,::; attenta a gravidade da ma-._,.. 
annun~1asse a ordem do dm, para Jazer o seu l terra, attend.·ndo os nobres deputados a. q.ue 
I·equer~mento. Mas não se 1ac;:.a qu2stão de não ha quemignora que um momento de de:
ormalismo. . mora neste debate não traz nenhuma -v:anta-:-
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geme mn.is que nH.o sejn. a exhihiç~iío que pos- que a.lli estt't incluso o voto do Dr. Lnpes 
sa!flOS 1it?-er de orador·.~s; ao p;t~so que cada Tro.v:lo que entr~~ no momento em que se 

O SI!. •• JosJ~ )Lu:u.:xo-Vc>jo. ini'·lizment~, 
St'. Jll'esident<~. que lH1 prtixiics agi tada.s nesta. 
q ue:-:t;i o. P:u.·a. q nc <:~t<:.'. ~ti lr.tn.u.?. O nobre. de.
put;~do JKII' S. P:1.1rln. p;1I' exemplo, tem inte
l'(':':o><~ ('JII q uc :-;:• lh:;a t•x!:ibir;:'to do um h !lo 
tallcnr.n llaulisw .... 

O ~Jt • .T!:r.w r'J': ~[J~s"'r:rr.\-:"-.r:in apoi:uln. 
,_o Srt • .r,,~~: :\L\Hl.\~o ... q11e l:n. de ü~r· occ~t-

... • ~ •, I • • . '.,. .. ,.. .... • ~ .• " 

nu:am:1s exhiLil;i,:--~ •.le:-:~a ot·llcm so'ur·e o~ !'or
fr·imcnt.o.; das Yieti ma:::. sobre as dores dos 
desterrados. (JI~.!.'t'J l:e.-.1. a 1 1i'les. 

O S1~. PltESH>E:'\Tr;-Y. Ex. pediu a J)<tla vra 
pela ot·dcm. 

O Sr. .. Jo::;J~ ~L\raA:xo-Sim senhor. Fit(~o um 
n:pp0ll0 <t Y. Ex. ·e ;'t cn.~a.. Teremos occasiiio 
tle discutir aiJrla o ;J&:nmpto erh :3• discnssão. 
(.-ipctrte . .,..) Mas, si n~)i' pedimos a inversão da. 
ordem do din:, 1t>i pn.ra aproveitar O numel'O 
existente ll<t casa. por·que a ma.teria estit suffi
cientemente ui~cuticla .. 

O Sa. BEVILACQCA-P<\1'::1. V. Ex. pode ser. 
0 SR •. 1osE ~l.\RL\?-:0 -.Appel\D -pwa. U. Ci.1-
ara ara tirar· toclils ;1::; tlnvidt.\.'5 a rês ?ito 

desta. votaç~"in. E como a Yota.çã.o symboli::a 
traz sempre contest.ar:ã.o. sobr:~r.ndo em :lln.te
ria. desta. oedcm, e como <tll~ll1 di::;so já !Ht pre
ce(\entes em C<'l.SD5 it.lentito:'l. peço a V. Ex. que 
consulte a. casa. sobre si concede n. Yotar;ão no
minal, como meio th \'Ct•ífi.<:<.l<:ii.o. 

n\tL 

YO bv:iío fin
r.::-q uer que 

O SR. Vr:m,u:s- Xão pode ser ;a:ceito o 
r C<.[ tteri meu to. 

mento de:;con:üdemndo a. lllC-!::;a. 
O. SR. ZA)IA (peta m·de111, )-Sr. pre~iu:nte. 

O Sn. .. José MARL~No-Estou mal acostu
m<.ulo com os precedentes . 

O SR.. ZA:\IA-Sr. prêsidente, peemitta-mca 
minoria llizer-l\1e que não j_)are.ce regnltw o 
seu procedimento de se querer impôr pela _vio· 
lencia.. ( .-tp··iurlfJs e na:o ttpni.a,los, prnte:-rlo.~). 

Sr. presidente, nesta casa ha tres modos de 
Yoiar: o Yoto symbolico, o escrutínio secreto 
e :.t votaç1o nominal. A camara não requmu 
a vota<;ã.CT nomma neiD; o es _u m· . · . 
IJOtta.nto -procedeu-se a votaç<to symhohett e 
e.-.ta. vot<tção to i pe:íeitamente .verifi(';ld<'L fl:t 

'I ( ( ' • • • • . 

o:; que tin 1ta.m Yot;1dO c ,ntr:a. Esta._ comp\~1:<\. 
portanto, :.t vot..'l.ç:ci.o. (apouulos) nao se pode 
proceder u. mais na~.h\. E si -por venhmt estt 
Camam ousasse ... 

VozEs-Oh! Oh! 
O SR. Vrx!IA.E:-; (pela o~·tle:;I)-Sr.Pres:~.Iente,a O SR. ZA)I:..-Não é com ohs! que se ~e-

Camara annuindo n .. o p::!dido 1lo nobre deput~t- spondQ <.t um l'epresei~tante t.ht na.çfto qu~ na~ 
do por Pel'nn.mbuco,u.nnue ú. desmoralis<l<;.iío da. cuida. si não de cumprtr o seu dever. (.-tpuwda~, 
mesa .. ( .ip')íadl):: e 1l•t·J op·): wlos .1.p<w~cs.) Todo ííHti!•; be•;l.). 
0 depiltado que ;:obr por C~SC I'2ffll!?l'Ízne~lt0 Qua.ndo Llig·o O!!SCt:>:se e porque sei <t lingll:l 
concede que n. m~Sit pt·nccde ~em a. tleviCla que hllo. · 
correcc;.:io. (Jút: !•J l1c r.. • l' •t t:lüs ,c·J•ttest<t~~ :ics .) ) . l t r lliD'' ~e-. · St a. ca.mara. ousasse -v o ar po . ·~, 

._ ~:undn. Yotação. ser·ia. isso :.t examoraçao., 
O Sr. _<\...zer~do ( to sec.·ct·w!.a ) - J inrtis complet~"' thl. mes3.. (Apoiado:> c 1tao (tjJ~· 

to o nu ero üe votos rà e con- · 
tra· como entenuia de seu ucYer e r .... petiu o 

.seu· exame. dando-se que na mesa.dous de 
: ~. :seus membros v-otal'am pelo encerra.mento. 
.. ::lá:V.ê, -po:.~, o rechln\ante q_ue '" m.~~<::-<1. nü.o t~-z 
:;-m.ais· ·do que cumpr·ir o S3U den~l, investi
~:gand.o si a votaç.ão estava. on nã:.> exacta. 
~::· .. : ::~u·e o meu collega o Sr. Paulo Guimarães 
~· ·:Veiifi.camos duas v-ezes a ·votação, cujo resul
r~tffoi:55 'VOtos· contra. e 59 a. 1~\'0l', sendo 
~~~ ... ;;···~~~~~·:.;~<~~ ~~. ,, .. . 

E I) lmm.iltle representante da. Ba.~ia. que 
::ot~. não ~e sujeitaria. a esta yotaç.ão, nao~o~
C:IJL'reritt para essa des(:onsidera~ão e exautoJil· 
ção da. mesa .. 

O SR.. PRESIDENTE -A mesa e~tà con\·encid:t 
de que a votação que se fez e um facto c~r 
sumado; nisso está até certo ponto Jo ac-cm\~ 
com as observações do nobre depumdo pe il 
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Bahia., certa de que a contagem annunciada é 
exacta. 

Querendo, porém, conceder um appello de 
si para a Camara, vae submetter á sua ele
cisão o pedido elo nobre deputado por Pernam
buco. 

O SR. MARCOLINO DE MouRA-Isso é que é 
nobre da parte ele V. Ex. 

O SR. VINHAEs-E' nobre· da parte elo presi
dente, mas não o é da parte da minoria. 

0 SR. BELLAR1\1INO DE MENDONÇA-V. Ex. 
fi.tça a sua barretad11, mas não nos venha af
frontar. (Tt·ocam-se 01~tTos apcLrtes.) 

0 SR. JOSÉ MARIANNO ( pe·a orlem) 
-Sr. presidente, <tpresentanclo o requeri
mento que h a. pouco fizemos eu e os meus colle
gas ela minor·ia não tivemos intuitos menos no
bres, porque não se póde duvidar da elevação 
ele vistrts e da abnegação de todos nós que 
trabalhamos pela causa da patria. 

Si é nobre, Sr. presidente, o procedimento 
de V. Ex., a.ppellando para a Cam~tra afim de 
dar-se uma rectificaç,ãe na apuração feita pela 
mesa, estou certo de que V. Ex. tambem não 
duvidará um só instante do nobreza dos in
tmtos da minoria. 

Pois,. contento-me com que V. Ex., que re
presenta a mais alta encarnação da Camara., 
não s2ja capaz de duvidar da nobreza ele in
tuitos e elo pcüriotismo dtt minor-ia nesta, 
como em outras que.3tões. 

Desde que V. Ex.,não olhando os preceden
tes, não vendo que invocav<1 um precedente 
firmativo, para pedir tt votação nominal, ap
pela para a Cama.ra, corno que pedindo a. con
Jlrmação da sua solidariedade com á mesa, 
declaro que não foi com esse fim que apre
sentei o requerimento de voJ:ttção nominal. 

Pela minha parte e por meus nobres colle
ga.s, não posso cla.r á Camam testemunho 
mais elevado dos nossos intuitos. pedindo vo
tação nominal, sinão desistindo elo meu re
querimento ... (MILito ue;.'l, 1auitn bem. ) 

UM SR. DEPUTADO-Resultado liquido-tres 
horas perdidas, ( Apoiados. ) 

E' annunciacla ele novo a continuação da 
discussã'J elo projecto n. 22 A, Nh"ttivo á 
amnistia e á approv<tção dos actos do governo 
referent2s aos acontecimentos de lO de abril 
deste anno. · 

E' lido, apoiado e entra conj une:tmnente em 
discussão o seguinte: 

Additivo ao p?'ojecto de amnist.'a 

Accrescente-sc: 
Art. Ficam igmtlmente amnistiaclos os 

sentencictdos e as praças de pret impLcadas na. 
revolta cla.s fortalezas de Sa.nttt Cruz e Lage, 
no dia HJ ele janeiro do corrente anuo, 

Sala elas s:ssões, 2 ele julho de 1892· 
-Ot:·vei?'a Vullr.vWo, 

O Sr. Julio de ~_fesquita 
lembra que ora lhe cahe fallar pela. primeira 
vez na a.s:'embléa dos deputados de sua terra. 
Tem a inestimavel fortuna de ver que ante
lJacjdamente então desfeitas quasi todas as dif
ficuldades com que teria de lnctar. Entra por 
conseguinte no debate com a vantagem de ter 
o caminho <t percorrer já esclarecido pela vi
vissima luz que veiu, tanto do magistral pa
recc>r ela c:ommis~ão de constituiçào e justiça, 
como do esplenclido discurso elo eminente re
publicano que a commissão acaba de ouvir na 
presente discussão. 

Tem a amparai-o a attenção sympathica 
ela ·maioria da casa, mas, ttpc>zal' ele que é 
assim, amedronta o oreceio de que ao sentar
se os seus chefes não encontrem ma.is nada 
que levctr a conta ele seus serviços á RepuiJli
ca, senão as boas intenções com que ora vem 
á tribuna. dt Camara. 

Antes de começar as observações que vae 
fazer tem o maior prazer em declarar bem 
alto que é amigo dedicado do homem honesto 
e pa1riotl1 a cn)ts mãos es~á entregue o go
verno elo nosso paiz. 

O SR. ZAMA-Agom t:·m os meus applau- Pede á opt:osit):lo que proceda para com o 
sos. oraclol' pelo mesmo modo por que elle proce

O SR. JosÉ MARIANO ... e só faço votos 
pa.ra que a Cam:na ne:Jta q uest:"to, que podia 
mover-lhe o coração e ferir-lhe a piedade ... 

deu pam com o nobre deputado pela Para
hyba.. 

Pass<c .a traçar o pbno que ha. de seguir 
no!seu discurso. 

Vozes-Oh! oh! Primeiro. provará que não ha nada mais 
O SR . .Tos!~ MARIANo-Os nobres deputa- Ütlso do que tt doutrina sustentada. pela mi· 

dos pódem ser um pouco mais tolel'antes. noria ele que <t Cn.mam pócle concéder a amnis
( PaHsa. ) tia antes ele julgar os ttctos elo marechal Flo-

Si nesttt questão, disse eu, a nobro maiol'i<t ria no Peixoto, durante o estttdo de sítio; 
chegou a. cluvichw elos motivos que tivemos depois lm de provar que são igualmente íiü
pttra p2die a verificação da. votação, faço votos 

1

. sas as doutrinas constitucionaes em que o no· 
para que tt Ca.mara nunca. nmis firme prece- bre depntttdo pela Parahyb<t se baseou pam 
dente contrario. sustenü1r a, incostituciomtlidacle do estado de 
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sitio decretado pelo Vice-Presidente ela Repu- conhecer que houve commoção intestina e 
blica. foram constitucionaes os actos elo Poder Ex-
. Por ultimo descerá.a.incla que a contra gos- ecutivo, mas ha grave inconveniente em con

to, ao labyrintllo negro. frio e regelante cln.s sentir na liberdade dos presos políticos, como 
prova~ da conspimção de lO de abril e da. re- corrigiria o Cong1'esso o erro de haver previa
volta de Santa Cruz. mente concedido amnistia a esses presos, dei-

Sustenta que a amnistia não póde ser con- xando que elles para aqui viessem pôr em pé
cedida sem o julgamento dos actos elo executi- rigo a oedem publica 7 
vo. A Constituição. no art 34, § 2! , esta- Ha outra hypothese ainda; é a de não ter 
belece que é de privativa attribuição do Con- havido commoção intestina, e ser nulla a cul-
gresso decretar o estado ele sitio; na ausencia pabilidade dos presos polít icos. · 
do Congresso,por uma especie de intervenção, Nesse caso, a amnistia, alem ele ser um erro, 
exerce essa attribuição o Presiclente da Repu- traria ainda a intervençi:í.o do Poder Judiciario 
blica, obrigado, porém, a relatar, motivando- reclamada pelos proprios presos políticos, para 
as, as medidas de excepção que houver decre- a affirmaçãa da sua innocencia Amnistia não 
tado em beneficio da nação. é absolvição o elles exigiriam por certo que 

Sendo assim, si é exacto que :1 faculdade fosse solemnemente r eparada a offensa feita á 
de declarar o estado de sitio constitue uma sua bonra. 
attribuiç:ão do Congresso Nacional, como é que Passa a tratar da constitucionalidade ela 
os nobres deputados da minoria querem hoje declaração do estado ele sitio. Realmente, co
desistir do direito que teem de tomar contas mo se tem ~ffirmado;o estado de sitio é uma 
dós actos do Presidente da ttepublica.? medida de r epressão nos Estados Unidos do 

Dirão talvez que ninguem se desp3 deste Norte. Mas nos Estados Unidos do Brazil é uma 
direito, e que nã,o o querem senão adiar . Ma.s meclidi1 preventiva. Esse é que é o espírito da 
admira . que a minoria, tão ciosi1 das suas nossa constituição. A constituiçiio dós Estados 
attribuições, se queira agora curvar aos actos Unidos estabelece que se ~:uspenderá o direito 
do executivo, adiando o julgamento do pro- de habeas- corpus em caso de rebellião; a 
cesso e cuidando apenas de pôr em liberdade constituiçã.o brasileira não trata nem de l'e
os presos políticos de lO e 12 de abril. bellião nem das suspenssão de uma só garan-

A amnistia é uma medida accentuadamente tia. A qui suspendeu-se todas as garantias 
política ; apparece quasi sempr3 naquelle ps- constitucionaes na emergencia de commoção 
riodo de tranqniliclade que succede aos gran- intestina. · 
eles abalos políticos , nos quaes o Poder Ex- No Brazil o estado de sitio não é medida de 
ecutivo póde dispor elo recurso excepcional ela' repressão contra pessoas, é medida ele repres
deccla.ração elo estado de sitio. Por conseguinte, são contra factos. 
a Camara precio:a julgar primeiro, pelas pro- E merge1icia de comnwçü:o não é a commoção 
-vas submettidas ao seu exame, si a culpabili- na rua, é a commoção emergindo. 
dade dos presos politicos, si a natureza ela Foi o que se deu em lO de abril ;· dahi a 
conspiração é tal qüe a volta dos presos e constitucionalidade dos actos do Poder Ex
desterrados possa de novo })Ôr em perigo a se- ecutivo . 

. gurança ~a _nação. . Uma prova de que nada val~m os argu-
_A ammstm apparece quando a paz está in- mentos ela minoria, é que o executivo, si não 

t.en·amente fi.rmacla. . estivesse reunido o Congresso, poderia ter de-
Sem.exammar os mott~os em que se baseou cretado o estado ele sitio para Matto Grosso e 

o Pre~1dente da Repu~lwa dura:nte o estado para o Rio Grande do Sul, durante os ultimas 
do S1t10,_ a Camara n!=Lo, sabe s1 uma nova acontecimentos ahi occorridos, apezar de que 
commoçao vae emerg1r a chegada daquelles elles · não abalaram a,<; instituições r epubli-
inclividuos a quem o Poder Executivo julgou canas. · 
necessario destel'rar para longínquos pontos do 
territorio nacional. 

Supponha-se que o Congresso, como o qui7. 
erracl3-mente o Senado, concede primeiro a 
amnistia e depois enti1o procede ao julgamento 
dos actos políticos do Presidente da Republica. · 

Em uma hy]Jothese o Congresso reconhece 
que houve commoçào intestina, que as me
didas tomadas foram constitudonaes e que 
não ha inconveniente em restituir á liberda
de os pre3os políticos e desterrados ; ahi, a 
previa concessão de amnistia não tearia resul
tados funestos. 

Mas, em outra hypothese, si o Congresso re· 

O SR; PRESIDENTE lembra ao nolwe deputa.
do por S. Paulo que acaba de rlar a hora final 
dtt sessão. S. Ex ., caso pretenda contimtar o 
seu discurso , poderá servir-se do precedente 
estabelecido para com outros membros da 
Camara. · 

O Sl't . JuLIO DE MESQUITA acceita o adia
mento do resto do seu discurso. Sente-se fati
gado e não poderia continuar neste momento. 

Na proxima sessão provará que foi constitu
cional o acto do Sr Vice-Pres:dente da Repu
blica decretando o estado de sitio,porque,si na 
Brázil não houve grave commoção intestino, 
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houve uma tentativa de conspiração, de 
conspiração que falhou ridícula e covarde
mente, ma.s que em todo caso existiu. (Apoia-

. dos, mttit·1 bem, pc&l,nws nas galerias, o M'a
dor é 11mito felicitado.) 

Fica adiada a discussão péla hora. 
Veem á mesa a> seguintes 

Declaraçôes 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 62-1892 

Concede a IJ. There~n Fiorentiaa ele Canta
tice, irma do capitao de fi~agatn Fi·ancisco. 
Flaviano rle Ccmtalice, m.o1·to no naufragio 
do co?,[raçarlo Solimões, uma pensao equiva
lente an meio soldo daquella patente, segun
do a tabella actw:d. 

Declaro que votei contra o requerimento re
lativo ao encerramento da 2· discussão do pro
jecto qúe approva o estado de sitio e c~1~cede 
a amnistia aos presos e desterrados pol!tlcos. A' commissão de fazenda e industria, foi 

Sala da sessões, ~2, de julho de 1892.-Bra- presente o requerimento em que D. Thereza 
,ilio elos San'os. Florentina de Cantalice, irmã do capitão de 

fragata Francisco Fie~ viano de Cantalice, pede 
Declaro que votei contra. todos os pedidos de uma pensão com que possa manter-se. 

demissão formulados pelos dignos deputados o caso que ora se offerece á consideração 
da. minoria que fazem parte da commissão. da commissão e da CMnara elos deputados é 

Sala das sessão, 2 de julho de 1892. -Bel. , singular, mas de tal ordem que reclama uma 
lannino Carneiro. provicl:,•ncia, ainda que excepcional. 

vae a imprimir 0 seguinte A peticionaria é irmã unica e solteira da-
quelle distincto official ela nossa Armada, ha 

PARECER 

N. 26-1892 

Altera temporariamente o regimento interno, 
na parte referente d clumçao das sessões e 
ordem das trabalhos. 

A commissão ele policia examinando a indi' 
cação junta do Sr. Augusto de Freitas e outros 
Srs. deputados, sobre a ordem dos traba
lhos, é ele parecer que seja approvacla com a 
seo·uinte emenda aclclitiva:-clepois ela palavra 
-~mnistia e antes da palavra-a lei, accres
cente-se-e assumptos concernentes a decla
ração de estado de sitio. 

Sala das sessões, 2 ele julho ele 1892.- B. 
. Campos. -.ri. r1.Jereclo,- Pede& Guiman7es .
J. Avellar. 

lnclicaçíio 

Indicamos que, enquanto estiverem em or
dem elo dia para discussão o projecto ele a_pl
nistia e a lei ele força e orçamento, as sesso!)s 
da Camara durem cinco horas, sendo a ultima 
destináda á apresentação de requerim~ntos e 
projectos, podendo ser aberta a sessao com 
qualquer numero ele deputados presentes. 

Sala elas commissões, 25 ele junho ele 1892. 
-AugustO de Freitas .-Santos Pereir·a.-Bel
lM·mino de Jlfenclonça.-Tolentino de Carva
lho.-Angelo Pinheiro.-Jl1artinho Roclrignes. 
-Bastos do Nascimento.-Anfrisio Fialho.
C. ele AlbuquerqHe.- Oliveira Pinto.- Epita
cia Pessôa. 

pouco falleciclo em consequencia do lamenta
ver naufragio elo couraçado Srlimões, de cujo 
commando era o immediato. Seu finado irmão, 
desde que encetou a sua carreira como guar
da-marinlia, consignou sempre em seu favor 
o soldo correspondente aos diversos postos a 
que foi promovido, até a data elo seu falleci
mento. Apesar de viver a peticionaria em 
Pernambuco, em companhia de seu pai, o es
tado valetudinario e a modesta posição deste 
na sociedade impunham ao seu irmão o dever 
de concorrer com o necessario para sua ma
nutenção, dever que o finado soube sempre 
cumprir. 

O luctuoso acontecimento que privou a Pa~ 
tria ele alguns elos seus leaes servidores e mui
tas familias elo seu uni co arrimo contristou o 
coração ele todos os brazileiros ; e esta Camara 
como immecliata representante elo sentimento 
nacional, manifestou desde logo a sua inten
ção ele que não ficasse ao desamparo n.s vi uvas 
e os orphãos elos officiaes e marinheiros mor
tos em consequencia do alluclido naufragio. 

A' peticionaria, em face ela lei vigente, não 
assiste direito á percepção ele .meio solclo. 

Considerando, porém, que o que teve em 
vista o legislador foi acautelar o futuro da
quelles cuja subsistencia é mantida pelos offi
ciaes ela armada ; 

Considerando que o irmão da peti.cimnria 
morreu E)m consequencia de sinistro occorriclo 
quando hia desempenhar honrosa com missão ; 

Considerando que a' peticionaria ficou por 
isso privada do unico recurso para sua ma-
nutenção: . 

E' a commissão ele parecer que á União cor
re o excepcional dever ele amparar o futuro 



48 Sessão' em 2 de Julho de 1892 

da . peticionaria com uma graça especial ~ e 

1

. ·l a. dis;ussiio elo pro,jecto n. 41 . autorisando 
asstm offerece para ser convertido em let o o governo a conceder a Companhm Fabrll In-
seguinte projecto : · dustri::ü e Constructora os mesmos favores con· 

O Congresso Nacional resolve: . · cedidos ú Companhia Industrial ele Cal e Mar-
A~t. 1. • Fica c9nce~icl <: 2, D. 1~ereza Flo- 1' ~l.ores ele Carandahy, l~oj e . Con:panhia Pro-

rentma de Cantaltce, mna elo capttao ele fr-a.- ,r e~~o In,~ustrta~ de Car ~r~da,hy , -..- . . 
gata Francisco Flaviano de Cant::üice, morto I Dt~cus~ao umca do pr oJec .. o n , 2,o a~lt.or.
no naufragio do couraçado Solim o?S , uma san?o o o;overno a mandar pagar a Justt.mano 
pensão mensal equivalente ao meio soldo .Tose de Bauos, pagad9r do Thesouro Namonal, 
daquella patente, segundo a tabella actua,L ?s ve.nc1mentos ele seu . e1~pr2go, a contar de 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em :!. d~ .Jane~:'o de _1890 ate ~'? de m<1rço de 1891 ; 
contrario. Discuss,w umca d? piOJecto n. 208 co_nce-

. dendo a Anna Maru1 das Neves Damasw a 
Sala. das ~ommissões , 2_ ele J ul!1.o de ~ 892 .- pensão a,nnual de 1 :200$000 ; 

1liursa, prestdentc . - kw> ( i(l .S:qtten·a, reJa · 
tor. _ Thomaz Del fin o. _ BeJe?" ri' . _ E I ~ discussão do projecto n. 26 {]eclaranclo . 
Carneiro. _ Swnpaio Fe? 'Taz. sem effelto os decretos de 8 e 2Ci ele dezeml)rQ 

. . . . . de 18DO , que aposentaram os Drs . Cincinato 
~m segmda o Sr. presiClent,e cleSlJ?l1f1 " se- Pinto da Silva, c Thomaz de Aquino Gaspar 

gumte ordem?~ cl~a para 4 do cor~ente: nos cn.rgos ele secretario e sub-secratario da 
. l a parte (ate <:ts 3 hoeas)- Votaçao do ])!'O- Facul<.lacle de Medicina da Bahia e reinte-
Jecto n. 23 fixamlo. as foEças ele term para, o l granclo os rne.:;mos funccionarios · · 
_<:w no de 1893 (2• cllscussao). . _ . . ' · 

Discussão unica do parecer 11 • 26 alterando D1scussao _umca do proJecto n. 20, .deste 
temporariamente o regimento intemo. na anuo. autorJsando o goverq? a <:"llgmel1ta,r 
parte referente a clui'açi:io das sessões e ordem com 50 °/o e~a re~p~ct1va gratJficaçao o venci
dos trabalhos · mento de maettvt<.lade do conferente apo:seu-

Continuação ela 2" discussão _ elo projecto taclo da Alfhncl:ga do Rio de Janeiro Fab~o 
11 • 22 A, do Senado, approvando os actos do Al~xanclrino dps Re1s .Q~1adr_os, de conforml
Governo referentes aos acontecimentos ele 10 dnete c::m1 ? a ·:1so do M1msteno da Fazenda ele 
ele abril e constantes dos decretos dB 10 e 12 19 de .Janeiro ele 1891 ; , 
elo mesmo mez, coi!l voto eni separado, e con- 3" discussão do projecto n. 225 a.pprovando, 
cedendo amnistia a todos os cidadãos dsticlos e na parte. que compete ao Poder Legislativo , 
desterrados por força do decreto ele 12 de abril o contracto celebeado em 3 de fevereiro ele 
do corrente anno ; 1877 entre o minist2rio do imperio do extincto 

1, discussão do projecto n. 52, desb anuo, regimen e o Dr. Paulino Franklim elo Amaral 
regulando a concessão de aposentadoria, aos (Barão ele Canindé) para o alargamento e pro
funccionarios publicas, ele accorclo com o longamento da rua Gonçalvr:s Dias, desde 
art. 75 ela Constituição Federal; a rw1 da Prainha <1te ao hwgo da Mãi elo 

1 a dita do projecto n. 43, deste anno, auto- Bispo. em frente ao mar ; 
risanclo a abertura elo credito snpplementa,r I" discussão elo projecto n. 16 A, de 1891, 
necessa.rio para pagamento do augmento ele julgando digno de ser tomado em conside
vencimentos aos telegraphistas de I", 2" e 3• ração o projecto n . 16, eleste anno, creando o 
classes da Repartição Geral dos Telegraphos, Jogar· ele conforen ~ .e para as snbsta,ncias chi· 
ele conformidade com a lei n. 26 de 30 de de- micas nas alfandegas de la e 2~ ordens ; 
zembro de 1891 ; Discussão uriica elo projecto n. 254 a,uto-

2" dita do projecto n. 55, deste a.nno, <:tu- r is<1ndo o g-overno a mandar pa.gar o meio· 
torisanclo a despem, no exercício corrente, d<1 l sol r\,) vencido e por vencer a D. Maria Joà
quantia ele 486:21 5~' para acqni~içã.o e adnJ!'a.- qnina. de Albuquerque , viuva do cn.pitão Lau· 
ç:ão cle umpreeliopar-aoquar ,el doregimento rindo .Jo~;e da :::;,J vei!'a. , I>. H.i t<1 de Cassia 
de cavallaria da Brigada Poli cial, pa,ra elili- Soares, vi uva, do capitão João Antonio Soare·s, 
gencias policiaes e para varias o1Jms no quar· e D. Isabel Hoifmann, mã.i elo alü:res Henrique 
te! ela rua dos Barbonos ; Hoffmann ; . 

Segunda parte (ás 3 horas, ou antes) . 3• discussão do projecto n. 247 A, do Se· 
l". discussão do projw:to n . 28 , deste anno, nado, creando uma escola .de machinistas no 

reformando o plano geral do orçamento da Estado do Pará; 
Republica, determinando o modo de organism' 2" discussão do projecto n. 46 A, do anno 
as leis da, receita e clespeza publicas ; passado, d<mdo providencias sobre as nromo-

1 a . discussão do projecto n. 44, dest.e a,nno, ções de 7 ele. Janeiro ele 1890 ; .· " 
a,utorj s:mdo o governo a conceder permissão á I" discussi'í.o elo 11rojecto n. 2 1, deste anno, 
Companhia Mogyana ele Estradas ele Ferro isentando dos direitos ele importttçi1o e expc· 
para construir uma linlm dupla da estação cliente todo o material e machinismo clesti
cla Ressaca a o porto 'ele Santos ; nados a construcção da Fabrica ele Tecidos 
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Paulista, na comarca de Olindà, Estado de Per-_ 3> Posse do Presidente é Vice-Presidente 
nambuco; ·da. Republica (art. 44 da Constituição). 

Ja discussã:o do projecto n. 53 concedendo Art. 2. o Serão solemnes as sessões de aber-
isenção de direitos de importação, excepto o tura e encerramento do Congresso - e as de 
de« Expediente» para os materiaes destina- posse do Presidente e Vice-Presidente da, Re
dos á illuminação de Piracica.ba, em S. Paulo, publica; e orclinarias as s;ssõeR destinadas ú 
contractada por Luiz Vicente de Souza Queiroz; apuração das eleições destes. 

,la discussão do projecto n. 54 concedendo Art. 3.0 As sessões serão feitas na sala do 
a D. Henriqueta Carn?iro de Memlonç<t Faure, Senado ou mt da. Camara dos Deputados. me
viuva do De. Antiocl1o dos Santos Ftture, deante prévio aceordo das respectivas mesas . 
uma pensão mensal de 200$000. Art. 4. o As sessões solemnes começarão á 

I hora da tarde e durarão o tempo necessario 
Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minutos. a realisação dos respectivos actos, e as ordi-

narias começarão ao meio-dia e durarão 4 ho
ras, podendo sm· pro rogadas. 

Art. 5." A' reunião do Congresso em sessão 
35a SESSÃO El\J 4· DE JUL'IIO DE 1892 precederá participação e mutua intelligencict 

entre ;1s duas camaras, na J órma de seus re
Presidencia (b Sr. Bern'J1"élino ele Campos e gimentm. 

Viotti ( 2o vice-p1·e >i-1 ente ) 

Ao meio-dia o St•. presidente manda- pro
ceder á leitura 'do expediente. 

O SR. 1° SECRETARIO. procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. deputado Francisco Corrêa Ferreira 

Rabello, de 20 de junho proximo findo, com
municanl}oque, achando-se gravemente enfer
mo, pede que lhe sej<;., concedida licença, afim 
de retirar-se para í"óra desta capitaL-A' 
com missão de petições e poderes. 

Do Sr. I• secretal'io dn Senaclo,.de 2 do cor
rente, enviando o seguin~e pro.)ecto, já appro
vado naquella Camara,- do regimento com
mum elaborado pela commissão mixta., com
posta das mesas elas duas camaras do Congresso 
Nacional: 

As mesas do Senado e da Camara dos Dspu
tados, dando cumprimento á. incumbencüll qlW 
lhes foi commettida, formulara'm e submettem 
a approvação de ambas as casas elo Congresso 
o seguinte projecto de regimento commum. 

O Congresso,Nacional resolve: 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

Art. I. o As duas camaras do Congresso 
Nacional funccionarão em commum para os 
:fins seguintes: 

1 o Absrtura e encerramento ·das sessões 
legislativas (art . 48, 11- 9 daConstituição);. 

2° Apuracão da eleição do Presidente e 
Vice-Presidente da Republica (art. 47 da Con
stituição) ; 

C:\·nnra V, HI 

CAPITULO li 

DA 1\'IES.\ no · CONGRESSO 

Art. 6 . n Á mesa do Congresso se comporá 
de um presidente e quatro S3cretarios . 

§ I . o Presidirá ás sessões o vice-presidente 
do Senado, que será substituído pelo presi
dente e vice-p·:·esiclent'j da Cu,mara dos De}m
tados. 

§ 2. o Servição ele secretarias os I o e 2' elas. 
duas camaras, os quaes tomarão assento á di
reita e á esquerda do presidente, guardada a 
sua ordem numerica. 

§ 3. 0 Os secretarias serão substituídos pelos 
respectivos substitutos . 

CAPITU LO Ili 

DA ABERTURA E ENOERRRAMENTO DO CONGRESSO 

Art. 7. 0 Nas sessões praparatorias a que 
cada uma das cámaras deve proceder annual
mente, conforme o se11 respectivo regimento 
interno, logo que houver numero de membros 
exigido pelo ar t. 18 da Constituição, feitas as 
precises communicações entre si -e ao Prasi
dente da· Republica, se marcará o dia, hora e 
logar para a sessão solemne ele ab3rtura do 
Congresso. _ 

Art. 8.0 Q~lando em ambas ou em uma das 
camaras não houver numero legal para prin
cipiarem as sessões no dia.~marcado pela Con
stituição, _ou no da convo2ação extraordinaria 
as camaras o communicarão entre si e ao 
Presidente da Republícà. · 

lgttaes communicações se farão logo que o 
numero estiver completo, procedendo-se pelo 
modo indicado no artigo anterior. 

Art. 9. 0 A' hora marcada p'1ra a sessão de 
abertura, occupando seus lagares a mesa, os 

7 
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senadores e deputados, o presidente declarará 
aberta a sessão legislativa do Congresso Na
cionaL 

§ I. o Aberta a s2ssão, os 3' e 4° secretarias 
receberão á porta da sala o emissario elo Pre
sidente da Republic<t, o qual , introduzido no 
recinto, entregará ao PresiY.ente do Congresso · 
o autograpllo da mensagem, retirando-se com 
as mesmas formalidades. 

Art. 12. Das sessões solemnes de. posse do 
Presidente e Vice-Presidente da. Republica, e 
de abertura e encer-ramento elo Congresso, se 
lavrarão actas,que serão appro vaclas pela mesa 
e por ella assignadas. . 

CAPITULO V· 

DA APURAÇÃO. DA E LEIÇÃO DO PRESIDENTE 
E VICE-PRESIDE.NTR § 2. o A mensag·em será lida pelo 1 o secre

tario e, concluída a leitura, o presidente en
cerrará a sessão, sem permittir que se tl'ate de 
qualquer outro assumpto. . 

Art. lO. A sessão do encerramento será 
precedida elas diligencias prescript.:"1s nos arts. 
3' e 5° deste regimento. 

Nessa sessão, o presiclente, ao encerrar a. 
sessão legislativn. do Congresso, fará uma re
senha ou exposição verbal ou escripta dos 
trabalhos realisados. 

CAPITULO IV 

DA POSSE DO PRESIDENTE E VlCE·PRESIDENTE 

Art. 11. No dia designado para posse do 
Pl'esidente e Vice-Presidente da Republica, 
aberta a sessão, o presidente do Congl~esso 

. nomeará duas cleputaç>Cies d·~ . seis membros 
cada uma para recebei-os á porta do edificio e 
introcluzil-os no recinto. 

§ I.• A' entrada. do Presidente e Vice-Pre
sidente da Republica no salão, a mesa., os 
deputados, senadores e espectadores estarão de 
pé até que aquelles tomem assento á direita do 
presidente elo Congresso . 

§ 2. o Em seguida o· presidente do Congresso 
annuneiará que o Pl'esidente e Vice-Presidente 
da Republica vão fazer a affirmação solemne 
determinada pelo art. 44 ela Constituiçã". 

§ 3.• Postos então ele pé todos os membros 
do Congresso e pessoas present~s . o Presidente 
e Vice-Presidento ela Republica pronunciarão 
em voz alta, cada um por sua vez, a seauinte 
affirmaç>.ão : "' 

« Prometia manter e cwnp1·i r com perfeita 
lealdade a Co nstituiçao Ferieral, 1J1·omover o 
bem geral dct R epublica , observar as suas leis, 
sttstentar-lhe a unia o, a integridade e a incle
penclencia . » 

§ 4.• Da posse se lavrará termo que, depois 
de lido, será assignado pelos cidadãos empos
sados e pela mesa do Congresso. 

§ 5.• Terminada a solemnidade da posse. o 
Pr~sidepte e Vice- Pré8iclente da Republica se 
retlrarao com as mesmas formalidades ela 
recepção e o presidente do Congresso encerrará 
a sess:Io, sem permittir que se trat? de outro 
assumpto. 

Al't. 13. A apuração da eleição para Presi:
dente e Vice· Presidente da Republica será 
feik'1. pelo Congresso, com qualquer numero 
ele membros presentes. (Art. 47, § Jo da 
Constituição.) 

Art . 14. A apuração será feita pela mesa, 
auxiliada. por cinco commissões sorteadas 
de entre os membros presentes do Congresso. 

§ 1." Cada commissão constará ele seis mem
bros e elegerá dentre eiles um presidente pa1'a 
distribuir e dirigir os trabalhos . . 

§ 2 . o As actas eleitoraes e de apurações 
parciaes feit.ts nas capitaes dos estaclos e no 
Districto Federal serão distribuídas ás com
missões pelêt fórma seguinte : 

A' i" commissão as actas elo Amazonas, 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceará e Rio Grande 
do Norte; 

A' 2' as ela ParJ.hyba, Pernambuco, Ala.:.. 
gôas, Sergipe e Espírito Santo ; 

A' 3' as da Bahia, Rio ele Janeiro e 'Dlstú· 
cto Federal ; ,. 

A' 4' as ele Minas Geeaes, Goyaz e Matto 
Gro~; · · 

A' 5" as de S. Paulo, Paraná, Santa Catba
rina e Rio Grande c!p Sul . 

§ 3.• Cada commissão apresentará á mesa 
do Congresso, dentro de cinco dias , um rela
taria exponclo o resultado elo exame e da 
apuração dft eleição de 'sua respeitiva circum
scripção, propondo as conclusões que julgar 
con ·;enien tes . 

§ 4 . n Na, apuração serão contempladas as 
votações constantes ele autllenticas eleitoraes, 
qua não tenham sido presentes e consideradas 
pelas juntas apuradoras. 

§ 5. o Não podorá fazer parte da com missão 
apuradora o representante da r espec1 iva cir-
cumscri pção. . 

Art. 15 . A mesa, á proporção que for re
cebendo os relatorios das commissões, irá 
fazendo a apuração geral, e, concluida esta, 
formulara e apresentará ao Congresso o seu 
parecer, acompanhado elos relatorlos das 
commissões . 

Paragrapho unico. Esse parecer e relatorio 
serão publicados antes ela discussão, salvo si 
o Congresso resolver o contrario. 

Art. 16. O parecer ela mesa terá uma dis
cussão unica, que não se prolongará além de 
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'Clua.s sessões. r essa cliscussão cada orador só 2' Com os ministros de Esta.do e com · os 
fallar~~ uma vez, não podendo exceder de uma governadores dos estados por ofiicios do lo se-
hora. cretario em nome da mesa. 

Art. 17-. Qualquer representante poderá Art. 23. A secretaria do Senado funccio-
offerecer .emendas ás conclusões elo parecer nará com a secretaria elo Cong-ressso, e terá 
durante a discussão, bem como apresentar a seu cargo o archivo de todos os papeis e do
á mesa ou ás commissões apuradoras recla- cumentos. Os empreg-ados da secretaria da 
mações ou documentos rela.tivos á eleição. Camara d!)s Deputaclos auxiliarão os da se-

Art. · 18 . Emquanto nã.o for a.pre::;enta.do o creta.ria. elo Senado. 
·parecer da mesa com o resultado da apuração, Art. 24. Revogam-se as disposições em con-
. .a ordem do dia do Congresso será o trabalho trario. 
das commissões apuradoras. Sala elas commissões, 15 de junho ele 1891. 

Art. 19. Verificando o Congresso que os -Prude)~te de il'loraes. - Ber·nardino de Oam
cidadãos mais votaclos obtiveram maioria tJos. - Joao Peclr·o.-A. A:!ereelo.-Gil Gou
absoluta para Presidente e Vice-Presidente lart.- Antonio Borge~ ele Athayde Junior.

-ila. Repnblica, o seu presidente os proclamatá Antonio Baena.- F. ele Pa1~lco O. Guimaraes. -
eleitos. v Art. 20 . Si nenhum dos vot:1.dos houver Domingos 'icente, servindo de 4° secretario. 

- Joa:o ele .4 vella1· . alcançado maioria absoluta, o CongTesso, em 
acto continuo, elegerá, por maioria dos votos Saht das commissões, I de julho de 1892. 
_presentes, um de entre os dous mais votados - Americo Lobo.---ll!{cmoel Bm·ata.- Tavw·es 
na eleição directa. . Bastos. 

§ l . o Essa eleição será feit:1. em dous escru- Do Ministerio da Agricultura, Commercio e 
tinios distinctos para Presidente e Vice-Pre- Obras Publicas, de 2 do corrente, enviando a 
,sidente respectivamente. si pela apuração seguintemensagem: 
se 'houver verificado que a eleiçilo directa 
não deu maioria absoluta para <tmbos os Senhores membros do Congresso Nacional. 

- O art . 64 da Constituição d·a Republica dis-
.cargos. fi t d tad § 2. o o escrutínio será secreto e 0 voto só poz que cas~em per encen o aos es os as 
JlOderá ser dado a um dos dons cidadãos mais minas e terras devolutas situadas nos respe
votaclos na eieição directa. . ctivos territorios, cabendo á União sómente a 

§ 3. o A eleição será feita medeante chama- porção ele territorio que fosse indispensavel 
da; e cada membro do Congresso, á proporção para a defesa das fronteiras, fortificaÇ'-ães, con
·qu ef'or chamado, depositará sua cedula na strucções militares e estradas de ferro fe
l.trnafechada, que deve estar sobre a mesa. deraes. Pelo art. 72 § 17 foi declarado que 

§ 4. o Antes de aberta a urna poderá votar as minas pertencem aos proprietarios do sólo, 
c1ualquer membro do Congresso que não 0 salvas as limitações que forem estabelecidas 
tenha feito na occasião de ser chamado. por lei a bem da ·exploração deste ramo de 

§ 5. o Finda a votação; a mesa -abrirá a ur11a, industria. · 
contará as cedulas, fará a apuração e publi- Uma vez pronulgada a Constituição, resol-
cará o result:1.do. veu o Ministerio da Agricultura, Commercio 

§ 6.• Em caso de empate, considerar- se-ta e Obras Publicas, por onde corria esse feeviço., 
-·eleito o mais velho . sustar a concessão de minas. Petições levadas 

§ 7. 0 A acta, além de todas as as occurren- áquella repartição foram mandadas aguardar 
cias que se derem na eleição, mencionará os a lfli que o Congresso Federal tinha de expe- · 
nomes dos membros d0 Congresso que houve- dir para o fim de dar organisa.ção regular a 
rem votado e o numero dos que deixarem de . tal serviço, definindo clireitàs e obrigações, . 
'O fazer. normas, preÇ'.os, prasos, limites e todas a.s 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 21. Para regular a ordem dos trabalhos, 
attribuições dos membros da mesma discussão, 
votação, regimen· e policia ela C<'l.Sa, servira o 
l'egimento do Senado em tudo que não estiver 
providenciado neste. · . 

Art . 22. O nngresso corresponde-se : 
l o Com o Presidente ela Republica por meio 

'de commissões ou de mensagens assignadas 
pelo presidente em nome do Congresso ; 

demais clausulas e estipulações que elevem 
reger este assumpto. · 

A absteuçã.o do Poder Executivo, em tal 
materia, foi ao ponto de não prefazer conces
sões, para as quaes havia direito adquirido e 
consequente obrigação. As minas, anterior
mente a Constituição, eram concedidas por 
dous decretos. O primeiro facultava a pes
quiza e explora.ção para o descobrimento del
las, por um praso determinado, dentro do 
qual o concessionario tirilla de apresentar 
plantas geologica.':l e topograplücaH elos terre
nos explorados, acompanhadas de amostras 
dos mineraes encontrados, e bem assim um 
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relataria sobre a possanç,a e riqueza das mi
n.as, sua extemii.o e .direcção, e a distancia 
dos povoados mais proximos e os meios de 
communicaçiio existentes. Além disso impu
nha-se ao concessionario o dever de indemni
sar os prejuzos que de seus trabalhos de · ex
ploração pudes3em provir ás pro1Jríedades ad
jacent2s.,Elle era ainda obrigado a restabele

tas e porfiadas luctas civica.s o estado de Ala
gôa<; entra l1oje feancamente. em sua vida 
autonoma. Foi installado so~emnemente o Tri
bunal Superior de Justiça e começa vig·orar o 
orçamento com todos serviç:Js que passaram 
para o estad(•. 

Inauguradas tambem hoje as dua.(l secreta
rias de estado . 

. cer o curso 'natural das aguas que des- s •udo-vos. _ Gabino · Be.~ow·o, governa
viasse para a refl lisação daq uelles trabalhos, dor. 
a deseccar os terrenos que ficassem alagados, · 
restituindo-os ao antigo estado, .além de ou- Requerimentos: 
tros encargos constantes do texto gel'al · das De Luiz José de Carvalho e Mello, · pedindo 
clausulas. Satisfeitas estas, -era-lhe concedida diversos favores para o desenvolvimento de 
a lavra por outro decret()., o que se lhe clecla- uma grande usina para a refinação, em vasta 
rava no primeit·o em termos proprios e deci- escala, de petroleo bruto e seus derivatjvos.-
sivos. ' A' commissão de fazenda. · 

Muitas concessões de exploraçi'ío foram Do bacharel João Bonifacio Gomes de Si-
apresentadas ao governo pl'ovisorio e comple- queira FiLho, pedindo um auxilio de 12:000$, 
tadas pela concessão da lavra. Desde, porém, para a manutenção do estabelecimento de 
que a Constituição transferiu para os estados instrucção fundado em Goyaz.-A' commissão . 
a propriedade das m"inas, nenhum concessio- de orçamento. 
nario ele explol'ação obteve o decreto comple- Representação dos habitantes de Angra dos 
mentar, posto que não houvesse ainda lei re- Reis, pedindo que se leve avànte o projecto da 
gulaclora do assumpto. Qmmdo assumi· a construcção da. Estrada de Ferro de Angra dos 
presiclencia da Republica, achei essa resolu- Reis ao Cruzeiro. - A' commissão de obras . 
ção estabelecida, e não duvidei fazel-a c6nti- publicas. 
nuar para o fim ele respeitar em tudo a de-
terminação constitucional, c2rto de que a in- Em s~guida procede-se á chamada a qual 
fring·iria, si procedesse de outro modo. respondem os Srs. Bernardino de Campos, 

Submettendo ao vosso esclarecido juizo esta, Antonio Azeredo, Athaycle Junior, Paula Gui
materia, peço- vos que adapteis 0 que vos marães, João de A vel!ar, Cantão, Pedro Cher
parecer acertado. decretando uma hi que mont, Matta Bacellar, August,o Montenegro, 
estabeleça quaes as limitações a que se refere Costa Rodrigues, Casimira Junior, Rodrigues 
0 § 17 do a,rt. 72, de maneira. que salvaguarde Fernandes, Henrique de .Carvalho, Anfrisio 
a .tbrtuna publica e defina os pl'incipios ge- Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, Pires 
raes que regulam 0 assumpto. capital Fede- Ferreira, Martinho Rodrigues, Bezerril, João 
ral, 2 de julho da 1892.-Ftoriano Peixoto.- Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, 
A' commissão de constituiç.<'i.o, de legislação e José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
ele justiça. · Alminio Affonso, Amorim Garcia, Epita,cio, 

Do Ministerio elos Negocias da Guerra, de 1 Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade. 
do corrente, enviando 0 requerimento e mais Tolentino de Carvalho, Gonçalves Ferreira, 
papeis em que Daniel Gomes da Silva, ex- José Mariano, Joaquim Pernambuco, Juvencio 

. ·praça voluntaria c!o extincto s• batalhão de de Aguiar, André Cavalcanti, Raymuudo Ban
caçadores, pede uma pensão em remtmeração deira, Annibal Falcfco, Pereira de Lyra, João 
dosserviços que prestou no exercito. - A' com- Vieira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Bel
missão .de fc1zenda . . larmino Carneiro, Theophilo dos Santos, Oiti-

.Do presidente do senado do estado federado cica,Ivo elo Prado, Oliveira Valladão , L~andro 
da Bahia, de 22 de junho proximo ·:findo, de- Maciel, Felisbello Freire, Augusto .de Freitas, 
clarando que aquella camara deliberou que se Paulo Argollo, Tosta, Zama, Arthur .Rios, 
representasse ao Congress: , relativamente á Garcia Pires, Marcolino Moura; Severino 
interpretação dada. pelo Sr. ministro . da fa- Vieíra, Santo3 Pereira, Miltorr, Fran. isca So
zenda ao § 1 • elo ar L 9' da Constituição Fe- dré, Dyonisio Cerqueil'a, Leovigildo Filguei
deral , que trata da taxa do sello, interpreta- ras, Sebastião Lanclulpho, Prisco Paraíso, Ho
ção que fere os interesses daquelle estado, racio Costa, Fonseca H_er1~es, ~ilo Peçan~a. 
desfalcando em grande quantia o seu orça- Urbano M~r~o?des, Oliveira Pmto, Joaqmm 
mento.-A' commissão ele constituição, de B1~eves, V1rgillo P~soa, França Carv:alho, ~a-
legislação e justiça. pt1sta da Motta, Froes da Cruz, Alcmdo Gua-

o· . . I nabara, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, Fur-
Telegramma . quim Werneck, Vinhaes. Thomaz Delfino, An-
Maceió, 2 de junho de 1892.-Presidente da tonio Olyntho,.Badaró, .João Pinheiro; P<J,cifico 

Camara. dos Deputados - Rio-Depois de mui!l Mascarenha,s, Gabriel de Magalhães, Leonel 
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Filho, Chagas'Lobato, Jacob da Paixão, Àle
xandre · Stockler, Francis<>O Veiga, Ferreira 
Brandão, Larriouriier,Goilçalves Qhaves, Viotti, 
Manoel Fulgencio, Aristides Maia, Carlos das 
Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado, 
Domingos Porto, Palleta, Ferreira Pires, João 
Luiz, G.Jicrrio, Casemiro Motta Junior, Moraes 
Barros,Lop2s éhave.3,Carvalhal Mursa,Paulino 
Cai'los; Costa Jup.ior. Alfredo Ellis, Moreira da 
Silva, Almeida Nogueira, Rubião Junior ,Julio de 
:Mesquita, Brazilio dos Santos, Fleury Curado, 
Leopoldo de Bulhões, Caetano de Albuquerque, 
Bellarmino de Mendonça, Marciano de Maga
lhães, Eduardo Gonçalves, .Fernando SimM, 
Lauro Muller, Schinüdt, Alcides Lima, Cas
siano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de ·comparecer com caus(t pariici

pada os Srs. Carlos Campos, Indio do Brazil, 
José Avelino, Migu~>l Castro, Retumba, Meira 
de Vasconcellos, Pontes de Miranda, Sea.bra, 
Barão de S. Maréos, Fonseca e Silva, Ma

·nhães Barreto, Viriato· de Medeiros, Jacques 
Ol.lrique, Mayrink, Jesuíno de Albuquerqtie, 
Matta Machado, Alvaro Botelho, Dutra Ni
cacio, Corrêa Rabello, Gonçalves Ramos, Fer
reira Rabello, Adolpho Gordo, Carlos Garcia, 
Lacerda Coutinho .e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa os Srs. 
Uchôa Rodrigues, Rosa e · Silva, João de Si
. queira, Villa Viçosa; Cyrillo de Lemos, Al
berto Brandão, Luiz Murat, E1·ico Coelho, 
Figueiredo, Costa Senna, Americo Luz, Mon
teiro da Silva; Martinllo Prado, Domingos de 
Moraes, Angelo .Pinheiro, Cind.ilàto Braga, 
Victoriflo Monteiro, Pereira da Costa, Julio de 
Castilbos, Borg·es de Medeiros, Assis Brazil, 
Thomaz Flores, Homero Baptista, Rocha Oso-
rio e Fernando Abbott. · · 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. · · 

O 8 r. Zam.a - Si na sessão de sab
bado pudesse ter obtido a palavra, ter-se-hia 
desempenhado com muita satisfação ela tarefa 
que hoje o traz á tribuna. Mas distinctos co l
legas occuparani naq'uelle dia todo o tempo do 
expediente, d~ modo que· só hoje póde vir dar 
cumprimento ao SGU dever. 

Tomou a pdavra, simplesmente, }Jara man
dar á mesa uma representação em que o te
nente-coronel Silvestre Rodl'igues da Silva 
Travássos, commandante do 10° batalhão de 
infantaria, da guarnição desta capital, re
clama contra a injustiça, que lhe parece real
mente. clamorosa, praticada a respeito desse 
digno official, pelo governo passado;com o de
creto de 19 de março de 1891. 

A maioria da Camara, ou pelo menos, mui
tos membros desta casa, conhecem o tenente-

coronel Travassos; sabem que e um militar 
distinctissimo em todos os sentidos (apoiados), 
quer se o considere como soldado, quer como 
cidadão. ( A.poiwLos.) 

O Sr. pr2sidente e a casa sabem como dóe 
aos militares a préterição de serviços real
mente clignos de consideração do poder ptt
blico, e nada, mais natural do que elles, feridos 
em seus direitos, procurarem os recul'sos .le
gaes para reivindicai-os. 

Nestes termos, orgtüha- se de ser o orgão da 
representação do tenente-coronel Travasses · 
perante o Congresso, representação que se re
sume em pouco: pede apenas. que se lhe mande 
contar antiguidade da data ele 19 de março, 
em que foi preterido na promoção a te
nente-coronel pela promoção do major Pedro · 
Paulo. 

Crê que a Camara tomará na devida consi
deração este pedido; e, terminando, dirije-se 
á i.llustrada commissão de marinha e guerra 
pedü1do-lhe que, quanto antes, dê solução aos 
papeis que neste momento são enviados á · 
mesa. (Muito bem; 1m~ito bem.) 

Vem á mes:1 e é enviado a commissão de 
marinha e guerra um requerimento de Sil
vestre Rodrigues da Silva Travassos, tenente 
coronel do éxercito, pedindo que a antiguida
de do seu posto seja contada ela data em que 
foi preterido pelo tenente coronet Pedro 
Paulo da Fonseca Galvão, isto é; 21 ele março 
de 1892.--:A' commissão de marinha e guerra . 

O Sr. Alcinclo Guanabara diz 
que no correr. da sessão de sabbado passado 
uma commissão ele industriaes ·desta praça 
veiu a esta corriara e pecliu-lhequefosse o por
tadoi• de uma rêpresentação que ella dirigia a.o 
Congresso Na,cioiwJ reclamando auxílios para 
as industrias que representava. 

·Aceitou a incumbencia de trazer esta re
presentação á Camara, porque · entende 
que esta q:nestão não deve e não · póde desap
parecer no silencio, abafada sob o desdem. 

Acredita que ella é ela mais alta ,relevancia 
e deve ser detidamente estudada sob seus va-
riados asr:ectos. · · 

A onda política t em-nos assoberbndo de tal 
modo, que até hoje não temos tido olhos si
não para ella, desmentindo até o pa.'lsado re
cente do Congresso. Quem assistiu aos ultimas 
mezes dos nossos trabalhos na sessão passada 
e viu com que ardor e com que a:ffan 
esta camara estudou e debateu a questão fi~ 
nanceira, mal póde comprehender como- sem 
que uma solução di:fi.nitiva lhe fosse dada 
-dissiparam- se todas as preoccupaçõe8 a esse 
respeito e della se desviaram todas as att"'n~ 
ções. Entretanto,. a situação antes aggravou~ 
se, que melhorou; e mais que nunca exige de 
nós solução prompta essa questão . que o ora
dor reputa-a questão pae e mãe da crise po•. 

. . 
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litica. As di ffi.culch\des em que a. industria 
hoje se encontra constituem uma modalidade, 
ou, si quizerem, uma consequencia ela si
tuação financeira; e como se apresenta com 
um inulludiTel caracter ele 1.1rgencia, é mister 
que desde já lhe prestemos attenção. 

Assim ~e pronm1ciando, o orador julga 
conveniente desde já declarar que Jôeputa 
inconveniente· e inacceitavel o recurso CJ1.!e á 
Camara foi proposto pela illustrada comrnis
são de fazenda e inclustrias. (.4.po iados .) 

Sem querer entrar agora na analyse desse 
projecto. declara que não póde sufi'l'agar com 
o seu voto uma emissão de cem mil contos 
dsifa.rçada. em apolices que são papel-moeda 
vencendo juros (opo iados) . Isto, porém, não 
inhibe o Conp·esso ele reconhecer que a excep
cwnallclade da situação reclama a intervenção 
dos poderes publicas, de modo a auxiliar 
efficaz e mora.lisadarnente as inclustrias na.
cionaes que precL~am e reclamam esse auxilio. 

Uii'I Sn.. DEPUTADO - Então a lavoura tam
bem precisa de auxilio . 

0 SR.A.I.Cll.\1)0 GUANABARA diz que a lavomõa 
- tem- n'o ouvido a. muitos lavradores - só 
precisa ele lJraços. De resto , ella tem sido mais 
de uma vez auxiliada directamente pelos po
deres publicas, o que · até constitue um argu" 
mento em favor elo pedido que ora nos dirioiu 
a industria. o 

0 SR . OLIVEIRA PINTO- 0 Estado tem 
feito muitos sacri.ficios. mas a lavoura não 
tem ·sido devidamente aÚxiliada. 

0 SR. ALCI?\'DO GUANAB.'.RA. diz que não lhe 
parece que, pelo facto de se terem dado na con
stituição das emprezas desvios de dinheiro, 
malversaç:;:es, ladroeiras, diga-se, não lhe 
parece que llOr isso deva o governo cruza1~ os 
braços e ver impassível afundar-se e desapa
recer o pouco ou muito de real, de e:ll'ectivo 
e de conveniente que existe ainda. Os crimes 
-puna- os o Poder Judici.ario; mas a obrig-ação 
de attender <'• crise economica., que é tambem 
política e IJÓcle ser social, essa nos incumbe 
sem nenhuma duvida, e a ella temos estado 
inteiramente alheios, porque a yerdade é que 
apenas o i!Justre deputado por Alagoa.<; tem-se 
esí'orçado por chamar a attençilo da Camara 
pam estes assumptos. 
, Não quee ::.longar-se neste momento , em que 
e s1mples portador de uma representação com 

· cuJaS doutl'i.nas p6de até não estar inteira
mente ele accordo ; mas acredita que o Con
gresso deve discutir esta questão, e,<forç.an
tlo-se para resolvei-a cmn brevidade . 

Nestas condições, pedindo á mesa. que man
de inserir a representação, que lhe envia, no 
lJim·io do Con,cwesso, requeren\· tambem que 
.::;eja i.ncluido na ordem elo dia o ptõojecto ela 

commissão de fazenda para ser vir de base á.' 
discussão. 

Vem á mesa é lida, e enviada á com missão
de fazenda a seguinte 

R ep1·esentaçao 

Srs . membros do Congresso Nacional ....:... Em 
uma grande reunião de representantes da in- 
dustria nacional fomos eleitos para apresen
'k'l.r- vos uma petição reclamando vossaattenção 
para o período da mensagem do illustre e 
digno chefe do Estado, o marechal Floriano 
Peixoto , recommendando a vossa solicitude 
pelos interesses legítimos do povo lJrazileiro,. 
auxilias á inclustria nacional, para que possa 
ella vencer as graves difficuldatles em que se 
acha presenterí1ente . . . 

Satisfazemos a tão honrosa i.ncumlJenciacon-
tlados no vosso patriotismo, sciencia e expe
riencia. 

Permitti , portanto, illustres concidadãos, . 
que em breves palavras vos exponhamos a 
opinião unanime de nossos comittentes e de 
quantos preoccupam-se com os destinos br_i
lhantes ele nossa patria, inspiraaos no deseJO 
de vel-a grande e prospera sob o reg;imen re
publicano, honrando o t rabalho nacional, ver
dadeiramente autonoma e não tutellada sob o 
regimen colonial transmittidci pela metropole 
á inànarchia e elo qual. nunca pôde esta liber
tar-nos. 

Nii.o trataremos, neste momento angustioso, 
da exposição (le medidas g_o_vernamentaes con:
plexas, conducentes a mmor desenvolVlmemo 
da industria e do trabalho nacional em cir 
cumstancias normaes . Só nos occU:paremos da 
necessidade urgentíssima de remover uma per
turbação 'grave, mas reparavel , no regimen 
industrial, assemelllavel ás crises de nutrição 
e crescimento dos organismos vivos e por isso 
facil de remover-se por meios adequados e pru
dentes , applicados. porém, em tempo e com 
criterio. 

Para melhor fazer o historico da questão 
permitti-nos ler uma pagina da representaç:ãe 
dirigida pelo Centro Industrial, a 29 de se
tembro de 1890, ao preclaro ministro da fa-
zenda do governo provisorio . 

Dissemos então: 
No meio actual ele geral renascença, de fun

dadas esperan<;>.as de progresso e melhoramento 
de todas as classes sociaes e ramos da pu ... 
blica administração, quando os germens de 
civilisação fecundam-se, prenunciando os es
plendidos destinos do povo a quem coube a 
região mais rica da terra, si a industria na
cional ficasse inditferente. subtrahindo-se ao 
valente impulso ela revol1.-içí1o, em breve o dia 
15 de novembro seria. mais um dia de decepção 
a aj untar ~· historia das heroicas ingenuidades 
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pojml<1res como o 7 de setembro e o 7 de collaboradores della, multiplicadores do valor 
abril. Todas as grandes esperanças se desvane- de S\JUS lJroductos. 
ceriam como um sonho, as alvoradas se dissi- O exemplo da America elo Norte o está 
pariam como fogos factuos e o ingente esforço mostrando: a solução de todos os problema,s 
dos patriotas nos teria conduzido apenas a uma economicos e sociae:; para os paizes novos póde 
simples miragem. achar-se na animação do teabalho nacional. 

A revolução seria uma simples substituição Um povo que o ·comprehende e pratica at-
de p=ssoal político, quando muito imposta por trahe e absorve os elementos de trabalho su
principios a.bsolutos estereis, pela philmophia perabundantes nas velhas nações: assimilla 
abstracta, sem a utilidade pratica de uma capitaes e industrias, riquezft e intelligencia. 
renovação economica e social para melhorar Um povo vegetando no regimen <;olonial, 
a.s condições de vida e progresso de um povo, embora se diga independente, é explorado mi
sem forúecsr-lhe os elementos de autonomift seravelmente como bom e ingenuo freguez : 
esta vel, independente da força armada . anda a implorar trabalhadores ele porta em 

EmlJora republicano, o Brazil continuaria porta,com a bolsa na mão e só adquirindo pro
sob o regimen colonial, com um povo simples- letarios incapazes e vagabundos. excrectos e 
mente ag-rícola e colhedor ele ma terias primas pur-gações dos ve1110s organismos sociaes . 
para a Europa,que lll'as reverte fabricadas com O trabalho intelligente não emigrará para 
lucro enorme, que lhe fornece toch~s as manu- um paiz onde não achará 1wotecção; preferirá 
facturas, todas as causas indispensaveis á v ida negociar com elle a distancia. Póde fornecer
e ao bemestai:·, de accordo com o systema lhe capitaes a bom juro, si o povo for honesto, 
commercial de que somos victimas· como os mas não irá collaborar com elle. 
povós da Asia e da Africa.. Póde esse povo modificar sua legislação, fir-

Continuariamos embalados na lumnonias mar o systema político mais liberal, 0fferecera 
economicas elo livre cambio , . cujas reei- nacionalisação ao estrangeiro,equiparando-oao 
procidades . illusorias são com tão pouca indígena, si não honrar e proteger o tr'aballw 
sinceridade praticadas pelos povos industriaes nacional, em vez do fabricante elle verá apor
do velho mundo... tar ás suas plagas a velho Shylloc, que lhe 

Serão necessarias as calamidades de uma dirá: « I wiU bay w!th you, séll with you, ttJ.lh 
guerra e 0 bloq1.1eio ele nossos porto~ p:tra que with yo~t, wallc 'l.citk yott anri so following; but I 
se desenvolva a nossa. industria, como aconte- will not eat tpith yoH, d1"inh with you norpray · 
ceu a outros povos, em situações que nã.o de- with you. Shylloc não se amalgama com a po
vem volver mais~ pulação,não é elemento de riqueza: vive á par-

te, fazendo seu negocio, ralhando quando per
Não. Basta apenas deduzir os corollarios ela tilebam suas combinações commerciaes e 

nossa gloriosa e feliz revolução em toclos os quando 0 convidamm para qualquer tralJalho 
ramos da actividade l)acional. pat1•iotico nos responde inv .. rialmente: « What 

O regimen actual eleve constituir a vercla- news on the Rialto ? » Que póde-se traduzir: 
deira independencia e autonomia do povo bra- como. vae o cambio ~ 
zileiro. Basta assentar o desenvolvimento do Nesse grandioso movimento de emprezas in
trabalho nacional no terreno desbravado e em- dustriaes, que surgem e ampliam-se, de capi-
basaclo pela. Republica. · taes que se escondiam medrosos e agora aco- . 

Uma prova evidente da fé popular nas no- dem pressurosos a fecundar o trabalho, de 
vas instituições ahi está na resolução com que bancos que os multiplicam accelerando a sua 
a iniciativa individual, indifl"erente nol aba- circulação,nesse impulso benefico que, em pou
los políticos anteriores, · ltgora sahiu a campo cos mezes, com a Republica, transporta para o 
ousadamente, assentando o arcabouço da in- rotineiro Brazil o maravilhoso espírito do pro
dustria nacional . gresso da. Americ.:1. do Norte, não pócle o go-

As em prezas reproduzem-se, os capitaes con- ver no deixar ele, com intelligente plano, abrir 
gregam -st> em sociedades para a transforma- os canaes em que corra a torrente fecundante. 
ç:ão da agricultma e industrias annexas; para A' vossa iniciativa, Sr. ministro, já é deve
a expansão das industrias manufactureiras, dor o trabalho nacional de importante contri
que apenas existiam como um protesto contm buição .· A ella não ·· póde escapar o que resta 
os erros economicos e mantidas pela força de ainda a fazer . · 
vontade de alguns crentes ; para a inaugura- Quando nações do velho mundo, como a 
ção de novas f<tbricas,apropl'iando as materias Fran1;,a. a Allen'lanha e outras protegem suas 
primas do paiz, utilisando braços imprestaveis industrias com medidas indirectas e dil·ectas 
á agricultura, aproveitando o trabalho da e os americanos do norte tornam quasi prohi
mulher e do menino, as constituições em que a bitiva a éntracla de manufacturas similares ás 
deficienf'ia dft força muscular é vantajosamente de suas fabricas, ninguem poderá. imparcial
substituída pela cl2licacleza e intelligencia do mente arguir-nos quando pedimos ao Estado 
lavor: parasitas da àgricultura. outr'ora, hoje auxílios moderados, não para excluir a indu-
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strüt estrangeira, mas para que possamos com repentina não raras vezes são maiores do 
ella comp2tir, igualadas as condições da que as / vantagens cogitadas pelos legisla-
lucta. dores». · 

Com taes compensações depara-se, especial- Sem duvida o pouco cr·iterio elos bancos 
mente no regimen aduaneiro, em paizes que emissores e especialmente ele tres desta capi
não podem pt'escindil' elas alfanclegas. E' ne- tal, derramandv em desastrosa concurrencia, 
ces::ario que essas repartições, embora-essen- aos borbotões, o papel-móecla. decretado para 
cialmente fiscaes, se rejam ele modo a não fomentar a iniciativa individual e o espírito 
prejudicar, antes a favorecer o trabalho na- de associação, converteu a projectada irriga
cional. O thesouro p:)cle encher-se á farta ção fecundante em inundação subversiva_ 
nesse empenho : prova-o o raciocínio, e sensi- O meio tornou- se mais propicio á desenvol-:
vel argumento é o exemplo da America. elo tura elo jogo de praça, á agiti:1.ção vertiginosa 
Norte O que se perde na diminuição ela quan- das ambições desordenadas com a miragem de 
tidade das manufacturas, ganha.-se no au- grandes fortunas repentinas, do q Lle á accom
gmento dos direitos e na importação a maior moclação ela vista ás perspectivas reaes das 
de materias primas. · modestas, mas solidas construcções lentas do 

E quando mesmo houvesse diminuição de trabalho. ' 
rendas por essa arrecaclação, profusa compen- Desse movimento febril provieram como sym
sação oífercceria a da renda interna, índice ptO'mas fa,taes algumas illusões e inesmo allu
mais sE-guro da prospericlade social , além de cinações nos calculas do espírito creaclor das em
tantas outras vantagens políticas e policiaes. prezas; mas, em geral, os erros de orçamento 

Basta considerar que um gmncle numero procederam da d.esvalorisação subi ta do ~eio 
de proletarios e ele imiteis consumidores a circulante, aggravada pela trepidação das me
cargo da sociedade são convertidos pela inclu- clidas governamentaes. 
strüt em productores e multiplicadores ela ri- Basta lembrar, sem recriminações, a. sup-
queza; que muitos proeluctos elo solo, sem nressão da cobrança elos direitos de consumo 
valor actualmente , serão pol' ella utilisaclos, êm ouro, annullando-sé o registro automatico 
pm·a twaliar-se o accrescimo de materia tri- regulador ela impol'tação, decretado como re
butctvel que achará o thesouro para compen- medio seguro para, fct~er subiT o cwnbio e cli
sar pequenas diíferenças elas rendas das alfan- minuir· a carest:'n da vida! 
degas . Emqnanto preeipitava-se o valor d<t moeda 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . papel, chegavam da Europa as .eneommendas 

O governo provisorio compenetrou-se , com elas em prezas industriaes, formuladas a cambio 
grande elevação cL~ animo, de sua missão e a quasi par, pn.ra serem pagas a cambio ínfimo._. 
industeia nacional alentada e robustecida A üitferença entre o preço por que foram ar
apoiou o regimen repnblicano,cujo lemma el'a çatlos e o preço por que fontm pagos os ma
tctmbem o seu- Or·c/e;;z e P1 ·or; resso. chinismos e materiaes importaclc;s attingiu 

Mas o movimento que impellia capitaes e a muito mais· do duplo. Assim, o capital 
actividades, que eretwa emprez,ts e associa- destinado á montagem completa dos estabele
ções para desenvolver'" inclustria, foi pertur- eirnentos fabris malchegavapara o pagamento 
bmlo por causas políticas, f<1taes nos períodos dos instrumentos! Obrigados a novas contribui· 
de reconstrucção mtciooal, e tambem por er- ções, os associados raras wzes puderam fa
ros economicos bem conhecidos. Não é neces- zel-as e emprestimos insufficientes e onerosos 
sario expol-os em detalhe, mas parece conve- vieram aggravar a situação da,s companhias e 
niente mencionar n.penas a sua principal ori- elos bancos fornececlol'es ele. capital. 
gem e os remeclios violentos empregaélos pal'a Em tão crit:cas circumstancias fez-se sentir 
corrigir inop1)ortum1mente as abermções elo a intervenção elo governo,não para regularisar 
uma organisação economica, tão bem conce- o systema das emissões e contei' o exaggero 
biela como mal praticada, pnncipalmente por ela creação de novas companhias, mas para 
falta de firmeza e ele systema dos clirec:tores supprimir de chofre as primeiras e entorpecer 
ela lJolitica fina.nceim. ele modo desastrado a vida de associações ano-

As mecliclas a que alludimns, si foram uteis nymas, já existentes. 
em geral, como alguns suppõem. sem contes- Repetidas reform<ts da legislação. com etreitos 
ta(·ão foram obnoxias <1 mmtas em prezas grau- retroacti vos, inconstitueionaes, tornaram pre
diosas nnscontes, a mnitos commettunentos eario todo o regimen do anonymato. 
merecedores ele protncção, porque, embora in- Os remedios imprudentes, em vez de suppri
spiraclos no interesse elos fundadores e asso- mirem o mal,como illusoriamente·pretendíam, · 
dados, eram collabomdores do progresso do vieram collaborar com elle na destruição do 
paiz. organismo industrial. 

M<Lis um<L vez justificou-se a proposição! Accrescentai ttg-oraas perturbações l)Oliticas, 
tão hem demonstrada por Herhm't Spencer, as incertezas em que temos vivido sob conti
- « Os males imprevistos ele uma reforma . nuas ameaças de desordens, açulad<Ls e ex-
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pioradas pelos inimigos internos e externos do 
regimen actual:. . a reacção natural elo as
sustadiço espírito ·commercial, sobretuclo de
pois do · grande e recente mallogro de uma 
operação financeira, aliás patrocinada pelos 
grandes bancos e pelo governo, catastrophe 
que arrebatou em sua voragem grandes capi· 
taes e infelizmente tambem as pequenas eco
nomias dos pobres. Considerai todas · eSsas 
causas e tereis a explicação do estado actual 
da praça, onde predomina, a par da geral 
prostração, o movimento de retirada precipi
tada de capitaes para abrigarem-se dos e:lfeitos 
temerosos da especulação. · 

Entretanto,esse grande numero de em prezas, · 
representando avultadissimas sommas, occu
pando milhares de operarias e producto de 
grandes energias e iniciativas pa.rticularese 
associadas, fructo ele trabalho per·sever~.nte 
âtravés de mH contratempos e emulações, 
precisa urgentemente ele capital relativamente 
exíguo para terminar a mont.:'l.gem de fabricas , 
cujos machinismos estão pagos e armazena
doo. . 

E' para essas emprezasumaquéstão de vida 
ou de mor re l1ma capital acldi0iona1. 

Onde acbal-o,quando é geral a desconfiança 
e a.baticlo,quasi anniquirado, o espírito de asso
ciação, e vasios· se acham os cofres dos bancos 
industriaes 1 

Recorremos ao governo vindo solicitai-o elo 
Congresso N acionai. · 

Em tempos normaes póde-se impugnar esta 
pretenção para obedecer a preceitos e doutri
nas ele · escola: nas circumstancias actmtes, 
creadas em grande parte pelo mesmo governo, 
uma reéusa. delle seria vercladeirfl. cleserção,da· 
qual resultariam desastres cujas consequencias 
seriam muito mais diflicil remover. 

A questão não é só ele retardamento no eles
envolvimento do paiz: · ella é tambem <tHa
mente politica,porque não se trata sómente da 
sorte de alguns capitalistas e das economias de 
centenas de famílias empenhadas nas empre
zas industriaes, trata-se especialmente de 
muitos milhares de operarias, que não podem 
ser dispensados repentinamente elo trabalho, 
maxime qllando a viela tornou-se tcl.o penosa 
e as subsistencias tão caras·. 

De mais o mallogro dessas tentativas difli
eultará a renovação de iguaes commettimentos 
em futuro proximo, por uteis e viaveis que 
pareçam. . 

Com ra~zão disse um economista : «o cada
ver ele u.ma empreza industrial é um espan
talho que por muito tempo arreda a iniciativa 
individual do campo onde elle jaz. » 

A' Importação de machinismós e de instru
mentos de trabalho querem alguns acl versa
rios da industria nacional attribuir exclusiva

Camaep. V. III 

mente á clepressã:o do cambio, por ignorancia 
ela complexidade desse phenomeno. O cambio 
é um quociente da exportação pela impor
tação, incluídos nesta todas as causas ele 
export.:'l.Ção de capitaes. 

Poderíamos exigir todos os factores compo
nentes elo denominador : por exemplo, as 
emigrações de capit.:1.es elos especuladores ce
vados na agiotagem e jogatina da bolsa, para 
os quaes, torló cambio serve, preoccupados em 
fugir com elles ao clamor das victimas e á 
repressão ela justiça, cujo andar é infelizmente 
muitas vezes claudicante ; as clespezas onero
sissimas com a acquisição de immigrantes ,que 
àliá.s virão espontaneos e em grande cópia 
quando o trabalho nacional desenvolver-se 
convenientemente ; a importação elo enorme 
material elas emprezas custeadas direct.:'l.mente 
pelo Estado ... 

Si entrarem em calculo todas as causas da 
prostraçã:o do cambio, não seni descabida á 
industria nacional a invectiva do poeta latino, · 

Dat veniam cor·vis , ve:xat cens-ura colwnbas. 
- Juvenal, S at . · 
. Acceitamos, , porém, francamente a nossa 
co participação. A importação ele machinas 
concorreu para a depressão elo cambio, mas 
os e:lfeitos dessa causa estão passados. Não 
pedimos capit.:1.es para novas importações : 
queremos fazer funccionarem · es,qes instru
mentos par· a 1·etribui1· em JJouco tem1Jo ao pai?; 
os sacrif.cios actuaes e passados. 

A' industria. pertence uma runcção equi
valente á. da agricultma : emquanto esta 
faz avultar o nwner-m/rrr da fracçilo cam
bial pelct exportação , aquella reduzirá o 
denoli~inaclm-, supprindo o paiz de muitas ma
nufacturas até agora exclusivamente minis
tradas pela impor-taç-ão do e~trangeiro. Em 
breve poderemos até exportar muitos artigos, 
cujas ma terias primas nos offerecem l1osS_?S 
riquíssimos sólo e sub-sólo, coop~rando. então 
parallelamente com a lavoura para a nqueza 
nacionàl, supprinclo mesmo as deficiencias 
della nas crises agrícolas. 

Já ref'utámos em outra occasião ( • ) o esc 
pecioso sophisma dos que aflirmam caracer a 
inclustria nacional ele cambias baixos para 
prosperar : equivoco pernicioso que lhe .t~m 
allienado sympathüis e creaclo acl versarws 
gratuitos. 

Para demonstrar praticamente o erro allu
clido, que ó.s vezes constitue verdadeira alei
vosia, não fôra necessario chegarmos ao estado · 
actual de solidariedade no soffrimento ele 
todas as · classes pela deprecição da moeda 
ficluciaria : bastaria o effeito elas medidas do 
governo provisorio, si ellas t ivessem sido pos-

( •) Representaçã:o do Centro Industrial, já 
citada. 

8 
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teriormente tã.o nitidamente comprehencliclas 
e executadas como foram concebidas e pro
mulgadas 

no preparo do carvão e dos minerios do paiz 
e já elevam-se na.s praias elo Oceano Indico 
usinas· rivaes das fabricas inglezas. Que 
falta? Os conhecimentos technicos? Mas o 

Nossos tenazes aclversarios são os explora- oparario inclio será inferior aos 92.000 meni
dores directos ou indirectos do regimen colo- nos e meninas de menos de 15 annos,que estão 
nial : elles serão exaltados republicanos si 0 se atrophiando nas manufacturas textis ela In
governo acceitar a tutella elos nossos forne- glaterra? (') 
cedores de manufacturas e capita.es estran- . Quanto aos nossos operarias. sua aptidão e 
geiros a juro muito superior ás taxas do com- intelligencia está maravilhando os mestres 
mercio europeo, e com todas as garantias. o inglezes que teem vindo fundar nossas fabri
mar(/chal Floriano será para elles um verdadei- cas. Sua omnimoda adaptação a todos o's mis
ro chefe de Estado si reduzir 0 Brazil a uma teres constitue uma superioridade reconhe
simples feitoria do velho mundo na America, a cida sobre o exclusivismo mecanico do ope
nação lm<zileira a um povo exclusivamente rario inglez, diflicil ele mudar de genero de 
agrícola, bom fregnez das fabricas da Europa, trabalho· 
tributaria do.s industriaes ele lá e de seus corres- A substituição elos contra-mestres europeos 
pondentes e bancos aqui destacados,precisamlo por brazileiros tem sido muitas vezes o inicio 
de seus navios mercantes até para a pequena elo peri.oclo de prosperidade nas nossas offici
cabotagem. Toda.s <1S nações industriaes teem nas e fabricas. Em Minas é geral esta obser
reconhecido que mais vale economica.mente vação . 
ter á sua disposição povos atraza.dos e·inge- Infelizmente o zelo pharisaico dos nossos. 
nuos como ·freguezes, do que colonias clis- adversarios por nos:>os interesses tem sedu-,· 
pendiosas. zido alguns brazileil'os e especialmente os que 

Na Europa os negocias vão mal. A :Alie-· se deixam eivar de theorias absteactas e dou-· 
manha emancirJou-se da inclustria ingleza e trinas suggestivas, bebidas em compenpi.os 
feanceza, ele que era, tributaria, convertendo- que, mesmo na. Ensopa, só servem para o 
se em competidora séria. A Russia, libertando currículo acaclemico, porque a verdadeira po
os servos. em v<~z de conservar-se nação agri- litica sempre ·se inspira mais nos intercsse
coh, como a clü"ssificavam os economistas, to r- concretos do que no idealismo puro. A ins 
nou-se manuf1wtora, rivalisanclo com a indus- tuição elos patriotas guia-se pela maxi.ma de 
tria londrina. A lta.lia e a Hespanha vão es- Sullivan-«A protecção ás _industrias nacio-' 
capando ao jugo. naes não e uma questão ele doutrina ou de 

Fóra da Europa esta acontecendo 0 mesmo. esGola., mas, sim cle .bom senso e patriotismo» .. 
o :Mexico poz-se a 1~tbrict1.r tecidos e 0 Brazil, Os inclustriaes brazileiros, elos quaes somos 
conclemnado pelo::: economistas a. plantar 0 al- orgào. não· fazem questão do modo por que 
gocliio para as ta.bricas ele Manchester e Li- hão de ser ministl'ados os auxilos impetrados: 
verpool, jl1. está tecendo f~tzendas grossas e sejmn elles effica.zes e promptos. 
ri:3cados que devia recelJer dellas. As industrias ele transportes, ta.es como as. 

das em prezas de estradas ele ferro e navegação 
A propria India está se transformando. precisam el e capitaes por emprestimo e ele re

Quanto parecem distantes os tempos em que visão de stws tarifcts. Esta necessidade póde 
os inglezes, s2nhores do Indostào, prohihiam, satisfazer-se firmando uma escala movel de 
sob pena ele confisco, o traba.lho dos teares preços, ele modo a corrigir, equitativamente 
na colonia. Os c oolics só deviam plantar o al- e tanto possível, as fiuctuações elo valor do 
godão e as especiarias, colher a lã bruta elas meio circulante . 

. ovelhas, para trocarem estas nmt~rias primccs Quanto á prestação elo capital, em alguns 
com a metropole pelos procluctos fabricados, casos talvez s~ja. mais conveniente converter 
e por velhas ferramentas vemliclas por preços a garantia ele juro.s por emprestimos com hy
exorbitantes. Ganhavam-se 1brtunas colossaes potheca sem gravar muito o thesouro. Esta 
em Londres e Manchester, emquanto as In- operação servirá principa.lmente para os pro
dias arruinavam-se. Riquezas inauditas, in- longamentos e poupará. ás companhias e ao 
sensatas accumulavam-se nas burras dos ne- t hesour-o as comrnissões e alcavalas elos em
gociantes inglezes, convertidos em nababos á prestimos feitos sob garantia de juros . Titu
custa da miseria do povo. los especiaes de renda e de amortisação podem 

Hoje, o Inclostão exporta para as Inclias Hol- ser· emitticlos pelo governo para esse-fim. · 
landezas .. para. a China e Africa mais de 100 Simplificacla.s assim as relações entre o go
milhões de rrancosde tecidos p2sa.nclo 1.500.000 verno e as companhias, quailtas questões se· 
toneladas metrica.s .-- evitariam, q_ua.ntos confiictos e attritos se, 

Em lO annos talvez não importará mais te-
cidos inglezes e, o que e mais grave, nem 
ferro . Venceram-se as primeiras diíficuldades (*) Kropotki.ne-La Conquéte du Pain. 
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. oupprimiriam com a eliminação do interme
diaria ertrangeiro ! Vossa sabedoria resolverá 
o que for melhor. 

A 's outras industrias basta o emprestimo 
de capital com juros razoavel e amortisação 
graclual. A hypotheca elas fabricas, incluindo 
edificios, terrenos, machinismos e accessorios, 
por metade ou menos ele seu valor, conforme 
<êpreciação escrupulo~·a, offerece soliclissima 
gerantia. 

A operação pôde fazer-se por intermedio de 
bancos ou directamente, por emissão de apo
lices eommuns ou especiaes ou por empresti
mos sob caução de títulos, ele qualquer natu
reza., ele divida federal ou títulos de prelação 
garantidos. 
~ Como vêdes, illustres cidadãos, riede a in-. 
dustr ia muito menos do qúe concedeu-se libe-
ralmente álavoura. · 

Ccim effeito, os bancos incumbidos de taes 
auxílios obtiveram do thesouro arandes ca
pitaes a pm;os lm·gos e semjtwo e ()s empresta
ram a 6 o; .. por bypotheca e até por lettras. 
Embora onerosos ao Estado, esses auxi
lios,prestados ha tres annos. já produzira tu ta
manhos beneficio~ que pócle-se considerar ja 
começada em larga escala a retribuição do 
erariu com o augmento de proclucção e rendas 
publicas . 

Só não se fará a reversão integral dos ca
pitaes prestados si os bancos intermediarias 
soffrerem alguma catastrophe e si o governo 
não tratar de garantir, como deve, o paga
mento dessa divida. 

Srs . membros do Congresso Nacional. a in
üustria brazileira espera que não abandoneis 
repentinamente a patriotica política tão bri
lhantemente iniciada pela Republica. 

Não podeis assistir indifferentes ao naufra
gio de alterosos galeões do trabalho nacional, 
após tão penosa viagem e ja na entrada do 
porto da metropole. 

Não ouvis o estridente grito das sinistras 
procellarias interessadas em nossa ruína ? 
Consentireis que :fique apenas ao governo a 
triste missão de corvejar sobre tantos destro
<,,os para na praia. luctulenta apa,nhar os direi
tos de expediente das machinas ? 

Dr . .A.nJonio Felicio dos Santo:;. 
Dr. 1)cmlo de Fro ntín. 
A . -C. Chrwes ele FaTict. 
G. Osorio de .Almeida. 
Dr . .!osd da Cw~ha It'en·eiro . 
Dr. Jlianoel Bum·qu~ de 1liacer!o . 
José j)([aria Teixeira de Aze·vedo. 
Joaq-uim Dias Custodio de Oliveira. 
D ominique Level. 
"1. A. Fer·nandes Pinheiro . 
Dr. Adolpho de B arros. 

O Sr. José Be-vila.qua- Sr •. 
presidente. só hoje me- é dada a honra de 
apresentar á consideração da camara um 
projecto de lei que exprime sem duvida o 
pensamento unanime desta corporação, assim. 
como é a aspiração legitima de todas as almas 
verdadeiramente patrioticas .. 

Entre nós, Sr. presidente, no Brazil, o 
,facto para que eu chamo a attenção da ca-· 
mara é uma necessidade, visando intuitos al
tamente levantados e que, entretanto, ainda . 
teem sido completamente descurados. 

E' verdade que a nossa juventude como 
nacionalidade política ; que o atrazo que nos 
adveiu do regimem que nos infelicitou até 15 
üe novembro afóra quasquer outros pn~juizos, .. 
que não é opportuno apresentar. de certo 
modo atenúa a gravidade da· falta que temos 
commettido. 

Não vejo, Sr"presidente, livro' mais com
pleto e perfeito para o levantamento do senti
mento cívico; não vejo quaes outras paginas
mais eloquentes para a formação do caracter, 
para aperfeiçoamento elo sentimento de venera
ção elos povos do que os monumentos erigidos a 
memoria dos grandes servidores da patria, 
elos benemeritos da humanidade ! · 

Não lla melhor estimulo, nem melhor es
cola ele civismo ! 

No Brazil. muito pouco ha
1 
a este respeito. 

Em uma ou outra cidade um monumento 
modestissimo,como em Maranhão a Gonçalves 
Dias ; na Fortaleza, ca.pital do Ceara. minha 
terra natal, uma esta tua á rnemoria elo grande 
patriota general Tiburcio ... 

O SR.CANTÃo-E.em Belém hauma estatua ao
general Gurj ão e outra ao Dr. Malchel, levan
tada pela província. 

O S.R. BEVILAQUA-Aqui, nesta capital , um 
monumento moclestissimo em relação aos gran
des meritos do patriarcha da nossa indepen
denci". ; uma estatua, um moYJtao de metal , 
que, na phrase feliz ele um illuscre membro 
desta casa,é '" mentira de bronze apresentando· 
uma carta de ferro ao povo brazileiro ; e um 
monumento altamente significativó, muito va- · 
lioso pela sua origem : grande, enorme tia 
modestia ele suaJl proporções, levantado á me~ 
moria do nosso grande artista dramatico João 
Caetano, devida incontestavelmente aos es
forços ele um seu discípulo e collega ele arte, 
não citando alguns outros projectos em 
moroso andamento. 
· Sr. presidente . a. historia da liberdade po- . 
litica da nacionalidade lJrazileira, em ultima 
syntliese,lm ele resumir-se em tres grandes e 
luminosos capítulos : um, em que será. escri
pta a historia gloriosa ela conjuraçlio Mineira, 
synthetisa.cla no vulto apostolico ele Til;adentes 
as aspirações de independencia sobre o fôrma 
republicana. tendo por desfecho lutuoso a as- -
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sassinato criminoso do grande. patriota Tiraden
tes ; o segundo, consag-rado á glorificação elo 
~rande patriota promotor ela nossa indepen
dencia, sob a fórma monarchica , embora, 
de José Bonifa.cio, cuja memoria veneranda 
foi tão mal apreciada pela desorientação· de
mocrata até ha pouco tempo, mas felizmente 
hoje dignamente comprehenclida e commen
ta.cla; e, por ultimo, o coroamento desta nobre 
aspiração, desta grande obra., a historia da, 
proclamação da. Republica, consubstanciada na 
acção e na p2ssoa de seu immaculado funda
dor, Benjamin Constant. 

O rneu pemamento, Sr. presidente, é fazer 
. com que seja, no mais curto pra.zo, saldada 
esta divida cl? honra da Repuhlica Brazileira 
para com o seu immortal percursor Tira
dentes. 

E' pena que J1a celebraÇ<'to de seu c~ntena
rio , no local em que se deu o se~1 glorioso 
supplic'o, perfeitamente determinado, de mo
do irrefutavel e cabal, como facilmente se 

. verific::t da brilhante serie ele a.rtigos publi
cados, em abril, no Jonzat elo C<Jmmer·cio, por 
um nosso illustre compatriota, o Sr. Miguel 
Lemos, que este local ai cda continue profa
nado pela exploração ele uma em preza indus
trial! 

Não sei a que lamentavel desídia possa at
tribuit· tão grande fa lta.; mas parece-me que 
a 21 de o.bril de 1892 não devia _por um mi
nuto, siquer, continuar semelhante profana
ção, m•'wmente quando o processo de de~apro
priltÇ'.ão <lo terreno jà tinha sido iniciado . Por 
essa occasião aventou-se a idéa ele dar anda
mento n.o pro~ecto do monumento á memoria 
de Til"<telentes, mas nada ha ainda feito no 
sentido lht effectividade desta idea, e, é visan
clo este fim, que ca!Je-me a honra de apr~en
tar um pr•-decto ele lei, firmado por muitos 
illustres collegas, pelo qual fica. o Poder Exe
cutivo autorisaclo a abrir concnl'rencia pu
blica. para apresentação de projectos para o 
monumento e ao mesmo tempo a conferir (lous 
premias aos dons primeiros classific!1clos. 
Depois, naturalmente, pedirá meios ao Con
gresso para executa.r o projecto acloptado . 

Eu confio, Sr. presidente, . que o Poder Ex
ecutivo não clescurará. elo re~ate desta divida 
ele homa ela Repü1)lica e procurará seguir a 
norma mcüs cri teriosa na sua execução. 

Em todo o caso, não é de mais lembrar qual 
o pPocesso que, ao meu ver, deve ser seguido, 
embora não constituindo uma ol)rigação elo 
presente projecto ele lei. 

Abrir- se-1m concurrencia publica, aqui e 
no e,~tl'angeiro ; unt jury, especialmente esco
lhido de artistas e outros delegados competen
tes, fará a classificaçcío elos projectos, e os es
colhidos serão expostos ao publico durante 
algum tempo, pam depois ser firmado o con
tracto definitivo. 

Agora, Sr. presidente, só me resta pedir a 
V. Ex . que ampare a sorte deste projecto de 
modo a que transite rapido pela commissão 
respectiva e. em pouco tempo, seja assumpto 
para ordem do dia. (Muito bem, 'muito bern). 

Fica sobre a meia até ulterior deliberação o 
seguinte 

I'ROJECTO 

O Congre.'lSo Nacional -decreta: 
Art . 1. o Fica o Poder Executivo autorisado 

a abrir concurrencia publica para um pro
jecto ele monumento á memoria do immortal 
precursor e martyr da Republica no Brazil 
alferes Joaquim Jose ela Silva Xavier- o Tira-
dentes . · 

Art . 2 . o O monumento será erigido no lo-
cal do supplicio . · 

Art . 3 ." Serão concedidos prernios aos dons 
melhores pl'ojectos em desenho: de 13:000$ ao 
primeiro e ele 7:000$ ao segundo classifi
cado . 

Art. 4. o Ficam revogadas as disposições-em 
contrario. 

Sala das sessões, 4 de juiho de 1892, 4° da 
R.epublica .. -Josi Beviloqua . - Santos Pereil·a. 
- BezerTil .-Jo<io Lopes. - FJ·eclerico Borges. 
- Gonçalo de Lagos . - Marciano de lrlagalhães. 
- Erico Coelho. - JoaqtLim Penwmbuco . - Fe;·-
rei(t B randao .-Cesa;· io Moita Junio1·. - Ale
xandre Stochle1·. - Athaycle Ju n·iOl' .- João de 
Avellw·. - Nilo Peçt~1lha -Urbano llfa.rcondes. 
- iliurw.-Leonet Fr lho .- Brazilio dos Santos . 
-JJ1at tct BacellM· .- Casimira .!tmior. - Almi"-
nio A.ffonso. - Ivo do Prctdo . - M. FallcÍtlr."io . 
- Felisbello Fr·eire. -Joao Lttiz. - Costa llfa
charlo. - Glicerio. - L atLro MLtller . - Dyonisio 
Ce;··queira .- Palleta. - Viotti . - Julio de llfes
quíta - Alf,·edo E!lis.-Paulino Cw·los. -A1·is
tides JJiaia . 

OS r· .Fon8eca .I-:fer:ntes,escudaclo 
em artigo da no>sa Constituição e nos prece
dentes estabelecidos pela maioria, v:em apre
senta.r um requerimento de informações ao 
governo, sobre si está em vigor o art. 72 § 12. 

Como se sabe, o Conservatorio Dramatico é 
um tribunal de censura ao pensamento. O 
art . 72 § 12 estabelece a liberdade ele pensa
mento.da tribuna ou ela imprensa; ora, o Con
servatol'io Dramatico outra cousa não é sinão 
a censura do pensamento manifesto em uma 
tribuna, qual é o theatro, não só verdadeira 
tribuna, mas uma escola de costumes e de 
critica . 

O honrado ministro do in'eriorqne, por in
felicidade deste paiz,cami'lha de erro em erro, 
que é censurado pela nossa imprensa, mani
festando, pelos seus actos, clesaccordo com o 
Presidente da Republica e desaccordo com-
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sigo mesmo, acaba de fazer nomeações· par-a 
essa institvição que restabeleceu, infringindo 
a nossa Constituição. · 

Não entra na apreciação da competencia 
dos illustres cidadãos nomeados para os cargos 
de que foram investidos pelo ~onra~o mi
nistro, mas contesta a competencw. elo lllustre 
ministro em restabelecer este serviço que vae 
de encontro a preceito constitucional. 

Assim, pois, apresentando este requeri
mento, só tem em vista saber, . de fonte 
official, si o governo entende que o theatro 
seja ou não uma tribuna e si o art. 72 se 
oppõe ou não á creação do Conservatorió Dra
matico. 

Parece-lhe que este serviço é remunerado 
e, como tal, incumbe · ao Congresso deliberar. 

Vem á mesa, é lido e apoiado para entrar 
ém discussão o seguinte · 

Reque1· imento 

Requeremos que, por i~termedi~ da mesa, 
se solicitem do governo mform_açoes,sob~e o 
restabelecimento do Conservatono DramatJCo, 
intituição que devia ter sido extincta pelo 
art. 72 § 13 da Constituiç-ão. 

Sala das sessões, 4 de ju_nho de 1892. 
Fonseca 1Iermes .-Flew·y Cw·aclo .-A . Mo
reira dft Sil'Vct.-Tolentino de Car·valho. -
Cassiano do · Nasc imento. 

o Sr .. J osé Mariano lembra á 
cama.ra que o art. 9" ela Constituição deter
minou em um dos seus paragraphos que aos 
estados caberia a cobrança do imposto da 
transmissão . de propriedades . Foi quest:i.o 
essa muito debatida no seio do Congresso 
Constituintr,, e, afinal, victoriosa pelo modo 
porque a Constituição a estabel~ce . 

Mas o honrado secretario ela fazenda acaba 
de ordenar aos funccionarios de fazenda da 
União nos estados que procedam ahi á co
branç-a do imposto· sobre a coinpra e venda 

·· de embarcações e que . o remettam para os 
cofres fecleraes . · 

Vae nisso manifesta violação do nosso pacto 
fundamental, contra a qual já protestou ener
o-icamente o illustre governador de Pernam
buco, em officio dirigido ao Senado e á Ca
mara dos Deputados desse estado. 

Como é possi vel que os membros elo congresso 
estadoal de Pernambuco, preoccupados com a 
macrna questão local de saber si póde conti
nu~r no gdverno o funccionario qu~ está em 
desaccordo com os seus membros, nao se pos
sam óccupar com a solução desse assumpto, 
que envolve a autonomia do estad?, o orador 
formuloú a indicaçã.o que manda a mesa. 

Vem á mesa, é l ida e enviada á comm!ssão 
de constituição , de legislação e de justiça a se-
guinte · 

lndicaçao 

Indico que pelos meios regulares se declare 
si, em face elo art. 9' da Constituição Federal, . 
pócle H. União arrecadar impostos sobr-e trans
missão de propriedade pela compra e venda 
de embarcações . 

Sala das sessões, 4 ele julho de 1892.- Jvsé 
Mat'iano . 

Documgnto a que S3 Te 'e•·e a indicara o do (le
lJutado Jose 1liariano . 

« 4' secção - Palacio do governo d.o estado 
de Pernambuco, 20 ele j unho de 1892. 

Sr:s. presidente e membros elo Senado-Sub
metto á voPsa apreciação o officio que, de 
accGrdo com o que dispõe o art. 57§ so in fine, 
da constituição elo estado, emjiei ao Sr. minis
tro ela fazenda. 

Procurando, como vereis, pugmw por um 
direito incontestavel elo estado, espero , Srs. 
membros elo Senado, que, ele accôrdo com os 
intuitos patrioticos em que se inspiram os vos
sas actos; não deixareis de auxiliar este go
verno na reivindicação de uma prer ogativa 
que aos poderes locaes deferiu, sem restricção 
alguma, o legislador constituinte de 24 de fe
vereiro de 1891. 

E' porque vos compete, no3 termos elo : 
art. 36 § 4" da constituição elo està.clo, velar 
na guarda ela constituição e elas leis elo estado 
e representar ao congresso . e governo fede
raes contra. a invasão no territorio do mesmo 
estado, e bem asilim contra as leis da União e 
as do3 outros estados que attentarem contra. 
os seus direitos, é que resolvi enviar-vos os 
documentos juntos, na certeza de que não será 
á mingua do vosso efficacissimo concurso nem 
por falta de protesto desse governo, que será 
cerceada uma attribuiçãão privativa dos con
gre~sos estadnaes. 

Saude e fraternidade. - Alexan ,lr·e Jose 
Bm·bosa Lima .•. 

(Igual á. Camara. elos Deputados . ) 
- Eis os documentos: 
« 3"' secção - Palacio do governo do estado

de Pernambuco, 20 de junho de 1892 . 
Srs. ministro e secretario de estado dos ne

gocio3 da fazenda - O Diario official, de 28 
de maio ultimo, publica uma circular desse 
ministerio, sob n. 22, e data de 24 desse mez, 
a qual declara aos chefes das repartições com
petentes que « pertence á renda federal o im
posto de transmissão de propriedade cobrado 
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-pela compra e venda de embarcações, por- os quaes respectivamente incluiram nas suas 
·quanto, além de estarem ella,; immediata- fontes de rendas o imposto a cobrar-se sobre 
mente sujeitas ás alfa.1adegas ou capitanias dos compra e venda de navios. 
portos, que são instituições da União,não é o Com eífeito, a lei n. 8 de li de janeiro de 
dito imposto, neste caso, o mesmo que a lei 1892, do primeiro daquelles estados, consagra 
estabelece para os bens de .raiz. esse imposto na tabella n. 3, da seguinte 

Venho, Sr. ministro, cllamar a vossa escla- fórma: 
l'ecida attenção para a doutrina que f}SSa cir- «Compra e venda, arrematação, adjudica,ção 
cular inaugura, invadindo em materia de im- insolutem e actos equivalentes de embarcações 
postos a esphera de competencia privativa nacionaes e extrangeiras, 7 por cento,» · 
·dos estados. . Quanto ao estado do Pará, o regulamento 

que baixou corh o clec. n. 405 de 16 de se
Com effeito, a constitniç,ão federal precei- tembro de 1891, ·preceitúa ea:ualmente: 

~a: • -
«Art. 14. E' cleviclo o imposto (transmissão 

Art. 9° E' de competencia excl11siva dos es- inter-;vivos) ... 3o das compras e vendas ou 
tados decretar impostos : 1°, 2". 3", sobre trans- actos equivalentes de «embarcações nacionaes 
missão ele propriedade.» ou estrangeiras, realizadas no estado.» 

Esta attribuição pelo legislador constitu- Sempre disposto a auxiliar o Governo Fede-
in te, cleferida nos estados, nenhuma restric- ral, Sr. ministro, espero, entretanto, que .ao 
ção comporta, pois em nenhum artigo claqulle zelo pelas prerogativas elos poderes do estado 
estatuto se encontra excepção alguma que attribuireis as pondera,çães que submetto ao 
>limite o exercício por parte dos estados,claquella · vosso esclarecido criterio. 
faculdade: 

Ainda mais; si 0 legislador quizesse con- Saucle e fraternidacle.-Alexanclre Jose B ar-
bo;:;a Lima. sagrar a clistincção que se encontra na citada 

circular, deixando a União o direito de co- 0 SR. PRESIDENTE- Nomeio· OS Srs. Fran
brar esse imposto quanclo se tratasse de com- cisco Sodre, Julio ele Mesquita e . Casimira Ju
pra e venda de navios, cel'to que teria feito nior, para. substituírem os Srs. Augusto 
no art. 7" , n. 2, segundo o qual é da compe- de Freitas, Epitacio e Gonçalves Chaves, na 
tencia exclusiva da União decretar: com missão de constituição, de legislação e de 

«Direito ele entrada, sahida e estada de na- justiça ; para substituírem os Srs . . Virgilio 
vios, sendo livre o commercio de cabotagem Pessôa e João de Siqueira na commissão ele 
as mercadorias nacionaes, bem como as es- fazenda , os Srs . Eduardo Gonçalves e Bra~ 
trangeiras que já tenham pago imposto de zilio dos Santos ; para substituir o Sr. Indio 
-importação.» cto Brazil, na commissão de obras publicas e 

Como vedes, nã.o se trata nesse artigo, que e colonisação, o Sr. Garcia Pil'es ; para substi
alias o uni co que da espacie cogita, de compra e tuir o Sr. Jme Mariano, na commissão de 
venda ele navios, mas sim e sómente ele entra- petição e poderes, o Sr. Milton ; para substi
da. sahicla e estocl•.r. delles. tu ir o Sr. Fonseca Hermes na commissão ele 

· O legislador ordinario tambem entendeu que diplomacia e tratados, o Sr. Augusto .Mon-
aos estados é que competia privativamente tenegro, 
taxar a alienação de embarcações, sempre que São sem debate approvadas as redações 
,esta se eífectm sse no te.rritorio delle, que dei - (los projectos ns. 15, deste anno , 240 e 
xou de contemplar essa fonte de r enda por 255, do anno passado. 
occasião de organizar o orçamento federal para 
o corrente anno. 

Com eífeito, nà lei n, 30, de dezembro de 
1891, nada se encontra que legitime a dou
trina contida na circular n. 22, a que venho 
de alludir. ' 

E notae, Sr, ministl'o, que. essa mesma lei 
restringe a cobrança do imposto de transmis
são de propriedade por parte da União, aos 
limites da Capital Federal. 

Este governo não pode acceitar as clistinc
·Ções que invocaes no final ela citada circular, 
uma vez que. segundo vem ele expor, não se 
baseiam em disposições de lei, e antes con
trariam quanto na especie expressamente 
dispõe a Constituição Federal. 

Assim o entendenram, além deste governo, 
os congressos dos estados ela Bahia e do Pará, 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Vota<:.ão do projecto n, 23, fixando as forças 
de terra para o anno de 1893 

E' lido e fica sobre a mesa o seguinte 

Reque1· imento 

Requeremos que volte á commissão de ma
rinha e guerra com os respectivos aclditivos e 
emendas para que converta em projectos se
parados os que exigem discussão mais detida, 
e expurgue uns e outro das disposições de ca
racter permanente, de accórdo com a ultima 
deliberaçlio regimental tomada pela Cama.ra. 
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Outrosim, requereinos, em observancia ain- O SR. BELLARMINO n:E MENDONÇA- Estou 
da do regimento, · que seja ouvida a commissão satisfeito com a explicação ele V. Ex. 
de fazenda sobre as disposições q11e acarretam o SR. PRESIDENTE : _ Peço a attenção 
a,ugmento ele d.espeza. da Camara para o substitutivo ela com-

Sala elas sessões, 4 de junho ele 1892.-Bel- missão, para que passo a indicar as disposições 
la1·mino de Me ndonça.-111arcolino Móura. nelle contida3 que reputonãopoderemsersuh
- Amm·im Garcio. - Caetano de Albuquerque. mettidas à votação por irem de encontro á 
-1Yla1·tinho Rodrigues. · nossa disposição do regimento. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA (pela ordem) A disposição "do artigo 5". é uma disposição 
_ sr. presidente, ti v e a honra ele depositar so- de. caracter permanente, e para isso não pócle 
bre a mesa ha dons dias um requerimento ser ~ubmetticla a votos.··· 
solicitando que o p1;ojecto de lei ele fixação ele O SR. VALLADÃO (pela ordem )-Em rela
forças voltasse á commissão de marinha e ção a esta disposi~lí.o, lm um::~. emenda do 
gue1;ra e fosse enviado .. a ele orçamento, com S~·. deputado Attayde, que a commissão 
as respectivas emendas e additivos, para ser aceita . Essa emenda diz: Em logar de dizer 
. observado o regimento rélativamente ás dispo- é declarada. pe1"í1Wnente diga-se continua ern 
sições de caracter permanente e outras que vigo1·. -
acarretam augmento ele cle~peza. O SR. PRESIDENTE -Penso que não posso 

O SR·. PRESIDENTE - Pe;cl6e o nobre depu- aclmittir á votação a emenda. quando o ar
tadp; o seu requerimento está sobre a mesa, tigo não é submettido a votos. (Apoiados.) 
que se occupará delle na occasião 'opportuna e Acho que a, disposição poderá ser restabe• 
na fórma elo regimento. lecida na 3·' discussão por meio regular. Si a 

A Camara dos Srs. Deputados, no dia 23 de emenda do Sr. deputado_Ath~tyde fosse a um 
junho, tomou a deliberação de mandar incor- artigo que devesse ser submettido á votação, 
porar ao regimento uma indicação do Sr. ele- poderia ser admittida, mas referindo-se a um 
putado Arthur Rios, contendo a seguinte dis- artigo que não póde ser votado, parece que, 
posição. (Lê.) - por sua vez, .a emenda não póde ser submet-

A' vista desta disposição terminante, a tida á votação. (.4.poiados.) 
mesa julga-se na obrigação de não submetter A disposição elo art. 7° é a seguinte" (Lê.) 
a votos nenhuma emenda que recahir sob a E' tambem urha disposição ele caracter per-
sancção da mesma disposiçã.o. . manante, porque diz respeito à organisação e 

O Sr. ~leputado B2llarmino de Mendonça accesso . 
apresentou um r:equerimento que importa Todo 0 contendo elo art. g> do · substitutivo 
adiamento da discussão; e eu llão posso, na é tendente a regulrtr a.<;Sumpto de caracter 
fórma do regimento e praxe estabelecida, ac- t · 

d t d 
permanen e ... · 

ceitar requerimento esta na ureza, sinão u- o art. g> do substitutivo é tendente a regu• 
rante a discussão. lar assumptos de .. caracter permanente ; diz 

Temsiclo praxe, interpretando o regimento, respeito aos quadros judiciaes e extra-nume
não · acceitar requerimentos de adiamento, rarios. Não sendo submettido a votos este 
qtJando a discussão está encerrada, e eu não artigo, não :o serão as emendas referentes a 
posso alterar esta. praxe; mas, em· todo o elle. · 
caso, a mesa cumprirá a nova disposição regi-:- Estão no mesmo ca.so todas as mais emen
mental, começando por applical-:a em relação das que conteem disposições de caracter perma
ao substitutivo da commissâo, que contém clis- nente. Não sendo submettidos a votos muitos 
posições que incorrem nessa sancção. (Muito artigos ao substitutivo, vou submetter a votos 
bem.) a proposta e a parte do ;mbstitutivo que sub-

O SR. BELLARMINO DE l\1El\~ONÇA (pela siste. 
m·clem) - Sr, presidente. permitta.;..me V. Ex. Vae-se proceder á vota..ção do§ 1° do art. 1°. 
que pondere que a deliberação de V. Ex. Procedenclo.,.se á votação, é approvado o se-
impede que as emendas sejam convertidas em ·guinte: 
projectos, uma vez quesão desde logo rejei- § 1. o As forças de terra p~u·a ó exercicio de 
tadas. · · 1893 constarão dos officiaes das di:fferentes 

0 SR. PRESIDENTE- E' engano elo nobre 
depó.tado. Não submetto, . nem posso suh
metter essas emendas á votação ela Camara, 
porque isso me é vedado pela nova disposição 
regimental. A Camara não toma conhecimento 
de taes emendas, de modo que elias poderão 
ser restabeleciclas por meio de projectos em 
separado. 

classes dó quadro do exercito . . 
E' posto a votos e approvado, salvas a."l 

emendas restrictivas, o seg·uinte: 
§ .2. o Dos alumnos das escolas militares até 

1.200 praças e de 400 para a escola de officiaes 
inferiores . 

E' annunciada a votação· da emenda do Sr. · 
Espirito Santo ao § 2° elo art. 1 o. 
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Procedendo-:::e á votaçiio, Yerifica- se terem 
· votado n. favor 5r e contra 46 Srs. depu

tados. 
0 SR. PRESIDENTE-V O arn,m . íl' favor da 

emenda do S ,' . Espírito Santo 51 e contra 
46 Srs. deputados ; tot..'tl,Q7 deputados p1·esen; 
tes. NJo Lta numero Vou mandar proceder a 
chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se terem
se ausentado os Srs. Costa Rodrigues, No
gueira Par~tnaguá, Martinho B.odrigues, An
niba1 FaJcão, Pereira de Ly-ra, Leovigilclo 
Filgueiras, França Carvalho e Sampaio 
Ferraz. 

0 SR. PREESIDENTE-Responderam á cha
mada .ll4 Srs. deputados. Vou ele novo sub
metter a votos a emenda do Sr. Espírito 
Santo ao § 2" do art. 1 o. 

Procedendo se á votação, verifica- se te
rem votado contra a emenP.a 46 e a favor 42 
Srs. deputados. 

0 SR. PRESIDENTE- Votaram contra a 
emenda 46 e a fa. vor 42 Srs . deputados. To
tal, 88 deputados presentes. Não ha numero, 
apemr da chamada accusar ha pouco 114 depu 
tados presentes. Não se pócle , portanto, pro
seguir na votação do projecto de forças ele 
terra, porque evidentemente, no recinto, não 
ha numero para se deliberar. Fica adiada a 
votação. 

(O Sr . B el'wn·clino de Campos deix.a a cü
deil' éc da pre;id en cia, que ê OCC\~pada pelo Sr. 
Viotti, 2o Vicepresi ,lente.) 

Entra em discussão uniea, que é sem debate 
encenada, ficando adiada a votação. o pare
cer n. 26, de:>te anuo ( da commissão de po
licia.), alterando tempoeariamente o regimento 
intemo, na. parte referente a duração das 
sessões e ordem dos trabalhos. 

Continuaçi'io da. 2• discussão elo projecto 
n. 22 A, do Senado, approvando os actos do 
governo referentes aos acontecimentos de lO 
de abril e constantes dos decretos de 10 e 12 
do mesmo niez. com voto em separado, e con
cedendo amnistia. a todos os cidadãos detidos e 
destert'ados por força do decreto ele 12 de 
abril elo corrente anno . 

São lidas e apoiaclas e entl'am conjuncta
mente em di~cussií.o as seguintes 

Emendct; 

Emenda ao ·projecto n. 22. 
Art. l." substitua-se pelo seguinte. 
E' concedida amnistia : 
I. A todos os cidadãos implicn,dos nos acou

tecimentos que motivaram o decreto execu
tivo de lO' de abril deste anno, declarando 
em estado de sitio a Capital Federal. 

li. A todos os que directa ou indirecta-. 
mente tomaram .parte na revolta. das fortale- . 
zas ela Lage . e Santa Ct•uz em 19 de janeiro 
deste anno, quanto aos crimes somente que 
estiverem ligados a este movimento. 

Sala elas sessões, 4 ele Julho de 1892. - Seve-
?'inu Vieira. 

Projecto n. 22, enviado pelo Senado . 
Art. a.dclitivo (onde convi.er.) 
Fica approvado,nos termos do art. 34, § 21 . 

e do art. 80 da Constituição Federal, o decre
to de 1 O ele abril do corrente anuo, expedido 
pelo Poder Executivo, declarando em estado 
ele sitio a Capital Federal. 

Sala das sessões, 4 de julho de 189~.-Seve
rino ''Vieir·a . 

O Sr. Julio de Mesquita é 
obrigado a resumir a.'l considerações que ainda 
tem a fazqr ; comtudo, por mais breve que 
deseje ser, não póde deixa'!' de fazer uma re
ca[litulação da parte de seu discurso profe
rido ante-hontem . 

Quando ant.e-hontem foi interrompido pela 
hora, dizia que no Brazil o estado de sitio é. 
uõ1a medida preventiva, o que não que1: dizer 
que t:ünbem não seja repressiva. Para que o 
Congresso ou o Presidente da Republica o 
possa adaptar, não é necessario que haja revo
lução a reprimir, basta que haja commo
ção. E definindo o que é com moção dis!'e 
que e~ta, si póde coexistir com a revolução, 
si pôde ser a sua consequencia, póde tambem 
antecedel- a de perto ou á distancia, póde ser 
um indicio, ou apertas um symptoma pre- . 
cursor. 

Não se declarou adepto da doutrina que a 
Constituição consagra; ao contrario, disse que 
ella feria profundamente a tendencia eminen
temente liberal do seu espirito. Justificou- a 
pela gravidade excepcional da occasião em 
que a Constituição foi votada, gravidade que 
ainda não se extinguiu, pois que o pa.iz ainda 
está em um periodo de organisação e portanto 
caracteristicamente revolucionaria ; ·mas ac
CI'escentou que todos tinham de se submetter 
a ella,visto que é lei e em face da lei é que se 
tem de avaliar os actos do Presideu te da Re-
publica . · 

Disse mais que a lO de abril tinha havido 
mais elo que uma commoção; na.quelle dia 
não só o governo, mas todos os brazileiros se 
convenceram de que era realmente verdade o 
que se murmurava por toclos os cantos da ci
dade, por todos os cantos do pa.iz, isto &, que 
se tramou uma conspiração. 

A oppsoição, para justificar o seu voto de 
reprova~.ão aos actos do marechal Floriano 
Peixoto, tem de negar que a de~coberta de um 
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começo de revolução não pmduz profundo Boatos mais e mais se avolumavam, já 
abalo na socieclade. quanto à deposição elos governadores dos es-
Resta~lhe provar si houve conspiração e taclos, já, qBanto á deposição elo governo 

começo de revolução. E' o que passa a fazer. central. 
por um verdadeiro luxo ele advogado que se A esses boatos alliavam-se telelegrammas 
sente fiane no terreno que pisa. elos estados. 

Rigorosamente, o que precisava provar era Aconteceu mesmo que, no dia em que se 
apenas que tinha havido eommoção, e para clescobriu a conspiração em S. Paulo, as forças 
isso não preci~ava fazer mais do que trazer os estiveram de promptidão em Pernambuco. 
jornaes ele 11 de abril desta capital e de todos Foram surprehendidas reuniõeR·secretas, a 
os Estados. A imprensa, que é inimiga acer- que concorriam vultos politicos e officiaes ai
rima das violencias do governo, no dia li, tamente graduados, ele idéas infensas á poli
quasi unanimemente applaucliu as medidas tica do governo. 
energicas tomadas pelo marechal Floriano, e A seclição nas fortalezas ele Santa Cruz e 
alguns jornaes chegaram, patrioticamente, a Lage trouxeram graves depoimentos. 
incitai-o a que se mantivesse com firmeza na A isso seguiu~se o manifesto dos 13 gene
altura ela situação gravíssima em que o paiz raes, a volta elo marechal Deocloro,a manifesta
se achava. ção a esse marechal, corri os discursos do 

Acha que as provas enviadas pelo governo deputado Seabra e elo jornalista Mallet, e no 
já de si são importantes para demonstrar o fim os acontecimentos ele 10 de abril, chegan
ponto capital do seu direito, rsto é, que houve do um coronel elo exercito, o Sr. Menna Bar
conspiração e começo ele revolução; mas, reto, a dizer em frente da tropa:«Vamos cum
acha tambem que houve deploravel desleixo prir o nosso pever indo depor o marechal 
no colligir essas provas. Floriano Peixoto, porque o verdadeiro presi-

Para provar que houve conspiração basta dente da Republica é o marechal Deodoro da 
o testemunho pessoal do nobre deputado pela Fonseca.» · 
Parahyba, o qual deu por provado que houve O orador, mostrando a intima ligação elos 
uma conspiração, não para reb~ntar a 10. factos poli&icos occorriclos, conclue que houve 
mas para mais tarde. A circumstancia do um principio de revolução e, muito embora 
tempo pouco importa, não altera a essencia tivesse abortado a revolução, não deixou ele 
do fl:Wto. haver a commoção exigida pela Constituição. 

Depois ele . ligeira referencia ao movimento. Erh seguida, prejudicando as outras consi
revoluciona,rio de 15 do novembro passa a clerações que tinha a fazer em resposta ao no
expor umtt serie[enorme de factos intimamente bre deputado pela Parahyba, passa a' defender 
ligados com o intuito de. deixar fóra de toda ao marechal Floriano Peixoto ela grave acen
a duvida que houve verdadeiro começo de sação levantada pelo nobre deputado pela 
revolução, que· seria tremenda explosão con- Bahia, sobre estarem os desterradas soffrenclo 
tra o governo elo marechal Floriano, si, in- até falta ele alimento. 
dependente ela vontade dos conspiradores, não ·A esse proposito lê um documento,que pro
tivessem occorrido cir:cumstanaias contrarias va nada ter faltado aos desterrados; ·esse do
ao seu plano. cumento importantíssimo é o transumpto do 

Os membros ela minoria qualificam o aconte- depoimento elos alumnos da Escola Militar que 
cimento ele lO de abril como arruaça. clepri- os foram acompanhar ao desterro 
mindo assim áquelles que prentendem deftJn- Para d':!monstrar que S. Joaquim não é o 
der, rois ser arruaceiro abate e ser revolu- Jogar pestilencial que dizem ser, ob>erva que 
cionario nobilita. é situado em ponto eminente, e um elos eles-

Para justificar a decretação do estado de terrados, em carta de que foi portador um 
sitio, o orador, dividindo em 15 proposições dos alumnos, mandou pedir á família dinheiro 
destacadas, apresenta factos qne syntnetisam afim ele comprar lá uma fazenda. 
a anormalidade que se apresentava na vida Adiantada que vae a hora e cles~joso que 
ela capital, sendo esses factos de natureza está o oradoecederáapalavra ao nobre relator 
economica e política. da commissão,não se demora mais em precísar 

Ao passo que a dictaclura ele 3 ele novem· a constitucionalidade elos actbs elo Poder Exe
bro tentara salvar as companhias arruína- cutivo. 
das, com o dinheiro elo Thesouro, o governo A culpabilidade dos presos políticos salienta
do Sr. Floriano se conserva v a lrn passi vel se na simples exposição elos factos ; mas os 
ante as imposições dessas companhias ; o crimE;s políticos não eles honram e vae ser vo
clesastre da Companhia Geral ele Estradas ele tacla a amnistia, que é a lei do esquecimento. 
Ferro, a:rrebatanclo em um só dia milhares A Republica está tranquilla e o chefe elo 
de ecconomias e a elevação do preço dos ge- Estado, que já soube cumprir o seu dever em 
neros de primeira necessidade causavam gran- urna emergencia difficil, sabe'-o-ha cumprir 
ele impressão no espírito publico. outra vez, 

Crtmrtra V. III \) 
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O Si~. Felisbello Freire- Re
queiro a V. Ex. que requisite elo clirector ela 
secretaria os documentos envia,dos pelo go
verno á commissão ele constituição. 

Sr. presidente, si não· fora o discurso do 
illustrado deputado pela Parahyba do Norte, 
o senhor Epitacio Pessoa, eu por certo mante
ria a attitucle que tenho mantido até aqui 
na discussão elo projecto elo julgamento elos 
actos elo governo e da concossão da amnistia 
aos cidadãos detidos e desterrados pelo ele
ereto ele 12 de abril. 

Hoje, Sr. presidente, depois da brilhan
tissima oração do meu nobre amigo, na qual 
não só importantes principias ele direito 
foeam discutidos, como foram analysaclas as 
provas ofl'erecidas pelo governo á commissão 
de constituição, nas quaes o Poder Executivo 
motiva a decret:'tção elo sitio; si não fOra isto 
o que me parece transviar a questão por ca
minhos escabrosos, eu não a discutiria. 

O meu nobre collega collocou-me nesta 
contigencia. 

Hoje um outro dever assiste-me, quer 
como membro desta casa, quer principalmen
te como relator ela commissão de constituição, 
de analysar o discurso elo nobre deputado. A 
posição ele relator com que quiz honrar-me o 
nobre presidente da commiosão, traz para mim 
uma grande e enorme responsabilidade, qual 
a ele definir o modo porque elevem ser julga
..:los os acontecimentos que se teem dado, nesta 
Capital, desde os dias 2:3 ele novembro elo 
anno passado a lO de abril deste anno. 

O meu nobre amigo cumpriu o seu dever, 
fazendo par-te ela opposição, ele entrar na ana
lyse elas provas, ele entrar, permitta-me a 
Camara, no intestino ela questão. 

Não o critico por· isso, Sr. presidente. 
S. Ex. fazendo parte da bancada opposicio
nista e sendo um elos seus mais brilhantes 
ornamentos, não podia, por cer to, deixar á 
margem, esquecer elementos constituitivos 
do nosso julgamento sobre a constituiciona
liclacle elos actos do governo. Só sinto que o 
nobre deputado, meu amigo, em vez de discu
tir os exteactos feitos neste parecer, se des
viasse clelles para discutir pomos de prova 
que nem a commissão de legislação nem ne
nlmma elas commissões de syndica.ncia liga
ram a menor importancia, por exemplo, o 
cartão do sargento Silvino, pedindo um 
violão a um amigo, as cartas do sargento 
Guimarães, etc. Não ha uma commissão de 
inquerito, que ligasse importancia a estes 
ü1ctos. 

0 SR. EPITACIO PESSÔA-E para que este 
cartão nos auctos? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE -Respondo a 
V.Ex. 

Quando a autoridade deu busca na caixa do· 
sargento Silvino, reuniu todos os papeis que' 
nella encontrou, e collocou-os appensos aos 
autos. 

Isto é uma prova da sua imparcialidade e 
elo seu espírito correcto, não occultando nem. 
mesmo o cartào. 

Si ella o rasgasse e alguem visse, V. Ex .. 
viria hoje dizer : falta um cartão que a. 
autoridade occultou, porque implicava um 
amigo elo governo. 

E' o mesmo que V. Ex. diz hoje sobre a 
falta do original elo primeiro inquerito ele 
Silvino. O cartão está nos autos e a meu ver 
não tem valor .. 

E' um documento elo qual a critica não 
deduz nada de importante. 

Sr. presidente, sinto que o meu nobre ami
go em vez ele discutir coín a analyse ele cri
tica. historica os acontecimentos do dia lO, 
acompanhando todo o extracto deste parecer, 
se desviasse para estudar documentos ele tão 
pouco valor. 

O Srt. EPITACIO PEssoA-V. Ex. me dá li,
cença para uma observação ? Não deixei ele 
analysar as provas do parecer ; estudei as 
da brigada policial e as de Santa Cruz e não· 
tratei elas outras por serem posteriores ao 
estado ele sitio. 

0 SR. FILISBELLO FREIRE - Sr. presidente,. 
este projecto que ora occu1Ja a attenção ela 
casa, já tem a sua historia ; já tem uma tra
dicgão por onde se pócle aquilatar os princi
pios q1Je constituem os programmas ele uma 
e outra fracção parlamentar. 

Em torno delle se têm agrupado illustres 
oradores, defendendo conceitos e princípios de 
política, que para uns são a expressão da 
verdade constitucional e para outros são o 
falseamento desta mesma doutrina. 

Do lado da nobre minoria, aflirma-se que é 
inconstitucional a prececlencia elo julgamento 
ela, decretação do estado ele sitio á amnistia; 
affirma-se a constitucionalidade ela intervenção 
elo poder jucliciario, antes mesmo elo julga
mento elo Congresso Nacional; affirma-se e 
para mim esta affirmação tem grande valor, 
que essa intervenção é mesmo constitucional, 
ainda que o Congresso julgue a decre
tação do estado ele sitio como um acto illegal 
e atfirma-se que os acontecimentos ele lO ele 
abrn não passaram ele uma simples arruaça, 
ele uma scena ele comediantes. 

Eis o programma da nobre minoria. 
Por outro lado, affirma-se que pela elabo-

ração do nosso direito constitucional e princi-· 
pilmente discutindo a questão em referenda 
ao facto, não se pócle nem se eleve, preceder a 
amnistia a.o julgamento elos actos elo governo; 
affirma-se que a intervenção .indiciaria é in
constitucional, antes desse julgamento e af-
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íirma-se mais que prepararam-se elementos 
para uma conspiração cujo objecto real era a 
deposição do governo. 

Eis aqui o programma da maioria. 
?{este historico da questão da amnistia, 

Sr. presidente, ha um ponto que é preciso 
não esquecer. 

Norte deram amnistia aos responsaveis peloS 
movimentos seccessionistas, o celebre chefe 
revolucionista ,Jefferson Davis declarou que 
não submettia-se ás exigencias da concessão, 
preferindo fica,r .em sua prisão a receber 
esse favor. 

A illustre minoria desta casa não mantem a 
mais estricta solidarieclacle com a fracção op
posicionista do Senado. Isto é a consequencía 
dos factos,que se impõem a convicção ele todos 
pelo mais ligeiro estudo. 

Si nós, pelo Dicwio Official, acompanharmos 
as phases deste projecto e compararmos o pro
cedimento ela opposição no Senado com o pro: 
ceclimento ela opposição na, Camara, peço li
cença para dizer. não sei o que deva con
cluir sobre a coherencia e a solidariedade 
dessas duas fracções a respeito do progrD,mma 
politico da minoria. 

Cumpre notar que não está no meu intuito 
o:ffender a quem quer que seja ; analyw e 
cri ti co o proceclimen to poli ti co de um grupo 
parlamentar. 

0 SR. BELLARMIEO DE MENDONÇA- Tambem 
V. Ex. póde analysar e criticar o procedi
mento político ela maioria em uma e outra 
casa. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-- Sr. presidente, 
ao mesmo tempo que no Senado partiu da 
bancada opposicionista o projecto de amnistia, 
na Camara, por intermedio do meu amigo o 
Sr . A. de Frei tas, a mesma bancada pedi o a 
intervenção do Poder Judiçiario e a suspen
são das medidas de repressão, aíimdos crimi
nosos políticos serem entregues aos se-us 
juizes. · 
· Estes dous factos, p2dir a intervenção judi: 
ciaria e pedir a amnist\a têm a mesma signi
íicação ~· Ha coherencia nelles? 

O meu nobre amigo pede a intervenção ju
cliciaria para julgar os acontecimentos de 1.0 
de abril, afim ele que os seus responsave1s 
sejam punidos ou absolvidos. 

Eis aqui a significação da indicação elo illus
tre deputado o Sr. Augusto de Freitas; entre
tanto será essa a mesma significação do pro
jecto ele amnistia ~ 

As amnistias são necessarias mas .são depo
nentes -aos partidos opprimiclos, diz um grande 
estadista. 

Quando VV. EEx. provarem que na amnis
tia não está a confirmação de um clelicto, acho 
que ha uma incorrecção entre o procedimento 
do Senado e o da. Camara. ' 

0 SR. FoNSECA HERMES- De accordo com 
V. Ex.; mas prefiro o procedimento da Ca
mara. 

0 SR. AUGUSTO DE FREITAS ~ Agra.deço a 
V. Ex. ter trazido a comparação de minha in
dicação com o projecto ele amnistia ao conhe
cimento da Camara. 

0 SR. FILISBELLO FREIRE-Este facto serve 
para mostrar o procedimento da minoria na 
Camara e r::. o Senado. 

Não posso conceber. Sr. presidente, que 
possa haver cohesão entre as duas fracções 
ela minoria nas duas casas do parlamento, 
apresentando-se quasi no mesmo dia uma indi
cação, pela qual reclama-se pelo poder judi
ciario e la um projecto de amnistia. 

Qual a consequencia a tirar d'ahi? 
Qual o programma político desse procedi

mento ? Nenhum. 
A minoria, desculpe-me a franqueza, até 

aqui não sabe o quer. 
Sr. presidente, quando veiu o projecto de 

amnistia do Senado e foi para a commis
são de constituição, a maioria da commissão 
levantou a preliminar ela preced@cia do 
julgamento elos actos elo governo. 

Antes de entrar no estudo desta questão 
ele direito e fundamental-a, a Camara permit
tf!,-me tambem que eu tire a responsabilidade 
não só individual como ele toda a fracção 
governista ela demora ou da protelação que 
se queira ve1' nesta questão. 

O projecto teve da commissão do Senado 
o parecer no dia 6 de junho e no dia 10 estava 
elle nas minhas mãos como relator da 
commissão. Não se pócle contestar que isto 
prova que houve urgencia em sua passa
gem. 'Entretanto é preciso que se convenha 
em que a fracção governista do Senado 
concorreu para..isto. 

Logo esta fracção não pócle ser responsavel 
pela demora havida na questão. 

Quando o projecto chegou aqui, no dia o 
tres dias depois communiquei á commissão 
que o parecer estava prompto e para isso tive 
necessidacle de ler seis grandes autos de cem 
e duzentas folhas cada um, para extractar as 
provas que nelle se continham ;isto quer dizer 
que tive de trabalhar dia e noute, para que 
não. poclesse ser accusaclo de demorar uma 
questão tão importante. Logo, a fracção go
vernista da Camara não póde ser accusada 
pela demora do projecto. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE -Sr. presidente, 
quando os poderes publicas na America do 

0 SR. CASSIANO DO NASOBIENTO- Então SO
mos nós, que já não o discutimos~ 
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0 Srt. FEI,ISBELLO FREIRE-Não disse que 
eram VV. EEx.; simplesmente disse que não 
eramos nós. 

Qqando o nobre deputado pela Para,hyba 
entrou na discussão do primeiro ponto de di
reito que se contém neste parecer, isto é a 
precedencia da amnistia ao julgamento da de
cretação do sitio, a.ppellou para o procedi
mento do Senado, que votou a amnistia sem 
se aperceber da constitucionalidade dos actos 
do governo. · 

Peço licença p11ra ler 11s p11la v r as do Se
·naclo. Diz a. commissão: 

«As commissões reLmidas de justiça e legis
lação . . . (1.3) : 

As commissões reunidas de justiça e legis
lação e de constituição, poderes e diplomacia, 
tendo de dar parecer sobre .o projecto do Se
dado, n. 5, deste anno, que concede anmistia 
ao;< cidadãos desterrados e detidos em virtude 
dos decretos de lO e 12 de abril ultimo, jul
ga.ram conveniente, para bem se esclarece
rem a respeito das diversas questões, que se 
relacionam com os intuitos elo alludido proje
cto, ou vir o Srs. ministros da justiça e inte
rior, que, sendo convidados, comparecemm pe
rante as mesmas commissões no dia 28 , e, de
pois de haver prestado ioformnçües verbaes, 
entregaram-lhes em original os seguintes 
documentos: 

«Processo de syndicancia militar, a que se 
procedeu sobre os factos occorridos na fortaleza 
Santa Cruz, nos dias 19 e 20 de janeiro de 
1892 contendo em 263 folhas, grande numero 
de depoimento3 de testemunhas, docnmantos, 
etc . 

«Processo de syndicancia·militar a que se 
procedeu no lO'' regimento de cavallaria 
de S. Paulo, sobre tentativas de sedição, que 
alli se deram nos ultimas dias de março do 
corrente anno. . 

«Dous actos de inquerito policial acerca dos 
factos occorridos na Cal)ital Federal a. 10 de 
abril do corrente anno. 

«Inquerito a que se procedeu na brigada 
policial da Capita,l Feder·al, relativamente aos 
mesmos factos » 

«De posse elos esclarecimentos colhidos, e 
bem ponderado o valor das JWovas, a.ssim mi
nistradas, as commissões pas.'lam a dar o s~u 
parecer.» 

Logo o Senado requizitou os documentos do 
governo pane que 1 

Que necessidade tinha o Senado se elle jul
gasseser imprescindível <W conhecimento dos 
elementos que teve o governo para decretar 
o estJdo de sitio, l)edir estes clocumentos ~ 

Diz mais a commissão do Senado : (lê) : 

. «AS commissões reunidas julgaram necessa
rw entrar nesta explanações, porque o pro
jecto de amnistia veiu precedido de · conside-

randos, em que denunciava-se grave irregu
laridacle na conducta. do governo. 

«No seu exame, porém, pude1'am ellas veri
ficar que, ao contrario, si coubesse ao Senado 
a iniciativa da questão, deveria o presente 
parecer concluir propondo um substitivo, 
no quaL com a concessii.o de amnistia aos des
terrados e detidos, foss2m approvados os actos 
do governo. » . . 

E' o propr·io Senado que esta íOOl'roborando 
a op:nião da Camara. 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Si o Senado enten
dia imprescindível o julgamento do est:1.clo de 
si tio previamente, para que approvou a am
nistia 1 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Respondo a 
v. Ex. O Senado reconhecendo que a inicia
tiva dest:• qu&"tão cabia a Camara, nào pre
judicava a discussão do projecto de amnistia 
por· is;·o que a si não compet3 e8sa iniciativa, 
segundo sua propria doutrina; 

Si V. Ex. me demonstrasse que pelo direito 
con,titucionalpertencia ao Senado a iniciativa 
de julgar a decretação do estado de sitio, 
daria então razão a V. Ex. 

Diz mais a commissão elo Senado: (Lê.) 

«As com missões, porém, parece que, tratan~ 
do-se ele factos que, por sua natureza, envol
vo! vem responsabilidade, cumpre· deixar essa 
parte ela quesul.o a iniciativa da ou tra ca
mara.» 

Eis porque o Senado votou o projecto de 
amnista. 

O primeiro argumento elo meu illustre 
amigo para provar a inconstitucionalidade da 
doutrina elo parecer, isto é, a precedencia do 
julgamento do Congresso sobJ·e a decretação 
do estado de sit io .. 

0 SR. EPITACIO PESSOA dá um aparte. 
0 SR . FELISBELLO FREIRE- Chamo a atteri.

ção do illustre deputado para a di:lferença 
entre o ponto da questão em que a com
missão se colloca e o ponto em que .;;e colloca 
S. Ex. A commissão não diz em absoluto 
que o Congresso não possa amnistia.r, visto 
ser uma attribuição expressa do Poder Legis
lativo, q_~1e ning;1em póde contestar; .o que a 
c01mmssao diz e que o Congresso não deve 
pôr em e:lfectividacle essa attrihuição, sem 
primeiramente cumprir o preceito do art. 80. 
Não estabeleci, como um principio gei·al, 
que o Congresso não possa amnistiar indepen
dentemente de pronunciamento sobre os actos 
do governo ; o que digo é que no facto em 
discussão, o , Congresso não deve a~ sim pro
ce~er, pelas .seg~intes razões: I•. porque até 
hoJe a cons trtucwnalldade do estfl.do de sitio 
é ainda indecisE-, depende de julgamento, e 
chamo a attenç~o da camara para esta razão. 
Não deve amnistiar antes de julgar da consti-
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tucionalidade cios actos do governo, porque 1 O SR. EPITACIO PESsoA. - Com todo o dl
até hoje essa constitucionalidade estando in- \rei to, porque a Camara não amnistia o go
decisa, isto é, nã9 estando firmada pelo Con- ' vel'!lo. 
~esso, o acto da: ainni.stia ficar~a serrl: expres- o SR. FELLlSBELLO FREIRE~ Perdõe o meu 
~ao ne1~huma, SI tlepms elle v1esse JUlgai-os amigo. mas isso é mani resta parcialidade e 
mconstJtucwnaes. . . capricho partidario. Como poderemos esquecer-

Por um la?o o Congresso diZ qu~ os cleh- esses actos em relação a uma parte e não es
ctos commettido_s p~los accusad0s n~o ~oram quecel-os em relação a outra? Chamo a at
~em_el)-tos const!~J.!.trvos ~a"' commoça.o mtes- tenção do meu collega para 0 procedimento 
t~a, e o q_ue sr.,mfica o JUl,amento da mcon- da ca.mara franceza quando tratava de as
stltucwnal!dade . . . . . sumpto identico ; nós como juizes , devemos 

_Por outro lado Ja tendo daE-o a ammsba, pairar muna região muito elevada., absoluta
nao ~1ega que esses dehctos nao fos~em com- mente irisuspeita de parcialidade, de sugges
metü clos . Peço a Cama.ra que conCilie estes t:'to partidaria . . 
dons factos. . . 

. Ora, considerando-se a .a.mnistia como o pre- O SR. EPITACI~ PEssoA- Nos esquec~mos a 
julgamento da constitucionalidade dos actos crnn~ com rel~çao aos autores, mas nao com 
do governo, a conseqnencia inevitavel é 0 relaçao a ter ce1ras pessoas. 
Congresso abdicar do di reito de julgar dare- O SR. FELISBELLO FREIRE - Mas, Sr . pr_esi
sponsabilidade dos actos do Vice-Presidente ela dente, deixo de lado esta questão de direito, 
Republi<'a, si elle sahio fóra da lei. porque ella. tem sido largamente discutida. 

O SR . EPITACJO PEssoA _ A amnistia não é aqui pelos oradores e porque não foi el1a 
a favor elo Presidente da Republica .. quem me trouxe á tribuna. 

O SR . FELISBELLO ·FREIRE - Nem estou UM SR . DEUTADO - Mas V. Ex. está cliscu-
d.izenclo isto. Quando faço estas ponderações t indo perfeit:1.mente. (A.poia los.) 
sobre a quest<io de direito ele precedencia cu o SR: FELISBELLO FREIRE- O que me tt'ouxe 
não prececbncia elo j ulgamento político do á tt•ibuna foram os factos, foi. a par te do cUs
Congresso sobre a decretação elo sitio , não curso do nolJre deputado em que s. Ex entrou 
ten11o o intuito de oppor-me ao projecto ele na anfl.lyse destes documentos. E chamo muito 
amnistia. especialmente a attenção da Camara para o 

Bem comprehendo que uma política de paz que vae seguir-se.· (llo-v :menw de attcnça:o .) 
e de harmonia e mais vantaj >sa do que a sr. pre iclen te, quando 0 nobre deputado 
dos excessos . O que quero dizer apenas é que pela Parahyba entrou no intestino da ques
é um procedimento incor recto , inconstitucio- tão, no · estudG das provas, a primeira cousa 
na!, que não traduz senso jurídico, promulgar que s. Ex. disse, no intuito de demonstra1· 
o Congresso a amnistia antes de examinar os a falta de valor das mesma> prova.s, foi qué 
acto3 do Govemo . a carta dirigida pelo sargento Guimarães ao 

A primeira razão acabo de dal-a .. A segunda seu cam,wad~ · Mecleil•os tinba por fim um 
raz<tO e porque os delictos e crime.~ são ele- pedido ele t ransferenciada guarnição da Lage, 
mentos cl'esse julgamento pJlitico. Quando onde se achava para a guamição de terra. 
a Camara vaq julgar si o govemo andou ou não E' isto 0 que está. no discueso elo m·m hon
dentro ela lei, a Camara analysa, como bem rado amigo; e p:1.l'a provat' esta asserção, 
disse o meu nobre collega, í'a,ctos ele duas or- s.Ex, diz que a data dr1 25 de outubro, a que 
dens: primeiro as medidas de repressão e sua insistentemente se refere Guimarães, era o 
constitucionalidade, segundo si os aconteci- dia em que elle esp3rava essa t ransfeeencia. 
mentos provocar<tm realmente :1. commoção 
intestina, isto é, si os a0tos elos suppostos O SR. EPITACIO P ESSOA.- Perfeitamente . 
conspiradores trouxemm perigo á paz e ás o SR. FELISBELLo FREIRE: - Está aqui o cri-
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Logo, a Camara vae analysar os actos (los lezade santa. Cruz; es t.<:io aqui as cartas -do sar 
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Si a Camara concede a amnistia com que admittir o espírito do sargento Guimaraes, 
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dimento do governu, procecliment.o que se ba- bastante intelligente- o espírito mais ru
seou nos proprios actos dos amnistiaclos ! climentar não faz as descripções constantes 
(Muito bem.) destas cartas referindo-se a um simple3 pedi-
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do de transferencia da guarnição de mar para 
a guarnição de terra (Lê) : 

~~ Anciosamente espero ver brilhar aos 
meus olhos, com todo fulg·or e com t:Jdo 

enthusia'smo a aurora do dia 25 do corrente, 
que para mim não passará de um sonho ou 
de um acto visionario! .; » 

Isto não e de quem pede transferencia 
(Riso.) 

0 SR. EPITACIO PESSOA-ASsim elJe se ma
nifestp. em r elação ás questões mais futeis. 
O moço e palavroso. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Analysemos esta 
questão com espírito calmo, com o espirit;• 
critico. Diz mais o sargento Guimarães, re
ferindo-se a esta cousa que elle espera no dia 
25. (lê) 

«Acreditae, bom companheiro, que o ·adiares 
a nossa excurr::ão para o dia 24 do corrente, só 
póde trazer-me immensa alegria, mais um 
raio de luz e menos um dia etc ... » -

Diz ainda (lê): 
« Praza ao.~ ceos que tudo nos saia a nosso 

parecer. 
·E diz mais (lê) : 
«Não fallemos mais no dia 25, 27, 28, 29, 

dias do presenb mBz, e>tes dias foram para 
mim verdadeiros seculos que no meu eerebro 
se germinaram. Trata-se de cleseobrir outro 
dia ... o da liberdade: .. e o da veracidade 
effiC<tZ.» . 

Ora, Sr. presidente, quem pede uma sim
ples transterencia usa. desta linguagem ? 
Só o faz quem for louco . ( Hilariclacle.) 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Que data tem essa 
carttt ? 

0 SR . FELISBELLO FREIRE- Eu chego lá. 
Diz ainda elle ( 18) : 

« Tenha fé que has de ser um millionario 
futuro.» 

Ora, Sr. presidente, essa phraseologia não 
parece referir-se a um simples pedido de 
transferencia, como disse meu nobre col!ega. 
Que o sargento Guimarães não é um louco, 
está claro ; que elle não requeria uma sim
ples transferencia, provam as phrases ele 
que usa. 

Outro facto: Si elle nesta cart~, tem por fim 
fazer um pedido ele transferencia, porque usa 
o appellido ele Charcot ? 

Si o seu intuito era este, para que procura 
occultar o seu nome, usando claquelle outro ? 

UM SR. DEPUTADO -Talvez seja appellido. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE- Nií,o pó ele ser. 

E si elle usa deste nome, como é que o nobre 
deputado pela Parahyba sabe que esta carta e 
de Guimarães ? 

0 SR. EPITACIO PESSOA -Pela lettra. 
0 SR. FELISBELLO FREIRE - Mas quem pede 

uma transferencia da guarniçãJ, que neces
sidade tinha de escrever um nome sup;.. 
posto? 

0 SR. EPITACIO PESSOA -Por que não pode 
ser um appellido? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Cbarcot não 
pode ser appelliclo. Sr. presidente,o nobre d.e
putaclo pela Parahyba, lendo a carta elo sar
gento Guimarães, deu-lhe a significação que 
acabo ele contestar. Appello tambem para as 
datas elas c.:1.rtas de que ütllou S. Ex. 

Uma tem a data de 21, outra de 22, outra 
de 23, outra de 24 ele outubro e assim por 
cleante. 

0 SR.' CASSil\.l'iO -DO NASCIMENTO-Ainda g·o
vernava o Sr. l:l'eneral Deodoro. 

0 SR . FELISBELLO FREIRE-Apoiado! Mas, 
pergunto: por que, quando falla elle em trans
ferencia, diz que espera arranja.r mesmo com 
o Moura ? Quem é esse Moura? E' natural que 
se refira ao ministro ela. gut?rréJ. . 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Está enganado; O 
Sr . Moura e ministro da guerra ha pouco 
tempn . 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO- Quem 
sabe, não são os ela conspiração de VV. EEx ? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE ·- Quero pro
var que as cartas são anti-datadas. Por que 
razão, qua.nclo pede transferencia, r efere-se 
ao Sr. Moura? Este era ministro da guerra 
em 21 de outubro de 1891 ? 

o SR. EPrTAcro PEssoA- Dá licença para 
um aparte? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE - Pois não ! 
O SR. EPITACIO PEs»oA- Como V. Ex. 

sabe que o Moura a quem se refere a carta e 
o ministro ela guerr<t? No tempo da revolta de 
Santa Cruz era ministro da g-uerra o Sr. José 
Sime&o e não se falla v a ainda no Sr. Moura. 

0 SR. CASSIANO DO N ASCIME!'\TO-Qnem sabe 
si s' refere á con~piração contra o General 
D20doro? 

0 SR . EPITACIO PESSOA-Si estas cartas são 
ante-dati:<das, como Guimar~es se refere ás 
festas per-paradas em Santa Cruz para so
lemnisar o dia 15 ele novembro, dat·,, d<t pro
clam,çiTo ela Republica. 

Então elle ja previa que essas cartas iriam 
parar nas mãos ela policia? 

0 SR. FRANCISCO FREIRE- Responderei a,o 
meu nobre collega sobre este ponto e para isso 
vejamos qual a. posição que occuparam Gui
marães e Medeiros nase.d.ição de Santa Ct'UZ. 

Sr . presidente, o proprio Silvino de Mace-
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elo, no interrogatorio, quando a autoridade' volta estou de accorclo, mais que essas cartas 
perguntou-lhe quaes os seus melhores auxi- provem alguma cousa, não. 
liares, elle, e1~.tre uma. séri~ enorme, cita os 0 SR. ALMEIDA NoGUEIRA _Si v. Ex. não 
nome~ elo sar,ento Gmmara~s e do cadete contesta a authenticiclade elas cartas não pócle 
Medetros, para qu~m escreym. _A segunda contestar 0 seu valor como r)rova. 
prova ele que Meeletros e Gmmaraes estavam s , · el . 
implicados na sedição ele Santa Cruz, está em :- r. prest ente, o segundo ponto de accus:'1~ 
uma carta original, dirigida a Medeiros pe- çao elo ~lob~e . elepu~aelo pela Parahyba, .101 
elinelo que elle vá ter conferencia comsio·~ so- que o prtmetro clepo.unento elo sargento Stl
bre negocio ele muita e muita import~n~ia. vmo estava em coput ... 

Uma outra prova está na carta original de _O SR. EPITACIO PEssoA- E estava, V. Ex. 
:Silvino, dirigida a Medeiros, elizenclQ (tê): nao pócle negar. 

«Boa tarde. Por aqui temos mil homens em O SR. FELISBELLO FREIRE-Estava e está e 
guerra. Remetto-vos uma relação para vota- eu vm~ mostrar áCamara como o nobre depu
.res para todos os commanclantes e devolve- taclo dtsse a verdade. 
me logo que deres o teu parecer. Aqui todos Está aqui Sr. presidente, o documento a 
votaram. Só espero o seu voto para ver os que se refere o meu collega. (Mostra os a~~tos.) 
commanclantes elas fortalezas. De. . . D. Realmente está escripto aqui á margem elo 
Silvino. documento cópia e está aqui ao lado o sinete 

Chamo a attenção ela Camara, porque adean- ela secretaria ela justiça. . 
te vamos ver a contra prova disto. Para que o meu nobre anugo trouxe este 

Estou trazendo estes factos para a Camara facto? O que é que quer provar com esta 
julgar bem o espírito das cartas de Guimarães allegação? ~lle mesmo disse no seu discurso
a Medeiros. . porque consta-lhe que nesse interrogatorio 

o sr. EPITACIO PEssoA-Que elle era coni- Silvino fez. ~~eclarações graves e important:s 
vente na revolta não ponho em duvid<t. contra amt,os do governo, contra uma pessoa 

. altamente collocada. 
0 SR FELISBELLO FREIRE-Aqui está a de

claração de Medeiros no seu interl'ogatorio 
quando declara que acceitou o commando da 
fortaleza da Lage e que lá levantou a rebel-
lião. (lê). . 

E' o propriocadete Guimarães que affirma 
que foi para a fortaleza da Lage para ])restar 
o seu concurso a Medeiros, afim ele fazer a 
sublevação naqulla praça de guerra. 

Finalmente, Sr. presidente, está aqui uma 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Foi até publicado 
na imprensa. 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-Sr. presidente, 
quero dar de barato que seja verdade o que 
disse o nobre deputado, que este documento 
figura aqui em cópic1, porque se quiz occultar 
'' respmsabiliclade de um amigo da situação. 

Porém, o que prova isto? Prova por acaso 
que as cleclaraç~ões de Silvino são inexatas~ 

carta dirigida por Medeiros e Guimarães ao o SE. EPITACIO PEssoa--Não foi esse 0 meu 
presidente elo conselho de guerra, o Sr. Costa intuito. 
Guimarães, em que estes declaram que que-
rem trazer luz aos acontecimentos ele Santa O SR. FELISBELLO FREIRE-Prova que nessa, 
Cruz e portanto queram ser interrogaclos,que sublevação,não estejam envolvidos homens po
são responsltveis, porem, ha muij;a gente re- liticos, membros do exercito e que ella não 
sponsavel, responsabilidade que não era pu- tenha um fim político ~ Não prova, como não 
blica até aquelle dia (lê) : prova tamlJem que se quizesse livrar um 

amigo elo govemo. 
« Estamos certos de que não nos lançareis . . . . 

o bbeo de vis delatores, pois nesse uni co es- Esta aqm (mostrando wn do';wnento) o ong'l-
copo e concorrermos para a solucão desse tris- nal do documento e eu peço até ao meu amigo, 
tissimo acontecimento e estas declarações não dep~ltado :pela Parahyba, que fique com a 
nos foram suggericlos por ódios ou vinganças, cop1a que figura. neste ~ut.o afim ~ele que possa, 
mesquinhas, nem tão lJOuco 0 fazemos no verrficar pela lmtura sr e ou nao o mesmo 
pueril intuito ele minorar a nossa criminali- documento. 
dacle, sobre a qual, estamos conscios, já ha- Eu· a.cabo de obtel-o depois de grande tra
veis assentado, vossa abalisada opinião. For- ball1o. Estava, em mão do ex-ministro da ius
taleza claLage, 6 ele fevereiro de 1892.» tiç.a o Sr. José Hygino. Documento feito 'em 

Agora, pargunto á Camara, si as cartas ele um p<cpel sujo, que se encontrou na fartaleza 
Guimarães a lVIedeiros versam solJre transfe- de Smlta Cruz, quando a fo,·ça que re])rimiu 
rencia. a sublevação,entrou naquella praça de gUerra, 

O SR. EPITACIO PEssoA-Então os conspi- l'oi copiltdo em outro papel. 
radares não podem escrever sobre outro as- O SR. EPITACIO PEssoA-Ahi está isso a 
sumpto ~ Que elle teve connivencia na re- prova.r o desleixo do governo. 
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elo, no interrogatorio, quando a autoridade' volta estou de accorclo, mais que essas cartas 
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Medetros, para qu~m escreym. _A segunda contestar 0 seu valor como r)rova. 
prova ele que Meeletros e Gmmaraes estavam s , · el . 
implicados na sedição ele Santa Cruz, está em :- r. prest ente, o segundo ponto de accus:'1~ 
uma carta original, dirigida a Medeiros pe- çao elo ~lob~e . elepu~aelo pela Parahyba, .101 
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me logo que deres o teu parecer. Aqui todos Está aqui Sr. presidente, o documento a 
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commanclantes elas fortalezas. De. . . D. Realmente está escripto aqui á margem elo 
Silvino. documento cópia e está aqui ao lado o sinete 
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te vamos ver a contra prova disto. Para que o meu nobre anugo trouxe este 
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julgar bem o espírito das cartas de Guimarães allegação? ~lle mesmo disse no seu discurso
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quando declara que acceitou o commando da 
fortaleza da Lage e que lá levantou a rebel-
lião. (lê). . 

E' o propriocadete Guimarães que affirma 
que foi para a fortaleza da Lage para ])restar 
o seu concurso a Medeiros, afim ele fazer a 
sublevação naqulla praça de guerra. 

Finalmente, Sr. presidente, está aqui uma 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Foi até publicado 
na imprensa. 
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quero dar de barato que seja verdade o que 
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0 SR.. FEDISBELLO FltEIRE-Esse documento 
diz o serruinte : 

« .Aos 20 dia.-. do mez de janeiro do anno 
de 189"2, na enlerma.riu ela 1orta.leza. de Sa.nt<:L 
Cruz. t\O mcin-di:L e me'm hOL'<t d<" t.'trde, onue 
se achavam pi·estmtes os c ignissimos St>~. mi
nistl'O tliJ.. marinha contra-;tlmil·;Jute Custodio 
de MeUo, ministt'o da. guerra. genel'aJ .José 
JoséSüneão de Oliveil'a e officiaes abaixo as:;i
gnados. ioi interrogado JEÜo Exm. Sr. mi
nistro da ma.rinh\l. o 2" sa,rgento drt 1 o batalhão 
de engenheiros Syl vi no Antonio de Macedo 
pelos acontecimentos dados na mesma fortaleza, 
nos dias 19 e20 do co1'rente e i'ez a,s seguintes 
dec:larações : que tomou parte em trez re .... 
unwes, a })l'llllel.r-d. na. rua. < a mpera r1z e n::; 
ouk.:ts tluas ignora os nomes ela.~ ruas que po~ 
derA dizer,podendo ir á t:n.pital:que mt primeit·tt 

{. • • :: • t ' •. . ... 

ercito, ig-nornnclo o no1ne e a.lg-un5 deputados 
do Congresso tu.mbem assistir-<tm t\ e~sas re-

niües · · ~e a.· s ~: 1 1 J •• . o 
alguns deputados, entre elles o Sr .. José Mn.~ 
riano ~ q_ue ne:5sn.s renni0es trn.tou-:;ede devor 
o general Floriano Peixoto, elegendo o geuera,l 
Deocloro. que oito dias depois resi(l'nn.ria o ca.rgo 
em ll.m<t junta,. Pelo estado (ie

0 

saude elo etl· 
fermo não pôde proseguir mais. Como teste
munhas. ca.pit<"lo Celestino .Alve:;; Bastos, <ll· 
feres Osorio da Çunha Tell~s. ülferes Antonio 
Rodl~igues Portugal.» 

E' o mesmo documento ue está n ui em 
cópia.. Pedi t\O meu nol)re colleg;;-. que Yeri~ 
ftcasse. ._ 

O SR. ZA)IA-Isso elo menos 
vant.1.gem. que foi o desapp:1.recer a su::;peita. 
de que nom·e um. a~to üe d~prohidatle J?Or 
parte do gove1·no. 

0 SR. F'ELISBELLO FREIRE-Estií.o escriptos 
~esse depoimento os nomes do c:n.pitão Celis
tmo Alves Bastos, alfel"es Osul'io da cun\1a 
Telles, etc. 
~as:;o às mãos do nobre d.e.Pttto.do para ex.

a.mma.r. 
O Sa. Or.tYElRA. PL\"TO-~ão comprel1endo 

porque veiu a cópia e n~o veiu o documento 
original. 
. 0 SR. FEL!SBELLO FREIRE-Vou dar a. razão 
Visto que se quer tant es.ígencia nesta que& 
tão, ejust~ quetu~o se esclare{a. 

amigo da situaçiío. (.Jiuito beiiJ.) 
O SR. EPlTACIO PESSOA-Tenho duvida. em 

q_ue este s~ja o ori!!inal e c\1<1.mo a a.tten~;~\l de 
V. Ex. para. o seguinte: que a.tü não h;t as5i· 
gnatum, 12em de Silvino, nem daquelle:s que 
o interrogaram.. . 

0 SR. FELISBELLO FRErRE-".\ias este (lOcU
mento não tem Ytttor. 

O SR. EPITAC!O PEssoA-V Ex. me tlü Ji
cenç~ pa1•a uma })3rgunta ~ Onde estú. a prora 
a.uthentica de que este documento e ju~t<t
m.ente a.ctueUe de q_ue se 3untoü cüpta. <tOS 
autos.~ como V. Ex. faz esb prova? 

0 SR. FELISBELLO FREIRE-mas esta, lettra 
não foi escri t<1. hontem nem a.nte-hontenL 

R.io de Janeiro e chamo a atteução da <!aSa Eu trago <t carta do ministro a J ustlç<~. 
:: :puoaa.respostâ que vou dar ao apaz·te do meu Eu pr·o,'ei a V. Ex.como este documento e 
,::- D()bre amigo; jà feito pelo illustre deputado o original. · . ~ 
:~.,~ Para.hyba; quando as ÍQrças do governo St~ . presidente lastimo que esta· quesca.o 
~-,,ch~~m a fortaleza de Santa Cruz, achava-se .tivesse tomado ·este caminho tiío imprudente 
~~et:IdO o sargento Silvin.o ha algumas l1oras~ e tão es-::ahroso força.ndo-me, como relactor 
~~~_E.den~o uma. quantidade de sangue pelare- da co:nmissão, a tra.z~r ao couhedmen.to pu~ 
0'.g.Ia.Oi.~nd.tLSe, tinha dado o. ferimento. Foram blico documentos contidenciaes. ;) 
~~~~~~~~i~:·. •· ~tro da marinha e minisiro da. Devo declarar que este parecer foi formu-

~,~~=' · . 
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lado .sem que domi~asse. paixào política; foi 
eset·ipto pelo cumpnmento de um. dever. 

Eu YOU _dar a prova ao nobre deputado. 
z·. Jresidente dentre as cou:'a::; ue me -

zcralll não subir a tt'ibunn, no dia. immediuto 
ao l'lll que 1allou o nobre deputado pela. Pa
rahyha., ii)i o não ter enl:ontmdo este doeu-
mez t. 

Eu comprehemlia. que, como reLator dtt 
commissão, tinha o devei" de subir á tribuna. 
com o original I?a mão. Eis a, causa porque 
não p;)ude destrmr naquella occasiU.o as cc>n
sidenv:ões de S. Ex:. pela difficuldade de en
contr·ar este do:;umento que ioi remettido pelo 
Sr. José.Hyqino ao ministro da justi•:-a. 

Retel)l esta carta que o a.companha.: (Lê.) 
Rio de.Janeiro, 4 de junho de 1892. 
Remetto a V. Ex., da. parte (lo Dr. Fer

namh, Lobo. o incluso ot·ig-inal, que acaho ele 
recebel' do Sr. Dr, .José Hygino, do tet·zno do 
prtmeu·o t epolmen o Offii.\( o. n. :...0 ( e .)nnei l'O 
deste anno. tio sargento SU ,·i no de 'Mat:edo. 
um ({o;; e<.tiJ·~ças dn. revoLta lwsüla n<."L tl.~rt.a~ 

Fica assim rectitica.da <t inlorm;u:ão que so
bre este origi na,l transmir,ti <t V. Ex. em 
ttrta de ante-hontem. 

Sempre, com toda. a estim<"L é consider·aç,ão. 
De Y. Ex. amigo attent.o ecrea.üo respeitn

dor.-C:w/o.s BoiyJes Jlontci;·o. 

Cumpre-me dar ·uma explicaçilo da::: plu·a
ses fin<tl·S <ht earta. 

Tinha rec::> bido ·á a, carta do mini ~ 
<t guert·<t dizendo-me que o documento 

que eu husca.vn., <>staxn. a.ppenso ttas autos. 
Respondi peht negativa. 

do h~1~ claro e. ev~dente, por ma.is que isto. 
me it~tlifUe. pruneu·o que o procedimento da 
commissao na.o obdeceu '" nenhum. sentimcn· 

' . . 
•. , .. 'f... ... • ... • • 

- '11 ~ ..... 

mento, c~ e 19 de ,janeiro e LO de abril. predsü.o 
ser aqm estudados e a.na.lysudos, pet·ttnte o 
povo que nos OU\"C. Pot· i~so le :o <i V. Ex 
que me 1·e::;er·ve · a pahwra ll<1l'a a a.m:Lnhã. 
( .,,wito ÚCJtt, íttl!itv VCiít, ú ondoJ' c {ctici
twlo.) 

Fica. a di~cussão aüii.'Hht pela hor-a. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE:M DO DIA 

Entra. e!n 1 a disC~lSSÜ.o.que e ~m dcbat~ en-. ~ .... . .~ " . ~ . . .. .. .. . ') 

n. 28. deste anno. l'elbrmando o pla.no geral 
do ort;.:unento da Repuhlica. determina.ndo o 
modo rle org-anisru· as leis lia receit<t e des· 
I•~Zt\ pu ) wa-:; ~ 

Entt·a igualmente em 1 a di::'cussiio, que é 
:::~m deha~e enc·~rmdtt, fica.ntlo <tdiada a vota.-

,. . ' ' 
o governo n concetler permissão iL Companhia 
Mogyn.nn. de Estradas ~le Ferru pa.tM~" constr·uir 
um:t linh:t dupla. da c~tnçiio da Rcs~ac:t ao 
porto de Santos ; 

EntrtL em 1:, discussão o pro,jecto n. 41. au
torizn.nd:) o go,·el'no <L conceder i~ Companhia 
Fn.bril lnüustl'ial e ConstructOI'<'- os mesmos 
1hYOl'es c:mcedidos :'L Compn.nhi<t Industrial 
rle Cal c ?\Ia.rmore;; de C:~randahy. hQje Com· 

' . 

l - ( 

Pego. ptwa me dar razão. cumentos existentes na se~retaria d<t camara 
Mostt'ei <.ta general que 0 documento que se e que justificam o projecto, agora. em debate. 

tr-atn.Yu, era o origina.!, cuja copia estava nos Comprehende-se a. coac~·ão em que se (leve 
autos. Hoje quando entra V(\ para <"L Camam, achar a cam:.~ra. t.endo. de votar um. projecto 
orecelJi com a carta que acabo de ler-. 9.ue conce\le a deternunada. comp~nlua favores 

O nobre deput:.:do deve acluw que 0 Dr. Jil. ?OI~ced1dos a. outra, mas 1gnorados da 
José Hygino não er<t cap<tz de prest.:w-se a . m;norm dos Srs. cleputa4os. . . 
esta Lhlsificac;.ão. Esse ~yste1mt de orgamzar proJectos, ass1m 

o de fazer refer-encias ao a rtigo tantos da let 
O SR. PR~SI~:\"TE- Lembro ao no1)~'e de· de tantos lle tal, deve cessarpar:.t reguhtridade 

PUU:~o que d1spoe de po~co t~mp_o par;,t ütl~a~·; elos trahn.lhos legishtivo. Elle produz o incon
~re\· mo com ant~cedencut para. \•. ~x. dee1d1r veuiente de se e::;tar· a votar mater·ia ainda 
:~~~er pro~ogaç!ttO de hot·a ou a.dHtl' para a não conhecida, que não se sabe si é absurda-

,sao segumte. ou inconveniente 
O Sn.. FELISBELLo FREIRE - Y. Ex:. acaba Na conunissilo de orçaznento, assim como fez 

de oh5errar·-me que é hora. de entrar na za na com missão de fazenda e indU:strias: o or~c!_or 
I ~ • I I • 

esta. o~por·tunidad~ que v. E~.~ me ·da para das leis devem ser cl~ms, concisas1 expli~itas · 
; ccm~lurr por hoje por que eu ainda tanllo sobre todas as ma.te.r1as que ellas vao legahsar • . 
lllutto ~ue dizer. ' 

1 

Aecresce que o.pa.iz t~do j~ está c~n~o de· 
E~ so respondi, por enquanto ás duas a.ffiir- tantos fav·ores e tanta zsençao de d1re1tos con;..

~çOês do nobre deputado pela Parahyba, e cedidos :.t uma iptinidade de emprezas. O ora-
e~ da resposta. compler.a. que devo á V. Ex.. \ dor sompre se pronunciou contra s~melba~te 

PreciSo tr·azer ao conhecimento do paiz de mo· pratica., e entende que a camara so deve fa~ -
Camar.t v. nr 10 
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-vorecer a esta ou aquella companhia estudando, 
examinm1do minuciosa.meute os documentos 
que a isso~ ref~rirem .. . . ,. ~ ... 

seguinte ordem elo dia: 
1 :I parte (até às 3 horas)- 21 discussão do 

projecto n. 51. approvando os ajustes con
cluidos na conv-enç;.ão posta,! de Yienna, em 4 
de julho de 189l, entre o Brazll e olltros 
paizes; _ 

Votação do pa,recer n. 26, alterando tem
porariamente o regimento interno na, pa,rte 
referente it duraç~ão das ses~ües e ordem do5 

Continuaçtí.o d::t Yota<;ão do 1wo.jecto n. 2:3, 
fixando as iorça.s tle tert•a. -part\ o anuo (le 

Vota<~ii.o do3 seguintes pro.jectos: 
Do )ro· ecto n. 28. de:::.te anno. '~lo, 1, 1 

o plano geral do orç~amento da Repuulic<t, 
determinando o modo de organisar as leis da 
J.·eceita. e despeza. pul1licas (1'1 discuss;To); 

Do projecto n. 44. dest-e a.nno. autori~ando 
o goYerno a conceder permissão á Companhia, 
l\fogyana de E~tradas de Fer1•o pura, construir 
uma linha -clupla da, estação da Ressaca, ao 
porto da Santos (1~ discussão); 

Continuação da . 2a discussão do :pl'Ojecto 
n. 22 A, do Senado a rovando os act"l do 
go-verno referente:; i\OS acontecimento; de 10 
de abl'il e constantes dos decretos de IO e 12 
do mesmo m~z. _ com voto em ~e parado, e ,con-

L l: < ;:, 1 :;:, 

·e desterrados por forç~'t do decreto de 12 de 
abril do corre:Jte anno: 

1 a discn~1o do projeéto n. 52, de;te anna, 
~egulando a concessio de aposenta.dorht aos 
·runccionarios publicos, de accordo com ~t 
art . 75 di1 Constitni~.ão Federal~ 

P discus ~ão do pro.jecto n. 43, deste anno. 
autorisanclo a abertur.\. do credito sup:plemen.
tar nec~ssario para p:1gamento do a.ugmento 
-~e vencimentos aos telegraphistas de 1", 2:., e 
·::>

1 classes da RepartiÇ<1.o Geral dos Tele,!l-ra
:phos, de conformidade com a lei n. 26 <le 30 
de dezembN (le 189 I; 

· 2·1 discussão do pi•o,je~to n. ou, deste anno, 
autori~ando a clespeza, no exercício corrente, 
da quantia cJe 486:215$ p<.tr.t :ccquisiçü,o e 

a <~Ç<W e um pee zo para o quar e o r~· 
gimento de c:waUaria cht brigada policial, 
·para diligencias polich\es e pa:r11 varias obras 
no quartel da rua dos Ba,rbonos . 

2l pa1•te ás 3 horas, ou antes.-Conti
nu~no da 1'\ (lis~i1ssão do pro,iecto n. 41 , 
autol'isando o governo a conceder á Com
p:mhia l<'abril Industrial e Coustructora os 

mesmos favores concedidos à Compa.nhia tn. 
dustrial de Cal e Marmores de Ca,l'andalrv 
hoje Cnmpanhía Progresso Industrial de cà: 

')o. ..... 

' Discu~ão unica do projecto n. 275, :m. 
torisando o governo a mandar paga1· :t .lu~. 
tiniano José de Barros. )a.!mclor do Thes t • 

Nacional, os vencimentos de seu emnrcQ"o. a 
canU.\!' <.le ~ tle janeil'o (le 1890 até 25 ête l'nar· 
ça de 1801; 

Discussão unica do pr<{jecto n. 208. conce
dendo a, Anna Maria das Neves Dama):io il 

p~nsão ::tnnu::tl de 1 :200:t;OOO; 
1 a discussão do projecto n. 2G, decltu-antlo 

sem e.fi'eito os decretos de S e 213 de dezemhJ\1 
de 1890, que apos~ntaram os Drs. Cinc:inato 
Pinto da Silv<t e Thomaz tle Aquiuo Gas 'll' 

no::: c:argos t e secre tU'IO e su ·Sect·etarJO .!a 
Faculdttde de ')fedicinn, da, Ba,hia e t·einLegt~lll· 
elo ~s mc:o:_!no~ f~nccionario~; 

t\nn~. :.~{;wri~md~ o goYet·no n. n.u;;:ncm~t· 
com :10·' ; .. da. respectint gl'atifie<lç·iío o Wl!· 
· e ii ac 'yi ·tde d c nl'cl'<.~ e '\li· 

senütdo da .:\.lfttndega elo Rio de .Janeiro. 
Fabio Alexandrino dos Reis Quadros. de con· 
formidade com o <.t viso do Ministerio cht F<t· 
zemh.t de W de janeiro de 1891; 

3: diSCUS$[0 do projecto n. 225. npproYando. 
n<t parte que compete ao Poder J,e.!::'islatiro. o 
contracto celebrado em 3 de ferereiro (le l~-;i 
entre o ::\Iinisterio do Imperio do extin~w 
ren-1men e o Dr. Paulino Fr<tnklin do Amrr· n . 
ral Ba,rão de Canincle ara o tthtl'!ramento 
e prolongi1mento (l~ rua ~le Gon<;alYe5 D:a~. 
desde a rua da. P.ra.m.lla \\.te a.o la.t·go Lb l.!ãe 
do Bi~po, e~ üente ~o mar; 

. ~ .. :s • :<I • 

jul!l'ando dig·no de ser tomado ern. consitlera· 
ç-.ã~ o pro,jecto n . 1 ô, deste anno, creamlo .o 
lo('J'ar de conferente pa1•a :.\s su1Jsta.neht5 clu
mi'cas na.s a.Ifandegas ele I '1 e 2 ·1 orclens ; 

Discus.3ào unica do pro.:etto n. :?.5L autori· 
sando o gover·no n. manda.r paga,r o meio. soldo 
vencido e por vencer a D. l\Iad<t Joaqmna ti~ 
Albuquerque. ·>i uva, elo capitiio Ln.mil!do .Jose 
da Silveira. D. Ritr~ de C;;lSsia S )3.1'25. vmíil d1 
capitão Joã.o . Antonio Soare~ e D. l~alJf. 
Hoifmann, mãe elo alferês Henrique Ho1fill<ttll1• 

~~~ discussão do 1ir·ojecto n. ~4~ ~- do Sen•:· 
do, creando unHt escoh\ de ma.chmistasno c:-
tado do Pa.rá~ 

:?.~ Lliscu~são do projecto n . .!G A. do anno 
pa.ssac o, c an o pronl encw.s so n·e • 
ções de 1 de janeiro ele 1890; 

0 1 a discussão do pl'.J,jecto n. 21. ~leste <1ll11~ 
isenta.ndo. dos direitos de im port:~ç-<tO e :?~
di ente todo o material e machím~mo desrm. 
dos à construcção da !hurica de Tec·idos P;~~ 
lista. ni1 comarec'\ de Ol.imla. estaclo ue 
nttmbuco; · · 
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1u rliscussão do projecto n. 5:3, concedendo 
isenção de direitos de importação, excepto o 
de «Expedi~nte», pa:r:a o~ materiaesdestinados 

• r. , • 

~ontraetacl~ por Luiz Vi~ente ele Souza.Queiroz; 
1" discussão do pro.jecto n. 54, concedendo 

-I'·u·i uetaCarneiro lle ~1endon ~a Fa1.1re, 
vilmt do Dr. Antiocho dos Santos Faure, 
uma, pensiio mensal de 200$000. 

Lerant<.t-:::e <t sessão às 4 horas e I O mi
Jmtos. 

:)i·• ~ESS:\0 E:\I ;:; lJE .H:LIIO I>E 1802 

J>,·c-~idcnc:a do S1·. Bel';Ul.l'r.lino rle Campos c 
..-t.:e1·erlo (1• sJcl·etal'io) 

Ao me~ i o dia o Sr. Fesidente mu.nda proce
der iL leitura do expediente. 

seguinte 

EXPEDÍE:\'TE 

Officios: 
Do Sr. 1 o secreta.rio do Senado, de 4 do cor

rente, remettendo <'t. proposiç,fio desta. camam 
concedendo a D. Maria Theodora Ribeiro e <.t 
menoJ' Jsidora Marh1 dos Passos Ribeiro, filhas 
o f\tl ecido desem Jargador Antonio Ag-nello 

Ribeiro, a pensão de I :200$ annuae.s, I·epa.r
tidamente, proposição a. que aquella. camara .. . . .. 

accrescem1o que tal concessão n.indn. não foi de
clarada caduca.. porque os pr·a.sos ma.rcado~ 
nos §§ 1 o ,zo e 3" da. clausula. 3-' do alludido de-. . 

( . . 
de 188\.i; íl~vore::: esses que taml.em por de
cre:;o n. IlGl tle 12 de Dezembro daquelle 
anno. tbriío couccclidos aos cidadãos :Manoel 
Alves Vieira de Araujo e Fa.bricio Gomes l e 
Albuquerque jfamnhão, para. outro engenho 
no Valle do Ca.piõ, no rei& rido estado. -A quem 
fez a requisi~ão (o Sr. Deputado :Miguel Castr-o) 

ACU\S eleitoraes de lU o Pardo (la secção) 
cln. ultima elei<:<i.o a_que se procedeu no es~do 
do Espirit -, Santo, no dia. 30 de ~laio proXImO 
·findo. -A' <:ommissão dê petições e poderes. 

Actas ele i tomes de Cttr<.tnclahy ( l" e 2a sec· 
ç~ues) s. João Nepomuceno (la e z;L ~ecções). 
Pa ma . . :...:' se<:ç<LO), • ,onç<t o L e n 
Ponte Nova (1" 3·' e i·' secç:}es), Angustura
(6" secç·fto), Ribeirão de Alberto (Barbacen<~). 

• - • .. """ • o .:-

<. 0..:: '" ( . ( ' r( , 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 2 Vist<'t.. Naz<l.retlt, :\Jorro do Chapéo, Chiador, 
do cOl'I'eilte, remettendo o requerimento e l\Iaripú., T!tebas. lt<tm(waty, Agua Limpa, 
mais l)3.lleis em que o escril)turario ela Escola. S. Fru.ncisco da On~~'t., Ma.thia;; Barboza. Ro
Superior de Guerra. Manoel Corrêa. :Mello ele mrio (.Juiz de F(n·aJ, C<1.pel.l<t Nov<.t {la secção). 
Lima, ped~ augmento de nncimentos.-A' Itajubà (l 'l" :}• e4J ::;::-cçjes), .Juiz de Fóra ~~a .e 
eommissão de orç<:tmento; 9• secções), Bttl'11<l.cent1. (1", 4a e 5a secçoes), 

Dn mesmo ministcrio, de iguu.l dt'l.ttt, envi- Pombtt Ua e 3' s2cções). S. Pedro cl'Alcan
~ndo o requerimento em quo o porteiro ela tara (1 '' e 2;• s2c~:ues), Sa.harà (_Ia secção),. Su
Escolt~ Superior de Guerra, Augusto Henrique assuhY (2'\ seccão), Queluz (2" secção) Mariana 
ferreu·a Horta., pede a.ugmento de vencimen- (la secção), LeopÓldina (3" secção), S. Joaquim 
to.s.-.~' commissão de orçamento ; (fi" sessão) da ultima eleiç~ão a que se procedeu 

Do m2smo ministel'io. de jaual data, env-i- no estado de Jlinas Gernes, no dia 30 de Junho . 
ando o requerimento e 'mais l)ttpe.is em que os proximo fin<.lo.- A' Commissão de petições. e , 
empregados do Arsena.l de Guerm do Pará poderes. . . . . · 
solicitam auo·mento de Yencimentos · Em segmd:t procede-se a chamada, a qual 

Do 21Iinis~erio da. Af?ricultura., Cornmerci.o .e respo~de~ o~ Srs. ~ernardi~o de. CampQ~: 
~ ~, ., , :s :s ( ' .... "' ~ .. 

dest~\ c:nnara, n. 88, (le 27 de junho :proximo marã.es .. Toiio de AveUar. Indio do Brazil, .' 
fi!ldo ~ccla.rando que não consta àquelle mi- Cantão, Pedro Chermont, !Vlatta Bacellarj 
mster1o ter o cidadão Augusto Severo <.leAl· Augusto :Montenegro, Costa Rodrigues, 9as- -
uuquerque :Mara.nhão oro·anisado comnanltia miro Junior, Rodr·igues Fernu.ndes, Henrique · 
lXl.l'a lentr a effeito a co~cessão que obteve de Carvn.lllo, Anfrisio Fialho, Nogueira Pa
P~l' decreto; e muito menos que seja o mesmo ra.na• ... u á, Nelson, Pires Ferreira, Martinho 
<lirectol' ou presidente ela; mesma companhia ; . R:ldri'gues, Beze.rril, João Lopes, :Frederico 
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Borges, Jo::::ê Bevilaqu:L, Gonç~alo de Lagos, 
Nascimento, Alminio Affonso, Amorim Garcia., . . . . 

' ' ' - ' ... 
carenllas, Gabriel de :v!agall1ães. Leonel Fi-
lho, Chap-as Loba to • . Jaco h da. Pa.ixão, Alexan
dre Stocklet·, Ferreira B1·andão, Gonçalves 
Chaves. Viotti, Manoel Fulgencio, Aristides 
Maia, Carlos das Chag·as, Domingos Rocha, 
CÇ>sta :Machado, Domingos Porto, Palleta, 
Ferreira Pires, Joã.o Luiz, Francisco Glicerio., 
Cesario Motta Ju11ior. Moraes Barros, Lopes 
Chaves, Ca.rvalhal, l\Iursa. Pa.ulino Carlos, 

. . . . . 

O SR. PRESIDENTE nomeia 'J)ara suh:;tituir 
os Sr~. _Lopes .Trovão _e Oliveira Pinto. na 
comm1ssa.o de mstrucçao e saude publica, os 
Srs. Almmo Affonso e Pedro Americo: pal"t 
substituir os Srs. Domingos Rocha eSclÍmidt. 
na commissão de obras pulJlica.s e colonisa1·ãu 
os Srs. Prisco Paraíso e Ivo do P1·ado. ' · 

' . 
tecem a alma de todos os brazileires que amam 
sinceramente a sua pa.tria. 

As liberdades publicas já não sii.o mais d~J 
que palavras ridiculas neste paiz; a indepen
dencia na manifestação do pensamento .i<L se 
tornou digna de estigma; já. se não veneram 
os grandes hon.ens; já se não rE>speitn.m aquel· 
les que se batem pelos princípios. 

V. ~x. sabe, St:. presidente.:. que ;~s desot·· 
• • ~ o .. 

, o...:. '• 

:Moreira da Silva, Almeida Nogueira, Rubião a ordem é o termo dellas ; e como se ha. de 
Junior, Julio de::.VIesquit:t, Brázilio dos San- manter a ordem fôra dos principias. fOra d;tlei 
tos, Flem·v Curado, Leo oldo de Bulhões, em ue ella se devia a oiar 1 Uma mwão ciri· 

ae ano de AI uquerque. Bellarmino de :Men- lisada guia-se por 11rincipios, não pode <LJ?Oil\1'· 
- donça, Marciano de Magalhães. Eduardo Gon- se da lbrça. bruta. 

çal ves, Fernando Simas, Carlos Campos, Em nome dct lega.lidade, o que se deve er· 
Schimidt, Alcides Lima, Cassiano do N'ascimen- (ruer são e:xactamente esses principias, o que 
to e Demetrio Ribeiro. ~e eleve ae<'l.tar são as leis. Não se póde com-

Abre-se a sessão. prehender que se queira, em nom~ d:~ 01:de~ 
e da legalidade, abater os poderes mstJtmdo~. 

Deixam de comparecer com causa partici- que se quen-a perpetuar o despotismo, que se 
Jlada. os Srs: Jose Avelino, Miguel Castro, queira. demolir tudo . Neste momento a.ppello 
Retumba, José Mariano, Meira. de Vasconcel- do Vice-Presidente da Republica para o ma· 
los, João Vieira, Seabra, Pontes de Miranda., rechal Floriano Peixoto; do despota, do ty· 
Leovigildo Filgueira.s, Manhães Barreto. Vi- .ranno para 0 :patriota, que tantas vezes expoz 
riato de Medeiros, Jacques Ouriq tle, Mayrink, sua vida nos ca.mpos de batalha, pae~t clesaf· 

· Jesuino de Albuquerque, Fr'l'\,ncisco Veiga, trontar a honra. e os brios de sua patr1a; ap
Matta. Machado, Lamounier, Alvaro Botelho, pello do chefe discriciona.rio desta _naciio para 

. Am.E:rico Luz, Dutra Nicacio, Corrêa Rabello, 0 cidadão em cujo ].Jeito de'\" e palp1tar um eo
~ , Go~çalves Ramos, Adolpho Gordo. Angelo 
· .. : n el!'o, auro er. :.'tcer a outm 10 e E' írnpossivel que ., fascinação do pot ~1· te: 
>Mênna Barreto. . nha obsecado inteiramente no seu cot·o.çao o~. 
~YJ5P.e~a~ de· comparecer. sem causa pa~tici- sentimentos (l'enerosos, as idêas altmistas, que 
:~ os Srs. lJcbôa Rodr1gues, Rosa e S1Iva, levam a humanidade á perfeição. 
~Gó~~!yes Fen•eira, Jo~o de Siq~eira, Villa Scenas tristíssimas vão se deseneohtndo dm 
!#~~.;; .. Alberto Brandao. Joaquim Breves, nosso paiz. Não basta o abatilll.ento do Po ~r 
~~@;CielJlo~ ;Figueir~do. · Cost~ Senna, "!-"er- Judiciario donde se arrancam violen~m~e;~~ 
~õello-, Montell'O· da Silva, Martmho membros que tinham alli assento "1~a?9·d~ 
-i~~l~r~~· :. ~~-Mora.es, Cincinato Bra- não basta que se venha buscara cumpliCI!lll 
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"uemm como preceito constitucional no seu 
~stado. cnjn. constituição copiou ipsis verbis a 
da "Cnião com relação a succ~ssão <lo presi
dente? ! 

Não basta o aba!imento moral. o aniquila..: 
mento da classe militar, pela. confiscação dos 
seus dil'eitos e das sua::; garantias ? Para. onde 
nos conduz o Vice-Presidente da Republica? 

0 SI~ ALFREDO ELLIS - Para a consolida-

por ventur·a.. outra cousa a. não ser o nosso 
P'•cto fundamental, a não serem as leis que 
regem este paiz ~ S. Ex. nem ao menos guar
~ia o acatamento e o respeito devido ú, lei, 
S. Ex., em vez de ser o cumpridor da lei; 
nada mais 1hz do que violat-a. abertamente, 
·sem rebuço ! (A1Joi dos, mttito bem.) 

E havemos nós de cuvarmo-nos al;atidos e 
!lumilhados, sem um protesto ao menos ? 
~ao ; uma voz ao menos, emlJora fraca ... 

I ~io apoiwlo.) 

Ora. cous~::: desta. ordem não se dizem, não 
se lembram a uma população que está ~oba 

<•Ao POYO-A rna.ior de todas as a.ffronta,::; 
actl.ba de set• feita, á nossa narionalidade. Em 
S. Paulo. hontem, a. bn.ndeira nacional, o 
symbolo sagrado dn, patria foi a.rr;\s~do pelas 
ruas, insultado e enxovalhado por uma horda. 
de l:amlidos, vibot·as que mordem o seio vivi
ficante que a~ ncotheu. A pretexto de rcivin
dic;H{Üe:5, uma, mnltiflão de vagabundos e de-
80rddros. individuns que nüu :::ão com certeza 
italianos di:!nos tleste nome ~ 
propl"io~ ~ii.o r·epellidos. 
~E~ses indi\·iduos commetteram os mtüot·es 

des:•.tinos e torpezn.s e in'uflados. cncr)l njwlo:; 

ra~llii"tJ.o; d(t:i t.:llliss,jes e-·camlolo . ..;as. ·veruledo;·es 
"" no.<:sl) r,_·,T:ro,·io, e.·'Ci'i))tOJ·es, c ttja consciencia 
e po;~, ri. . t:JeiU/a j)(ll"(t '}1!1111~ '11Wiho1· palja. 

«E' prer:iso que o poYo brazileiro se congre
(l'ue em torno tlo sngraclo pn.vilhü.o nacional e 
qHc mt.;;il:c o pal;·iol:·c~ 1Jr,1Jei"1·? do marechal· 
Fl01·:·w·,o l'e:·~;oto a puntr e.<·sr: .<: zn{i.li•l r:s capu:;es 
de todas (!.~ Íf!tl()/1/.inias. O Smi[JHe br.u:Lef.~·o tj.tte 
COí'l"el~ cú;·ri sr.ln·~J a.~ cabeças dos rtJdacto;·es 

..;;r,ffren fl ·~o.-:srt 

otas.» 
U~I SR. DEPUTADO- ' ' 

Jla( a. . ;m·o~- (:lftlitos "poÍwlos.) 

ü SR. BELLAR:\IIXo Dr:: MEXDOXÇA ••• ha O Sr... BELLAR:\IIXO DE :MExnoxçA- Senho-
·de leranta.r-se a protestar. Não fallo apaixo- res. fico realmente admira.do de ouvir esses 
nado ; upaixonados faliam aquelles que man- apoiados com que me interrompem os nobres 

.d~m pregar pelos cantos das esquinas desta deputados. 
e1dade, já tão convulsionada por tantas de- o SR. Em:-ARDO GoNÇALVES -Admirado fico 
sord.:ns, boletins da ordem do que vou ler á eu da íítlta de patriotismo com que o nobre 
Camara. E' d' O Figaro. orgão go"·ernista, o deputado tra.z esta questt"io á camara. (.élp(~r
~esmo orgão que já lembrou o saque nesta tes.) c1dade. 

0 SR- BELLAR:\Il:'\0 DE MENDONÇA- Senho
. O SR. Tno:\uz DELFINO- O Fiun·o nunca res. nem siquer ainda externei a minha opi
aconselhou semelhante cousa. ( Hct otttro~ ·-
lfpm-tes.) ma o ... 

O SR . .lu"LIO DE MESQUITA- Isto é uma ex
O Sn.. BELLAR:\IINO DE :MENDONÇA- Está ploração que não é digna de. um soldado bra

escr:pto. Mas ponhamos de parte a questão z. ileiro. < . .;.Vttiitcí·usos apw·tes .) ·do sac · · 
aJevantar-se cont~ os monop;lisadores dos O SR. BELLAR:\IINO DE ~fEXDONÇA -Sr. pre-
,generos alimentícios ~ sidente, si alguma exploração ha neste mo

mento ella é feita p~los nobres deputados que .o SR. BEv"'LAQUA - O que O Figaro disse me in'terronipem com seus apartes, quando 
.fot qu~, a continuar as co usas assim, a conse- nem siq uer enunciei o m~u ~ensamento,q uan
quencra .seria o saque. do nem siquer declaret até . que ponto ta~s 
l O SR. BELL~ru~o DE ME~"DONÇA.-Logo, factos são merecedores da mais severa protll-

. embrou o saque. gaç;:1o. (T1·oe<tm-se nwl1-eí"o:~os apm·te~.) 
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Tenham ao menos os nobres deputados a 
ca1ma, a prudenci<t. a bmt educação ele ouvir 
o orador, ele cleixDJ-o enunciar as suas idéas ... 
(Trocnm-se nwnerosos e vehementes apartes ; 
Jnt~itos .wmhoJ"es deputodos retiram-se do re
cinto e qttali todos deixam os seus lo9etres. O 
Sr. pl·esiciente, depois de ?"eclanwr attençao 
por diversas ve::res, suspende o sessao.) 

Suspende-se a sessão á l hora menos 5 mi
nutos. 

A' l hora e 20 minutos reabre-se a sessão 

O Sr. Presidente-Reencetancloos 
trabalhos, convidttrei a todos os meus collegas, 
sem clistincçU.o de partido ou ele opiniões, que, 
fazendo um esforço solJre suas paixões, sobre 
seus sentimentos, quaesquer que elles sejam, 
niio trmllam outr·a mira, não tenham outro 
intuito sinão o de zelar pela dignidade e de
coro da Ca,mara ( apoiados), mantendo-se na 
altura em que todos nós temos o dever im
prescindível ele conservar. 

Conto com o apoio, com o auxilio elos meus 
dignos collegas, inclistinctamente, para a ma
nutenção ela ordem, para a execuc;iio elo re
gimento e o regular <tnclamento dos tra
balhos. 

:Mais uma vez advertirei ás galerias que a 
lei ela casa prohibe a sua intervenÇão na mar
cha elos tra lJalhos. 

Estando finda a hoea do expedirnte, passa. 
se á 1" parte da ordem do dia, que é a 2a clis
cussão do projecto n. 51. 

0 SR. BELLARl\iE'\0 DE MENDONÇA ípela or
dem) -Sr. presidente, depois elo incidente que 
se acaba de _passa,r na Camara, me parece que 
por· decoro da Camara e elo proprio orador 
que occupa neste momento a trilnma ... 

O Sr. I"residente-V. Ex. ha de 
permittir-me uma observação; eu pedirei até, 
si tanto for neeessario, que o nobre deputado 
me de:,culpe, si bem que neste momento eu 
me ache no empenho rigoroso ele executar o 
Tegimento, mas neste momento não é absolu
t<trnente possível que o nobre deputado 
trate de outro assumpto qne não seja o que 
esta na ordem do dia, salvo urgencia reque-
rida. ' 

Portanto, peço que V. Ex. me auxilie, não 
tratando ele assumpto fora ela ordem, o que 
só póde fazer requerendo urgencia, requeri
mento que submetterei á deliberação ela 
casa. Fúra disso me permittirá que eu não 
consinta, e não sou eu que me opponho, é a 
necessidade que temos todos aqui ele tratar 
dos trabalbos peht fót"ma, regular por que o 
regimento nos marca, 

não poderá pm ticar a c to mais patriotico elo 
que concorrer par·a, que a Camara toda sub
metta-se á ordem do dia. Appello mesmo 
para o patriotismo ele V. Ex. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA (pela or
dem)- Submetto-me inteiramente ao desejo 
ele V. Ex.; comprehenclo mesmo que a dis
cussão no terreno em que a encarrerei e pela 
gravidade doassumpto, niio convém continuar 
agora. (Apoiados.) 

Ia requerer a urgenCia, mas, obedecendo 
aos intuitos que V. Ex. acaba ele manifestar, 
me limitarei a dizer que a continuação do 
meu discurso parece para mim questiio ele di
gnidade; e, em vista elos factos deplora veis que 
occorreram e que determinaram a interrupção 
elo meu discurso, deixo de requerer urgencia 
e espero que V. Ex. me conceda a paJavra em 
primeiro logar no expediente ele amanhã. 
(Vozes : muito bem). 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciacla a 2" discussão do projecto 
n. 51, <tpprovanclo os ajustes conclui elos na 
Convenção Postal ele Vienna,em 4 ele julho ele 
1891, entre o Brazit e outros paizes. 
~ra em clis~ussão o art. l~ elo projecto. 
:Nmguem peclmdo a palavra, e encerrrada a 

discussão. 
Entra em cliscussiio, que é ssm debate en

cenada, o art. 2" elo proj ecto. 
Em seguida, são successivamente postos a 

votos e approvaclos os seguintes artigos elo 
projecto n.51, relativo á Convenção Postal ele 
Vienna: 

Art. 1.0 Siio approvaclos os ajustes conclui
elos na Convençiio Postal de Vienna, realisacla 
em 4 de julho ele 1891. entee a Republica dos 
Estados lJniclos elo Brazil, Aliem<Cnha, Repu
blica Argentina, Austria-I-Iungria, Belgica, 
Bulgaria, Costa Rica, Dinamarca, colonitts cli
namarquezas, Egypto, Hespanh<C, França, co
lonias francezas, Italia, Liberia, Luxemburgo, 
Noruega, Paizes Baixos, Portugal, colonias 
1)()rtuguezas, Roumania, Russia;, S. Salvador, 
Suecia, Servia, Suissa, Regencia ele Tunis e 
Turquia. 

Art. ;:>,,o Revogam-se as disposições em con
tmrio. 

E' o projecto adaptado em 2" discussão para 
passar a 3". 

0 SR. FONSECA HERMES (pela ordem) requer 
dispensa de interstício para que o projecto 
n. 51 entre immeditttamente em 3" discussiio . 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedidcc. 

V. Ex. poderá amanhii, á hora do expe- O Sn. PRESIDE:.\TE -Em virtude da deli-
cliente, tratar ela materia de que neste mo-J beração ela Carnara, annuncio a 3" discussão 
mento se quer occupar, mas neste momento do projecto n. 51, approvando os ajustes con-
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cluiclos na Convenção Postal de Vienna em 4 
de julho de 1891, entre o Brazil e outros pai
zes. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada tt 
discussão. 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 3• · discu~são o seguinte 

PROJECTO N. 51 

O Congresso Nacional deereta : 
Art.. 1. 0 São approvados os ajustes con

cluídos na. Convenção Postal de Vienna, rea 
lis<tda em 4 de julho de 1891, entre a ]{epu
hlica dos Estados Unidos do Brazil, a Alle
manha,Republica Argentina, Austria-Hungria. 
Belgica, Bulgaria, Costa Rica., Dinamarca, 
colonias dinamarquezas, Egypto, Hespanha, 
França, colonias francezas, Italia, Liberia, 
Luxemburgo, Noruega, Paizes Baixos, Por
tugal, colonias portuguezas,Roumania, Russia, 
S. Salvador, Suecia, Servia, Suissa, Regencia 
de Tunis e Turquia. ' 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

E'· o projecto a8sim adaptado em 3• di~cus
são e enviado á. commissão de redacção. 

Votação do parecer n. 26, alterando tempo
rariamente o regimento interno, na. parte 
referente à duração das sessões e oi'clem dos 
trabalhos. 
. Em seguida e posto a votos e approvado o 

seguinte ·· 

PARECER N. 26 

A commíssão de policia, examinando a indi
cação junta, do Sr. Augusto de Freitas e 
outros Srs . . deputadm, sobre a ordem dos 
trabalhos, e de parecer que· seja approvada 
com a seguinte emenda addi.tiva :-depois da 
palavra-amnistia-e antes da palavra-a lei 
-accrescente-se-e assumptos concernentes á 
tleclaração de estado ele sitio. 

Sala das comntissões, 2 de julho· do 1892.
Bernardino ele Campos_ - 1l. rizereclo . -Paula 
Guimm·({es.-J. Jlvella?".-A. Athayde . 

Inclicaçao 

valho.-Angelo Pinheiro.-.Mw·tinho Rqclri-· 
gues.-Bastos do Nascimento.-Anfriso Fialho. 
-Caetano de AlbuqtteJ"que.-OZiveira Pinto.
Epitacia Pessôo. 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA (J.Jela onlem) re
quer verificação da votação do parecer n. 26, 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 58 e contra 47 Srs. 
deputados. 

0 SR. PRESIDENTE-Está approvado O pa
recer n. 26. 

O SR. FoKSECA HERII'l.ES (pe 'a r;rdem) requer 
dispensa de impressão para que a redacção do 
projecto n. 51, que se acha sObre a mesa, entre 
immecliatamente em discussão. · 

Consultada., a câmara concede a dispensa 
pedida. 

Em seguida, entra em discussão e é sem de-
bate approvada, a seguinte 

REDACÇÃO DO PROJEGTO N. 51-1892 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1." São approvados os ajustes con

cluidos na. Convenção Postal de Vienna, rea
lisada em 4 de julho ele 1891, entre a Repu-
blica. dos Estados Unidos do Brazil, a Alie
manha., Republica Argentina, Austria-Hun
gria, Belgic<t, Bulgaria, Cost"l Rica, Dina
marca, colonias clinamarquezas, Egypto, Hes-
panha, Fi'ança, colonias francezas. Italia, Li
beria, Luxemburgo, Noruega, Paizes Btüxos, 
Portugal, colonias portuguezas, Roumania, 
Russia, S. Salvador, Suecia, Servia, Suissa, 
Reg{mcia de Tunís e Turquia. 

Art. 2. o Revogam -se as disposições em con. 
trario. 

Sala elas commissões, 5 de julho de 1892. 
Alcides L ima .-Fróes da Crw:. 

0 SR. PRESIDENTE - 0 projecto 11. 51 vae 
ser enviado· ao Senado. 

CONTINUAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PROJECTO · N. 23,. 
FIXANDO AS FORÇAS DE TERRA. PARA' O ANNO 
DE 1893 

E' postet a votos e approvada a seguinte 
Indicamos que, emquanto estiverem em or~ emenda· do Sr . E~pirito Santo: . 

dem do dia para discussão o projecto de am- No § 2• do art. I o da proposta, em vez de 
nistia e a lei ele força e orçamento, as sessões -até L200 praças, diga-se - até 600praças. 
da Camara durem cinco horas, sendo a ultima o $R. OLIVEIRA v ALLADÃo(pela 01-dem) re-· 
des~inada á. apresentação ele requerimentos e quer verificação da votação. · 
proJectos ; potlendo ser aberta a sessão com Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
qualquer numero de deputados presentes. terem votado a favor da emenda 68 e contra. 

Sala das commissões, 25 de junho .de 1892. 46 Srs. cleputc"tclos. 
-kugÚsto cte Freitas .~Sontos PenJira.-1 E' annunciada a votação da emenda do Sr. 
Hellannino de Mendonça.-Tolentino cte Ccw- João Pinheiro e outros ao §3° do art. 1°. 
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O SR. VALLADÃO (pe:a orclem) pede prefe
rencia na votação para a emenda do Sr. Bel
larmino de Mendom,',.,'\, emenda que fbi acceita 
pela Commissão. 

O SR . PRESIDENTE - Não posso satisfazer o 
pedido do nobre cleputa c~o, por isso que, em 
virtude do art. 174 do regimento, teem prefe
rencia as emendas mais restrictiYas. 

E' po3Ü1 a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. João Pinheiro e outros ao § 3• do art . I • 
do projecto. 

E' posto a votos e approvaclo o seguinte.§ 3• 
do projecto: 

§ 3 . • De 24.877 praç.as de pret, de accordo 
com o decreto n. 56 de 14 de dezembro de 
1889, , as quaes poderão ·ser elevadas ao do
bro ou m<ds em .circumstancias extraordina
ria .. . 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
art. 2• do projecto: 

.Art. 2." E.stas forças serão completacla,s 
pela fúrma expressa no art . 87 § 4• da Con
stituição e da, lei n. 2556 de 26 de setembro 
de l874,com a~ modificações estabelecidas nos 
arts. 3• e 4" ela lei n. 39 A ele 30 de janeiro 
ultimo . 

E' posto a votos e approvado o seguinte 
art. 3• do lJrojecto: 

Art. 3° Os voluntarios percebei'ão , em
quanto forem praças, mais uma gratificaçãO 
igual á meütcle do soldo de I" praça; os volmr 
tarioil e recnltaclos que, findo o seu tempo ele 
serviço, continmtrem nn,s fileiras, com ou sem 
engajamento, perceberão umn, gl'atHicação 
igual ao soldo de I" pntç<t, e, quando forem 
escusos. se lhes concederá nas co lonias do Es
.tado nm prazo de terras de 1089 ares. 

E' igua,lmente approvado o seguinte addi
tivo do Sr . Beli armino ele Mendonça, sobre o 
qual a commissão de marinha e guerra emit
ti n parecer fa v ora vel: 

Ao art. 3·· da proposta accrescente-~e: 
§ O governo, porém, não poderá preen

cher os claros actualmente existentes aiém do 
affecti Yo ele 20.000 homens, sem que seja de
cee'k'tda a verlJa neces~aria, ou se de nova or
ganisaçâo ao exercito, s~•lvo circumstancia 
exteaorclinaria. 

E' posto a votos e approvado o seguinte ar
tigo do projecto: 

Art. 4." O tempo de sel'Yiç'o marcado para 
os voluntal'ios. no art. 3• n. 8 da lei n. 39 A 
de 30 ele janeii·o de 1892,sm~á para os alistados 
no regimeu ela dita lei e para os que se alista
rem depois ele recebido nu exercito o primeiro 
contingente de sorteados. . Fóra destas condi
çõ ·s, os voluntarios servirão por cinco annos, 
podendo engajar-se por tempo nunca menor de 
dousannos. 

E' , tambem approvada a seguinte emenda elo 

Sr . Athaycle Junior, sob1·e a qual a commissão 
emitiiu parecer favomvel : 

Art. 4 . • Substitua-se o ultimo período por 
este: 

«Os que se alistarem no regimen da pre
:>ente lei servirão por cinco annos; e tanto es
tes, como os que já servirem. não poderão en
gajar-se por tempo menor de dous annos . » 

São successivamente postos a votos e appro
vados os seguintes artigos do projecto: 

Art. 6." Fica o governo autorisado a man-· 
dar admittir mais 50 menores aprendizes no 
arsenal·da Cn,pital Federal e 30 nos do Pará, 
Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e 
Matto Grosso. 

Art 8. o Continúa em vigor a autorisação 
conferida pelo a.rt. 20 da rPferida lei n . 39 A, 
para reforma elo systema de fornecimento aos 
corpos do exercito. 

Art. I O . Ficam revogadas as disposições ~m 
contrario . 

E' posto a votos e approvado o seguiilte 
adclitiv:o do Sr. Athayde Junior: 

r1dclitivo 

Accrescente-se onde couber: 
Art. Para preenchimento elos claros, . os 

estados e o Districto Federal , á vista do dis
lJosto nos arts . 87 ela Constituição e 3•,li.6,da 
lei n. 39 A ele 30 de janeiro ultimo, íbrnece
rão o segninte numero de praças: 

Ama.zonas. . . . . . . . . . . 56 
Pará... . .... .... . . . . 99. 
Maranhão .. .. : .. .... 99 
Piauhy. . . . . .. . . . . . . 57 
Ceará.. . ... . . . ..... . 142 
Rio Grande do Norte. 57 
Parallyha .... . . , . ... . 71 , 
J?ernambuco .. . . . . . . . 241 
Alagúas .... . .... . - . . 85 
Sergipe. . . . . . . . . . . . . . 57 
Bahia............ . .. 311 
Espieito Santo ... .. . . 56 
Rio de Janeiro . . . .. . . 241 
S. Paulo. . . .. . .. . . . 311 
Paraná.... . .. . .... . . 57 
Santa Catlln,rina . . . . . 57 
Rio Grande do Sul. . . 226 
Minas Geraes. . . . . . .. 523 
Goyaz .... . ... . .... . . 56 
Matto Grosso. . . . . . . . 56 
Districto FederaL. . . . 142 

Somma. . . . 3. 000 

0 SR. PRESIDENTE - Considero pr<>judi
cado o aclditivo que ao art. 30 do projecto 
offereceu o Sr. Espil'ito Santo, bem como ao 
que ao§ 2• elo aet.. I" offereceram os Srs . 
João Pinheiro e outros-. Os arts. 5•, 7• e 9> e 
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seus numeras e paragraphos vão ser envia
dos á commissão de marinha e guerra, para, 
de accôrdo com o regimento constituil-os e 
recligil-os em projecto separado. Pela mesma 
razão, vão ser enviadas á r espectiva commis
são as emmendas dos Srs. Athayde Junior a,o 
art . 5' elo projecto ; do mesmo Sr. e as elo Sr. 
Bellarmino de Mendonça ao art. 9•; e os ad
ditivos dos Srs . João Pinheiro e outros, do 
Sr. Bellarmino de Mendonça, elo Sr. Lauro 
Muller e do Sr . Espírito Santo. 

0 SR. BELLARliHNO DE MENDONÇA . (pe la 01'· 

dem) observa que não foi dada á votação um 
addit.ivo que apresentou e que teve parecer 
.favoravel da com missão. 

O SR. PRESIDENTE-Observo ao· nobre depu
tado que o seu additivo não póde ser submet
tido á votação,embcra acceito pela, com missão, 
porque contém disposições ele efféito penna
nente. 

·E' o projecto assim emendado enviado á 
commissão ele marinha e guerra, para redi
gil-o para 3• discussão . 

Votação do projecto n . 28, deste anno, re
forman do o plano geral do orçamento ela Ra
publica, determinando o modo de organisar as 
leis da receita e despeza publicas (I• discus
são). 

E' adaptado para passar á 2• discussão o se
guinte 

PROJECTO - N. 28 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . 1• 

O orçamento da receita e a fixação da des
peza federal serão feitos annualmente, na 
fórma do art . 34 § I o da Constituição, em 
duas leis cli~tinctas e relativas, uma á receita 
e a outra ás despezas publica.~ . . attendidas as 
bases offerecidas pelo Poder Exeçutivo na 
proposta que envia r á mesma camara, em 
cumprimento ao n . 2 do art. 3' da lei n. 2:3 
de 30 de outubro de 1891. 

O projecto de lei, que c} e v e ser offerecido á 
n.preciação de ambas ela casas do Congresso Na
cional, destacarà, das disposições sobre a des
peza publica, as verbas destinadas aos seguin
tes serviços: 

a) juros da divida publica consolidada; 
b) subsidio do President3 e do Vice-Presi

dente da Republica e despezas eom o seu tra
tamento; 

c) vencimentos dos ministros ele Estado; 
Garoam V. Ill 

cl) subsidio dos senadores, e dos deputados, 
bem como os vencimentos do pessoal da:s se
cretarias das duas camaras, ajuda de custo de 
vinda e volta dos deputados e senadores; 

e) vencimentos do Corpo Diplomatico e Qon ; 
sular no estrangeiro; n pagamento dos contractos feitos pelo 
e.">tado com emprezas e companhias, subven
ções e outros que derivem ele contractos per
feitos e a,cabados em que a responsabilicla do 
estado estaja reconhecida e cuja despeza. possa 
ser determinada annua.lmente. 

q) pensionistas e aposentados, na fórma das 
leis em \•igor e cujo direito esteja reconhecido 
e certa a obrig~ção do estado; 

h) consignações para o serviço da justiça 
federal, bem como para as secretarias dos tri
bunaes e juizes a · cargo elo orçamento da 
União; 

i) consignações para o pessoal das· secreta
rias de Estado, bem como para o pessoal das 
repartições e instituições a, cargo ela União e 
cujos vencimentos estejam fixados por lei . 

Art . 3.• 

As verbas destinadas a.os serviç.os do ar
tigo antecedente constituirão despeza per
manente do orçamento, entrando unicamente 
a cifra total no computo da lei para avaliação 
das despezas publicas . 

Art 4.•· 

Sómente em -consequencia de lei ordina
ria · poderão ser alteradas as verbas consi
gnadas aos serviços tlo fundo permanente. 

§ l . o O Poder Executivo, na proposta qlte 
enviar , annualmente, á Camar~ elos Depu
tados, fará menção especial das despezas ac
crescidas a a!gumas das verbas .indicadas no 
art. 2' da presente lei e pedirá o augmento ou 
a inclusão ela quantia accrescida, do que o 
Poder .. Legislativo tomará conhecimento, na 
occasião de formula.r o orçamento do futuro 
exercício. 

§ 2. o Extincta a o brigaçi1o para o estado, 
por q nalqner motivo, o Poder Executivo clara 
disto conhecimento á mesma camara, que ex
cluirá, no projecto de lei,do fundo permanente, 
a quantia pal'a tal serviço destinada. 

Art. 5. o 

ToLla outra despeza, incl"uida na proposta 
do Poder Executivo ou decretada pelo Con
gresso Nacional, constituirá o fundo variavel 
do orçamento e sera submettida a discusião 
por ministerios e, approvada a sua consigna
ção, formará outros tantos artigos da lei da 
despez,a geral da Republica. 

1i 
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Al't. 6. 0 

A receita geral ela Republica constituirú. 
assumpto de outra lei, que será proposta. an
nua.lmente e em que serão incluídas todas a.s 
fontes ele reserva, com especificaçt~o - da quan
ita orçada pant cada uma. 

Art . ·7. 0 

Ministerio das Relações Exteriores: 
Ajudas ele custo ; 
Extraorclinarias no exterior. 
Ministerio ela Marinha: 
Meclicamentos e uténsis dos hopitaes; 
Soldo de officütes e praças reformadas 
Munições de bocca para sustento e diet~ das 

guarnições dos navios ela armada ; 
Munições navaes para. os casos fm·tuitos ·de 

avaria, naufragios, ulijamento de objectos ao 
mar e outros sinistros; 

No computo da receita ele caLla exercJCJO Fretes por diiferenç<t de cambio e commis-
deven\, ser acceita a cifra do rendimento do sões ele s~,que,tr·atamemo de praças em portos 
ultimo exercício ·definitivamente liquidâda, estrangeirO> e em estados onde não ha hospi- 
accrescentando-se-lhe unicamente o producto taes e enfermarias,para despezas de enterros; 
orç<tdo elos impostos novamente creados, dos Eventuaes pela.'l 1-'assagens autorisadas por
augmentados e daquelles que, por nova reg-u- lei, ajudas de custo e gratificações extraordi- 
lamentação dada no exerci cio corrente, . narias tambem determinadas por lei. 
deverem_ fcczer augmentar a cifl'a alcançada. Ministerío da Guerra : 

§ 1 .0 Si, por qualquer circumstancia ex- Medicamentos; dietas e utensís a praças de 
tmordinaria, alguma elas verba~ da receita pret nos hospitaes; 
houver soifriclo modificação sensível no ultimo Gr~tificações de voluntarios e engajados e 
exercício definitivamente liquiclaclo, o Poder premws aos mesmos; 
Executivo fará disto sciente ao Legislativo, Etapas alem da importancia consignada; 

_na sua proposta, justificando-a, · para ser Forragens e ferragens nos quarteis; 
tomado em consideração pela Camara dos Etapas elas praças invalidas e· soldo dos offi-
Deputados . ciaes e praças reformados; 

§ 2 o Os depositas dos bancos _em lastro ele Dietas, medicamentos, utensis e etapas dia- -
emissões, lJem como as rendas com applicação rias a colonos; 
especial que forem creadttS, são excluídos da Transporte de pra<:.as. 
receita. edespeztt geral do exercicio,passanclo a. Ministerio ela Agricultura : 
ter escriptura<,:ão separada e especiaL de cujo Garantias de juros ás estradas de ferro e aos 
liquido não e licito a.o governo dispor sinio engenhos centraes pelo que exceder do decre
para o;; fins a q ue,por lei, houverem sido eles- tado ; 
tinados. Correio Geral. 

§ 3 ." Os demai~ depositas recolhidos ao Tbe- Ministerio da Fa.zenda: 
souro contimmrão a ter escripturaç:ão e.>pe- Juros da divida interna fundada, quando 
cial para o seu movimento; podendo ser <tp- for consolidada a dividafluctuante ou for feita 
plicados á clespeza publica os saldos que re- algum<J. operação de credito; 
sultarem clu encontro das entrada~ e sahidas, Juros da divüla inscripta reclamados alem 
levados os excessos elas restiiuiçõe.~ ao balanço do a.lgcwismo orçado· 
do exercício . Feitio de notas para a. Caixa de Amortisa-

Art. 8 . 0 

_Par~ as verbas va~·iaveis e cujas consigna
çoes na.o forem sufficwntes para o serviço de
cretado,bem como para. outras que accrescerem 
as previsões orçamentarias, e creado um fun-

. do ele reserva .. ammalmente fixado na despeza 
geral e que entrará no computo geral elo or
çamento, 

Ar. 9. 0 

Somente (l~ntro da cifra votada para. este 
fundo poclera o governo abrir creditas sup
plementares e extmorclinarios para ás verbas . 
seguintes: 

Ministerio elo Interior: 
Soccorros publicas . 

ção; 
Porcentagem da divida arrecadaclct e além 

ela cifra consignada; 
Differenças ele cambio com a remessa de 

fundos para o pagamento dos juros e amor
tisaç"=to elos emprestimos, bem como para os
cla.'l apolices de juro em ouro ; 

Juros cliversos e dos bilhetes do Thesouro 
além ela consignação votada ; ' 

Commissões e correta.gen~:~, além ela somma 
concedida; 

Juros do emprestimo do cofre elos orphãos 
reclamados, alem da quantia votada; 

Juros dos depositas elas Caixa Economicas e 
Montes ele Soccorro, si excederem ao credito 
votado · 

Repodições e r estituiç.ões r eclamadas, além 
elas consignaçf:es ; . · 

Paragrapho unico. Os cr2ditos, de qualquer 
natureza, serão abertos por decretos do Poder 
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Executivo, sob proposta do ministro da repar
tição pela qual correr o serviço, ouvido o mi
nistro da fazenda e approvaclo pelo Tribunal 
de Contas, proposta em que este demonstrará 
~1 neceEsiclade do credito e as razões de ordem 
publica que aconselham a medida. 

Art. lO. 

Nenhuma despeza será incluída na lei 
annual do orçamento respectivo sem que 
tenha sido decretada em lei ordinaría. 

Paragrapho uni co. Si, depois . de votado o 
orçamento geral clã Republica, for· decretada 
alguma lei que modifique as verbas do orça
mento, o Poder Executivo ag·uardará que o 
Congresso designe fundo pane a sua execução. 

Art. ll. 

da data da presente lei, para conclusão de 
toda alinha. 

Art. 2. o Revogam-"-se as disposições em con
trario. 

E' annunciada a continuação da 2" discussão 
do projecto n. 22 A, do Senado, approvando 
os actos do governo referentes aos aconteci· 
mentos de lO de abril e constantes dos decretos 
de lO e 12 do mesmo mez, com voto em sepa
rado, e concedendo amnistia a todos os cidadãos 
detidos e desterrados por força do decreto de 
12 de abril elo corrente anno. 

O Sr. Felisbello Freire começa 
requerendo que lhe sejam entregues os do
cumentos apresentados pelo governo, os quaes 
se acham com o director da secretaria. 

Em seguida, agradece ao Sr. presidente a 
gentileza com que lhe permittiu continuar 
nesta sessão o seu discurso encetado hontem. 

Toma a plavra sob 1mpressão dolorosa que 
lhe produziu ha poucos momentos, o occorrido 
na camara; mas apella para a Camara, afim 

A proposta do Poder Executivo á Oa- de que, durante o debate ~obre o projecto que 
mara dos Deputa~os, de que trata o art. vae discutir, se mantenha em altura digna da 
:3. 0 § 1° da l.ei n. ~3 de ~O ele outubro de representação nacionaL 
1891: devera ser entregue a mesct da Cam ara Como disse hontem, só mente discute o pre
no çlut da abertura do Congresso. I sente projecto pela responsabilidade que lhe 

Art. 12. 

Revogam-se as disposições em contrario. 
Votação elo projecto n. 44, deste anno, au

torisanclo o governo a conceder permissão á 
companhia Mogyana de Estradas de Ferro para 
construir uma linha dupla ela estação da Res
saca ao,porto de Santos (l" discussão) : 

E' adoptaclo pam passar a 2" discussão o se-
guinte · 

Projecto n. 44 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorisado 

a conceder permissão á companhict Mogyana 
de Estradas çle Ferro para construir uma 
linha dupla, ele bitola de um metro, da esta
ção da Ressaca ou outro ponto mais conve
niente de sua actual linha <1o porto de Santos. 

§ l o A companhia não terá direito de pe
dir, em tempo algum, garantia de juros ou 
outros favores elo governo da União para a 
linha ferrea ora concedida. 

§ 2. o Si a linha ora concedida percorrer 
zonas privilegiadas de outras estradas de ferro, 
não poderá receber ou desembarcar passageiros 
ou mercadorias, cobrando frete, salvo accordo 
com a companlüa ou companhias privilegiadas. 

§ 3. o Fica marcado o prazo de quatro annos, 

pesa, como relator do parecer da commissão, 
e tratará de resumir quanto possível o que 
tem a dizer. 

Passa a estudar o discurso do nobre depu
tado pela Parahyba com o intuito de contes
tar-lhe a affirmação de que os elementos que 
possue o governo não sejam soliclos e justifi
cativos da decretação do estado ele sitio e que 
or:; acontecimentos de 19 ele janeiro não se 
prendem por effeito algum aos acontecimen
tos de l 9 de abril. 

Para isso acompanha o estudo t,tnalytico 
feito por aquelle seu collega sobre os depoi
mentos do sargento Sylvino, os quaes compa
rados deixam, na opinião elo mesmo collega, 
resalta1" ·evidente contradieção 

Na opinião do orador, tal contradicção não 
existe, como mostra comparando os diversos 
to picos em questão. 

Quanto ao referente á intimação feita ao 
Presidente da Republica, realmente o nobre 
deputado pela Parahyba tem razão; matBria:l
mente ha contradicção, mas estudado conve
nientemente o assumqto, essa contradicção 
desapparece : o original desse documento 
existe e o orador espera trazel-o á Camara, 
que, verificando a· identidade da lettra, verá 
que a apparente contradicção não, pas3a de 
ig!'!orancia elo depoente. ' 

Passa a demonstrar que a rebellião das for
talezas ele Santa Cruz e Lage é um facto polí
tico e que as pessoas apontadas pelos do
cumentos parecem ter responsabilidade nelle 

Antes ele entrar na analyse dos documentos 
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chama a attenção da Camara para os phenome- SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
nos subjectivos que caracterisaram os primei-
ros dias de janeiro. O que então dominava o Continuação da l• discussão elo projecto n. 
espírito publico era a certeza de um movimento 41, autorisando o governo a conceder á Com
revolucionario, mais ou menos pr·oximo. Os panhia Fabril Industrial e Constructora os 
boatos circulavam, o espiri to publico vi via in- : mesmos favores concedidos a Companhia In
·quieto, sob o domínio quasi exclusivo destas clustrial ele c,ü e Marmores de Carandahy, 
noticias, que foram cada vez tomando maior . hoje Companhüt Progresso Imlustrial de Ca-
incremento até que rebentou a rebellião. ! randahy . 

Em seguida, pas' a a exammar os autos. ; 
Observa que o interrogatorw de 26 testemu- : O Sr. Bezer ril - Sr. presidente, 
nhas,que, considerando a sublevação um facto ; pouco me demorarei na sustentação do pa
politico, ~ão unanimes em affirmar que o seu recer relativo ao projecto que ora se discute, 
intuito era a deposição do Sr. marechal Fio- e nenhumrt ptüavra teria a accrescentar n,o 
riano e que ella fóra aconselhada pelas pes- ·que já disse como relator do mesmo parecer; 
soas inclicadas nos autos Alem des2es, ha o si um nosso distincto collega não tivesse 
depoimento de 13 presos da fortaleza, os quaes hontem contestado a utiliclade ou conveniencia 
confirmam que estavam implicados no movi- ele equiparar-se a Companhia Constructora á 
mento membros elo exercito e elo Congresso Companhia de Ca.ranclahy, em relaçíio a fn,, 

.Nacional. : vores de que esta ultima já gosa. 
Responde ao topico do discurso do nobre Já não estava presente quando fallou o 

deputado pela Parahyba, em que S ·. Ex. se ; nobre deputado, mas fui in:tbrmaclp de que . 
referiu ao que a minoria tinha resolvtdo fazer S. Ex. terminara ,;izendo que não se deviam · 
no dia da abertura do Congre,<;so Nacional. ! conceder estes .favores a outra companhia,, 
Não sabe como a minoria, embora transfor- : porque o negocio E'ra tão bom que esta nova 
mada em maioria,· pudes.oe devolver ~ men- empreza se í'ôra estabelecer no mesmo local 
sagem do Vice-Presidente da Republlca. O ela antiga. 
executivo e que é competente para interpre- : Ora, Sr. presidente, isto não é uma razão 
tara Constituição, e se elle entencls por um' acceitavel. Permitta-me mesmo o meu nobre 
modo uma disposição controvertida, o que o collega que 1lle diga que, parece que S. Ex. 
Congresso tem a fazer é aclarar o ponto em· anelou á cata ele argumentos para contrariar 
questão por meio de uma lei interpretativa. · aquillo que é incontestavel. 

Ao orador, falta ainda tempo para. estuchtr: Onde queria. S. Ex. que si fosse estabelecer 
OS autos elo inquerito policie\!, SObre OS aconte-' Umc\ companhia que tem por intuitO fabeicar 
cimentos ele lO ele alJril, e elo inquerito elos cal, si não no Jogar onde existe a materia 
illustres moços militares, a. quem f'oi entregue 1 prima~ (Ap ·; iados) 
a difficil tarefa do commandar as escoltas dos E' certo queja existia outra, mas isso não 
dos desterrados. Mas receia abusar da pacien-; impede q ne uma nova. enipreza tratasse de 
cia dos collegas. ' explorar a mesma industria, obtendo os mes: 

Vae concluir. Lamente< que Loje no Brazil a' mos fcwores de que ja gazava a em preza exis
politica hajt\ arrast.c'1.do tanta gente pelo cami- tente, tanto mais quanto o governo quando 
nho ~em orienta.çilo e ate revoluciomtrio em concedeu taes favores, por certo que nilo 
que o governo suqn·ehemleu os presos poli- quiz assegurar á es~a companhia o monopolio 
ticos e desterrados de hoje. E' um fado que ela industri::t que ella ia explorar. (Llpoiados.) 
para as solur;ões políticas este~ se usando de Admira que semelhantes observações fos
mais elo elemento militar; seJa embora um sem feitas pelo meu collega, que e protecio
erro funesto, ele resultados desastrosos, o facto nistl\, e paea ser logico S. Ex. precisaria pro
existe. Essas soluções provocam outras do mover um projecto cassando todas as con
mesmo genero, e podem dar logar a que no cessões identicas. 
dia ela _manl;ã ha.).a no Bmzil profundas per- o SR . OITlOICA-Não sou protecionista. 
turbaçoes ate na vJd<\ daquelles governos que . · 
teem por norm c\ de condueta na sna adminis- O SR. CASSIANO no NASCIMENTo-Pois sou 
tração os princípios ela .;ustiç,a e da honesti- francamente proLecionista. 
dade. O SR. BEzli:RRIL-Perclão; eu já vi o nobre 

L11stima que a política· brazileira se va deputado por Alag~1as sustentar doutrina pro
acostumando tanto a servir-se da forç<t arma- tecionista. 
'da. Mas está nas mitos elo Cengresso, tendo , . . . · 
mais prudencia, mlüs calma, menos paixões, O SR OITIOICA-0 qu~ e~l clig? e 9ue talvez 
procurar para e!la. soluc;ões que melhor a en-[' convenha sermos protecwmstas a vtsta do es
caminhem. Com isso tudo lucrará a Repu- taclo em que estamos. 
blic~. (r1p?iados..: mt1~to bem, mttito bem.) 1 . O SR. B~ZERRIL-Em todo o caso, Sr. pre-

Fica a cllscussao rtchada pela hora.. · s1dente, na o quero tomar tempo a casa com 
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a discussão de um projecto que não tem outra 1 O SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Augmentar 
import<cncia, além da que assignalei no pa- . o vencimento de um empregado em inatividade 
recer. Portanto,sento-me, e só voltarei a tri- parece o mesmo que pagar a vadiação. Não 
bumt se apparecerem novos argumentos, con- tenho o pr;:tzer de conhecer o peticionaria ~ 
tra a medida que commissão approvou. pôde ser funccionario distinctissimo, cheio 
(lltfuito ''em, muit' bem.) · mesmo de serviços ao paiz, mas de modo al-

Ninguem mais pedindo a palavra. é encerra- gum posso üae o meu voto á sua pretenção • 
da a discussão. e ad~iada ~ votaçií.~. O SR. BAPTISTA DA MOTTA-E V. Ex. ter'l} 

Entra em d1scmsao umca, que~ sem d~bate muitos companheiros . 
encerrada, ficando ad1ada a votaçao o proJecto . · . . 
n. 275,autorisando o governo a mandar pagar O SR. CASSIAN~ DO NASC~'IENTo-Prmctpal-
a Justiniano José de Barros, pagador do The- mente quando veJo. ~1o proJecto as palavras 
souro Nacional, os vencimentos de seu em- venClmento de mactiv1dade. 
prego a contar de 2 de janeiro de 1890 até 25 O Sa. SEVERINO VIEIRA-V. Ex. já exami-
de março de 1891. nou o pareced . 

Entra, em discussão unica, que é sem debate 0 SR. CASSIANO Do NASCIMENTo-Ainda não. 
encerrada, ficando adiada a votação do pro-
jecto n. 208, do anuo passado, concedendo a O SR. SEVERINO VrEIRA-Tambem desejava 
Anna Maria das Neves Damasio, a pensão ser esclarecido na questão. 
annual de l:200SOOO, 

Entra em I" di scussão, que é sem debate 
encerrada, ficando adiada a votação o prJ-
jecto n. 26, declarando sem e:fl'eitos os clecre
tos de 8 e 26 de dezembro de 1890, que apo
sentaram os Dr·s. Cincinato Pinto da Silva e 

0 SR. CASSIANO Db NASCIMENTO-Peço a V, 
Ex., Sr . presidente, que me mande fornecer 
o parecer n . 20. ( Pattsa, o S1; . Cassiano do 
Nasci mr.nto recebe e lê o zurecer·.) De facto ..• 

0 SR . SEVERINO VIEIRA dá um . aparte. 
Thomaz de Aqui no Gaspar nos cargos de se- O SR CASSIANO Do NASCIMENTO- De facto, 
ereta rio e sub-secretario ela Faculdade ele Me- Sr. presidente, pela leitura rapida do parecer 
dicina ela Bahia e reintegrando os mesmos n. 20, vê- se e consta dos consideranclos, que 
funccionarios. esse peticionaria prestou longos serviços ao 

E' annunciada a discussão unica do projecto paiz, mas esse facto não. pôde produzir al
n. 20, deste anno, autorisanclo o governo a teração elo juizo que havia feito. 
augmentar, com 50 n In ela respectiva gmtifi- Si se tratasse ele gratificar um funccionario 
cação o vencimento de inaclividacle elo confe- em effectivo serviço, poderia acquiescer; 
rente aposentado da Alfandega elo Rio de Ja- mas os consicleranclos que ligeiramente li do 
neieo Fabio Alexandrino elos Reis Quadros, ele parecer, não rne autorisam a formar juizo dif-. 
conformidade com o aviso do Ministerio da· ferente daquelle que fiz e declaro a V. Ex., 
Fazenda de 19clejaneiro de 189 1. salvo explicação muito catbegorica do relator 

O Sr. Cassiano elo Nasci7 
Inento - Sr. presidente. desejava ouvir a 
opinião da commlssão que deu o parecer sobr2 
b projecto n. 20 deste anno, em que se auto
risa o governo a augmentar com 50 °/o da 
respectiva gratificação o vencimento de inati
vidade do conferente aposentado da Alfandega 
do Rio de Janeiro Reis Quadros. 
. Que SB augmente o vencimento a certa 
classe ele funccional'ios, attenta a carestia ela 

· vida actualmente rio Rio de Janeiro e mesmo 
em toda Republica, comprehende- se; mas que 
em uma quadra melindrosa para o Thesouro 
se augmentem 50 o 1 o nos vencimentos de um 
funccionario em inatividade, é cousa que não 
llOSso comprehender. 

Assim, declttro que sem que sejn, convencido 
de que a esta pretenção do conferente aposen
tado Fabio Alexandrino dos Reis Quadros as
siste a maximajustiça, declaro negar-lhe pe
remptol'iamente o meu voto. 

0 SR. MORAES BARROS- E' pagar O clolce 
fi.w-nien te. 

do 1Jar2cer ou de alguns dos membros da com
missão que o elaborou, não posso de modo 
algum votar a favor da pretenção do re
quere.nte . 

Entendo, ·sr. presidente, que deve ser 
r8j eitach~ unanimemente pela Camara para 
que a passagem dest3 projecto não dê Ioga!' a 
reclamações identicas amanhã ou depois, tra
zendo enorme o nus para o orçamento. 

O Sn..MoRAES E BARROS- Não ha orçamento 
que resista a estfts pens5es e augmento de or-
denado. : 

0 SR. URBANO MARCONDES-Para fazer jus
tiça., sempre ha. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENRO-Hadias, . 
examinando a proposta que tràta da receita 
e despeza, tive occasião de ver que só a 
ver.ba dos aposentados era ele 2 .000 e tantos 
contos, que com a verba de r eformados e 
classes inactivas se eleva a 5.000: 000$, que 
vem pesar sobre a receita do paiz,receita que, 
como V. Ex. sabe, não é grande. O credito 
não está muito firme e temos uma enorme 
divida a pagar. 
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0 SR. BEZERRIL-Não e assim, não ha eles
credito. 

0 SR. CASSIANO DO NASCll\IENT0-0 descre
dito do paiz e enorme e V. Ex. sabe que es~~s 
factos influem poderosamente sobre o cammo 
e, para mim, a baixa do cambio não repr~
senta mais que a pouca confiança que nos 
inspiramos aos capitalistas europeus. 

Com a sancção desta e outras petições simi
lares não conseguiremos fazer a verdade 
orça~entaria e por consequencia a felicidade 
da Republica, que depende ante~ ele tudo ~lo 
equilíbrio elo orçamento. Tenho d1to. (Apow
dos.) 

O Sr. Urbano Marcondes
Sr. presidente, acho muito louvavel o horror 
do Sr. Nascimento a todas as concessões de 
augmento de vencimentos, pensões, etc. ; mas 
não posso comprehender que uma flagrante 
injustiça seja feita a um funccionario publico 
que tra.balhou por uma quantidade de annos 
extra.ordinaria. prestando serviços relevantes, 
tendo permanecido na cidacle do Ceará,clurante 
a secca, que equivale a uma guerra elo Para
guay, exercendo sempre o seu cargo com 
muita solicidude e intelligencia. 

0 SR. ARTHUR Rros-Mas ell e não e mais 
funccionario . 

0 SR. URBANO MAPoCO:-i"DES-Teem-se feito 
essas concessões muitas vezes ; não lla razão 
para se negar a este um beneficio que repre
senta tun acto de justiça. 

O Sr. Arthu.r Rio;;;;-Sr. pl'esi
dente, com profundo constntngimento levan
to-me para discorchtr do meu illustre collega 
que me precedeu na tribuna, que me merece 
muita sympathia e a quem tributo o maior 
respeito pelo seu caracter , pelas mas distin
ctas qualidades. 

Sr. presidente, estou convencido de que se 
trata de um func'cionario muito clistincto ... 

0 SR. CASSIAN'O DO NASCLI!El'\Tü-Tcc!llbem 
penso assim . 

O SR. ARTHUR Rros . . . e de que esse 
funccionario honrou a repartição a que per
tenceu. 

Estnu c2rto de que elle cumpriu sempre 
religiosamente o seu dever, como tambem 
estou certo de que, si el le exerceu durante 
36 annos os labores da viela de empregado 
publico, deve agradecer em primeiro logar á 
Providencia, que houve por bem prolongar
lhe a força e intelligencia por tão longo es
paço, mas a. questão foi completamete deslo
cada. A lei não estabeleceu para os emprega
dos que exercem um certo numero de anúos 

a.s funcções publicas os direitos que este 
projecto estabelece. 

O SR. OrTrcrcA-E' uin favor que vem dar 
direitos que oneram extraordinariamente o 
orçamento ela despeza. 

0 SR. THOMAZ DELFIXO-lsto não e favor, · 
nem lei, é um acto do governo provisorío : .. 

O SR. ARTHDR Rros-Sr. presidente, um 
governo de dictadura não tem lei ; não 
estamos no governo provisorio, nem no pe
ríodo de dictadma, mas em um período con
stitucional. e como tal elevemos mostrar 
acatamentó pelas leis que estão em vigor. · 

Estou prompto a prestar o meu voto 
muito dedicado a uma medida que abranj a 
a todos os empregados em identicas condições, 
porque esta será uma medida que se fundará 
em um principio · ele justiça. 

Ivias em. relaçã.o a um só individuo, isto con
stitue um favor que não nos compete fazer , 
porque não temos o direito ele legislar, ~ft1.
zendo fCl.vores. 

0 SR. MARCOLINO lVJOURA- .Mas é um reco
nhecimento ele um serviço publico. Então as 
pensões são favores . 

O SR. ARTirtJn. Rros-0 fllnccionario pu
blico em troca de seus serviços, prestados ao 
paiz, recebe remuneração ; e em caso de in
validez, tem de perceber esta remuneração 
em casa. 

o fu nccionario de que se trata,e que e clis
tinctissimo como reconllço, está aposentado 
e percebendo, o ordenado elo cargo que 
exerceu e o projecto quer dar-lhe mais 50 o f o 
por mais. seis annos de ser viço . · 

O SR. lVIARCOLINO MoL"RA-E seis annos de · 
bomserviço e extraorclinario. 

O SR. ARTHUR Rros-Não e serviço extraor
clinario. Si elle foi tirado da sua repartição, 
para u m<t commissão na então província elo 
Ceará, t(;)ve com certeza ajuda ele custo que 
<t lei lhe dá e por consequencia. já teve o equi· 
valente como remuneração ele seus serviços . 

Assim, pois, Se. presidente, voto contra 
o projecto . Mas, si o nobre deputado apre
sentar um projecto como medida geral , neste 
caso dar-l he-hei meu voto; mas como lei de 
excepção, voto contra. (iliÍti to bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer-
rada a discussão e adiada a votação . . 

Entra em terceira discussão o projecto n . 
225, approvanclo, na parte que compete ao 
Poder Legislativo, o contracto celebrado em 
3 de fevereiro ele 1877 entre o Ministerio do 
Imperio elo extincto regimen e o Dr. Paulino 
Fra.nklin elo Amaral (Barão ele Caninde) para 
o alargamento e prolongamento ela rua de 
Gonçalves Dias, desde a rua ela Prainlm até 
ao lctrgo da Mãe do Bispo, em frente ao mar. 
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O Sr. Tho1naz Delfino sente 
que esteja tão adeantada a hora em que sobe 
á tribuna, porque o assumpto do projecto em 
debate mer2ce maior- cuidado e demora no 
seu exame. 

A' primeira vista parecerá que é de incon
testavel vantagem o que vem estabelecido em 
semelhante projecto. Mas o contracto que elle 
comprehende não póde ser acceito, quer 
debaixo do pcnto de viste\ materil\l, quer de
baixo ele qualquer outro por que se o tenha 
de encarar. ' 

Não se tratou nelle, embora se refira ao 
alargamento e prolongamento ela rua de Gon
çalves Dias, o que parece um melhoramento 
por demais necessario, não se tratou sinão da 
exploração de casa,s, visando apenas o lucro 
que poderiam dar os preclios collocaclos aos 
clous lados ela rua que se vae alargar e pro-
longar. . 

O calçamento e o revestimento elo solo foram 
co usas com que se não preoccupou o espírito elo 
contractante. Vê-se por ahi o que é que mais o 
impellia a constituir-se em benemerito elo 
Districto Federal. 

Analysa uma por uma as clausulas ela con
tracto. As clespezas com o alargamento ela rua, 
vê-se que, com o attentar em uma clellas, reca
hirão todas sobre o governo da União; a União 
é que terá de pagar as desapropriações que se 
haja de fazer. 

Nega o seu voto ao projecto. Entende que 
elle deve ser remetticlo primeiro á commissão 
de constituição, legislação e justiça, Nesse 
sentido manda á mesa um requecimento. 

Vem á mesa, é lido apoiado e posto conjun
ctamente em discussão o seg1,linte 

Requerimento 

Requeiro que o projecto n. 225, vá á com
missão de constituição, ele legislação e de jus
tiça. 

Sala, elas sessões, 5 ele junho de 1892.-Tho
mc~~ De! fino. 

Fica a cliscussão adiaclada pela hora. 
Vem á mesa, as seguintes 

DeclaraçrJes 

Sr. Athayde Junior, relativo ao preenchi
mento elos claros do exercito por praças descri
minaclamente fornecidas pelos estados. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1892.- An
tonio Olyntho.- A-ristides Jl1~aia.- Fen·eira 
Bmndc7o.-Leonel Filho.- J. A.:ellar. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

la parte (até ás 3 horas)-Votação elas se-
guintes materias : · 

Do projecto n. 41, autorisando o governo 
a conceder á Companhia Fabril Industrial e 
Constructora os mesmos favores concedidos á 
Companhia Industrial de Cal e Marmores de 
Carandahy hoje Companhia Progresso In
dustrial de Carandahy (1" discussão); 

Do projecto n. 275, autorisanclo o governo 
a mandar pagar a Justiniano José ele Barros, 
pagador elo Thesouro Nacional, os vencimen-. 
tos de seu emprego. a contar ele Z de janeiro 
ele 1890 até 25 de março de 1891 (discussão 
unica); 

Do projecto n. 208, concedendo a Anna 
Maria elas Neves Damasio a pansão annual 
de l :200$ (discussão nnica); 

Do projecto n. 26, cleclarando sem effeito os 
decretos de 8 e 26 de dezembro de 1890, que 
aposenta,r<tlll os Drs. Cincinato Pinto da Silva 
e Thomaz ele Aquino Gaspar nos cargos ele 
secretario e sub-secretario da Faculdade de 
Medicina da Bahia e reintegrando os mesmos 
fnnccionarios (la discussão) ; 

Do projecto n. ZO, deste anno, autorisanclo 
o governo a a,ugrnentar com. 50 °/o ela respe
ctiva gratificação o vencimento de inactivi
dade do conferente aposentado da Alfanclega 
elo Rio ele Janeiro, Fabio Alexandrino dos 
Reis Quadros, de conformidade com o aviso 
do Ministerio ela Fazenda de 19 ele janeiro 
ele 1891 (discussão unica); 

Continuação ela 2" discussão elo projecto 
n. 22 A, elo Senado, approvando os actos do 
governo refei'entes aos acontecimentos ele lO 
de abril e constantes dos decretos de lO e 12 
elo mesmo mez, com vob em separado, e 
concedendo amnistia a todos os cidadãos cleti
elos e desterrados por força do decreto ele 12 
de abril elo cox:rente anno ; 

. . 1 a discussão elo projecto n. 52, deste anno, 
Declaro que votei contra o proJecto n · 44, reo·ulando a concessão de aposentadoria aos 

que concede permissão á Companhia Mo3·yana I fu~JCcionarios publicas, ele accorclo com· o· 
para levar uma lmha dupla da estaçao da art. 75 ela Constituição Federal; 
Ressaca ao porto de Santos. 

SaJa das sessões, 5 ele julho de 1892.-Bra
ilio dos Santos. 

Declaramos ter votado contra o artigo addi
tivo apresentado ao projecto n. 23 A, pelo 

l" discussão do projecto n. 43, deste anno, 
autorizando a abertura elo credito supple
mentar necessario · para pagamento elo aug
mento ele vencimentos aos te1egraphistas ele 
fa, 2" e 3" classe da repartição geral dos 
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telegraphos, de conformidade com a lei n. 26 
de30de dezembro de 1891 ; 

2" discussão do projecto n. 55, deste anno, 
autorizando a despeza, no exercício corrente, 
da quantia de 486:215$ para acquisição e 
adaptação ae m:n predio para o quartel do 
regimento de cavallaria da brigada policial, 
para diligencias policiaes e para varias obras 
no quartel ela rua dos Barbonos. 

Discussão unica do projecto n. 244, do anuo
passado, elevando a 50$ mensaes a pensão de 
7$500 que, independente de meio soldo,percebe 
D. Josepha Mattos Pinho de Castilho; 

Discussão unica do parecer n. 145, resol
vendo sobre a petição ele Joaquim Alves Fer
rerra da Gama e sua mrílher, reconhecendo a 
incompetencia do Poder Legislativo Jlara fazer 
nomeações. 

, 2• parte, (ás 3 horas ou antes)-Continua- Levantou-se a sessão ás 4 horas e 3/4 da 
ção da 3• discussão do projecto n. 225, appro- tarde. 
vando, na parte que compete ao Poder Le-
gislativo, o contracto celebrado em 3 de feve-
reiro de 1877 entre o Ministerio do Imperio 
do extincto regimen e o Dr. Paulino Franklin 
do Amaral ( Barão de Caninclé) para o alar
gamento e prolongamento da rua de Gonçal
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ves Dias, desde á rua da Prainha até a.o largo Presi(lenc ict dos S1·s. Benw .. rdino r.le Campos,. 
da lliãe do Bispo, em frente ao IÚar; I Joao. Lopes (l~ vice-presidente) e Azet·eclo (1° : 

2" discussão do projecto n. ·45 A~ do anno secretario) . 
passado, dando providencias sobre as promo- . . _. · 
ções de 7 de janeiro de 1890: Ao me1o-d1a procede-se a. ?hamada a qual 

' respondem os Srs. Bernardmo de Campos, 
2" discussão do projecto n. 42, deste anno, Antonio Azeredo, Athayde Junior, Paula Gui

autorisando o governo a emittír até . . . marães, João de Avellar, Inclio do Brazil, Can-
100:000:000$ em apolices do valor de 200$ a tão, Pedro Chermont, Matta Bacellar. Au-
1: 000$ para emprestimos ás empresas indus gusto Montenegro, Costa Rodrigues, Casimira 
triaes existentes na Republica. Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de 

1" discussão do :projecto n. 16 A de 1891, Carvalho, Anfrisio Fialho, Nogueira. Parana-
. julgando digno de ser tomado em considera- guá. Nelson, Pires Ferreira, Martini1o Ra

ção o projecto n. 16, deste anno, creanclo o elrigues, .Bezerril, João Lopes, Frederico Bor
logar de conferente pa.ra as substancias chi- ges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nasci-
micas nas allhndegas ele l• e 2a ordens; mento,Alminio Affonso, Amorim Garcia, Epi- . 
· Discmsão unica do projecto n. 2;s4, autori- tacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sa An
sando 0 governo a mandar pagar 0 meio soldo drade, Totentino de Carvalho , Gçmçalves Fer
vencido e por vencer a D Maria Joaquina de reira, José Mariano, Joaquim P~rnambuco, 
Albuquerque. viuva. do .capitão Laurinclo José Juvencio ele Aguiar, André Cavalcanti, R,ay
da Silveira, D. Rita de Cassia Soares, viu va mundo Bandeira, Annibal Falcão, Pereira 
do capitão João Antonio Soares, e D. Isabel Lyra, João Vieira, Luiz de Andrade, Espírito 
Hoffmann, mãi do alferes Hem;ique Hoffmann; Santo, Bellarmino Cameiro, Theopltilo dos 

Santos, Oiticica, Ivo elo Prado, Leamlro Ma-
3' discussão elo projecto n. 247 A, do Se- ciel, Felisbello Freire, Augusto ele Freitas, 

nado, creando uma escola ele machinistas no Paulo Argollo, Tqsta. Zama, Arthur Rios·, 
estado elo Pará; Garcia Pires, Marcolino Moura, Severiano 

1" discussão do projecto n. 21, deste anuo, Vieira, Santos Pereira, Milton, Francisco 
isentando elos direitos ele importação e expe- Soclré, Dionysio Cerqueira, Leoviúlclo Fil
diente todo o material e machinismo destina- gueiras, Sebastião Landulpbo, Prisco Pa
clos á constJ'ucção da Fabrica de Tecidos Pau- raiso , Horacio Costa, Fonseca Hermes, Nilo 
lista, na comarca de Ol111da, estado de Per- Peçanha, Urbano Marcondes, Cyrilio ele Le: 
nambuco; mos, Oliveira Pinto, Virgílio Pessoa, França 

' I r - . de Carvalho, Baptista ela Motta, Fróes da 
. 1· ~ tscuss<w c~ o proJe~to n · 53_. concedendo Cruz, Alcindo Guanabara, Sampaio Ferraz 
1sençao de tlireitos de Impor:taç<~o, excellto o ' Furquim ''Verneck, Vinhaes, Thamaz Delfino: 
de «~xped1ente~, para os matertaes clestma- Antonio Olynthto, Badaró, João Pinheiro, Pa
dos a Jllununaçao de Pt~acJCaba, em S · Paul~, cifico Mascarenhas Gabriel de Magalhães 
~g~~tractacla yor Lmz Vtcente de Souza Qum- Leonel Filho, Chag~s Lo bato, Jàcob da Paixão: 

' . _ . . Alexandre Stockler, Ferreira Brandão, Gon-· 
ta chscu~ao do proJecto n. 54, concedendo çalves Chaves, Viotti,ManoelFulgencio, Aris

a _D. I-Iennqueta ~ ·arneiro ele Mendonça Faure ticles Maia, Carlos das Chagas, Domingos Ro
vmv~ do Dr. Antwcho dos Santos Faure, uma cha, Costa Machado, Domingos Po1'to, Palleta, 
pensao mensal de 200$000; Ferreira Pires, João Luiz, Glicerio, Cezario 
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Motta Junior, Moraes Barros, Lopes Chaves, 
Carvalhal, Mursa, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Almeida 
Nogueira, Rubião Junior, Julio de Mesquita, 
Brazilio dos San os, Fleury Curado, Caetano 
de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, 
Marciano de Magalhães, Eduardo Gonçalves, 
Fernando Simas. Lauro Mullér. Carlos Cam
pos, Schimidt, Alcides Lima, Cassiano do Nas
cimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

que se havia dado o projeeto para ordem elo 
dia e eni. primeira discussão. 

Já não estava na casa; e dirigindo-se ao 
honrado 1 o secretario, fez-llte a ponderação 
desta mudança, ao que S. Ex disse-lhe attri
buil' a descuido da typographia. 

Mas, entrando hontem em primeira dis
cussão este projecto, viu que não era engano 
da typographia, mas que a, mesa continuava 
a considerar a discussão como primeira. 

Aquelles ,que conhecem o modo por que as 
coi:tsas correm nesta casa, hão de convir que 

Deixam ele comparecer com causa partici- não devia exigir do 1 o secretario solução de 
pada os Srs. Justiniano de Serpa,Jose A velino, uma questão que devia depender do presi-
Miguel Castro, Retumba, Meira de Vascon- dente. Nestes termos, nada disse na sessão de 
cellos, Pontes de Miranda, Oliveira Valladão, hontem, aguardando para reclamar hoje pe
Seabra, Barão de S. Marcos, Manhães Bar- rante S. Ex. 
reto, Viriato ele Medeiros, Jacques Ourique, O art. 137 não deixa duvida no espírito de 
Mayrink, Jesuíno de Albuquerque, Fonseca e ninguem; encontra-se até neste artigo as pa
Silva, Francisco Veiga, Matta Machado, La- lavras-projectos que se referem a aposen
mounier, Alvaro Botelho,Americo Luz, Dutra taclorias. 
Nicacio, Corrêa Rabello, Gonçalves Ramos, Este projecto trata da revogação da a.posen~ 
Ferreira Rabello, Aclolpho Gordo, Angelo Pi- tacloria dada a um empregado valido, que 
nheiro, Carlos Garcia, Leopoldo ele Bulhões, muito bem podia continuar no exercício de 
Lacerda Coutinho e Menna Barreto. suas funcções. Não sabe por qu!).. motivo o 

Deixam ele comparecer sem causa parti- honrado presidente alterou a ordem elo dia 
cipada os Srs. Uchóa Rodrigues, Rosa e Silva, neste ponto; está certo ele que assim procedeu 
João de Siqueira, Villa Viçosa, Alberto Bran- por inspiração j:lropria. 
dão, Joaquim Breves, Luiz Murat, Erico Em todo o caso, como este projecto pertence 
Coelho, Lopes Trovão, Figueiredo , Costa ao numero daquelles que pelo art. 137 não 
Senna, Mont~iro da Silva, Martinho Prado, deixam de ter uma só discussão e como esta 
Domingos de Moraes, Cincinato Braga, Victo- discussão teve logar hontem, pede a S. Ex. 
rino Monteiro, Pereira da Costa, Julio de cas~ que resolva a questão nos termos do a1't. 146 
tilhos, Borges de.Medeiros, Assis Brazil, Tho- do regimento. 
maz, Homero Baptista, Rocha Osorio e Fer- O SR. A. AzEREDo-A resolução de llontem 
nando Abbott. 'foi tomada por uma solução anterior. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 0 SR. ZAMA já disse que não deve exigir 
sessão antecedente· do 1 o secretario a solução de uma questão 

O SR. AiiiORIM GARCIA communica !J.Ue o que deve correr por conta do presidente. 
Sr. deputado Fonseca e Silva deixa de com- Pede ao Sr. presidente que preste attenção 
parecer á sessão de hoje por motivo de saude. a isto: não quer sm' temerario; ma::; está lhe 

O SR. ZAMA (pela ordem) diz que é parecendo que a atmosphera de politicagem 
naturalmente <wesso a agitar questão de de sua terra quer penetrar neste recinto, com 
orclem neste recinto ; hoje, porém, é obrigado infracção visível do regimento. 
a fazel-o p2Jo resp3ito ao regimento e ao sr. O Sr. presidente, que tem sido solicito em 
presidente. · cumprir o regimento, prestará ás suas obser-

Ha materias na ordem do dia que devem vações a consideração que ellas merecemo 
ser votadas, e entre estas materias está o O SR. JoAo LoPES (pela ordem) recebe as 
projecto resultante do parecer da, commissão considerações do nobre deputado pela Bahia, 
de fazenda, que traz o n. 26. Este projecto foi mais pelas palavras que S. Ex. acaba de 
pelo Sr. presidente dado para a ordem do dirigir-lhe pessoalmente, do que pelas que 
dia, como tendo uma discussão unica. em disse S. Ex. em sua reclamação á mesa, 
obediencia á disposição clara e expressa do as quaes não teve o gosto de ouvir, por estar 
art. 137 do regimento interno. agora mesmo chegando ao recinto. 

Como o Sr, presidente poderá verificar, Responde em primeiro logar a S.Ex. que foi 
quer no livro ela ordem elo dia, quer nos exclusivamente sua a inspiração que o levou 
avi:tlsos impressos que nos foram distribui- a considerar em primeira e não em unica. 
dos, este projecto continuou a figurar como discussão o projecto n. 25, Nem siquer sabe 
tendo uma discussão unica, ::;egundo se vê do de çór os nomes das pessoas de quem o pro
trecho qua a,qui está publicado. Passados al- jecto trata ; ignora quaes sejam aquelles dos 
guns dias, porem, nos mesmos avulsos viu seus collegas que se interessam contra ou a 
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·favor ; mas, tratando-se de um projecto de 
·lei que ammlla os eifeitosde dons decretos do 
Poder Executivo, tratando-se de um pro-

jecto qtle irivalicla a apos~ntadorja concedida 
a dous funccionarios pubhcos, na.o lhe parece 
que seja o interesse individual, mas sim o 
interesse elo serviço publico, que determma 
·sLla apresenta.ção. "Na fôrma do reg:imen~o, 
os .projectos que "eem u~a so dtscuss~o 
são os que se referem a trtteresses tndtvl
tluaes · mas restituir empregados aposen
·tados ~o serviço activo não é, m, sua opinião, 
intel'esse individual, mas sim interesse elo 
mesmo serviço. 

Foi simplesmente levado por estes motiv?s, 
estando aliás já o projecto em ordem do dta, 
com indicação de cl1scussão unica, que re
solveu considerai-o em primeira discussão, 
suppondo que ao Sr. presidente, por occasião 
de orga.nisar a ordem do dia, não tivesse oc
corrido essa consicleração. 

Entretanto, não iaz disso a mínima questão 
·e desde que o Sr. presidente considere que 
tem razão o nobre deputado pela Ballia, isto 
é, que a materia do projecto indica que este 
tenha uma só discussão, o orador abre mão 

' -do seu modo de pensar. 
E <tfinal, o nobre deputado pela Bahia. pude 

fical' certo de que não foi sinão a intenção de 
dar aos trabalhos a marcha regimental, que 
.o levou a tomar aqnella deliberação. (Mttito 
bem.) 

0 SR. PRESIDENTE-A mesa tomará oppor
tunamente em consideração as observações 
feitas lJelos nobres deputados . 

Continuação ela discussão do projecto de 
amnistia. 

Não estando presentes alguns dos Srs depu
ta.clos inscriptos, tendo desistido ela palavra, 
todos os outros inscriptos, e mais ninguem 
p ;edinclo a palavra, é encerrada a discussão. 

1 a discussão do projecto n. 52. 
Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a 

discussão . 

PRL\1EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Francisco Veiga . (Pauw .) Tem a palavra o 
Sr. Baptist.:1. da Motta. 

0 SR . BAPTISTA DA 'IOTTA- Desisto da pa
lavra . 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr . 
Cassiano do Nascimento . 

0 SR. CASSIANO DO NASCBfENTO- Desisto ela 
palavra. 

O SR. PRESIDEi\'TE- Tem a palavra o Sr. Al
cindo Guanabara . (Pmtxa.) Tem a palavra o 
Sr. Espírito Santo. · 

O SR . EsPIRITO SANTO - Desisto da pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE- Tem a palavra o Sr . 
Nilo Peç.anha. (P.~ttsa . ) Tem a palavra o 
Sr . Badaro.· · 

O SR. BADARó- Desisto da palavra. 
O SR . PRESIDE:\'TE- Tem a palavra o Sr . 

Marciano de Magalhães. (Pausa.) Tem a pa
lavra o Sr.·Azereclo . 

0 SR. AZEREDO-Desisto da palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr . 

Aristides Maia. (Pattsa .) Não h a mais orado· 
res inscriptos. 

Si ninguem pede a palavra, dou por encer
rada a discus:oão. 

Está. encerrada a discussão · do projecto 
n. 22 A. · 

Entra em l• discussão, que é sem debate 
encerrada, ficando adiada a votação, o pro
jecto n . 52, deste anno, regulando a _conces
são de t\posentadona aos funccwnarws P'l;l
blicos, de accorclo com o art. 75 da Constltmçao 
Fedeml; 

Entra em 1 a discussão, que é sem debate 
encerrada, ficando adiada a votação, ·o pro
j ecto n. 43, deste anno, autorisanclo ~ aber
tura elo credito sunplementar necessarw para 
pagamento do aug~mento de vencimentos aos 
telegraphistas ele la , 2• e 3" classes ua repar
tição Gecal dos Telegraphos, de confortmdacle 
com a lei n . 26 de 30 de dezembro de 1891. 

E' n,nnunciada a 2> discussão do projecto 
n. 55, deste anuo, autorisando a despeza, no 

O SR. PRESIDENTE--: Nii_o h.avendo numero exercício corrente, ela quantia ele 486:2 1 5~;· 
pn.ra. se vot~tl' as ,matenas m9-tcadas na orde~n partt acquisição e adaptaçclo de um preclio 
do dt~ .. pa.ssa-3e ~ contmuaçao da 2• dtscussao I pa~a 0 qnartel elo regime!1~o de cavaU~ria da 
do pr O.Jecto n. 22 A, elo. Senado, approvanl~O Br1ga.da Poltcml, para chhgenctas pohctaes e 

·os actos do governo referentes aos acontect- para varias obras no quartel da rua dos Bar-
. mentos de I O de abril e constantes dos decee- honos. 

t03 de I O e 12 do mesmo mez, com voto em se-
parado , e concedenclo amnistia a todos os 

-cidadãos detidos e desterrados por força do 
decreto de 12 ele abril elo corrente anno. 

0 SR. PRESIDENTE-Tem :1 palavra O Sr.Lo
pes Trovão . (Pa>.< a .) Tem a palavra o Sr. Al

.minio Affonso . (Pausa.) Tem a palavra o Sr. 

O Sr. Espi rito §auto. diz que a 
primeira impr,·ssão que deixa este projecto é 
a de sua desnecessidade. pelo menos actual
mente. Pecle ••O Sr. Presidente o fiworcle man
dar-lhe o projedo afim de que po:;sa, estu
dando-o na sua intrega, pronunciar-se a 
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cerca ele uma despeza que, aliás, não é in
significante. 

(A mesa remeite ao o1·ador o projecto p3dido) 

Em seguida pede á Camara que lhe releve 
occupar a sua preciosa attenção demorando-se 
em algumas ligeiras ponderações a respeito 
do projecto que se offerece á discussão.· . 

Preocupado com as enormes despezas que se 
vão avolumando em relação ás diversas ordens 
ele serviço publico, (apoiados) é muíto natural 
que procure investigar as mo ti vos tendentes a 
justificar o pedido ele semelhante credito, 
examinando si elles, realmente, são effica-
zes. . 

Sem estar completamente informado, por
que parece que não é muito facll o:ll'erecer-se 
aos deputados dados minucioso, para faze
rem um j nizo preciso a respeito elos diversos 
detalhes elos serviços, especialmente daquelles 
que acarretam clispendios elo thesouro, 11ão 
póde demonstrar, com a clevirla minunciosi
dacle, que o projecto em questão bem poderá 
ser clemoraclo ou adiado para outra sessão le
gislativa ou para tempos em que as condições 
do estado do thesouro forem mais favoraveis . 
Ha uma ordem de melhoramentos e de servi
ços que não .tem o caracter de urgencia. 

O SR. OrrrcrcA-Mas si a,s despezas são 
inadiaveis?! 

0 SR . ESPIRITO SANTO O que sabe é que O 
corpo policial da Capital Federal até o anno 
passado, importava em mil e tantas praças, 
e hoje o seu effectivo se eleva a um numero 
muito superior, á duas mil e tantas praças. 

Essa força policial aquartelada até eiltão no 
quartel elos Barbonos, se acha dividida em 
üiversos corpos organisados em ·brigadas e 
aquartelados em diversos edificios da cidade, 
de maneira que, á primeira vista, ve-se que 
esse pessoal está muito augmentado e que as 
suas accommodações assumem proporções 
extraordinarias . 

Ainda agora mesmo se está terminando a 
reconstrucção em um quartel ele vasta.s pro
porções, no local em que se achava o antigo 
quartel ela rua elos Barbonos. 

Por esta construcção se vê as . grandes 
accommodações em r elação ás anteriores , de 
modo que hoj e, mais do que em ou tras épocas, 
se torna desnecessaria a construcção de um 
preclio, porquanto, além do quartel da rua dos 
Barbonos, existem, segundo nos parece, mais 
tres. 

Pelas proporções que eUes apresentam, são 
edificios de vastas accomodações. 

Crê que não é preciso grande esforço de 
logica para se comprehencler que, nas con
dições presentes , tendo-se destinado para 
accommodaçfies da for·ça policial mais tres 
edificios além daquelle em que se achava, 
não se tornará de urgente nece~siclacle a con-

strucção de mais um quartel trazendo uma 
despesa de 480 contos, sendo: 150 contos 
para a compra de um eclificio, 125 para a 
sua adaptação. 

0 SR,. MORAES BARROS- Está Se vendo que 
V. Ex. está discutindo· sem ler o parecer. 

0 SR. ESPIRITO SANTO admira que O nobre 
deputado aguarde para affirmar. isto q'?-ando 
elle está analys<tndo as quantras a drspen
der-se e que constam do parecer . . 

Como é que o nobre deputado lhe contesta 
desta maneira? 

Parece que isto é um jogo de cabra-cega ! 
0 SR. MORAES BARROS- Parecia rasoavel, 

que V. Ex., antes d~ impugnar o parecer, o 
tivesse lido. 

0 SR. ESPIRITO SANTO diz que para estudar
se a necessidade deste e outros serviços não se 
teem os dados necessarios por maior esforço 
que se faça em obtel-os . 

Declara ao Sr. presidente que, com bôa 
vontade tem querido observar as regras 
que seu'evem observar nas despezas d_os di
versos serviços, afim ele .procurar eqmllbrar 
a receita com a clesrJesa .. Mas não tem conse
o·uido os dados para isso, sendo baldaclo reque-
~er quaesq uer informações. . 

O nob1 e deputado, que deu o aparte. per
doe que lhe diga, foi um pouco precipitado . 

0 SR. MORAES BARROS - Precipitado está 
se mostran,do V. Ex . impugnando o credito, 
sem nem ao menos lêr as informações cons
tantes elo parecer. 

0 SR. ESPIRITO SANTO- Não tem razão ele 
considerar opposição tudo o que se diz ~10 sen
ticlo de evitar dispenclios extraordmarJOs elos 
dinheiros publicas, apesar de achar-se. nas 
portas do thesouro, uma sentinella vigilante. 

O SR. HERMES DA FoNSECA- Para não dei
xarsahir os creclitos supplementares . 

O SR. EsrrmTo SANTO- Mas pergunta ~o 
nobre deputa,do a que ponto se refere qu~ncw 
diz que o orador não leu o parecer? Retere
se aos 11 contos clestinaclos ao quartel -da 
·rua dos Barbonos ? 

0 SR. MORAES BARROS- Refiro-me a todo 
o parecer , -<, todo o credito . 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Mas como~ 
O SR. MOl'l.AEs BARRos- Refiro-me a todo 

o crechto que está em discussão eque consta 
da conçessão de uma verba para a construc
çãó ele um ecl.ficio de•tinado a accommodar a 
força de policia. 

·o SR. EsPIRITO SANTO- Pois não temos o 
edificio dos Barbonos, que está em quasi com
pleta reconstrucção, com imme1~s~s accom
moclações para toda, a força de pohcra ~-
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0 SR. MORAES BARROS - Inclusive a caval
larüt? 

0 SR. ESPIRITO SANTO - Não. senhor , a 
infantaria. · 

0 SR . MORAES BARROS - Si V. Ex. lesse 
o parecer, veria que se trata ele um quartel 
de cct va.llaria ele policia. 

O SR. OrTicrcA- Além de ser uma centina 
prej udicial á saude publica., está a cahir. 

0 SR. ESPIRI'l'O SANTO diz que além disso 
vê-se que a verba destinada a diligencias po
licia.es, eleva-se. á quantia de 200 e tantos 
contos. 

O governo .não podia fazee por menos esse 
servrço ~ 

O Srt. 0ITICICA - A verba não é para os Entende que não se est.á em condiç.ões de 
Barbonos . gastar tão á larga e acha mesmo que se pode-

O SR . ESPIRITO SANTO- Nã.o se precipite ria adiar essa obra. Appel!ará para, o patrio~ 
S. Ex. ; demore,se um pouco, que me ha de otismo do govemo para que mande uma com
dar razão. · mis3ão de engenheiros estudar 03 reparos a 

Esse quartel, hoje em quasi completa. · re-- fazer e a tomar mesmo conta dessa obra que 
construcção, tem maio~·es accommodações do com certeza custará mais barato. O orador 
que antes ela Republica, além disso h<L mais fa.zh• esses reparos com a decima parte do que 
tres p1'edios enormes, para fim identico e·; se pede para conservaJ' o quartel de Esta.cio 
nestas condições, acha que se póde accommo- de Sà. 
dar todo o corpo de policia. (Trocam-se diver- o SR. ARTHUR Rros- Não se pede verba 
sos c~po.~tes) para isto. 

Nao e ver sado em finanças, mas entende . . 
que o primeiro principio par<.t restabelecer I _o SR. MoRAES BARROS- O nobr_e deputado 
o credito financeiro de um,pn.iz é equilibrar nao leu o parecer, nem a mensagem, nem o 
a receita com a despeza. proJecto . 

Para isto, parece-lhe q ne não são neces- O SR. EsPIRITO SANTO diz que o que se deve 
sarias muitas aptidões: um pouco ele boa fazere mandar uma commissão de engenheiros 
vontade e um tanto de energia bastam para ao Estacio de Sá, para ver quanto orça. a 
fazer' face ao que é ele grande necessidade e despeza de conservaç.ão e aguardar a repara- · 
moldar as nossas despezas no perímetro da ção completa deste quartel para tempos mais 
noss~t receita, fazendo-se os córtes propOl'Cio- felizes e quando tivermos condicções finan-
naes, de maneir<t a não clesorganisar. ceiras mais proprias, 

Esta é que é a vel'dadeiri.c medida ele fi- Quem não tem grandes recursos não anda 
nanças para um individuo. e o que se dá com a fazer larguezas; e a Camara deve ter todG 
a vida de um individuo ta,mbem se deve· dar escrupulos com 03 dinheiros do Estado. 
com a vida ou regimen de uma. nação 

Si fosse financeiro, reduziria os vencimen- O SR . PRESIDEN1'E-Havendo numero, de-
. tos do funccionalismo a uma ce1·ta proporção. claro interrompida a discussão do projecto 
redusiri~. aincht as despezas lle di versos ramos n.55,até á conclusão da votaçc1.o das materias 
de serviço, a. certo l moldes, sem prejudicar indicadas na ordem do dia. 
os interesses desse mesmo seeviço . Assim é E' annunciada a votação elo pl'ojecto n . 
que se restil.uelece o credito elo paiz por torça 41, autorizando o governo a conceder á Com
de um regmwn economrco . , panhia Fabril Industrial e Constructora os 

O SR .OITIClCA- A' força· é que elle não vae. mesmos favores conceclidos á Comp<tnhia In-
, , . . , clustl'ial ele Cal e Mar mores de Caranclahy, 

.. _O SR . E:;PI~lTo SA:'o!To-; Quer1,1. sa,b~r quem hoje Companhia. Progresso Industrial de Ca
f~l o _:Ina~lce~ro q;~e elabo[,OU um sy:stvmaque randally (1" discussão) . 
na pratJc,t SE. rev"la.sse efhcaz. Procedendo-se á votaçã.o, verifica-se terem 

O SR. OrTICICA- Estou .á meü1 horn. a pedir votado a favor do projecto 35 e contra 32 
licença a V. Ex. para dar um aparte para Srs . deputados. 
explicar o que V· Ex. deseja· O SR. PRESIDENTE- A votação accusa · a 

O governo quer augmentar este quartel dos d 67 s .1 t d r- 1 
Barbono., e p ·de verba par::~. awrmental-o, em pres:mça e rs · uepu a os· Nao la nu-. 

~ mero. 
vez ele ir g<lsbr ma.is dinheiro no quartel de Vou mandar proceder á chamaua. 
Estacio de Sá, fJUe é uma centina prejudicial Procedendo-se a chamada, verifica- se te- · 
á saude publica , impos~ivel de accommodar rem se ausentado os Srs . : Nogueira Para-· 
mais praças, e foi r e(;Qnitecido como incapaz naguá, Nelson, Frederico Borges, José Bevila
pela Junta ele Hyglene. qua, Gonçalo de Lagos, Alminio Affonso, An-

O Sn .. EsPIRITO SANTO diz qu3 não lhe pa· nibal Falcão, Ivo do Prado, Paulo Argollo, 
rece que a Junta ele Hygiene seja a unica Zama, Gttrcia Pires, Dyonisio Cerqueira,. 
competente pat'a a.ffirmar que o quartel elo Sebastião Landuipho, Prisco Paraíso, Horacio. 
Estacio de Sá não pócle ser rep<trado . Costa, Nilo Peçanh.a, França Carvn.lho,. Al-
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cindo Guanabara, Vinhaes, Thomaz Delfino, 
Leonel Filho. Aristides Maia. Clicerio, 
Mursa, Carvalhal, Almeida Nogueira, Julio 
de Mesquita e Brazilio dos Santos. 

0 SR. PRESIDENTE- Responderam á cha
mada apenas 89 Srs. deputados. Fica sdiada a 
votação dns ma terias indicadas na ordem do 
dia. 

ContLnúa a discussão do projecto n. 55, 
.a qual havia sido interrompida. 

dida pelo governo, approvada por umn, das 
commissões da camara, é preciso reconhecer 
q~e alguma razão ha para que o projecto 
~eJa proposto, e, portanto. aquelle que quizer 
rmpugnal-o parece que ao menos devia mu
nir-se ele algum estudo, e quando mais 
não fosse devia ao menos fc1zer a leitura elo 
projecto, a leitura do parecer que o acompa
nl~a e não vir como o nobre deputado, per
mltta-me S. Ex. que o diga, fazer uma im
pugnação inteirame.nte a esmo. 

O Sr. 1\'~oraes Barros-Sr. pre- G Sr. FONSECA HERMES- Não apoiado. 
sidente, ninguem está tão compenetrado como (Aparte,.) 
eu da necessidade que tem o paiz, que teem o SR. MoRAES BARIWS-Fui 0 relator do 
as camaras, que teem o governo de cortar la.r- parecer e por isso peço que ao menos me 
gamente nas despezas publicas, e desta con:.. ouçam agora; Ja que não tiveram 0 trabalho 
vicção tenho dado provas, como ainda o fiz ele o ler. ao menos ouçam o resumo. 
hontem, votando.pela reducção do effectivo 
elo exercito a 18.000 homens e votando pela Em uma mensagem dirigida á camara, o 
conservação do numero de alurnnos da escola governo pediu um credito de 618 contos· o 
militar em 600, quando se pretendia elevai-o 12rojecto consigna apenas 486; fique isso desde 
a, 1 .200. já consignado. Estes 618 contos tinham o 

Realmente as nossas circumstancias não nos seguinte destino : 400 contos para a verba
indicam outro caminho. Iremos mal si não Obras--'--e 218 para a verba-Diligencias poli
entrarmos energicamente na senda ele eco-· ciaes-; a verba-Obras-dividia-se em 275 
nomias largas, não só porque estamos amea- contos para a acquisição de um novo predio 
çados de um r!eficit que pócle avultar muito, que se prestasse a servir ele quartel para o 
como porque o nosso credito baixa ele dia em regimento de cavallaria ela brigada policial e 
dia, o nosso cambio está .á lO, e não temos 115 contos para obras supplementares no 
meio mais seguro de elevai-o, elo que mos- novo quartel da rua dos BariJonos. 
trando que comprehenclemos as circumstancias A commissão, para instruir-se, para conhecer 
a.pertaclas do paiz e poupando as nossas rendas da necessidade do credito p?dido, requisitou 
para aplicai-as ao pagamento ela no,sa divida. que viessem da Secretaria ela Justiça todos os 

Por isso, não serei eu quem leve a mal documentos que o pudessem justificar; e então 
toda a fiscalisação que a opposição fizer nas foi-me remettido todo o processado na secre
clespezas publicas. Neste ponto, creio que es- taria, clous calhamaços enormes. 
tamos todos ele pleno accordo, e, certamente, O SR. EsPIRITO SANTo-Eu não tive esses 
sem distincções ele espírito partidario, todos, 
maioria e minoria, elevemos esforçar-nos neste documentos, e por tanto não posso falh.tr ele 
sentido. cadeira, como V. Ex. 

Esta questão deve estar acima ele toda a di- O SR. MoRAES BARROs-Ao menos V. Ex. 
vergencia pa.rtidaria e sobre ellB, não eleve devia ter lido o parecer cloqu\Ll consta o trans
haver duas opiniões. sumpto desses documentos. Por esse proces-

0 sr. JoÃo PINHEIRo-E' uma questão ela sado minucioso ela secreta,ria, a administração 
propria patria. chegou . ao resultado de que era, urgente e 

in dispensa vel tirar o regimento ele ca v aliaria 
O SR. MoRAES BARROS-E' uma questão da elo quartel de Estacio de Sá, onde se acha 

propria patria. uma questão de salvação pu- pessimamente alojado, e passal-.o para uni 
blica, uma questão do credito nacional ; todos edifício onde ficasse melhor acommodaclo ; e 
nós, ~tna vaca, cleveri:ws nol empenhar para como o governo pediu para acquisição do novo 
que se fr1çam economias, para que se cortem edincio a verba de 275: 000$;, a commissão 
despezas. · entendeu que devia clal-a. · 

Por isso, Sr. presidente, sem levar á mal a Nosso trabalho senhores, não é agradavel; 
critica que, o nobre deputado fez ao credito por isso tende a pctciencia de ouvir lêr a 
que se discute, eu apenas lamento ter de dizer parte elo parecer relativo a esses documentos 
que S. Ex. não veio preparado para a dis- lo r ql~e é quasi uma cópia clelles (lê): 

cussão. «Pelo exame dos referidos documentos, veri-
0 SR. EsPIRITO SANTo-Seria infelicidade ficou a cornmissão ser realmente clct maior 

minha. urgeneia a mudança elo regimento de caval-
O SR MoRAES BARRos-Mas é preciso que, la ria ela casa da rua I-Iadclock Lobo n. l, onde 

quando se trata de uma medida destas, pe- se acha aquartellaclo, porque está em ruinas 
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e é por demais insufficiente pa,ra acommodar o 
pessoal e a ca valhacla. 

O delegado de llygiene rla parochia elo Es
pírito Santo, em !2de.ianeiro de 1891, recla
mava providencias inclispensa,veis e urgentes 
contra a falta absoluta de hygiene nessa 
C<tsa, pela impr·opriedade do local e carencía 
de espaço para as praças e cavalhada alli 
existentes. Alojamentos, diz o delegado de 
llygiene, que, quando muito, poderiam com
portar 25 soldados, estão occupados por 50. 

Todas as outras clepenclencias do quartel são 
dignas de reparo lJOr suas pequenas dimen
sões e pela necessidade de obras. Esta .repre
sentiição é confirmada ·paio inspector geral 
de hygiene. Dr. Agostinho José ele Souza 
Lima.» 

Está aqui a resposta ao que disse o nobre 
deputado,que a Brigada. Policial tem quarteis 
de mais, tem accommodações de sobra. che
gando S. Ex . a enumerar não sei quantos 
qtm.rteis, quando a verdade é que ella tem tão 
poucos commodos que em logar destinado a 
vinte e cinco homens estão alojados cinco
enta.(Contimta a Ze1·.) 

<< Todas as outras depenclencia.s do quartel 
são dignas de reparo por suas pequenas di
mensões e pela nec2ssidade de obras de repa
ração . 

Essa representação é confirmada pelo inspec
tor geral de hygiene, Dr. Agostino José de 
Souza Lima, que a transmitiu ao chefe ele po
licia, general Bemardo Vasquef! , que, por sua 
vez, levou-a ao conhecimento do ministro da 
justiç:a. 

A 2 ele alJril de !89l,o commandante do re
gimento de e<tvalh\ria infornucva ao comman
dante da brigada, e este transmittia ao mini
stro, dos estragos causados pelas ratazanas em 
grande numero de p~ças ele fardamento e na 
ibrragem, sobretudo no mHho, tudo devido ás 
más condições da arrecadação, no pe,;;simo edi-
1icio que serve de quartel. 

A 23 de dezembro de 1891, o commandante 
ch\ brigada repre~entava ao ministro da jus
tiça sobre a urgente necessidade de transferir
se para outro predio 0 quartel do regimento 
<le cavallaria, porque no preclío ela rua Hacl
clock-Lobo üüta.m absolutamente as mais indi
spensaveis accommoclações para o pessO<\l e 
para os cavallos, tendo havido necessidade de 
alugar-se um outro preclio para servir de se
cretaria e sala de ordens, e de aquartelar 
parte elo regimento em um bat•raç.ã.o de ma
deira, no quartel dos Barbonos, com grave 
prejuizo ela boe\ administração e r.la disciplina 
<lo mesmo regimento . 

A 24 ele maio ultimo, o geneml comman
dante da ])l'igada reclamava novamente a 
mudança, com urgencia, noticiando a doença 
üe 64 cavallos, que atteibue ás pessimas con-

díções llygienicas do quartel, que até ameaça 
ruína. -

Sendo assim urgente a necessidade de 
adquirir novo predío que melhor e mais 
hygienicamente accomocle o regimento de 
cavallaria da Brigada Policial, é a commissão 
de parecer que seja. concedido o ceedito sup
plementar de 275:000$. que o Poder Executivo 
pede para isso, attente\ a insufficiencía da 
verba de 20:000$, ,já em grande parte dispen
dida, que o orçamento vigente consignoupara 
-Obras». 

Eis em que condições se acha o quartel da 
rua Estacio ele Sà. 

Dizei si á vistc1 desta exposiçã.o pocler-se..:.h<\ 
p6r em duvida a necessidade de acccmmodar 
melbor o regimento de cavallaria alli aquai'
tellado? 

-Desl\fio ao nolJre deputado por Pemambuco 
que me conteste. Digo mais, já o anuo passado 
houve reclammaçries neste sentido. 

A commíssão de orçamento então entendeu 
que podia esse serviço ficar adiado para o 
anno seguinte. 

0 SR. INDIO DO BRAZIL-Vamos a~ora adiar 
para o oütro anno. 

0 SR. MORAES BARROS-Agora verifica-se 
que é inadiavel este\ necessidade. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ-EU dou testemunho 
l?essoal ele qtw o quartel da nia Estacío de Sá 
e um eclíficío impossível. 

0 SR. MoRAES l3ARRos~Até cri.vallos alli 
adoecem. 

0 SR. THOMAZ DELFINO dá um aparte. 
0 SR. MoRAES BARROS-Alü est'io os nobres 

deputados que residem nesta. capital, que co
nhecem o quartel e que v cem confirmar o que 
digo, quando não fosse bastante a informação 
official em que me firmo. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ-Tive occasião de 
vísitê\r pessoalmente esse quartel e posso affir
mar· que está em p;ssima.s condições. 

0 SR. MORAES . BARROS-O nobre deputado 
por Pernambuco impugnou tambem o credito 
para o novo quartel da rua dos Barbonos; 
mais devo informar ao nobr<:J depuü\do qtle no 
projecto não ha nada destinado C\O quartel dos 
Barbonos, a não set' a insignificante quantia, 
ele !I contos de réis. 

O SR. OITICICA-E isso mesmo por eifeitos ele 
rataz;was, que inutilisaram a canalisação das 
aguas. · 

O SR. MoRAES BARROs-Eu vou explicar. 
E' verdade que o governo pediu o credito 

de l25 contos, mas requisitei ctocumentos para. 
vêr quaes eram as obras e verifiquei que 
eram obn\S supplementares, que o goyerno 
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queria fazer no quarta! dos Barbono;s, com o 
fim de augmentar a sntt cttpacidacle. 

Só não eram destinaclcs a esse fim ll contos 
de réis, os quaes eram destinados a encana
mentos para dar escoamento as agua::: plu
viaes, que caem na <tre<1 elo quartel, a qmtl se 
a,chf1 em nível superior <10 deste, porque a em
preza constructora, estragou o encanamento 
que havia alli. · 

o. SR. OrTICIOA-Eis porque digo que é por 
e1:fettos ele ratazanas. 

0 SR. MORAES BARROS-De moclo que é pre· 
ciso dispencler a verba relativamente avulta,da 
de ll contos para o encttnamento que· deve 
<Ltrtwessar os alicerces elO quartel. 

A commissão, portanto, entendeu que e.sta 
verba ele ~ l: 000$ não podia ser adiada, porque 
esa questaocle conservação elo ~dificio e ques
tao ele saude claquelles que alh moram. Foi 
até estas minuciosiclades o estudo ch1 com
missão. 

Para as cleligencias p 'liciaes, a verba ele 
218:000$ foi pedida pelo governo. 

0 SR. ESPIRI1'0 SANTO - V. Ex. nilo acha 
exagerada essa verba, ? 

0 SR. MORAES BARROs-Devo, porém, in
formar á camara que no orçamerito vigente 
é apenas de 10:0008 essa, verba ; póde-sa dizer 
que desappareceu. E não vae mal em informar 
á camara que essa verba, não figura no orça
mento por um engano.e esse engano íbimeu. 

O anno passado o governo pediu cento e tan
tos contos-e, parecendo que havia duplicata 
ele verb~ no, orçamento, engano que se expli
cava, nao so pela tabella, como pelo relatorio 
do então ministl'o ela justiça., dalü proveiu a 
crença ele haver duplicata dessa verba; então, 
o orador propoz a reducção da vet'ba á dez 
coetos. 

0 SR. lNDIO DO BRAZIL - No armo passado 
nilo houve só esse engano, houve muitos. 

O St~. MortAES BARRos-Peço ao nobre depu· 
tado q~1e não _seja injusto. O ministro da jus
tiça fm convtclado pam conferencia,r com a 
commissão, e não compareceu. Acredito 
que não foi por culpa delle, porque se achava 
doente, porém não foi tambem por culpa 
ela commissão que se deu o engano. Si elle 
tivesse vindo, ter-se-hia verificado e desfeito o 
engano. O nobre deputado esquece que a com
missão o anuo passado foi desamparada da 
auministração, mas um clirector ela secretaria 
e um empregado superior vieram conferenciar 
com a commissão e não deram pelo engano. O 
engano só foi descoberto ... 

0 SR. lNDIO DO BRAZIL -Depois que O go
verno elo marechal Deodoro cahiu. 

0 SR. MORAES BARROS ..• SÓ íbi descoberto 

quando o projecto Ja estava no Senado e não· 
havia mais meio de voltar á camara. 

O nobre deputado é injusto. Eu quizerac 
que V. Ex. a,ssistisse ás conferencias ela, com
missão, o anno passado, para ver que ella se 
compunha de governistas e ele opposicionista.s. 

Como governistas. posso citar os nomes dos 
Srs. João Pinheiro, Rosa e Silva, Mayrink e 
Alberto Brandão. Si V. Ex. tivesse assistido a 
essas conferencias, teria veríficaçlo que no seio 
da commissilo não lmvia espírito de partido, e 
posso ass8gurar que não houve uma só 
questão em que os membro3 governistas vo
tassem em um sentido e a oppos1ção em 
outro. . 

A commissão trabalhou com o mais vivo 
desejo de acertar; todos os seus membros tra
balharam sem a mais leve sombra de espírito 
partidario, com a. maior imparcialidade, como 
póele attestar o Sr. Dr. João Pinl1eiro. 

0 SR. JOÃO PINHEIRo-E' verdàde: apoiado. 
O SR._ iV~qRAES BARROS- E' possível que 

a commtssao errasse e reconheço que er
rou, porque, levada por esse desejo ele eco
nomísar, trabalhou desajudada elas informa
ções que a administração lhe podia prestar. 
Errou ... 

O SR. JoÃo Pr:\nEmo-Não errou. acertou; 
é possível que erre agora. 

Unr SR. DsPUTADo-Nunca se erm cor
tando. 

O SR. MoRAES BARRos-Observo que a ver
ba de 200 e tantos contos pedida pelo governo 
para diligencias policiaes, reduzi o-a a commis
são a 200 contos. 
N~o é verba nova, nã? é serviço novo; é 

serv1ço velho reconhectdo como inclispema
vel. 

Si em todas as cidades, relativamente pouco. 
importantes, ha necessidades clB despezas com 
diligencias policiaes, essa necessidac]Q a vnlta, 
avoluma-se em uma capital como esta, e avo
luma-se mais ainda em uma epoca como esta 
qüe o paiz atravessa, em que os aclversarios 
da Republica, pelo menos muitos clelles, não 
se limitam como a minoria a fazer opposiçilo · 
constitucional, a qual constitue um verda
deiro auxilio ao governo, e como tal deve ser 
recebida. ' 

Não; a minoria sabe e não precisa que eu 
lhe repita, a que extremos teem chegado os 
inimigos da Republica. . 

O SR. OrTICICA-E o elemento'estrangeirb, 
que tamhem nos tem perturbado. · 

0 SR. MORAES BARROS-Não quero fallar do 
elemento estrangeiro, porque, para fallar mal 
elo elemento esteangeiro, precisava mostra.1~ 
que o elemento nacional é superior ao estra.n
geir?; ma~ como n~o. vejo essa superieoridacle, 
por tsso nao faço chstmcção alguma entre na-
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cionaes e estrangeiros e affirmo apenas, ab- tos, que, aliás, com bastante erudição, com 
solutamente. que nesta capital como em to- invejavel argucia, expendeu na snstentação 
das as cidades do mundo h a uma grande parte elo projecto. 
da populnção que exige avultacla despeza com Desde que s. Ex. está t ranquillo a respeito 
<.t policitt. ( A,,oiaclos ·) dos inimigos ela ordem, claro está. que ja se 

Por isso,a verb~ de 200 :000$ não. é ex.age- não urecisa fazer eôsa despeza. 
rada. A r 2ducçao que fm posin vel fazer • . ~ 
a commissão a fez e fez c~e ac~orclo com. 0 O SR. YIORA.ES BARROS-~m S. Paulo na~ 
governo, argumentando, dtscutmdo, pech.n- I appareceu um,t d~sordem me~peradamente. 
chanrío , a reclucção que era possível ützer-se. A mesma ca.usa pode acontecer aqUl. 

Portanto, depois ele reduzido .o pedido elo O Sr. FoNSECA HERMEs-Não devemos, meu 
governo as condições que_ se acham. no pro- nobre collega, legislar para o imprevisto. Diz 
jedo, dahi por deanle, nao e posstvel mats a honrada commissão, Sr. presidente, que a 
reducção alguma, salvo se quel'em deixar o brigada policial precisa sahir quanto antes do 
seevi~·o inteiramente aba.nclonado, salYo se quartel ela rua, do Hadclocli. Lobo, porque o 
querem deixar a ca.vallaria da Br•igacla Poli-' eclificio ameaça ruína e os animaes estão mar
cial acabar de perecer mtquelia immuncla casa rendo, mercê das pesssimas condições hygie
que lhe serve ele quartel, e se querem cleixD.r nicas em que se acham, e para asseverar isto 
a policia inteirD.m2nte desarmada contm os recorreu ao exame do delegado de hygiene da 
perturbD.dores da ordem publica e ela segu- parochia elo Espírito Santo, cujo parecer é 
ranç:a individuaJ . confirmado pelo Dr. Agostinho José de Souza 

Creio haver demonstrado a necessidade de Lima, e mais tarde coníir·maclo ainda pelo 
ser approvaclo o credito em questão. (Jfuito commandante daquelia secção ela brigada po
bem. O rJYado1· rJ c>.tmprimc,ündo .) licial, quando pedia. que se reti rassem dalli 

os soldctclos e os animaes. 
O Sr . Fon;o;eca 1'-Ieru:~.cs- Entretanto, Sr. presidente, sorprehende-me 

Sr. pr srclente, rlepors .~~~ o,n vir a pal. ~~a que no <vnno pas8ado a~ mesmas considerações 
autor1 ~adado honrad~, rcl,ttor ela. commtSK<J:O não ti''<-essem pesado no animo elo honraclo re
que emtctm o p. recur que s~ clrscute, ma:ts lato r e elos 8em clio·nos co !legas ... 
convencrdo fiquei ele que sena uma mam- , "' 
festação de p<ttriotismo a negativa em a.bso- ' O ~R MoRAJ~s BAR:ws- Os membros go
luto elo credito pedido p rct a acquishão de vermstas da C?mmrssao do anno passado que 
um predio onde se aquartele a brigada po- respondam a v. Ex . 
licíal. , O SR. Fo:"'::mcA HERli'IES - Quando vok-imos 

Não impugno o pedido el a quantia neeessa.- aqui o orçamento, já havia o parecer do dele
ria às obrf1s elo quartel dos Barbonos, nem gado de hygiene ela p"rochia, ). havia <1 can
tão pouco pa,rte daquelh qu~ foi soliCitada firmação elo Dr. Souza Lima, já havia o pe
pa,ra diligencia.s polieiaes. Nesse sentido, po- cliclo elo commanclante da brigada policial, etc. 
rem, de comiJinaç:ão com os meus honrados Entretanto,Sr. presidente, este anno,para que 
collegas de t:a.ncada, fbrrnulr,i uma emenda ao animo dít illustre commissão chegasse a 
ao projecto, que hei de mbmetter à delibera- convicção da proceclencia da medida que esta
ção da, caslt e que vou pt'ocurar sustentar, mos discutindo, bas tou uma solicitação,isto é,lt 
baseado já na opinião elo homaclo relator da lembmnça. ele que seria necessaria a mudança 
commissão, o anno passado expendicla , jà na ' elo aquartellamento. 
opinião do meu honrado coll" ga de bancada, . "' . 
que corú ücnto brilhantismo iniciou este ele- ' O ~rt. MoRAE~ BARRos-Sl estes documen
bate. ' tos ~ossem dados, o <1nno passado mesmo, ter-

O illustre relator da commissão, Sr. presi- ' se-h1a dado a verba. 
dente, acaba de declarar que os inimigo;; ela O SR . Fo'\'sECA HERMEs-O quartel da rua 
Republica e os inimigos da ordem e da segu- , Haddok Lobo é um proprio nacional ou é uma 
rança individual surgem cada vez mais ferozes, caS<1 de aluguel. Si é um proprio nacional, 
cada vez em maior numero, cada vez mais . l11lcior rttzão ainda ha para que a verba que 
sanhudos... 'tenlmmos de votar não seja applicacla á 

o SR. MoRAES BARRos_ Tenho esperanças ' acquisição ele um edi~cio , mas a, reconstrucção 
que não surjam mais . ; e reparo desse proprw. 

o SR . Fo:>s~<;CA HERilfES- ... com este phan- ; : Comprehende-se, Sr . presidente, que a qua~1-
tasma, inimigos da Republica, s. Ex. procurou t.n1: <t .despen:ler- se com os reparos deu~ ~dl
justificar este augmento ele despeza no nosso ficw e sempre menor elo que pare~ a _acqmstçao 
orçamento. ele um outro, como quer a commtssao. 

Felizmente S. Ex., no apctrte com que me O SR. MoRAES BARROS- Nem mesmo re-
honrou, acaba de destruir todos os argmen- par11do presta-se o preclio para quartel. 
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O SR. FoNSECA. HERMES- Mas, meu nobre · o fim unico de auferir lucros materittes, licita 
collega, com•1 t\te hoje elles estão aquartela- e illicitamente. 
dos ~ Em quan to h a os repl\ros externamente , O governo -provi ·OJ'io , encontrando a verbà 
estes animaes podem est.ar em outro qua.rtel ; secreta consignada nos orçamentos elo imper:o, 
no quartel dos Ba.rbonos, por exemplo. tratJu de snp ,Jrlmil .a. 

Ainda me recordo de que, quando foi aven-
0 SR . MoRAES BARRos - O quartel dos tacla a discussão deste assumpto no seio 

Barbonos é paea cavailos? do governo provisorio. o eminente cidadão 
O SR. FoNSECA HERMES- Sim, H:lnhor, no e illustre patriota n. u y Barbosa, justi

logar apropriado. Cumpre notar que a com- ficando a suppressão cht verba, dizia 
mü>são concede uma verba ele 11 :000$ para qtle, «na Republica, precisamos lavar certas 
canalisação ele aguas pluviaes e a.guas· pota- maculas que mais ou menos . estavam iclenti-
veis. ficaclas com o regimen que decahira. » 

A emenda que tenho a honr:1 de submetter A policia secreta, tai como se achava orga-
á consideração ela casa consigna. mmc aukri- nisacla em nosso paiz. longe ele ser um b?.ne
zação ao Poder Executivo para manclu orçar ficio, longe ele vir garantir a paz e inspirar a 
os reparos do edificio dos Barbonos, porque tranquillidàcle e o;egurança publicas, vem des
assim me parece que consul tamos melhor os pertai' mais suspeita~ sobre os agentes secretm 
interesses aetuaes da nossa economia e as for- do que sobre aquelles a quem elles vigiam ou 
ças orçamentarias . perseguem. . 

Passando 6.. 2' verlxt solicitada pela. honrada Dizia então o erudito estadista que devíamos 
commissão, vejo, Sr. presidente, que ahi supprimir esta verba, ainda que augmentando 
figura a quantia ele 200:000$ para a rubrica uma outra clara e positivamente expressa 
-Diligencias policiaes. para substituil-u. 

Ora, Sr. presidente, não Rei que clíligen:cias o .SR. SAMPAIO FERRAz _ Não contesto 
pollcía.es seja.m essas que agora surgem e que que 0 Sr. Ruy Barbosa proferisse estas pala
veem a importar em uma somma extraorcli- vras; mas esta questão foi inspirada por mim . 
na:i'ia.mente consideravel, tão consideravel ao ministro daj ustiça. Peço licença para dizer 
que eu , reportando-me ao parecer da com- ('{Ue no meu t empo de chefe ele policia não 
mi~são, o anno pas~aclo, votado, e do qual era existia tal verba. 
digno e competente relator o honrado depu-
tado por S. Paulo, t\ quem tenho a honra ele O SR. MARCOLINO MouRA-E V. Ex. deixou 
contraclictar , faço lembrar á casa os consicle- muito boa tradição. · 
ranclos ou historico summaria e perfuncto- O Stc FoNsECA HERMEs-Em taes condições, 
r iamente feito por esta commissão para ba.sear Sr. presidente, a -verba secreta foi süpprimida; 
o seu voto contrario á verba que, então menor, resktbelecenclo- a o governo o anuo passado 
mas muito menor, se solicitava então. com o titulo vago de diligencia s p?liciaes. 

No anno pas·ado dizia. S. Ex.: rubrica Nesse tempo a somma elas duas parcellas 
cinco -diligencias pOJlicia.e;-para a qual é pe- dava a exorbitante quantia ele 180 :000$; no 
dida a verba ele 106:000$, o governo entendia par2cer ela illustre commíssão, hoje - ella 
que as diligencias policia"S podiam see per- augmenta e p3cle 200:000$. Já não é exorbi
ülitamente rlesenvol vidas no anno financeiro tante. 
com a qu mtia ele 106:000$000. O anuo passado o orçamento consignava a 

A nobre com missão ainda achou e~ta, verba verba. de 240:000$ para a brigada policial; este 
exaggeracla. Assim é que. . . anno o g-overno p2cle 280:000$. No anuo pas-

$aclo peclia-se lOô: 000$ para a verba dili_qen-
0 SR. MoRAES BARROS - Não achou cias po"iciaes; este anno pede-se 200:000$. Ora, 

exaggerada; supprimiu inteiramente. parece-me que a obrigação de todos nós deve 
O SR. Fo:-<sECA HERMES- . . . foi creado, ser concJrrermos para. que o equilíbrio orça

pelo decreto ele 7 de junho ele 1890, um corpo mentario seja uma realidade, . e não uma . 
de agentes nol·ciae> . ficção, pam q~1e, reduzida a despeza côn:stan-

Sr. preside o te, o go ver .:o provborio encon- temente, p::>ssamos conseguir o grande clesOle
trou nos orçan1ento;da monarcllh uma verba ratwn nacional, a extincção da çliviçla ex:ter
que t inha o titulo-verba S3creta . na. Mas, si de anno para anuo sor;nos ·obri-

Todos uós sab3mos qu ~ esta verba era uma gados a augmentar a despe~ com as ,verbas, 
especie ele verlJa elastica de que o governo mesrrio as ma.is insignificantes, parec~-me que, 
lançava mão nas époc1s eleitoraes para r e- em · vez ele caminharmos para o equilí brio 
tribuir a indivíduos que eram emi;sarios e orçtunenta.L caminhamos para a bancarrota. 
iam levar cartas e circulares as localidades NiLo é um recurso este ele opposição. Nestas 
que infestavam Esses indivíduos de máos questões de receita e despeza não devemos 
habitos, desacostumados elo trabalho,é que se fazer opposição politica ; e si rio anno passado 
(le:licavam á }H'ofissão de policia seceeta, com votava.mos as verbas que a commissãó pedia 
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para, o governo do marechal Deodoro. tambem 
as votaremos este an no para, o governo do 
marechal Floriano ; e preciso, p01~ém, que ellas 
venham delimitadas pela prudencia e pelas 
circumstancias ele momento. Estamos bem 
convencidos de que a honrada commissão e a 
maioeia não querem inaugura.e o regimen do 
desperdício pela confiança absoluta em ho
mens que podem e devem errar . E' verclade 
que no principio deste anno votei contra os 
creditas supplementares, · mas nesse voto fui 
coherente com a minha opinião anterior e 
com a da commissão que propuzer<\ as verba.s 
necessarias e limitadas para que o governo 
dentro dellas exercesse a sua aq;ão aclminis
trati Vl1. 

Mais l1clem1te a commissão pede l1 ver lm ele 
ll: 000$ para serviço~ de aguas e reparações 
no quartel dos Barbonos. Pelas informações 
que pucle colher, e do estudo minucioso feito 
pela commissão, em cujo parecer vejo rasgos 
ele verdacleiro patriotismo, principalmente na
quelle topico em que aconselha ao governo 
mais economia no dispendio elos dinheiros pu
l1licos, convenci-me de que esta verba é im
prescindível para as cbras precisas, e por isso 
não lhe nego o meu voto. 

Concluindo estas ligeiras considerações, fa.ço 
côro com o nobee deputado por S. Pa,ulo, di
zendo que, quando se trate\ ele interesses ver
dadeiramente patrioticos, quando se trab elos 
dinheiros publicas, não devemos inspirar-nos 
em sent imentos de partidarismo, bem que o 
credo político, longe de deprimir o individuo, 
o eleve, longe ele o acabrunhar aos olhos ela 
opinião publica, lhe attr.da sempre um certo 
gráo ele respeitalliliclade e estima. Si á hon
racla maioria que apoia o governo devemos 
todo o respeito, porque não descobrimos nesse 
apoio a inconclicionalidade. mas, ao contrario, 
a supposição ele boa fé de qu'l esse governo 

· poss 1. cumprir os seus deveres ele governo pa
triotico, tambem do lado da maioria não pócle 
recalür a menor suspeitn, sobre os seus nobres 
intuitos . Si é agradavel estar nas boas graças 
do governo, V. Ex. comprehende tamtJem 
que não ha posição que traga maiores decepções 
do que a de opposicionista. 
. _V. Ex. sabe perfeitamente que esse posto é 
só mente ele sacrificios. Aquelles que censuram 

· os actos do governo, não cogitando absoluta
inente que no dia de amanhã e$e governo lhe 
possa acenar com um emprego, com uma re
nn'tneração, com umn, t:mtativa de suborno ; 
'qui1-Jido ci' opposicionista e convencido, quando 
elle julga q,üe, sustentando as süas opiniões, 
ilão fáz mais do que obedecer aos dictttmes ela 
sua .Có!lSciencia,ás inspirações elo seu patrio
tismo ; certamynte esse opposicionista é tam
bem digl1o ele reispeto e acatamento. 
. Si, porventura~ n a . occasião das discussões 

.incdmlescentes, nos esÇ<apa alguma · palwr:1 

mais violenta, acredite V. Ex. que não é 
no::so intuito ir offencler a susceptibilidade de 
qua.Iqner dos honrados membros da maioria; 
a nobre maioria sabe que, além do dever que 
no:> incumbe de zelar pela Constituiç.ão e pela 
Republica,, elevemos bmbem no parlamento 
mostrar que temos respeitabilidade commum 
e reci;::roca e uma certa orientação política, a 
pa.r de manifestações constantes de educação 
superior. 

Pondo termo as minhas despretenciosas 
considerações, que nellas não veja o "illustre 
relator da commis&'io, nel!as não descubra a 
honrada maioria mais uina manifestação de 
opposição por parte ela bancada a que tenho a 
honra de rtepencer. 

Não ; isto só revelia que a minoria tambem 
tem pn,triotismo, tambem ella deseja trabalhar 
para o equilíbrio orç.amenta.l, para que se mi
nore ao menos a nossa divida. E' que 
tambem queremos economias hem entendidas, 
dentro dos limites traçados pela boa compre
hensão de patriotismo e pelo intl<r~ sse nacio
nal. ( ilfuito bem . ) 

Vem :1 mesa, são lidas, apoiadas e entram 
conjunctamente em discussão as se; uinte.s 

Art.-I·. Fica o Poder Executivo autor·i
sado a despender a quantia necessaria com os 
reparos do quartel poJicial da rua elo Hardock 
Lobo n. I ; 50:000$ com a . rubrica deligencias 
policiaes e li :215$ com encanamento elas aguas · 
pluviaes no quartel da rua do~ Barbonos. 

Art.- 2· Revogam-se 'as disposições em cori
tl'ario. 

Sa.la das sessões, () ele julho de 1892. - Fon
sew Hcl·me.i,- Espir·ito Santo,- Oliveira Pinto; 
- Vi; ·gilio Pessoa.-Fleury Curado . 

O Sr. Sampaio Ferraz - Sr . 
presidente, vou aclduzir sómente ligeiras con
siderações sobre o projecto de que se trata, 
apresentado pela illustre commissão de orça
mento. 

Vim para a Camara absolutamMte despre
occu pado ele que fosse submettido á con~icle-· 
ração da casa este projecto, e si tomo a pala
vra neste momento, e sómente para, com o 
meu testemunho pessoal, reforçar <LS sinceras 
pahwras aclduziclas pelo digno relatot da com
missão de orçamento, o illustre r epresentante 
ele S. Paulo. 

incontestavelmente é pensamento commum 
desta casa que sejam feitas economias , que se 
diminuam as despezas, que se restabeleça o 
equilíbrio orçamentario, que se aug·mente a 
renda, que o paiz prospere ; e para este esco
po, para e:o:tft aspiração, creio que ma;oria e 
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·minoria enfeixam os mesmos sentimentos . 
··{AJwiadcs .) · 

MaE, Sr. presidente, discutir um assumpto 
qualquer sem conhecei-o intairamente, não 
direi que seja uma leviandade, porém, coril 
certeza , é uma perturbação á ordem regular 
dos trabalb.os.Ouvi com todaaattenção o nobre 
deputado representante elo estado <lo Rio de 
.Janeiro, e notei que suas considerações, con
trárias ao parecer da commissão de orça
mento, basearam-se mais . directamente e 
mais preoccupadamente sobre a verba desti
nada á acquisição de um. predio em que func
cione o regimento de cavallaria, da brigada de 
policia desta capital. 

Ora, das poucas considerações feitas por 
S. Ex .. conclui que S. Ex. não conhece o 
;quartel, que S. Ex. não é inteiramente se
nhor do assumpto, que S. Ex. está absoluta
mente alheio á necessidade imleclinavel e 
palpitante de se extinguir com a maior ur
gencia o funccionamento do regimento de ca
valiaria no pradio em que actualmente está . 
E entretanto S. Ex . terniinou suas ligeiras 
considerações ap pellando para a cessação de 
despezas, appellando para a necessidade do 
equilibrio orçamentario, appellando para o 
:zelo que a maioria deve manifestar com rela
ção as despezas publicas. 

Mas, senhores, em primeiro logar cumpre 
ponderar que o bom policiamento de mna 
g rande capital é o elemento mais forte da se
guranç.a publica.; é preciso ponderar que a 
segurança publica e a tranquillida,de geral, 
por assim dizer, cimentam as instituições; é 
preci8o pondeear que o respeito ao direito,que 
o respeito á liberdade, que o respeito á garan
tia ele todos os privilegias e de todas as im
munidadés ·dos cidadãos provém justamente 
do zelo, da dedicação, do esforço com que os 
.agentes encarregados de manter a ordem pro
curam cumprir o seu dever. (Ap:Jiado <,) 

E si assim é, Sr. presidente, perglmto: 
por que ha de a Camara, encarecer o seu 
proceclimento,dando apoio ao que é pedido por 
uma commissão nimiamente dedicltda, que 
tem s2. estbrçado em estudar minuciosa
mente todos os assumptos submettidos á sua 
apreciação e sobretudo,permitta-me que o diga 
o meu nobre collega e particular amigo H
lustre relatoi' da commissão, qua,ndo se acha a 
frente della um dos úossos companheiros 
mais sinceros e mais leaes no ' cumprimento 
dos seus deveres~ (Apoiúlos.) · 

Já tive occasião de dizer a esta Camara por 
mais de uma vez que o policiamento desta 
capital é deficiente e imperfeito, não sendo 
-isso devido á falta de dedicação, de zelo e de 
esforço por parte da administração publica e 
dos poderes constituídos. Sabe-se, é do conhe 
cimento de todos os ::irs . deputados, que esta 
cidade se estende em um perímetro enorme 

e extraordinario, que tem um<• população 
não concentrada como se dá em outras gran
des capitaes, porém, dessiminada em subur
bios longínquos, clistantes do nucleo central, 
distantes, por assim dizer, do coração da ci
dade . 

Eu ja disse e é preciso repetir mais uma 
vez, que, si falto com esta segurança e com 
esta precisão, é porque, por mim mesmo, por 
conhecimento pessoal, por mais de uma vez 
tive occasião ele verificar as clifficuldades com 
que lucta a policia , 

0 SR. MORAES BARROS-V. Ex. falla COill 
perfeito conhecimento de causa. 

· 0 SR . FONSECA HERW5S-V. Ex . . fez uma 
administração policial brilhantissima, mesmo 
sem essa verba. 

0 SR . SAMPAIO FERRAz-Muito obrigado a 
V. Ex. 

Mas taes eram as conclições ele precariedade 
por parte das au toridades enf<arregadas de 
tão importa.nte serviço, que- para V. Ex. 
mesmo eu appello-o illustre Sr. marechal 
Deodoro attendeu sempre ás minhas recla
mações, não íitzendo mais porque realmente 
não estava em suas attribuições'fazel-o. 

Ainda qne estivessemos atravessando uma 
época anormal, ainda .que estivessemos em 
uma verdadeira clictadura, não estava regu
larmente na..'> suas .attribuições alargar exagge
radamente uma certa ramificação do serviço 
publico; nias a verdade é que á minha pri
meil~a reclamação o marechal Deodoro au
gmentou logo 700 praças na brigada poli
cial. 

E quando, senhores, tive oce~.•s i ã.o de me 
retirar daquelle posto melindroso e cheio de 
difficuldades, apresentando um relatorio mo
desto , tive ainda occasiã.o de dizer que abri
gada policial tinha 2001 praças, mas' que era 
preciso ser augmentada no dobro . 

Já vos disse e torno a r epetir:. e· um bro
cardo de sciencia de administração, é uma 
cousa que está na. consciencia de todos nós, 
que não póde haver respeito completo, nor
mal, regular, perfeito ás garantias e aas di
reitos do cidadão sem. um policiamento a>
forçado, dedicado, bom e tambem completo. 
E uma uonderação é necessaria e indeGli..: 
navel. A' brigada polidial desta ca,pital deve 
sem lluvida a Repnblica sm;viços relevantis
simos, s3rviç:os que não podem jámais ser es
quecidos, porque de 15 de novembro para cá 
os chefes e commandantes que tem tido esse 
distincto pessoal teem :;;ido representantes do 
verdadeiro e puro sentimento republie~.•no. · 

E ainda agora posso affirmar a V. Ex., Sr. · 
presidente, que, pelas torturas, pelas dores, 
pelas amarguras por que tem passado a nossa 
existencia politica de algum tempo a esta parte, 
no meio de tudo isso, ha uma figura sym-
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patllica, um homem que não pratica vio
lencias, um homem que procura prevenir os 
males, que procura prevenir os acontecimen
tos para garantir a ordem com o esforço elo 
seu prestigio, e esse homem é o Sr. coronel 
João Carlos ela Silva Telles, clistincto official 
comrmmclante da brigctda, policiaL (Apo'aclos.) 

A mudança elo quartel, a nec3ssidacle desta 
mudança, a acquisição ele edificio apropriado 
para o funceionamento dessa brig·ada-aclmira 
que a respeito disto o nobre cleputado tretget 
para a Canmm informações que datam do 
tempo em que S. Ex. era um dos mais esfor
çados defensores ch1 política elo governo ela 
administração pa.sscula.. do tempo em q ne ent 
chefe elo Estado o illustre nmreclml Deodoro da 
Fonseca. 

portanto, S. Ex. dá logar, dizendo isto em 
uma materia especialíssima, toda arida e in
commocla para ser tratada em qualquerrecinto 
e principalmente no parlamento, a que eu 
f<cÇa este reparo, no qual não vae intenção 
alguma ele hostilidade ou constncngimento 
para com S. Ex. 

O SR. FoxsECA HErums -V. 
eu apoiei o marechal Deodoro 
verno provisorio. 

Sr. presidente, como disse, vim para a Ca
mara clespl'eoccupaclo ; não sabia que ia ser 
dado á discussão este projecto e assim me pa
rece que tendo claclo o meu testemunho pes
soal ao digno relator ela commissão ele que de 
fado o predio em que funcciona a brigada po
licial é imprestavel e impossível para esse 
effeito, posso ficar socegado por ter cumprido 
o meu dever de representante da Capital Fe
deral. Não posso, entretanto, deixar ele lem
brar que S. Ex. trouxe até um trecho ineclito 

Ex. sabe que de uma apreciação feita pelo Sr. Ruy Barbosa, 
durante o go- sobre a qual elevo fctzer uma ractificação his

O SR. SAMPAIO F' tntRAz-Eu não quereria 
tocar neste :ponto, nem estou apresentando á 
Camam os motivos pessoaes, os motivos par
ticulares pelos quar;s V. Ex. apoiou ou dei
xou ele ttpoiar o governo do marechal Deodoro. 
O que estou a.ffiirmando á Ca.mara é que est:'t 
cogitação, esta preoccupação sobr2 a muclanc:a 
de eclificio, sobre a acquisição de outro predio, 
data desse tempo. 

O SR. FoNSEcAHERl\ms-Apenas discuti com 
o exemplo do anno passado, em que a com
missão adiou esse projecto. 

torica, cha.manclo a attenção ela Camara. 
Não podia eu deixar passar impunemente a 

affirmação de que quem teve t'c iniciativa da, 
extincção ela verb'\ secreta foi o Sr. Ruy 
~arbosa. Não. Em conversação intima que 
t1ve com S. Ex. o Sr. Campos Salles, lemlJrei 
a S. Ex. a medida a que se referia o nobre 
cl~putaclo: Fiz sentir a S. Ex. que. apezar de 
nao ex1stlr norma alguma reguladora do pro
cecllmento do chefe de policia, não tinha dado, 
mm daria realidade ao que se chamava verba 
secreta. 

Vendo S. Ex. flUe o meu procedimento seria 
esse, e estando inteiramamente ele accordo nas 

O SR. SAi\'IPAIOFERRAz-:~em consta elos an- con_tereJ~cias ministeriaes, aventou oplano de 
naes ela Camara que o nobre deputado tivesse extmguu·-se a verba secreta. Não dio·o que 
tomado a palavra neste recinto para dizer o Sr. conselheiro Ruy Barbosa não tivesse 
qualquer causa sobre o assumpto. feito as considera,ções a que se referiu o nobre 

Só hoje é que S. Ex. apresenta-se em a.t-! deputado, mas a. iniciativa cl~ :xtincçã~ da. 
titucle hostil ; só hoje é que s Ex. vem ihzer ~erba secreta., deve-se a.o mm1stro ela JUS
grande cab2clal de uma quantia insignificante, tlça, cl~ve-se o Sr. Dr. Ca1~pos Salles. 
destinada á accommodação ela. brigacl~t policial, Peemltta-me a Cama~a chzer qc:e não pré
que na. minha opinião está nas condições ele tendo deste modo salientar serviços meus. 
prestar os maiores seviços em qualquer emer- O SR. FoNSECA HERMEs-Deve-se a. v. Ex;. 
geneia, porque é o pessoal que mais depressa 
se tnove e com urgencía distribue o serviço. 

O SR. FoxsEcA HERMES- O que eu l}uiz foi 
diminuir a clespeza. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ-S. Ex. fallüu em 
despeza exa.ggerada; chegou, em um assumpto 
como este, em que não v~jo possibilidade de 
fazer cliscurso ou oratoria, chegou a confron
tar a moáoria corn a minoria, chegou quasi a 
discutir o estado ele sitio e o projecto de a
rnnistia. 

O SR. Foc;sEcA HEH.MES dá um a.pa.rte. 
0 SR. SAMPAIO FERRAcZ -S. Ex. terminou 

o seu discurso lembrando sua attitude pa.trio
tica., sua isenção de animo, dizendo que ja.
m;1is seu espírito atacará quem quer que seja; 

0 ?R· SAM!:'AIO FERRAZ-Porque, como re"
pubhcano, nao me pavoneio com successos 
pueris, com bravatas ele ter feito isto ou 
aquillo nesta. ou naquella occasião, sobre este 
ou aqnelle a~ontecimento. Posso, pois, dar 
testemunho a Camara ele que a. iniciativa 
desta medida deve-se ao S1'. Campos Salles. 

0 SR. FONSECA HERMES-Não contestei isso. 
0 _SR .. EsPIRITO SAN!ü-Antes disso já o Sr. 

BenJamm Consta.nt cl!sse que não queria sa
ber de verbas secretas. Nesse caso, a inicia.;.. 
tiva pertence ao Sr. Benjamin Constan:t. 

0 SR: SAMPAIO. FERRAZ-Nestas condições, 
tendo chto o sufficrente pam corroborai' ccim a 
melhor bo?' vontacle·e isenção de animo a.s pa
lavras do ülustre preslClente da commissão de 
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orçamento, tendo clitp que a, mudança da bri
gada policial e a acquisição ele . preclio para 
esse effeito e uma questão que de longa data 
preoccupa a administração publica,, tcmclo 
dito que a verba consigrmda .no orçamento 
para acquisição ele um predio destinado à bri
gada de cavallaria não e exaggeracla, nem 
extraorclinaria, tendo dito que o .edificio em 
que se acha essa, brigada é impossível e im
prestavel, julgo ter cumprido o meu dever 
com <1 maior is2nção ele animo, collocando a 
Camétra em condições ele decidir com o discer
nimento e criterio costumado mn assum
pto que considero impori;,"Lnte. (kiu:'to bem ; 
mttito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
mda a discussão e adiada a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

stituir importante aformoseamento pam <t 
Capital Federal, em muito ha de contribuir 
para melhorar suas condições sanitarias. A 
simples i.nspecção da plant<c topographica 
desta cidade conduz á cer·tem de que o alarga
mento d<L ru<L de Gonçalves Dias, prolongada 
da ·prainha ao mar, pelo largo da Carioca, 
clarà entrada., na parte central da cidade, aos 
Yentos reinantes na barra, est<Lbelecendo uma 
corrente benefica de ar puro na zona onde 
ella mais se faz mister. 

O contracto hoje sujeito à approvação do 
Pocler Legisla ti v o teve a seu üwor nume
rosos pareceres, antes de chegar a esta casa ; 
e os poderes publicas, tanto do antigo como do 
novo regimen, sabiamente se aperceberam das 
grandes vantagens que o projecto consulta. 

Sobre elle fecHaram as secções ela antiga se· 
cretaria do imperio; onde .foi lavrado o con· 
tracto. Depois, a questão foi affecta ao Poder 

Continúa a 3" discussão elo projecto n. 225 , Legislativo, tendo na .Camara dps Deputados 
approvando, na parte que compete ao Poder brilhante discussão, em 1877 .. Quando tran
Legislativo, 0 contracto celebrado em 3 de fe·- sitou pelo Senado, a commissão de emprezas 
vereiro ele 1877 entre 0 ministro elo Imperio privilegiadas consagrou em seu parecer de 17 
elo extincto regimen e Dr. Paulino Frankiin de maio daquelle anno:« estar convencida 
elo Amaral (Barão de Canindé) para 0 alarga- de que, a utilidade pt~blica de semelha;nb em
menta e prolongamento ela rua ·ele Gon'çalves preza .e mamfe~ta e mcontestavel, vrsto que 
Dias, desde a rua ela Prainha até ao largo da< tem ;por fim prmClpal melhorar a salubndade 
Mãe elo Bispo em frente ao mar. : publwa da capttal. » 

Como, pois, se pócle atfirmar quo nada jus-
o Sr. Antonio Olyntho-Sr titica esse projecto? 

presidente, COJJ10 um elos signatarios elo pare-: O meu nobre e illustraclo collega, no seu 
cer da, commissão de fazenda que estudou o discurso de hontem, acldnziu, entre outros, o 
projecto actualmente .em discussão e na <cU·· argumento ele que o contracto do Sr. Franklin 
sencic1 do relator que lavrou aquelle parecer, do Amaral dormia jà o somno ela morte na 
julgo ele meu dever fazer algumas considera- poeira do archivo desta casa, ele onde foi ti
ções sobre o projecto, aproveitando o ensejo· rado para vir solicitar a nossa approvação na 
para rebater objecções, hontem levantadas, parte que nos compete; e S. Ex. lastimava 
nesüc casa pelo nobre deputado p2la Capital que tal excavação houvesse sido feita. 
Federal. · S. Ex. se esquece, porem, ele que taes pa-

Para responder a S. Ex. bastar-me-hia peis ao virem a esta camara .fizeram escala 
citar topicos elo parecer que acompanha o pro- por instituições vivas, filhas elo novo regimen, 
jectu; e· estou certo ele que si o iHustraclo col-. que tambem já lhes deram o seu placet e ma
lega houvesse lido attentamente os conside- nifestaram-se ele accôrdo com o que ante
ranclos que o precederam, não se teria ani- riormente pensav<~m sobre elles as instituições 
maclo a lançar desta tribuna proposições tão mortas, na phrase ele meu nobre collega. 
vagas, como o fez, proposições que não se' A lntenclenda Mun1cipal, em officio de 11 
apoiam em razôes soliclas e muito menos eles-! ele setembro de l890,cleclaroü que a projectada 
tróem aS justificativas ela commissão de fa- avenida.estava ele aecordocom o plano ele me-
zencla. 1horamento geral da cidade. 

Acompanhando S. Ex. em sua argumen-' O Sr. ministro ela fazenda, em avisocle 30 · 
tação, tocarei primeiro me affirmativa de que de janeiro ele 1891 ,foi ele pare.cer que tal con
o projecto não traz vantagens e que o con- tracto devia ser mantido em SU</ integra .. 
tracto que elle comprellencle .não póde ser ac- Finalmente, o Sr. ministro elo interior, re
ceito nem debaixo elo ponto de vista material mettendo á Camnra dos Srs. Deputados ore
nem sob qualquer outro. querimento e mOl.is papeis do Sr. Franklin do 

As vantagens elo projecto são intuitivas para Amaral, reconheceu que seu contr<lcto se 
quem quer que attente no traça,clo da proje- achava de pe, faltando-lhe apenas a appro
ctacla <t venida. Não será necessario demorar- vação das clausulas sobre as quaes tem de se 
me na demonstração ele que ella, além ele con- manifestar o Poder Legislativo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 14 53- PÃjgina 14 de 34 

102 sessao em 6 d~ Julho de 1892 

O Sa. FREDERICO BoRGES- O contracto i mandar à. mesa uma emenda. Elltt tem po 
está feito e acabado. ~m v~ncer .~s escrupt:los_ do n?hre ~ollega,qu~ 

(,. ~ (. • to,; 1 

de competentes, bem· como a manilestaçuo dos se-ou _seus her(teh:os_. » 
:POd~res publico::; tanto do Yelho como do novo 

1 

Esse ~:nustr·e ~n·a. ~~.~mro,que, h a. tantos ::nmos. 
regunen. son~la'\,1 COJ1?. t:Io gra.1:de melhorarnentop::tma 

ilealmente, Sr·. p1·esidente. me espanto de ~apt~til brazi_leira. deixou mt tel-ra p<u·entes e 
ter neces~idade de de1iender interesses da filho:s, herdeiros_ de seu :enera.ndo nome. que 
Capital Federal contra impugnaçõs do noln'e cer·tamente ~elmo ~e .esfor~~ar par·a, tmu:'iiJl'
deputado. representante n1ais directo dos in- mn.r em re~hclt~de a 1dea qll:e ~anto:'3 e:toi··~t'~e 
teresses dessa mesm:.t capital. labores cus.ou aquelle pntr1ot1Co Cidntlao. 

. . ~ . . . . , ~ Tenc~o me de:-:;empenhado do derc•t· rpte me 
()I SR. DEPtTADO- Todo:-> lllJ:- defle.1det11o~ cum Jrta. como membro ue rui da eo 111111 i~~~o 

missões diversas assim 11ão pen::;arn.m , e a 
proprin. Intendcnci::t ).Innicipo.l. ouYida a re~
}Jeito, dedaron, cert::tmente medea.nte paeecer 
de profissionaes. que tal pro.iecto !itzia. pn.1·te 
do plano geral de melhoramentos da C<tl)it.:tl. 

O illustraclo collegn. hontem, impugnancto 
. o parecer dn cununissãó de 1i:lzenda. reputa 

inconstituclon;.tl o . projecto. JlOl' lhe llarecer 
r.ttentn.torio contra :.t autonomht municiptü. 

Xã Y • sinc ra.rr ··e a =t "1 
visto como não estit em jogo nada que possá 
a:IIectar a. autonomia do municipio 1édern1. O 
facto de se ofl'0recer· a l"nião par<.t contribuir 

um me tt>r-n.men o c r mc::m es ave van-
t."'.gem ao Immicipio, não attenttt conÜ':l sua 
autonomia e Yem antes acudil• nos reclu.mos 
dos babii<'tntes da capital. 

Labora aind<.t em gmnde e1·ro o illustre 
deputado, quando affirma. que a Camara vae 
:iazer contracto com o Sr. Fmnklin do Ama
raL Tive occasião de contestar a S. Ex. hon
tem. A Cn.mari.'t não faz contrnctos ; a com
missão ele H.'lzendc.t não propoz isso : o que 
temos a fazer e unicamente ttpprovar. na 
parte que nos compete, um contracto ·.de ha 
muito já feito, que está de pe e acabado. 
· 0 SR.. FREDERICO BORGES ..:_ Apoiado. 

O SR. Al';Toxro OLYXTHo-Por ultimo. o 
meu nobre collep:a mandou a mesa uma ro-
JlOS , sem ,justificar, para que o projecto .-ú. á 
C?mmissão de constituiç:ão, le2'islaç~ão e jus
tiça. 

Não veJo razão para isso. E ;Si o estudo feito 
:P~la ~ommi~são lle fazenda do a.nno passado 
nao e suffi.Clente. Jülgo que a commissão mais 
a~ta para estudal-o seria antes :1. de obras pu-

. blicas do que a .de legislaçiio. 
Sr. presidente, \OU tambem por minha Tez 

de fazenda, que el<LbOl'Oil o pm•eee1· <'IH •lii!· 
cussão. tlnalisn estas ligeit•as comúlera<:•~e~. 
chamando a a ttmH;ão t.ht Cttmara.IJ•n·a 1: va :·t~t·p: . . .. . . ' 

Yem it mesa .. é lida. apoiacl::t e enu·a CO!l
juncta.mente em di~cnssão a. seguinte 

Eu~c;l(la (!O Jl i'Ojecro Jl. 2:.!.-; 
"-'~~-~...,.._ ... 
i~· · .~ :· 

Xo Ar-t,igo 1." rlepois da::. pala.na:'-Hili~io 
tle Cttnindé-accrescente-;:;e e ou seu:; hel·tleiro. 

S:ü;t;chtg sessüe~, (i~dejunho de 18~J2 . -A;; . 
to;l io Olintho. 
TfOccup[G aicadó·a da p;·cside;?cia oS,-, k~· 
·,·ec!o. 

O Sr. Tho1naz Del:fi.no-Sr.pre· 
siclente, sinto estar em desc.tccordo com t) meu 
1 ustre e c 1s u c o c h' • 
estado de Minas ; mas sou 1brçadu, cum
pr;indo o meu dever, quer de r·cpreséntante 
da. nação, quer de repr2senta.nte do Distrieto 
Federal, a contestar ás objecções ele S. Ex. 
em resposi<1. ao que hontem tive occa5ião de 
expencler ú, esta casc.t. . . 

Sr. presidente de accordo com o meu hah!ro: 
na Camara dos Srs. Deputados, l'esmmret 
quanto possivel o que tenho a dizer. 

Disse S. E:s:. que este contracto significaw 
um melhoramento material para a cidade do 
Rio ele Janeiro. S. Ex. affirma que t>ste pro
jecto é de grande -vantagem pa.m mell!ora.r as 
condições materiaes e hygienicas da cidade dL• 
Rio de Ja.neiro. Contesto esst"t asserç-rro. Que 
o nobre de utaclo diga que as ruas da. ci~~de 
são estreitc.tS e que não compor am o Ll'<tll::.. • 
que Qssas ruas precisam de melhor:.:mento5, 
diga mesmo que a edificação é m<t, que o 
predio e pequeno ; e concordarei com S. Ex: 
em tudo isso. Mas, que S. Ex. não me potlel~1 
affirmar é que um projecto que melhora 
empvricamente certa área da cidade. possil 
ser considerado COmO bom melhoramento J.Xll<'• 
a cidade do Rio de Janeiro. 
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O SR. A:\"TO!\"IO ÜLDITIIo-Isto é um;t l;;1,se 
de melllOr-<unentos. 

:::1:. TIIO:.\!AZ DELFIXO-S '. ,.;: 
a cid<1de do Rio de Janeiro é ma.l consti·uit.ht e 
não tem as condiçi:íes. exig-i W:!iS para. a pri
mciJ·;t tidacle da AmerJCa do Sul, o que (·~ ne-
ce~:::u:i a · 1 n. pequemt relorma 
loc:;;.!. em um<1. rua apenas, mas uma l'êfbi'lll;t 
r,trtieaL concebida. em um plano geral em que 
to(h~. <.\.S condiç-ões superiores de lm:iene e 
SillUb!'ich.tde . pOSSll,Ill ser <l.ttendidas e ~exüd-
rlas. -

0!·:1. [tind;1 que. S. Ex. me dig-a rp1r:> e:'te 
mel!Jot·ament.o esta. no ph.1.no do::: nwllt~"'l'n
uwnu)~ r!t-~t<t c:idade, contc·~ttu·ei dizendo que 
u:io lia. ;;;ú nm )!:tno: muitos Jlano;-:; P:xi~r ... :·m. 
m:~..: cmpa·ico~. mas qw1.111. n m11ito th(•r•rit:•)s, 
f!llt! n:1o COl'l'ü=-'l10ndr.m ú. neces:;idadt· de~ta d

. rl:llll'. 
1 :.;1:. • I:I~l•l·:wco ·lol:r>l·:s-l:'to I' o qu:~ t·esta. 

pro\';1 t'. 

11 ::;t~. Tt!lt:\t.\Z Dt·:r.::txn-Sr·. )r·e:-:Idl'nt''· 
c tn11111 a :t ten<;:lo c e . . ·.x. pu.t·a. o pO!! tn 'tt' 
Yista múm.mente <'mpirieu e :111t.iqundn em 
rttte ~·t· eol_locou o nol.~t·e cotlega ne:;tn. qtw:=.:tii.o. 
~. E:..:. pe~o modo porque ~e e:xpt•ime JXtret:e 
H:!!' ma i::: interesse nesta. qne:::tã(l lor::al do '1 ue 
u 1J~·opl'io repr;;sentame que está 1l\llando. 
(;illt' l'll'SJ. 

~. Ex. se colloca. em um ponto de Yista 
re:::n·itto e ~1.ntiquado! porque e$te mellt~:·t·a-
men to 1 a ·o • 
,t;vl~~. cuja competencia. ponho em dm·ida., 
r<tl eomo o conselho de Intendencitt Munil:ipaL 
a reente do (jua.l estn.va. o cidi1dão José Fdix 

, t ~ ' nezes, no parecer que esta aq m 
em !ninlm.s mãos. 

0 SR. FREDERICO BOIWEs-Seria. O pal'ecer 
dos engenheiros que foram ouvido:::. n~~ta 
fJUeshlo. 

0 SR. TIIO:.\IAZ DELFIXv-Sr. pre~:idcnt~. 
You ler tuclo o que diz este parecer e mai~ 
alguDs documentos que tu. i tir~a' dtts ga ,-etas 
utts commissões para. estudal-os minuciosa
mente (12): 

«O conselho de Intemlencía )Iunicipal. em 
:-::oltli:<i.o ao vosso officio de 3! de .iullio ultimo. 
re!nettendo os papeis do Dr. Paulino Fran
kltn üo Amaral. relatiYamente no contt·;Jc:tt> 
:par,~ alargamento e prolongamento da. rua da 
Gonçalves Dius, desde a. Pminlm ate o la1·g·o 

< ~ .1 Ul a., a m c o conse to in ormar ::;o >re <t 
c-on reniencia do mencionado contracto emt·e
laçüo ao pla.no de melhoramento gerai da ci
du<l~, l'e-ol v eu- em sessão de h ontem devol
ver-vo3 os rçferidos papeis, iníormamlu-vos 
que o projecto est<i de ;;tcco~·do com o plano 
de ~nelhora.mento geral da. cid;;tde, tleYendo 
por·em ser alterado o contracto de 1877 para 

o.~m de exduir·-se denü·.:: os farores conee
'hw)::; a~J co.mmctante de i~enção de foros e 
landemt"='· '-"E~to e:::';L co 7 1 • •• • • • • ·• ,_ 

s:tler·aYel d(~~:·[lCZa n<'· renda municipal: outro
~lll~ 11?-Ye seP eliminada a daU:'Uht 15:< isto 1!. 
o dn·eHo t.le pode1· 11 comractanl;::: a~sPntnr tri-

. ~ - • -1 ter l treec;ao t a nova. 
1·tu1, o que tontl'ada o que jil. cstit l'3SOlYicio 
pelo g·on•ruo quanto :·L curnpetenr·ia munici
p;d ::;obre Yl:t~ã.o urbana. prc;jntlic:;n1llo a in
terrsse.;; tle concesseíes cxi;.!·ente'. 

E' t_2 quo ctthe ao con::.ellio ponclerar-Yo:; em 
r·0la<";aO no a~sttmnto. » 

S. Ex. me llig~. si nc:-::te pa.t'\.'t:t•:· g:tm{·r·ieo, 
sem exnnw. ~em analrst-. ;o;el!t cuittado. si e:::tP 
r"·On::::'llw d:t IntendPnd;t ~Ill!ticip:d t:Ulllpl'iu o 
. ' ~ • .• 'I 

E:;to pa.recer ê detldcnti:-::::imo. na :-:n:t (·on
eisito. no :O:Dll hteonismo . 

. 
exd:• t·ece. 

S1·. }H't:>:'ir leu te ain•l;t h<t ltOIICu n uol•l'e dcpu
tnd•, tP\'<~ occasii'i.o de mo~t.r:u·-:;o ,'ati:;1'dto 
enm o p~u·ecet· t!o cnn~ellw tia Intcutlcuc·a. ;\lu
nkipal. pm·q na nto ellt' entendia q uc (·ra um 
melltN':ti\\1..'11W que e:;t:w;.t ntl plaun Lh.~ mcl\t•J
!'al' :t c·icl<ldt:·. 

En j :Ot di;;:5e que mula Jnl~no~ 1le tt·e~ pl<mo:; 
de mdlloramento:". existem pa.rn .. c·sta c:it1alle. 

ísto mostra mais nma. v.:··z oue tenho l'<tzão 
quanrlo dig-o qn··! este methora.inento n:io vem 
:-:utigl'azet :.1. nenhuma nec::os:-:itlade ur~entc c 
nüo é mrt.is do que um remendo. ·-

" no me coloco no ponto (e YIS •. a antt
qun.;lo em que o:; nobres <leputmto:-: ::e aprazem 
em colloc:1!'em. 

' ' < 
lhoramentü ~·er::tl destê1 cidade. e o mesmo 
<me se fez eiú 15 de 110\"emhro em relacú.o á 
1:eorg;anisa.ção política e administractiY~t do 
paiz; e um plano eompletamente novo. Pa.m 
isto e neeessaria :.tpenas unm inicü.'Lti \·a como 
a que teve de Ha.usmann. que fez um em
lll'estimo par:tcom elle retitzer inteiramente 
a cidade cte Pariz; ú necessario fazer o que se 
tem feito em Londres e ontras ci(lades, e niio 
e~tes I'emendos de melhoramentos, completa
menb:J contestaveis, quer no ponto de vist<t 
da a.rchitettll'a, quer no l)Onto da snlubt'idade 
publica. 

E:Ste contracto não corres11onde a ,·antage~ 
alguma l)ara. n. cidade. 

O SR. OrTicrcA-Espero a proYa. 
0 SR. TIIO~IAZ DELFIXO-Se deve· ha.Yel' um 

Phl.no ra(lical (te melhor:.\lnento::: da cidade. 
êomo se fez em 15 de novembro em rela\~O á 
politic:t e a aüministrc.te,,ii.o .•. 

O S!?.. AxTOXlO ÜLYXTrro dá um aparte. 
O SR. TumrAz DELFL.'\0- Si o nobre depu

tado diz que a minhtt ídea. é iml?raticavel, re-
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de um só homem ~ 
Apena.s ütllo no ponto de vísb.\ geral; não 

me prendo ás ttpparencias de realid<tde, não 
me prendo a miragens, a enganos; quero <t 
realidade positiva, a realidade Yivt\ e palpi
tante, quero o melhoramento completo da ci
dade do Rio de .Janeil'O, e não este:; remendos 
de mellto1·amentos, feitos sem plano. empyri
camente. 

O SP •. BEZERR.lr.-Dizcm aqui qur pot· i::;:;o 

O S 
mesmo de-vem ser dignos ac respeito de Y. Ex, 

R. TIIO:'.L\Z DELFIXO- V. Ex. ch:una em-
pyrrsmo c.\ 11m p ano comp eco, e a 10rac o por . ·• · ... , . , · ~ - · , . 
u~na tommissão de homens competentes- me-! respeLto_ que se d~ve ter p<·las coma.s wlhas. 
dlCos e engenheiros? Diga-me o nohre depu-: oque nao qneL' d11.er que ache que el.la:; pre-

• .. .... ~ ~ • ... • .: r • {r • ~ •• '11 <) • • 

existido muitas commissüe.s c~est\1. ordem. i o sR:· Axrnxro ÜLY~Tno-Depois de !mui-
O SR. A;-.;ro:-:ro ÜLYNTIIO da mn apa1•te. : nosa d1~cussão . 

. O Stt . Tno.,rxz De:r.;F:rm l\fostre-nre V. Ex. i O SR . Tr.tO.IIA7. DELPINO . . . depois tle v~-:.ria8 
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0 SR. BEZERRIL-Por c.thi vae hem. 
o SR TliO:\IAZ DELl'IXO .•• e então as g-ra.ndes 

necessidarles locaes ftcn.va,m fechadas mts mãos 
· ·~·rode S. i\L o Im era.doe. Ptu'a c ue 

um contl'acto d.esta. natureza pudesse ter va
lor, el'tt necessa.r·io que certa pn.rte delle Yi
esse r·cceber :t sancção do Poder Leg-isla.ti v o. . . 

r-a •. t ' . 1 · ~ · .. ~~. 

da monn.rehht, este contracto veiu· it Camara. 
q11e o npproYou e !oi para o Senado que o re
jeitou. 

Xcsrn:-: cündiçc'Jes pergunto, a V. Ex.: 
uiío ,:. ao arehivo destn casa. que :tdua.lmente 
pet·t:•tJ•:cm c~tr!:-: papeis ? 

O qw· t<'tn a Ca.rn:tra repub!icarm com papeis 
!'<'.il'it;l:lu::: 110 tempo da, monarehi:.t '? . 

O St:. F:: EDF:RICn Bn.At;.\-V. Ex. sahe c ue 
as m:u,•t'Í;I:o: r''.l"tt:u n::: em nm:t se:-:sao vudiarn 
~~· J·e~tn.bdt•r·irtas em Otllrn.. 

O ~lt. Tun:'II.\7. DELFr~o - Xii:o lhllo em 
~es::ow. 11t !o <' 111 reg-unem: a w o n m tul:tn<":a, 
de um t'r.·:l·imem de tutella :tdministt·a.tiva par·a. 
umreg-inwm de autonomia. municipc.tL 

~ < 

estin':-::'~'nws no tempo da rnon:.wthht csws 
l'<lpei:-: appar·eciriam a{}ui? · 

X:io. seni1ures: e eYidente qu~ ellesj:i. esta
ram YOr~ulo~ .'~o e~qu~ci_mento·, j:'1. pertenciam 
ao arc:ht,·o e .Jill11<.US nr1:.tm enreenr.:.\1' com os 
de1mtados r.la. monarchia. 

0 .. SR. BEZERRIL-Apoio a V, Ex. 11:\ pal'te 
t·elatt\';t ú. autonomia municipal. 
o SR •. :.'\ ( ' 

oifende a essa. autonomia. 
0 S!t · T IIOZIL\Z DELFI~O- Sr. presidente 

o r se t·e , . • -:;::. . " . o· · '"' 

( !fa ~m·ias (l]Xtt·tc.-:.) O plano que não é empy
rtco e a.quelleque se funda em razões scie.nti
fica:;. ( 1';·ocn111-sc· diu1·sos apartes.) 

. O nobre deputado por jJinas, Sr presidente, 
:s' l e llllll O )elll. ~ Ulli eno·en lelfLl C lS-

tin~tbsimo, mas pel'mitta S. Ex~ que nã.o re
speite a sua ~al)~tcii.lade e competenc:ia profis-

• I "' " '1 ... o"'l "' '• :"" "" • • 

•· O"" ·~ "' ~ ... ' 

a c<td<~ momento encontr-aremos c~tpa.cidn.des 
pl'Ofi.SS1011aeS. ( '[,· :,('((IJt-se ,,wito·: (I,Jíi.WLCi,) 

P<tra. que o contmcto ~e í'unJa:::;se em I'<tzües 
~ientifica.s. cl'n. p1·ec:so c1ne ios~em ou vidas 
autoridadi·s pi'otl:-::::ion:•~~s t~ esbs não foram 
ouvidas. (Ua ;;r~r:o~ rtpru·tt.:s.) 

O Sn.. Tun:~uz r>r-:r.FI~··- \'.E~. tem muita. 
ltahilit::~;:in. ma' rlis:~nt,imos o comr:1cto no 
ponto de ,·isr.:t f.!Ct·al. Disse {~ l'<'pito que au-. .. . - . . 

OSn.. Ilto::>:Y:o;tn CErtcJt:Em.A.- Jr uma ca.uso.t 
intuitiva. 

0 Sr~. T!IO:\l.\í: Dr;;r.nxo - Admiro fiU0 o 
nobre deputado 'llleim discutlt· com •n·gn
mento.; de:•stu. on1em. 

._i: • !·l~EilEIU CO 
1eito e ac::dmtlo. 

O SR. · Thomaz DELFixo- O nobre depu
ta.do üiz qne o c-ontracto estú leito e ac<thad.o e 
eu direi que cs.t.á morto (l c-nterra.uo. 

T1tl contl'acto não exi~b.( ff,t vrvi ;s a pu ;·tes,) 
S.l.'.lH'esiüente V. Ex. sabe quettquillo que 

é constitut.i v o do 1·eg-i men republicn.no 1hle
ral, é :.t descentr:.tliS::tÇàO dos i;Cr,·iç:OS. e a 
autonomb da_l'nião. do e:Studo e d.o muíü-
cipio. 

Si por acaso rste contracto não estiYesse 
morto. ah1dn. assim <."1. Cu.mara não o devht 

lllu!~a idade, nem por isso deixm-a.m tl.e set· :st <.: • · :, ' · 
rpUtto ttntlejos. Do a.rchivo onde esttwo.tm. a. Constituiç-ão de 15 de novembro que esta.-
roram Intm 0 Ministerio ela Agrieultura. 

110 
beleceu a.hsolnt:tm!'nte ·a :.unonomio.t do mu-

tempo 'lo governo }WOYisorio; ele hi 1tn·am nic:ipio. 
P'~·:t o g-cnet·alissimo Deodoro da Fonseca; das O SR. _-\.xToxro ÜL DITHo dá um aparte. 
~nao~.d~}~'· Deo~loro d:.t Fonsec<t for<tm para, o SR. THo~rAz DELFI:\O -- Tah·ez V. Ex. 
~o 1.~1.llH:-stro .ela fazenda, das _mãos do ministr·o me conteste fluo a :1.utonomio.t do município 
, il I,J.?-enda. !oram para as maos do ministro d.o não e constituti nt. 
,mertor·. Sr. pi'€':5idente. estou procura.ndo mos-

~~ e~· E~. que, po1' serem velhos, esses pa- tmr flUe :5i este contracto no tempo da. mo
pe!~ nao dm~a.md~ ~er muito bem amparados, narchi<~ baqueou, n~o tem valo~ no tempo da. 
re.Jnienecem quot1d10namente, como que sali- Hepubhca, pot·lhe ta.ltar a sançao e a.pprovo.\
e!nand~ o grande interesse que ha em beneti- ç:ão do Poder Legislativo. Bastava sómente o 
ctar a <:Idade tlo Rio de .Janeiro. - 1 facto da. l'evoluçi'lo ele 15 de novembro que 
1I~, ::;enitores, este projecto não púc_le ~ , ·instituiu <t autonomia ~o município par<.~ que 

a~celto como um melhoramento nem ~er. elle fiea.sse morto. (D~1;e,.sos ap:11·tes tntc1·-

s~ssao, yorque e inconstitucional. 
0 SR. PRESIDEXTE ~Peço ao nobre depu

tado que restrinja quanto possível ás suas · 
considerações porque a hor~ está actianta.da. 

. : pre:s!tlente, par·a finalisar as minhas 
~~s~deraç~ues vem ter occa.sião de l'eler o con
rl~ cto. de rele1· algumas de suas clausulas, e 
·"" ana.lys·tl as; ai 1d ·d t · Cla.u 1~ - :'' .1 a qu! rap1 amen e: O SR. THO)IAz DELFrxo- Sr. presidente os 

E', su ,t_prlmet~a. (Le.) iavol'es que se pedem nesse contracto, são 
L1:> aq1u o proJecto puramente empyrico, I pagos pelo gov-erno da União. 
C:unnra. v. TU 14 
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Ul\I SR. J>El'UTAlJO - Ent:io o . que e que o 
Districto Federal perde com isso ? 

0 SR. TIIO~IA.Z DELFIXO- Eu COlllO repre
:;ent.:ulte .ledera,I, como zelador dc.L stw. auto
nomia não :pos:;o a<lmittir que o município 

explora.c;üo Lle 226 pr·edios, e o goYerno Lla 
União. 

Oll iÍ 

tado entr~ no governo do' municipio: é e1~ § 1 -~· Isenç~o por :30 armos a. contar da dtl.til 
nome dos prin::ipios que eu me colloco neste d.a desaprOJ)rlaçao ou compra amiga . ...-e! inclu
momento a discutir a quest<lo. sL:·e._ da. decuna urbana, do imposto de tran~-

'Mas o que l~ certo. S1·. })resitlcnte, 1\ nue 0 llllS:5ao de pr_oprieclad~, de {tiros tJ /t.! ! !t/-~ .. ~:·Js. 
~roverno ela. ['ni:io lia. de pagar u ~up}Josto para os referJdos pr·echos e t~rrenos. 
melhOl'<l.mento, o município h;t de :-er preju- :\ i~~w:ão do imposto de transmissão e res
üicarlo e a.pcna~ Iucrm·:'t n. cmpt·cza rrne \·ac triCtlt as compras e Yendas real·sadas pela. em
explorar226 pre·.lios 1u•t' l':-'p:u:o tlc :1o a.nnos. pt·ezn .. 
( Fm·ios S1·s. tlr:1w!mlo~ iotr:,·1·uJJt.':a 0 IJ,'rllft,,·.) A _rla. dednm não eompreh~ndc o Cf\W pa~am 

ou \'lí'l'em :.L x1.n·:u· 0:01 ) •. , r ' · "" , 
Depois tle limita r a ;u·ea em q 1 w ~o ih. ri 0 pelo 1i.lrnedment<) de a.gua .. 

melhorament.u de ('Stabt-lec:et· hu-g·ur<.l, de r·ua. 
... . ; ... 

melhoramento na cc.tpital do Imperio·. o go
verno. conc?.de ao <:ontratnnte 1_)ermissüo 11:tra 
orga.msm· uma. empr-eza ou companhh" si as
sim lcir necess<wio, e obriga-se <L desapropriar 
na 1i)rmn, ela, lei de 12 de julho de 1845. ~> 
. .Essa lei de 1845 está revogada po1· decreto 
<lo governo pr-o.....-i~orio, ponn.nto, a Cnm<tl'a 
não pode, ou pelo menos não deYe, approv-ar 
um contrato que.em uma das suas principaes, 
clausulas ,-a e ih.zer resuscita.r 1 '" 1 i ·: -
dUCa, ÍSto e. diSpOSÍÇUeS (111C j:'L nfiO 1hze!ll 
parte ela, legislação <lo paiz em vigenc~a. 
( Apr.wt cs.) 

Tudo nestes l)apeis e velho. Sr. }Wesitlent.e. 
Por esta mesma clausula que acabo de ler 
V. Ex v-erifica que o melhoramento é par;, 
a cctpilal âo impe1·~o. . • · 

0 SR. FREDERICO BORGES- Mas nii.o est;i 
deroga,tlo O r:ontracto; O ma ÍS e (lC3COnhecer OS 
principias de direito~ o contl'acto não púue ter 
effeito r·etroactivo. 

set,-: (latrinas). 
§ :3.r· Indemnisaç~ã.o pelo preço que custar ao 

contr<\ct<\nte ou ú .. companhia,, da partt' do ter· 
reno compr-:.tdo ou desapropriado, que flw ne· 
ces:::;,trio lKtrn. o a.larga,mento e prolong:tmemo 
dtt rua de Gonça.l--res Dias e e das qw; a dcW1I 
at Nt v c s.~m· . 

§ 4." Faculdade de alugnr os predios, tanto 
O SR. Tnv:\IAZ DELFIXO-Xem as leis Yi!!en- no estado em que fOrêm sendo adquil'illos, 

tes, nem as instituiçües. Sei que a lei de como depois de reedificados. 
desapropriação não tem effeito retroactivo ~ § 5.° Faculdade de vender os terrenos e pre· 
mas como cida(lãos bt·azileiros podem fica1~ dios a(lquiridos, olJrig·ancJo-se os compt·adorf. 
sujeitos <\ uma lei ex<:lusiYamente em vb·en- tlos terrenos a. 1azer as edificações no~ term~ 
cia pa.ra. a empt·eza qne ..,-ae explorar predios· da condição :3". 
e outra. lei para as outras desaprO})ric."tç·ües em Esta.s condições ficmn dep2ndentcs d:t <J.P· 
geral? provação do Poder Legisla.tivo, na po.rte em 

OIS, ' • x . querem que h<l.JU. c uas leis que e a careça.» 
de desapropriação de predios ?_! (Apar!cs.) Agora vou ler a. Camara á clausula. 12" que 

Sr. presidente, como ,já tenho clito e repe- regula <t 1ndemnisação do § 3n. Ouc;a a Ci~· 
tidl) á saciedácle. este contracto feito e eiabo- mara. (lJ): · 
rado entre um particular e o antig·o minist!'o «A indemnisação do que trata o§ ::.t· na em:· 
do imperio, da-va direito à. desapropriação de dição antecedente será :pao-a em moeda cor· 

_ pred.ios, mediante certos üt-vores que vou rt:lte. á proporc;,ií.o que os p~edios for·cm s?nd~ 
mostraT', a comp:mhia. Por estes fa--rores clemolidos, procedendo o fisc<tl do go\·erno_a 

. VV. EExs. hão de ver que quem vae fazer ai exame elas tmnsacr.ües havidas paFa a <"tcqtti· 

.·-, . 
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skão e dem_olição dos terrenos cujo vu.lor deve Combateu lo esta. em preza. de exploração de 
ser imlemmsado. 226})redio~, não tenho outrofimsenãoyugnar 

ctmtr:'t logo que for reclamado pelo éontrac
mnt.e ou pela companhia. cessio1mria. >> ( Tro
c,u•I·-'C rlflru·le.;) . 

Ou o:=: no Jres c epu a os querem rrue es e 
contrado passe como está ou não auer;;m. 
Como se vê da lettra, de~te vener-anêlo con
tra<:to cheio de monstruosidade e a h:mrdos 
qnc·m vai ützel' o :::npposto mellto1·amento parn. 
:1 Capir:!.l Federal é o governo da l:niiio o 
('~t:l nd a I o •.• 

(l S1~. Omctc.\.-Xão Jm <.'i:'C<tutlal~.~:::. pl.ll'fllll' 
o c1J!ll.r:u.:to tem 1iscalisac;filJ. 

' 
terit a sou C<lrgo: Yerificar n acqubição <los 
pretlio::: e ~na demol!ção, a medição <los tene
no5 e a íi~ca.lisu. '<io da, construc ·üo 1 ::: n \" -. 
pre11ios de accor·do com <t plant<t adopta• ht pelo 
gon;:rno, e, em geral o cumprimento lla~ nhri
!fo.l•;•i('s do presente contrn.cto. tlevendo ce:::sar 
as l'tmcç~ões tlo referido fiscal logo que se a(;lit;m 
terminaclostollos os trabalhos I> • 

Yejn. V. E:x.; esse fiscal qne vae tomm.- C(•n
tas de toch1s as trnns:tc1;iies h<tYida:'. isto 
Quando se trata de execução de ohr·a~ ; um 
fistal destn. ordem, é por espaço de 1:? armos! 

Diz a. cb.nsula 15a (I G' : 

«Si o governo reconhecer mais tarde :l. con
Yeniencia. de assentatnento tle r.rillw::; m·haaos 
em qualquer direc ·ão da nova rua. ter·ú. '" 
emp1·eza. pr·e1erencia em igualdade tlc con-
diçlies». · 

)[;tis 1.1ma vez a autonomüt ml.micb):il é fe-
ri~a. • 

Diz :t clau~mla lia (lê): 
«,\ empreza ou companhia, que ~;)r· pelo 

comr~ctante organisada. ou a que n·ansfira 
estr~ c:ontra.cto. terá sua ~ede ou r·epresen
tame nestt:t cú·J·te. onde serão decididas todas 
as questões. · 

«A resolur,ã.o do govcr·no, relativa ú. resci
:"ão de presente contr·:tcto, nos casos por este 
e:::tabelecidos, sel'Ú. tomcuht ~obre con::.ult•t da 
sec~~ão dos neg;ot'lo:-: do imperit) do con:>::•lho de 
estado». 

Pol'ta.nto. em viL'WÜe tlcst:L t·lau:o:ula, este 
:- ·, ' . ,.; . . . •,.; i li o o ! 

Sr. deputado ins1~ripto sobre o expediente. 
O Sito TiiO:\L\.Z DELFI:'\o-V. Ex. tem visto 
f! 1 ·"I·~::·· n nte inrrorn-

pido por apartes succt~ssivo~; entret.1.nto, vou 
olJedecer ú.s Ol'(tcns de V. Ex. e concluir, in
sistimlo apenas no s:-g·uinte : Pela cla.usu1t1, 
I o:.. este contr·acto só p.úcle ser rescindido sofl 
consult.t da 'secção dos ncgocios tlo imperio do 
conselho de estn.do. 

Ntí.o h<.1.. mais tal secção, nem t:tl cons2lho ele 
estado, nem tal imperio, nem mais tal con
tr·ato. 

Tenho concluido. (Jluito l;e;n ! ·;iw:to bem! 
O omdo;· t.i co;upi·imei~!ado. ) 

l\ingnem mais pedindo a pu.laYr·a. é enccr-· 
rada. a discussão e adiada <:.t vota~~ão. 

O SR. PRE:-;IDE?\TE-Está terminada a. hora 
destinad<t ú. segunda parte ela. ordem do dia. 

Vamos passar t't do expediente. 
(0 Si·. Joao Lopes, 1·• vfce-ptesidc~~tr:, occtpa 

<~ C~U[C~Nl det p;·c . .;idencia.) 

O Sá. 1 o SECRETAmo procede á leitura elo 
seguinte 

EXPEDIEN"TE 

A _em: reza ficará sujeitn. ás leis e I·egula-
memos tlo Impc;·io, sem o clir·eito de recor·r·er Officios : 
em .C?-so n.lgum a trihunaes estrangeiro~ "" . Do Sr. 1 o secret<.wio do Senado, de 5 do cor-

_le.]a a Camara.: a em preza ficará sujeitc.t á~ rente, communicando que nu.quella data en
leB ~regulamentos do imperio E' isso o que viou á su.ncçã.o os <tntogrn.phos da. r·esolu~:ão· 
~e r~ no.\ enemndo cont~·acto. Similhante pa- do Congresso Nacional, concedendo um anno 

, : , < • • • ( a pó . . . , . ::;, , : -
ílrth1~·o . q11.asi que fallando nag corden'aç:ües ;U'tilharia Oct01vio Gon<,~lves da Silva..-Intei
do remo,_lembrando pelo aspecto um. original,l"a.da. 
U.o a.! vara de 1700 e tanto. este papel não pude Do mesmo senhor, de 4 do corrente. com
~l' ilccei!o pela ca,mara elos Srs. Deput.tdos; municando que aquella Ca.mara enviou á· 
so }loderia t er sahido do archivo da. camara. sancçã.o os a;utographos da resolução do Con
Pfr'll. ter ent_!:ada no Instituto Hi5torico on em gresso Xa.cional. cone~edendo a D. Isabel Cur-· 
~-gu1~a sec~ao especial do museu. ( .4.z;a:·te$. vello de :Menezes, vmva do tenente refor-

tlat~dad~. ) mado do exercito Helvecio Muniz Telles de· 
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Menezes, uma pensão -ritaliciit de 5D$ mensaes. 
-Inteirada. ' 

' S. Luiz, Saude (Alvimnopolis), Casa Branca (1" 
e 2" secções), Itatiy:1 ssú (ll a e 12•• sec:<;.õe::;), Ara
onrr~t 10;1 e lia secões ~·' Livramento (la e 2' 

secçiies), Entre-Rios (la e 3·' secç~ões) Qneluz 
~la secçilo), J::tgu::1.ry (2:• sec~.ão). St\.nt'An.w;\, de 
r:apivat·y (::.Ja secc;.ão). Virginin. (5~ secç~o), 
Conquist<"t (7·' secção) S. .José re "Uém P:lr:t
hyb:t (8' secçii.n) da. ultima eleição n. que se 
})rOcf'den no estado de 'Minn.s Gemes. no cli<.1. 
30 dejrmlw proximo findo. -X commi~~fi.o 
de pc1 i<:tie:' e podet•es. 

Requerimentos : 
Drt Com nnhia Indtt:::tt•ial Per·namhttC'ana 

pec me o 1~enç·ao l e t u·etto~ c t~ impc•rl'.ac;.;i.o 
para totlo o mc.tterhll clestimttlo ú con:-:tt'lll't;.;io 
de uma. lltbric:.t para. tecidos ele :tl;.;-lctl;io. -

~ . -.. . 

O ~r. !~eUa1. .. m.iao ... ~e :\.len
don<;.~a. (modm•:Hto rle atL~mriio)- Sr pre
si~ente, continua.ndo ho.je o que eu pt•etend[a, 
diZer na sess:to de hontem qmtndo, pelo grave 
inüdente que se tleu nesta. camara, fui inter
rompido em meu di~curso, peç~o 1)ermi~são 
a. V. Ex. e a C<.tmara para narrar um epi
sodio das guerras medicas. · 

Sr. presidente, sabe V. Ex. as grandes 
lutas que a Grecia s~1stentou contra Xerxes; 
sabe V. Ex. que durante essas lut:·cs muitas 
vezes era Sparta. quem :predom.i.na~a. e que 
outras vezes era Ath nas 
·. Em uma dessas occ:as1ões, por motivo de 
rivalidades, nã•.) coube ao general ma.is habil: 
·a.o general de maior capatida~'e o comma.ndo 
e!U chefe das. tropas contederadas. l<~oi Eury-
b~des, spartano. quem assumiu o commando 

, em·. chef2 das forças gregas; mas Tbemisto
. eles, .sem. duvida tinha maior capacidade. e 
:_<l~e . o principio; nos conselhos de guerra, 
~~~riava os planos daquelle general. 

... _., ~ 

Em uma dess<tS occasiões, Eurybiades. en
fureceu-se e levantou o bast:i.o cont.ra. o gl'an-- . . 

~ , ..... t. ~ . r-
von-~e de..ulte do chefe e disse-lfle: b(t!c, ,,,1a.1 
est.:l.da! 

• • g rt.I ) 'il.~il 

maioria: Podeis repellir com p11.lavr·;t5 tio 
v~henu~ntes como <.'l.quellas que o <:a\ur da 
discussão traga-me aos l:1bios af:: prop:'l~i~ües 
que eu emitta e que não sejam do vn~ .. -~~ a:.mt· 
do. mas não tendes o direito de JJW impé11il' 
d(~ lhllll.l'. (Jfgilos fi}J?iwlo.-;.) 

~i dentt·.~ desr.e t•eeint.o. :'i ll:L Cnlll:ll'<L cios 
Dt•put;uln:-:. :-:i 1111 Coug-J•e:-::-:o ~:tei1cna! jú u:io . 
ha liber·dmle clL~ llillil.\'l':t. o que l ' l':'\;1, ll~~te 

<tiz ,~ 

O SI:. FI~t-:I•Et~tcc• BorwF.:-:-Xunea. houre 
tanta. 

rompem o::: nr~Hlore:o: com apoclos e ennrid~. 
0 ~lt. FREDERICO BO!Wlo~:o;-E' ll1llita. amabi· - - . 

' . . .. ' ( .. 
C:.tlK\Z de interrompet· outro· com apotlú~ . 
. o Sl·. CA~:SL\i\:0 DO 'NASCDIE'-'TO-Vi. 

O Sr:. BELLAR:m:\o DE l\1E:'\DO:'\ÇA-Sr. pre
:sitlente. pec::o todo o apoio de Y. Ex .. <~sim 
como solic-ito de meus lwnrados t:ollcgas toda 
a :pt't\<.lenda, tocltt a ca.lm.a.. -pa.ró.l. utw1. di~ 
cussão desta. ordem, em que o humilde orador 
que neste momento oecnpa a tribuna tem t!e 

· ' , • ·u · ··a e a. )l'O ria 
dtgniducle. (JI~,dto ue1i1 .• ) · • 

Evita.rei o~ qualificati,~os, procm•m'ei sero 
mu.is moderado que e possivel se_r-se, mesmo 

en,n e t os msu os os m<us gro::-,e ~ , . · 
:·arei responder com n. g-entileza d~ c:~tn1llleiro, 
como prezo-me de ser, mesmo aqnelles que 
en':en2na.ndo a.s minhas palavras, que, em
prest;:mdo-me intenções que nü.o t!nlt<t qmmdo 
nem chen·uei a. enunciar o meu pensamento, 
vieram-n1e insult<'tr ainda no dia seguinte peta 
imprensa. 

O que pretendia eu. Sr. presidente. vindo 
hontem tr-azer no seio da Cama.ra. um facto 
que occorreu nesta capital? Porventura Ymha 
collocar-me <'-O lado dos desordeirus, llol.'r~n
nmt vinha defender insultos feitos à bt.mdem\ 
de minha pa.tri<."'.? 

U)1 SR. DEPuTADo-Niuguem poderia Uizer 
isso. (ApoiC!dos.) 

0 SR. BELLAR~riNO DE MENDOXÇA-Qne~. 
Sr _ presidente. me póde emprestar- um senti· 
mento que só um brazileiro dege~erado po~e
ria abrigar em seu seio, que so poderm er 
um traidor à sua pa.tria 1 (.ilfnito fJc .,,.) . 

Ora, peço permissão para dizer ao:: no-; 
bres deputados que para mim ttvanç-nr&Ill :~te 
com O'estos ameaçadores e. q·1e por emq~nw 
só te~m demonstrado patrio c;ismo por meto de 
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pala na_~. ~rue nã.o t.eem o dit·eito de duvidar 
do pa tl'!Ottsm? üe quem d ura.1_1te cinco annos 

. · .;: · v · · ·tr·t · · · • · 
n~otcem o direito de duvidar do patriotismó 
llaquelle que deixou nos ca.rnpo.~ c.la. b;:rtallw. o 
seu sangue c um pedtt<;o da :ma c.1 I'Ile, da.-
que e que /:Ve em ar~p<: n w. l ou:-: ll?S ~~ por 
ttcto~ •le hL·twura. (.llatlo f,e'''· .. tr!tlo 'J'!'''·) 

E 1wrdoe-me n camara: ;t immode:stin d_e 
t.nlZPL' c;:;t:e:; pt~C[ nenos sel'\'l•;n;:; ao seu con hr>el
mento. st·t·ri•:o:; que p:l.m mim nii.o er;tm uwis 
tio 'lu•· 11 :;impte~ cnmpr·inwnt11 de um devet·. 
(J{J~ÍI·i !!•'"'· oudto IJt:m.) 

:O:Puliot·P~. p:n·cc ~ nw~mn q ne (':'til. po:;it~ii.o 
que r·t1iln a_ :o<:"; IH li i !lo, _e q ti!;· eort·.•sponr_le a. 
t:erta Jtnm!.t·Hlau~ .. a cer~t mtlep~!w.lenet:.t, u. 

U'~I SR. DEPUTADO-Não disse iSSO. 

0 SR. BELJ ... ,\R:mi\'0 DE l\IE~DO~Ç:A.- Quem e - ~ . . ~ 

semelhante c~tlumnia. ? 
q SR. F~mDERICO BoRGES-A pala,\·rc.t foi re-

O SR. BEZERRIL-Falou-se ate em pasquim 
official. 

0 SR. BELLAm.IT~O DE l\f.EXDOXÇ~A- :Não eu, 
e conjuro os nobres collegas <.t affirmarBm o 
Cilntrario. 

0 SR. FREDERICO BORC.ES-A palavra appa.
reeeu no meio da vozeria. ; isto não htt duvida. 
. 0 Srt. BELLAR:\IIXO DE :\fE:\'DOXÇA-Sr. :pre

Sidente, 1alei com aquE'lla vehemencia. com 
aqueue ardor que e natural em quem tem 
eonvicç:Jes sinceras e p:·oí'undas; eu íalava 
hontem convencidamente. como agora falo. 
Que interesse pesso:1l me poderia dictar esta 
o~posição que movo ao Pr-esidente da Repu
blica ~ Por ventur<.t sou acci · ta de ~rum· 

pu blicu, qua.lquel' qu;J elle s~ja. Não tenho 
ess:.1s aml,içüe:s, as min_lms <.1spi:-açce~ são bem 

. . 
uefender o direito tlos meus concidadãos, que
r·o zelar peht Constituil.:·ão e leis. emq umlto 
puder de~empenltar tligna.mente o mandato 
que me · 01 wnrosa,mente con Iat o pelo no re 
e ;;cneroso povo do P<trauá. (Jl11ito ln.:iu.) 

O Srt. CASSL\~o 1111 K\:·n:.\IE::'I:Tn- E que 
tem ~ido descmrJC:'llhado muito dignamente. 
( :lj_i'J;•,do.~.) 

O St~. Br~LLAIDn~o IJE ~IE::'\I.lO::'\('.\-Xã.o vim 
hontem l;tze1· trrn:t explot·a•,~:io pal'tilhu·ia no 
~cio do p<tl'l:l,Jnento: vo~=-n mesmo dizet· qlle 
SO~ .. 1!!11 nonot Clll llt:Lil<'.ÍOS pülit.it:rr:;, e e ~elll 

.. ,, ~ 

e:-té.Íil.llllllili::; <tCfr:'t.lii!Htduil llO qne eu a explo
r<n· !h<.:to.:: ll<ll"J. til'ar._•m delles. niio cli;w van· 
t.t!!cns H'éllttia.t·ia:'. ma: ••ltwia~ tt·· < :-: 

de trllm mt, oc:cas[.;(':-i de <tpp;u·. ·ect·. de rlm.w 
unido em Lorno d.o seu nom:·. tle :wm:u· ú. 
püpnla l'idnüc. 

O Srt. Er.r.rs-~e:S:-:~ ponto, uiio :•.puiatlo. 
O Src FREDEniCo Bow_;Es-V. I<;x .. que t;om 

tl. cor<~gern •Le lr!n.ultar umu. prl)posi(~üo t.b~~a 
ordem, de,·e cüncretbal-;1,. 

o'slt. BELI.AI~:\fl~(l llE Mt::~IJO::'\~"A-Sr. pre
sir1ente. V. Ex. e a C<trrt<tl'a. eompt·ehendem 
que en não quero <:ollo(;(Lr a discussão no 
terreno tla:-; personltlrüadts. nem lw. \'erb ni~so 
amostra a.lgnma ( b coragem ; me parece 

::: , . ; . ::; l· !') 1 -

tar·es, u.iém de set· contnt o regimento as 
reterencins individun.es. 

de mim algumn. ;.tffrontu. :pe~:;oal ~ 
O Stt. Fn.EDERrcn Botwi~S- Nenhuma abso

lutamente. 
O Slt. BELLAJDu~o I>E .ME:s-oo:s-çA - Então 

Y. Ex. nü.o tem r<tzão em querer levar-me 
pa.rc.t um terreno tão ingrato, em que iria 
individualisar. levantando odiosidades que eu 
não desejo de:s per tu. r . 

Sr. l)resid.ente, quem deu o aparte neste 
sentido naturalmente apanharia a questão, si 
quizesse; mas, digo a V. Ex., si me chamam 
de explorador·, responderei que e:ffectivamente · 
o sou. Andei explorando sertões invios do 
nosso paiz para nelles abrir estradas, levantar 
povoados~~ dar in~rement? ã.s riquez.~s na~- . 

mpreza industrial que fosse frustrada em (Ap~~iados). Não explcreí ainda esse·terreno 
~us planos argentarios ~ Por ventura tenho balofo. cheio de ciladas e. perfidias que se 
:.te~esses pessoaesemjogo ou_rui, siquer, ~on- chama politica (apoiados), e, si acceitei O· 
a.r~ado e~ _alguma pretençao ~ Porventura mandato de deputado, foi considerando-o um_ 

nutro amb1çoes de poder'? . posto de sacrificio. Entretanto, si me con:~ 
Senhores~ declaro francamente a Camara vencer que neste posto trago embaraços a 

que não troco a minha cadeira de deputa_do acção ~overnamental ~o Sr. Presidente da 
Pela pasta de secretario elo Pr~idente dal\:e- Republlca, uma vez orientada na senda da. 

.. 
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na cidade de S Paulo. e:::tn.ria ao lado dessa 
mocidade briosa. enthusiasta e patriota que 

. souhe re:peUir o insulto. (Jfgito lJent.) 
Mas para. que transporta.r para a Ca:Pital 

Federal esta. questão '? Para que, sob esse 
pretexto, aliás nobre, insuflar a campanha 
de od.ios e de vin:;,ranç~s que jú. conta tantas 
"Victimas e tanto descretlito ln.nc;a 'Sobre ê\S 

novas instituições ? ! 
. 0 SR. FREDERICO BORGES- E" que 3. grande 
nacionalidade sentiu-se. . 

·o SR.. BELI.AIDIL'o DE }.1E:'\DO~Ç.\. - Quero 
.. mostrar. além disso, que haYia uma grave 
injuria em attribuir ao importn,nte orgão da 

· · O Pai:; o ter assanhado esta ...,.,L,,.. .... 

desrespeitosa. e 
que teern rece

Op!llento est1.do de 

0 SR. BELLA.R:\II:\"0 DE :\IEXDO~ÇA.- Per,'() 
uu""<''u t\O honrado coUegn. para discordar 

pt'C'n::;a. port.unto. antes cjue a ctmsmt.l •le 
Y. Ex. cahin. soln·e mim.ellu. terá at,tingirlo os 
a.migo~ tla sitm\ç~io <;ue n, leYa.nt<\l'i.l.m 11i.l.fJ.\\\'I!a 
m·eua. muito mais Yastn.. (Apoiado.~·.) 

O SR. Ar.Fw·:r,o Er.r.l:S- Xão digo que wit; ~ 
•lisc:ut:t. digo Cttte não temos documentos lJ:lm 
j ulgn.I' do gr;'to de culpabilidade duq nellcs (]Ue 
tom;.u>;tm parte na questão. 

O SR. BEZERRIL-Jú, ~e sabia que havia eom· 
binaçií.o pn.ra ieYar '" questão ao mesmo tempo 
á Camara e ao Senado. 

O Sr:.. BEr.T.Ait~II::\0 l>E )!E:'\DOXCA- Xiio :re1 
como o nobre deputado avança esi:1. proposição. 
Vou dizee com a maior sinceridade o que se 
passou comm.1go. 

A's 11 horas sa.hi de minha casa situada nO! 
subUl·bios e sú soube do íacto )_)elo O Pai; que 
li no trajecto para est.'t Camara.. 

Apressei então meus passos para cheg-&r 
aqui a tem:po de me inscrever para tratar do 
assumpto no expediente. .. 

A minha. principal pr~occupa..<;.ão em criial' 
· convocado Fi-

gaí·o para 
cler1a. precluzir com a natura-l . 
animos, e ir ao encontro dos des~jos já mam· 
festados pelo Sr. Vice-Presidente da Repli' 
blica, de respeito à liberdade de imprensa· 

O SR. 'FREDERICO BoRGES- Desejo daC'a· 
mara e de todo· o paiz. 

0 SR. BELLAR:\llXO DE )IE.~DOXÇA-COlll~ 
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maior sinceridade declaro l]Ue no clü1 23 de 
,novembro, quando se pretendia empastelar 
as typographias do Diw·io do CottnnerciQ, 
-do Nov1dades e de outros jornaes, tive do 
Sr. Vice-Presidente o encargo de impedir se
melhante selvageria ; e não era sinão para 
S. Ex. l]Ue naquelle mesmo momento de 
paixões desencadeadas não consentiu nesse 
massacre, que vinha appellar daqui, afim 
de evitar o' meeting que O Figaro annunciava. 

0 SR. FREDERICO BORGES- Neste ponto 
apoiado. 

0 SR. ANTONIO AZEREDO-E foi evitado pela 
policia por ordem elo governo. 

O SR. ARTHUR Rros- Os que aconselhavam 
{) meeting eram os amigos to··sos dogover·no. 

0 SR. BELLARMJNO DE MENDONÇA- 0 Paiz 
o que fez, Sr. presidente, e o que a lealdade 
aconselha que se faça em todo o paiz ci vili
sado em relação aos estrangeiros, isto e, o 
tomar em consideração suas queixas e não 
acoimal-as logo de falsas ou e:xaggeraclas. 

0 SR. ALFREDO ELLES- 0 Paiz devia ter 
pedido informações á autoridade e não acceitar 
-as informações dadas P"lo jornal Rmw', por
que o Roma era uma parte interessada. 

0 SR. BELLARM:INO DE MENDONÇA - Peço a 
V. Ex. que me deixe continuar e verá que 
O Paiz, depois ela devida gentileza com o 
hospede, quanto a queixa, não se descuidou 
de oppor-lhe a contradicta. 

Diz O Paiz de 27: 
O SR. MARIO ANATRA - Cclpitüo elo b1·igÚe 

italiano «Pietro Tem>- Fa.ctos gravíssimos e 
altamente reprovados acabam de ser teste
munhados pelo porto de Santos, onde, infeliz
mente, perante muitas nações, alli represen
taclàs pelas bandeiras da marinha mercante, 
as autoridade brazileiras tornaram-se cri
minosas, collocando-nos em posição. falsa para 
.com a colonia italiana, povo a quem devemos 
respeitar pelo seu amor ao trabalho, p~la sua 
pacifica attitucle e subordinação ás leis elo paiz, 
<:.oncorrendo com a sua a.ctividade para o 
nosso engrandecimento. 

«Como nos defenderemos de semelhante 
.aggressão, bi'utal e odiosa, quando a inter
venção diplomatica nos pedir explicações dos 
factos que vamos narrar~ 

Mentindo? 
E si a verdade for esclarecida deante dos 

factos criminosos, como lavaremos a aifronta 
la.nçada contra a(]uelles para quem devíamos 
ter sempre os braços abertos ? 

Como e que um punhado de levianos des
tróe, pela falta ele disciplina, os esforços da 
nossa diploma.cia, que tenta, com difficuldade, 
a.rredar os obstaculos creados para impedir a 
emigraçilo italia.M para o Brazil? 

Um acontecimento ela maior gravidade, e 
que bem póde acarretar consequencias bem 
desastrosas para a nossa patria, deu-se. Tra,
tamos do asrassinato praticado por guardas 
dn. alfandega daquella cidade em um capitão 
da marinha mercante italiana. 

Parece-nos que houve intenção das auto
ridades territoriaes de abafar semelhante bar
baridade, porem, ella foi tão publica, tã.o escan
dalosa, tão repugnante, e a colonia italiana e 
tão numerosa no estado de S. Paulo, e de tal 
maneira unida e importante, lJUe nos parece 
mais razoavel e mais de accordo com os fóros 
de paiz civilisndo, que os altos poderes man
dem syndicar severa e minuciosamente do 
facto "' punir com todos os rigores ela lei os 
sicarios, que. insultando e assassinando es
trangeiros trabalhadores e honestos, assas
sinam e degradam a bandeira nacional, a 
honra e a dignidade brazileiras. 

Encetemos a triste naraação do aconteci
mento a que sereíere o nosso telegramma de 
hontem, e que por demora das folhas de San
tos não pudemos desenvolver em fórma de 
noticia. 

No jornal Roma, folha italiana dat]uella 
cidade, ~ncontramos hoje minuciosamente re
latada a grave occurrencia,» 

0 SR. ALFREDO ELLIS-V. Ex. leu o. artigo de 
fundo ,d'O'Paiz? Esse jornal manifestou-se <t 
favor dos italianos, quando elle i1ão sabia ainda 
com certeza quem tinha razão. 

0 SR. BELLARM:INO .DE MENDONÇA-E' esse 
artigo mesmo que estou lendo; O Paiz, por 
lealdadade e gentileza, acceitou que tivessem 
razão os italianos ... 

O Sr.ALFREDOELLrs--Basta V.Ex. lembrar-se 
que a questão se passou entre guardas da al
fandega e italianos, em Santos; entretanto 
que o Roma procurou açular as paixões, fa
zendo mudar a questão para S. Paulo, inci
tando a colonia italiana contra a policia-em 
S. Paulo_. que nada tmha com isso. 

Ü SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-V. Ex. 
deve ter comprehendido que não e intenção 
minha discutir a questão. 

0 Sr. ALFREDO ELLIS-V .Ex. está discutindo 
a questão, quando nós não temos documentos 
para bem a avaliar. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA-Em todo 
o caso, o que quero provar unicamente neste 
ponto e que não ha razão para se acoimar 
O Pai~ de anti-patriotico ... 

0 SR. DIONYSIO 0ERQUEIRA-AS intenções 
d'O Pai:; podiam ter sido muito boas, mas o 
que e certo é que o eft'eito produzido foi 
muito máo. 

O SR. ALFREDo ELLrs-Creio ate que con
correu para o estado da co usas em S. Paulo. 
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o sn. BELLAR~n:so DE ME:srío:s<,~A-0 unico sa1·ios _ao escl<~redmento que ter<Jmo~ de pt·e-. 
. ' . .. ' . • f . : . .• ; 5; . •• ' • » 

s. Paulo dechtrado set' a. impPens<t flnnunen~e I gn.va mclel?lta~ mt.er\·ençues e ~t·ruaça~ llOl' 
solhh.l.l'i~l. com o jortltÜ n-... w.de nnüe conclue, paet~ dos ltah<.tnos. 1l:~zendo sentn· que, ~l is~ 
sem m<.tis exa.me, que O Pai~ con..:ot·t·eu para se desse. elles p2rue~·w.m a. pa.r!.e ~ympathiea 
a:-: trb:;tes scenas alli oecort·idn.s! ulc::.m(~<ula peltt c:olonta. e coHocar1am a. quesh1o 

-YY. EEx. hão de concorthtt· que.a<;hawlo :-:e em situaç-ão muit0 emba.ru<;OSt\. 
o Di·li'i·) t.lo Co,Htiíel'cio e O Fi.rtJI'O :w la,lo üo No dia 3 do ~~~·r0nte, tr~'tnStl'eyenün. n:~ in
gtWCI'llO. de rendendo :3eus :td1)s. não po- t~g'_!'<t, a. (';x:postc:ao do mecltco. n.ss:~tente <lo t.t· 
c liam Yl'l' com hons olho3 um ot·:.!:ãü c1ue n:~m pn.ao :\ItU.'IO Anatra, accenüt<\ amün. melhor. 
:-;empt·e trm leito coro \.:t\111 clle:-:.: u l~ai::, o intuito que o guiou: 

:\Ia~ cnn tinuarei. . . « O c•t .. -;o r.le Sw1!u . .;-Pu blicn.mos. IJa. in te· 
o ~H. "\LFm:J>o EtL11'3-ltefüo-me :w artig·o a communiC'at;üo seguinte do Dr . Olireim 

que tL•tn por epigrttplw -0 cu,, de Sn ntf)s. - :.1artins. medito em S<tnto;;:. na qua! l'ünte5~1 

O , n . . • ~-Ir .1 . ... , v1 lí 0 1 íbl'malmente que a morte elo capitão )lal'io 
: :-:;1_t. nli:l r_." lUil);ll. n~ ·" "'"'· -.' . Ana:tra fosse tle'.iida; <L tr:.mm:uismo. 

prunell~n :u:cJgo. l~rei os .rrue se 11 1~ segn_Iram. N=to tendo tiüo. nesta. (IUestüo ouü·o in· 
)\o dta ::10. d~P91s de P"t· em e nc.lf~nc!a. al· tuit~ que não fosse o habÜit:w o' !!·orel'!lo a 

;.rumas <:onlr<.\(.ltçoes lle noss~ts ~mtot•t<.h'l.dt>s n~~ . .. . . ·· 
inli.wm;."'.l;ucs que pt•esta.ram. eJ:' com1.1 $e ex- blicaÇ:iio feità""' no jorn~ü Rom·t. <.1.tirar:.1. sobre 

. P~llne O P(l.i:;: Hmccionarios publicos a quem incumbe zelal· 
«~a secç:ão Telcgi'a iilíiWS encontr::trüo o:; o bom nome de no~sa. pateia., 1~tzemos YOto5 

nos:;os leitores as noticias Yincl:.ts de S. Pa.ulo. paea qne, na. elucidação da, verdade, só.te-
«<n1bt•m;t o nosso c~orr-espondente que os -nlw.mos moti,;o~ pu.ra elog-iar <'t correeç-jo 

italia.nos. em reuniões eífectun.cla.sant~·hontem dessas nutol'iclttdcs, lamentando que ~e hou· 
em cliYei-sas loc:.üidades . .itu'<:tr<tlll tom<tr eles- Yesse procurado comprometter p~rante opoío 
forra contrn. as autoridade~. no caso de nã.o se- ita.li:tno o nosso nome de povo hospit;tleiro, 
rem punidos O$ autore:5 do espa.ncamento do p:·ejuclicando, assim .. ~" corrente de immigra· 

«Qualquer interv-enç~ão dos ita.li<\nos nesta 
quest<i.o, em que somos os primeiros i1 reco
nhecel· :.t sua .justa indignaç-ão contr:.t actos 
Jrutae::;, sera uma ( escons:c era.ça.o p:1l'<t com 
o Sr. ministro italiano, aclYog-a.do dos interes
ses de seus compa.triotas e o unico que poderá 
conhecer ela. justiça das nossas autoridttdes. 

.<<Si t/i.o g1·a'!;e siluaçao {o1· tmr•sfon nada 
en~ aí'i'iUtçcts e iMe1·o~nçües, cessa;· .i dc.-:de lO(fO 
a parte :sympathic11 olccmçar!a 11elc~ coloili(t , que 
1~esse caso colloccwá ct q_uesti!o elii prJ difficil d~ 
?'esoluç(7o. 

· « Tanio mais quanto é certo que pel~ts com
municações recebidas :pelo consul,em S. Paulo, 
conforme o nosso telegramma, e elle o pt•i
meiro_ a reconhecer que o ministro tem proce
dido ériteriosamente no C<lso do vapor . .:lfen-

. tana. procurando resol'lel-o com imparcia-
-lidade. 

• • • :"'O~ ... , 

:\"o dia 4. conhecidas as primeit':1.S de.sordens 
e attentados commettidos por ita.lltwos em 
S. Paulo, com ene1~gia. se pronuncht contril 
e lesO ai:·, como passo a er: 

«O ca ... o d: Santos-Os telearammas da 
nossa secÇ:ão sobre os acontecimentos ~e 
S. Pa,ulo e de Santos, com relação á quesbto 
:Olario Ana.tra,são de uma gr<.tnde gr;t,·idadee 
a.ttestam um<t prof'unda desorient<'tção por 
parte· da colonia italiana domicilia•Ja ll<lquelle 
estado. 

A attitude hostil assumida pelo~ italianos 
após o meeli;19 que reallS<tram em S: Paulo 
é absotutJ.meute condemna vel e til'êl.tn <L cau53 
que esses exaltados busc<tm defender r~da à 
sympathia que acaso merecia ~t situaÇ<tO e~ 
que se :.\cha.ram, cleante da indíiferenÇ<t das 
autor·idades de Santos,que parecü.un pouco~ 
licitas em inquirir da verdade das a~c~çue: 

O .]Ol'lla. 1 a ano, ilO ca egor1cas, ·< ' e • 

e tão vehementes·. . 
pelo seu secretario de justiça o Sr. Siqueira «Tendo o go'lerno bra.zileiro ·se mostrad~ 
.~pos. seguiu ante-hontempara, Santos.arlm immediat..amente empenhado em conhecer r 
~:~&abrir novo inquerito. minudenc:as desse facto lamenta.vel, a.~~ 
~f.~~~e~is- de bêm averiguados os factos, Yir-à nuando assim os e.ffeitos resultmtes . ªr: 
~~ ~!& capital um representante di1 primeira occurrencias que, entre todos os povos crr~. 
~~~e:daquelle estado, afim de enten- dos, assaltam â.s vezes inopinadamen_te <1 . , 
~~;cqm o· ministro das. rela.ções exteriores, quillidade de uma sbciedade, toclos nos ficam~ 
~~&W~~?.r·~~todos os documentos neces- .esperando que os italianos de S. Pauloao<TUar 
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-da.ssem o result.tdo da intervenção official 
·como nú~, bmzileiros, não rneno~ interessados 
no ~cl~u·ecimento da verdade e nn, 1nmiç~ão 

l:>l 
«Tclegra.mmas ela.qui expedidos para São 

Paulo pnr nokweis memlJros da colonia ita-
- --Jlfltliil.<llll• . . 

jornne:' ela :-;oiicir.ude_ do dig-no repr~~entante 
da~ndi:L n:t<:ao. llevmm t:-r tmnqmltsado o~ 
e:pit·ir.,,:::, leYando-l~esD. cerr.eza.de CJ.Ue :t.s :tu 
tol'íthHie:o: loc:ae..- na.c> descm·n r1am dtt:s su;.t.'3 
obri.zariír·::: e de r1u n o gtwerno !b:lcml cum
pt•irltt cr,m hon.ra t~ c_om rli;;nitladí ~ o~ ~eus tlc
veres nas a vt.•t'tg'Uil~·t•es e no ca,tig-o dos cul
~_Mdos. 

«lnlclizmentc as::-:im niío lo i. Os it:t.lia.nos 
de: . P:m!o. l·xcita 
dcvil! ·''1]1' ;,pi:; CFIJ'I'Cclo c filais Pi'Firlcnlc, es
Q11E!C:?I'ê.1111-::0: :~ de qne nestes assumptu:-: intet·n:l
cionaes q u lq twt· rom pantc: e:'t.t·:l.ga. o anda· 

1 , :s g c · ;tJe~ c t•ccurr·et·a.m :ws pl·o-
cessos ma i:; condemna veb. a vinganças IJar
ba.ras. que de ora em clcentc tit·am a sun. 
cau· · ·· ·. · 
a.dignific:avam. A briusa. colonia. itn.liana. d:~ 
Cay(tal Feuera.l não concord:.l. üe modo atgum 
com esses expedic·ntes amotiuacloee::;, que sô 
oompl'Ometr.em. tornando-a odiosa.·. as mais 
eloqucntes reh·indiC<.l.<;.~ões do direito e lln. jus
ti{~. Reconhecemos os seus sentimentos e é 
para ell~·s (jtle appellamos nesta. hora critica. 
lemln·ando-lhes que a. sua solidariedade nobi
li~ima não póds ir ao deplc;>ra.vel extremo de 
a \'· s:~ ~ ••. : ~ . .. 
cl~ificar de criminosos. 

«Que lucram os desordeiros com esses es~ 
pingardea,mentos, esses assaltos nas ruas 

Kão obstante tão formal reprova~.ã.o, O Fi
(JO/i'O de 5 att.ribue ate a este artigo o incita
mento dos itaUanos, ütl a. taina com ue 
)_)l'ê enr 1a comprometter o collega na opinião 
nacionn.l! 

A Cam;u·a .• pen-em. :tc:ll1a. de ,·c r '1 ue não 
· . .. · ,; · auh:t de descr·cdi to 

e lh~ a:-::óiul:uneutu cnntt·a. mn do:-;· m:tis 
p:ti;!'ÍotiCO~ Ol'g':io:-; de~ 111 1~.:a. i lll rr·<~:t:';a. r!P [(•IIS:)r 
t'Oll:':.antP tia.:.: nn:-::'a:.; lilH!t'tinde:-: e dit'l'it.o::; e 
que t~tnto cunCIH'L'e\\ p:u-a. :t.l\\1\'!:u;ã.o da Repu
f,fi<·n. (.lJifli,ui'J.~.) ~\. s11:t ling-un.;;cm n:io podin. 
Sl't' :na i~ cot·:·l~cta. Si :1. L1L'i nci pio, por genti
lez:t c •lt~vt~r· lll\ lto~pil.n.lidadc, nii.o repelliu a 
q ndx:r. de ho:::11edc~:-: itlent.ificar!os com a nossa. 
}H'O~perldatle. c ~r;·.ndcla. p:t~·a os r1!1aes 

1 .. I • ' ' · ~ I t I f O t I "'O o 

' · " ~ - ... o.; 1"""1 

rneutc appl~Uou par:.t n. a\'el'igua~.;,iio dii. \'Cl'
dadc, a.ftm de ::;e conhecei' :'!i ha.via. fJ!I não 
l'untla mento na c twixa. (•tn eu'a in : ,, .. ·7 

mo::;tl·o~t utte1·e~sc com. n. lll\l;lka~,:ã.u Lla expo
::;i,,:ii.o do medico a$sistente. rpte Jbrmalnwnte 
contesto~l. que . n. mor!c do ca.pit:l.o Anatrtl. 

Tod0s o~ dias niío íhzia O Pai:; outr:t cousa. 
sinão contlemna.r <t inteL'\·enc,:5.o indebiüt da 
colonia. italia.na. a não ser por intermedio de 
seus representantes diptoma.ticos .já no intuito 
de pre\·enil' desordens e difficuldade.s, jú. para 
que esta.s nã.o se reproduzissem. 

0 SR. FREDERICO BonGES-Isto denot:1. que O 
espírito de ~u~ntino Bo~ayuv?- não p~esidiu a 
~ .... . . . .. . . 

responsa.bilidade directa.. não consentiria que 
se escrevesse aquelle artigo. 

~a::, ·ergon lOS<\~ scenas c e selvageria ? Si a dirigidi\. contra elle. {Ap.wtc~ c ;wote.~tos.') 
:rnrte sã, criteriosa, da colonia não póde ho- s 
mo!ogar semelhantes víolencías, o nosso or!!·u- O SR. BELL.A.R?IIIXO DE ?.IEXDONÇA- r. pre-
ll 1 1 ~ sidente, penso teL' cabalmente demonstrado 

to te )I"azileiros é que não as p6de attenua.r que não 1bi anti-natriotica a attitude cro Pai:; 
de m<tneira alguma. ... 

<O S<tngue italiano derramado em um em relação aos estrangeiros. foi leal e gentil, 
espancamento a bordo não póde ser lavado e em rela~:ão ao decoro nacion-cl e aos brios 
<X~m 0 sangue brazileiro hontem derramado de nossa patria. foi prudente e a mais digna 
nas ruas da capital de S. Paulo. Si os brios possível. (Apoiados .) 
da. colonia se sentem offendidos, os nossos O SR. FREDERICO Bon.GES- Depois da tem· 
ttmbem se sentem melindrados. pestade ftcoLl corre~tissime . · 

A attitude que o Pai::; tomou. pedindo a o SR. BELLA.R~nNo DE MF.NDONÇA- Agora, 
repar-ação legal para a a:trronta feita ao brio Sr. presidente, o que me levou a. trazer esta. 
e ao patriotismo da colonia italiana, dâ-nos questão para o seio elo parlamento foi a noti
bem. o di. ·ei.to de e:âgi1· pa1·a. a noss._, bartdeircr. cia dada pelo Di.a1·io r.lo Com,m.ercio. 
ep~~ct o Í' 'Jsso decoro w.zcional, o -;·espeito e a 
constdercr.~.;;0 tte me>·ecem. as nossas wUdad s V:~ja V. Ex. o que disse eSse jornal emrela-

ovo c~elto e ltoS'pitaleiro. çao a mam es çao : 
Rxternada a nossa reprovação a esses « A's 8 horas da noute, um grupo de popn~ 

3CU)s, resta-nos appellar para o bom senso lares, com a bandeira nacional á frente .. 
~2,-;,brazileiros e para. a prudencia ·da colonia. percorreu varias ruas, dando vivas patriie:-
111C1d.lana, confiando em que tanto uns como ticos. 
OU~ saberão ter nesta. emergencia dolor.osa · Na -rua do Ouvidor saudou a imprensa. · . 
. aatt1tude qua lhes impõem a di(J'nidade e o Em. frente ao Díario do Commercío arou 
,llatriotismo. » 1:1 um dos populares. 

Ca:n:na. V. 111 15 
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Respondeu-lhe o redactor chefe desta folha 
declarando que o Diario do Commércio defen
deria, até mesmo com sacrificio, a honra do 
nosso pavilhão, mas aconselhava a maxima 
prudencia. nesta questão melindrosa, que póde 
degenerar em um contlicto internacional. 

Mais tarde passou pela rua do Ouvidor um 
novo grupo de populares, á cuja frente se 
achavaíd o Dr. Vaz Pinto Junior, que emznmhava 
a bandeira nacional, DT. Carlos Costa, rnaj~r 
Osorio, alferes Candido :IYiariano e antros mui
tos cidadaos, cujos nomes nos foi impossivel 
tomar. . 

Depois de percorrerem diversas ruas, repe
tindo sempre os vivas ao povo brazileiro, á 
Republica, á patria e a diversos jornaes desta 
capital, fizeram alto em frente á redacçãq do 
nosso collega O Figm·o, de onde fallara.m os 
Drs. Carlos Costa, Vaz Pinto e alferes Ma
riano. 

« Dahi, sempre em boa ordem, segui-ram ate 
à sec··eta1·ia de poliôa, onde fizeram entrega 
da bandeira ao Dt. Bernardino Fe1·reira da 
Silva, actttal chefe de policia que veiu á porta 
recebel-os. 

« Por essa occasião oraram o Dr. Vaz Pinto 
e outros aconselhando ao povo a 1JWJ;ima cal
ma e gm·antindo que o govento saberá resolvei' 
satisfactoriamente a questao, co!locanclo sempre 
bem alto o nome elo Brazi.L 

« Dispersados, recolheram-se todos às suas 
residencias. 

«Durante a noute foi a cidade bem policiada 
percorrendo o Dr. chefe de policia e general 
Telles algumas ruas. » 

0 SR. ANTONIO DE AZEREDO dá Um aparte. 
0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA- Si, em 

verdade, o Dr. Vaz Pinto impunhava a ban
deira nacional, si se achava a seu lado oma
jor Osorio, eu tenho razão em trazer este facto 
ao c;mhecimento da Camara, porque o Dr. 
Vaz Pinto é o 3° delegado de policia e, empu
nhando a bandeira á frente da multidão, elle 
era manifestante, do mesmo modo que aquelle 
Ill.ajor, que pertence á brigada policial, é o 
official elo exercito citado na noticia. 

0 SR. FREDERICO BORGES-Leia a carta que 
o Dr. Vaz publicou n'O Paiz. 

0 SR.BELLARMINO DE MENDONÇA-Parece-me 
que o governo não devia tolerar que funccio
narios publicas viessem tomar parte em uma 
manifestação desta ordem, que só podia origi
nar desordem no paiz e provocar conflictos 
internacionaes. 

0 SR. FREDERICO BORGES~ Foi para evitar 
isto que o delegado tomou parte. 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA - Mas, 
lendo o artigo do Diario do Commercio, cujo 
redactor chefe é V. Ex., eu devia concluir que 

estes funccionarios foram não só manifestan
tes como até os promotores desta manifesta
ção. pois que, na volta da. passeiata, conduzi
ram a bancleira nacional, sob a qual se con
gregaram, .á secretaria de policüt, onde a 
multidão foi recebida pelo illustre chefe desta 
repartição, dispersando após discurso do digno 
Dr. 3° delegado. . 

Agoraseique o Dr. Vaz Pinto só estava alli 
para·prevBnir qualquer excesso, porque S. S. 
o declara formalmente. em artigo que saiu pu
blicado hoje; mas.antes clisso,eu mio noclia sa
ber. E como conheço o pensamento -do Vice
Presidente da Repuhlica, com relação á liber
dade ele imprensa, com relação á necessidade 
de manter a ordem neste paiz, o que tem le
vado S. Ex. a tantas exagerações, não vinha, 
tomando a palavra hontem, fazer mais do que 
pedir a S. Ex. que evitasse novas desordens, 
como se me antolhava, em vista elo seguinte 
convite d'O Figaro: 

« MEETING-Hoje, ás 4 horas ela tarde, rea
lisa-se, no largo de S. Francisco, um grande 
comicio patriotico para tratar do caso de São 
Paulo e commentar a attitude ela imprensa.» 

Além disso. eu precisava declarar perem
ptoriamente, como declaro em nome da oppo
sição parlamentar, que nenhum fundamento 
tem o aleive que aquelle jornal lhe assaca no 
periodo, que passo a ler, de seu editorial do 
mesmo dia 5: 

« Perante o tribunal da opinião pul)lica de
nunciamos ainda este crime da oppas1.ção e 
damos O Paiz como o maior criminoso do in
sulto que recebeu a nossa patria e que pre
cisa reparação, seja qual for o meio que para 
isso se use ». 

Si as autoridados compet0ntes tinham to
mado conhecimento do facto, si o governo da 
União se tinha occupado com os acontecimen
tos de S. Paulo, para que mais estas meetings, 
estas manifestações'? Foi principalmente com 
o iutuito de evital-os que eu hontem subi á 
tribuna. 

V. Ex., Sr. presidente, vê que não houve 
razão para a tempestade que então se desen
cadeou contra mim. Eu conservei-me cleante 
della calmo e sereno ; e só sahi dessa sereni"' 
dade quando um honrado collega para o qual 
eu voltava as costas, vindo daquella extremi
dade do recinto, e saltando pelas bancadas, 
chegou até proximo de mim. 

Devo dizer a V. Ex. que até esse momento 
eu não tinha ouvido siquer uma palavra de 
S. Ex. nem mesmo tinha percebido sua pre
sença aqui; mas voltando occasionalmente ··a 
frente reparei nos gestos aggressivos de S. 
Ex. pelos quaes mê parecendo que se preten
dia aggredir-me pelas costas, passei por minha 
vez para est~ bancada, (indicando a bancada 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/201514:53- PÃjgina 27 de 34 

Sessão en1 6 de Julho de 1892 115 

-p7sterior immcdiata) prompto a repellir qual
quer insulto de S. Ex.. 

U)IA voz-Elle sabia que não deixavam che
!!3.1' ate v. Ex. .:o 

0 SR. BELLARl\lli"~m DE MENDONÇA- Quero 
~creditar, Sr. presidente, que o nobre depu-

• M • • I-

-vencido, como diz o honrado collega em seu 
aparte, de que não chegaria a attinbrir-me, 
porque seria_ agarra .. do ~r outr~s collegas~ 
mas na. 
.que tive. 

Tendo assim explicado o meu pensamento, 
tendo demonstrado cabalmente que nem. 
houve razãõ para as invectivas lançadas con
tra O Pai~, e menos ainda para o acirramento 
-de odios e vinganças, tendo demonstrado ca
balmente que o meu pensamento, qne neiJl 
cheguei siquer a enunciar, era o mais nobre e 
<1 mais patriotico, tenho tamb~m dem~mstra~o . . ~ . 

Não foi a minha pessoa que teve a palavra 
sequestrada, não íbi o meu direito de deputado 
que h ontem tão violentamente íbi atacado por 
alguns illustres collegas que, com grandes vo
zeria.s e aggressues pessoaes, pretenderam fa
zer-me emmudecer. Esse attentado tem muito 
maior alcance e ell~ vae reperc~ti~ doloro~a:-

-
da parte daquelles que, com vozeria descoro- o,~ador d comp1·im.entado 1Jo1· mttitos senho'rcs 
munal e impropria deste recinto, me impedi- cleputados.) 
ra.m de continuar a manifestar-me a respeito. 
r ut o em,; mu~ os apo:a os. O Sr. Pedro A:m.e1•ico- Sinto 

não ter talentos que possam prender a illus
trada attenção desta camara em hora tão 
tardia; e quando todos estão visivelmente can
sados. 

V. Ex. tem visto, Sr. presidente, que me 
tenho ate agora .. abstido de fallar~ não somente 
porque nenhuma luz poderia trazer a estes 

0 SR. FREDERICO BORGES- Não conheço. Si debates, quanto por saber que e muito diffi.cil 
alguma pala-vra ha que possa exprimir in- ad to 

Terminaria aqui o meu discurso si não fosse 
imperiosamente obrigado levantar um verda
deiro insulto que me é lançado pelo orgão tão 
brilhantemente redigido pelo nobre deputado 
pelo Ceara, que me tem honrado com os seus 
apartes. 

sulto a v. Ex. creia que :f.oi sem conheci- conseguir agr ar e convencer em momen s 
de tamanha gra. v idade para o paiz, e da mais 

mento meu. singular ebulli~,ão nos espíritos subjugados 
· O SR. BELLAR.MIKO DE ~IENDOXÇA:-Então pelas preoccupações da politica. 
V. Ex. comprehende ue o ue eu ia dizer já A solidã.o e a mudez são muitas vezes o 
nao em va or. unicó distincti v o da independencia do ca-

0 SR. FREDERICO BORGES- Isso declaro po- racter · 
-sitivamente~ não só em relação á ·v. Ex.como Sr. presidente, nos tempos da monarchia, 
~m relaç;~o a qualquer outro collega. quando o povo soffria o supplicio da sêde,e os 

poderes competentes se sentiam impotentes 
O Sn.. BELLARMINO DE :MEl.\"DONÇA- Nesse para providenciar~ era costume nomeiar-se 
~ si V· Ex. repelle tão dignamente essa uma commissão para estudar o assttmpto. 
responsabilida.de.. .. ora~ essa com.m.issã.o, ordinariamente com-

O SR. FREDERiço BoRGES-Nenhum redactor posta de homens muito competentes, longe de 
(befe póde ter a responsabilidade de tudo apresentar em poucos dias o seu parecer 
·~uanto se publica em um jornal. acerca do objecto, rodeava-se ao contrario de 

o SR. B . ME . da tal obscuridade e silencio, que o povo dizia 
JD.ais ELLA~~ODE :1.\"DOl'içA •• ·.eu na_ facetamente que ella andava montada emká-
dt-~ te~ho a dlZer . Fo~o com a dec~ça.o !!ados á rocura de mananciaes elas nossas 
"V Ex: ab h e ' ' 1 • - ' montanhas. Ficavam as cousas nesse o 
·d. . s e que a mesmo P ~ propnas até que algum aoouaceiro viesse revolver o 
p~~~tos, ql!.e um cavalhell'o, COIJ?-O me problema. 

ser, nao póde levantar. (Apoiados). Hoje 0 methodo para eternisar as questões 
. s.d_· presidente, deploro profundamente o as mais urgentes é di1ferente, mas, porven:1 ente que se deu hontem, não pelo que tura, igualmente engenhoso : com.mette-se · o. 

e possa ter de pessoal para commigo, mas trabalho á commissão de eruditos e oradores~ 
~o que tem de affront.oso, de injurioso para os quaes, em vez de treparem em k~ooados~ 

ecoro da cama.ra.. (Apoiaclos.;) montam em pegasos árdidos e velozes, e lã 
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partem para os paizes estrangeiros. Vão di-1 Mas não e sómente no costume ele citar·o 
rectamente á Inglaterra, paiz tão differente que se passa ou que se pn,ssou nos paizes es.:.. 
do nosso, vfio á Suissa, aos Estados Unidos, trangeiros que residem as remoms f<üaes: 
ao Rio da Prata, e algumas vezes á França, h a alli co usa peior, que são dons eternos in
de onde volütm tão illuminaclos,que elo v eras imigos do nosso paiz, e veem te ser a rhetorica 
illustmm grande numero de projectos e in- e <l. politic<t. 
tenções Mas nãn me refiro. somente á rhetorica, falto 

Crê, porem, V. Ex. que é realmente ele tambem da eloquencia, talento que prezo 
tão longe que elles voltam~ Não, é simples- e admiro, mais que jámais produziu obra du
mente d<LS bibliothecas, nas quaes acharam, ravel entre nós. Observarei mesmo que não é 
sim, a Inglakrra, os Estados Unido'S,a J:i'mnça, nos paizes onde existem homens ri:J.ais elo'1ue
.mas abstr·actttmente, na expressão scientifica tes que se encontram os melhores estadistas. 
e litteraria. de uma realidade que lhes pare- A Allernanha quasi não os tem; a França 
ceria tot<1lrnente d.ivPrsa si elles a o(lser- de Julos J:i'a vre foi inferior á França de Carnot; 
asvsem, si surprelwndE'ssem-a no que' ella a eloquencia de Castellar não salvou a repu
tem concreto e verdadeiramente digno do blica hespanhola, e não me consta que exis
estuclodo legislador estrangeiro. tam nos Estados Unidos homens mais elo-

Accresce que muittts vezes citam precipita.- quentes elo que entre nós e pelas pequenas 
damente autores e opiniões, dando aos seus republictts sul-americttnas, em geral, bem 
·arbitrarias pensamentos uma importancia pouco acleantaclas. 
exaggerada. e pouco concludente, quando se Entretanto, a rhetorica é como o acido car-
'trata de demonstrações historieas. bonico : não mata, porém, póde occasionar 

Quando aqui se procurava detinir o recurso a morte, porque não .alimenta; ao p1sso que 
do habeas-cu • pus, a commissão nomeada para o fanatismo político se póde comparar ao 
dal' parecer, e a cujas luzes rendo a mais oxydo do carbono, que é deleterio, podendo 
fmnca homenagem, fel-o de modo tal que um desaggregar e destruir ainda os mais robustos 
dos me:1s distinctos collegas, em discurso que organismos. · 
aqui tenho estampado no Dir,rio Official, pôde A prova de que foi sempre elle a causa de 
faz2r-llw a seguinte e judiciosa. critica : todas as nossas vergonhas, das nossas lagrimas, 

« Para provttr a infelicidade com que a 
commissfio pretendeu contestar a procedencia 
e justiç<t dlt indica.çfí.o da minoria, basta-me 
reproduzir textualmenie o topico de uma apre
ciação que a respeito puhlicou, em uma das 
folhas diaritts, um dos talentos mais pujantes 
da geração presente. 

Eis o topico da apreciação : 
, . Diz o parecar : 

«Na propt'ia Inglaterra, quando Pitt, em 
1794, oiJtevea suspensão elo habeas-cor·p~~s, que 
clm;ou oito annos, e que, em ren,lidade, fui· 
a suspensão da mttgna-carta, diz Blackstone 
que pessoas houve detidas por largo tempo, 
«por haverem sido esquecidttS» (pag. 3 do pa
recrr.). 

Blttckstone, pois, foi quem disse estas cau
sas a respeito elas consequencias da política 
de Pitt em 1794. 

Ora bem: 
Blackstone, o famoso jurisconsulto inglez, 

em cujos Commentarios toda a gente talla 
ou ouve fallar, nasceu aos lO de julho de 
1723 e nw1·rett em 14 de'· (ever.eí-ro. de 1780. 
Pitt, a esse tempo, ainda nao s01ihava ser mi
nistro. O se~~ ministerio pTincipiou. em 19 de 
dezembro ele 1.794; e quando' obteve do 
parlamento a .suspensão elo habeas-co-rpus, 
havia quaton;e amws que Blachstone dormia 
no seu ·tumulo. » 

e das nossas dores ; a prova de que elle no~ 
impede de caminhar, e que façn,rnos um passo 
para a. frente sem encontrarmos o sangue dos 
nossas irmãos misturado ao sangue dos nos30S 
ttntepassad· s, ahi tem V. Ex. algumas recor
dações dos t2mpos da monarchia, tempos que· 
nos deveriam servir ele exemplo pa~·tt evitar-
mos o que se esta ainda hoje reproduzindo 
sob um regimen que se inculca da ordem e da 
liberdade. · 

Não vou me referil' aos succeosos ante
riores á proclamação da Independencia, aos 
disturbios ou rebelliões de Minas GeraPS, de 
S Paulo. e da Bahia, que antecederam imme
diatamente aquelle glorioso facto da no~sa 
historia. 

Basta partir de 1822 ou 1823. 
Perseguição dos Andradas contra os seus 

adversarios políticos ; prisões; deportações.
Guerras no norte do Brazil. O capitão Green
fell manda fuzilar 257 brazileiros dentro do 
po1 ão de um navio, no Pa.ra.-Dissolução da 
constituinte. Deportação dos tres Anclradas e 
de outros cidadãos importantes, em 1824.
Revolução em Pernambuco, que se declara 
cabeça da Confederação do Equador, á. que 
se seguiram cruentiJ,S expiações. Entre os 
dezesete executados, contava-se João Gui
lherme Ratclifl'.- Disturbios na Bahia aggra' 
vados pelo assassinato de J:i'elisberto Gomes· 
Caldeira.- Guerra platina de 1825 a 1827, 

Eis, Sr. presidente, a que monta 
clade dtt erudição nestes debates. 

a utili- que terminou pela independencia da pro-
vincia Cisplatina ou Ban~a Oriental, em 1828. 
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- lllocaveis exigencias do almir·ante Roussin, . O SR. FREDERICO BoRGEs-E' uma. collec
nessa epoca, caracterisanclo o estado deplo- ção ele quadros historicos e politicos estupen-
ravel do paiz. dos que V. Ex. está trazendo ao paiz. 

-Ainda novos clisturbios em Pernambuco- O SR. PEDRO AMERrco....:Não serão estupi'm-
Exaltação geral dos animas contra Pedro I, dos, mas em todo o caso servirão para clemon-· 
em 1830-Noute das garrafadas, de 12 a 13 de strar que não devemos descrer elo futuro de
março de 1831-.t\bclicação elo imperador em ante elos episoclios que actualmeate commovem 
7 de abril do mesmo anno - Começa a regen- diversos estados, e particularmente o cava
cia de Feijó com a m'erra dos farrapos, a qual lheire.sco e indomavel Rio Grande do Sul. 
era o desenvolvimento de uma revolução la- Ppderiam ohject.ar-me que essas ultimas 
tente que de vez em quando erupt.a va medo- guerras não foram occasionadas pelas paixões 
nha;-Lucta contra. a opposição na Camara pai'tidarias . E' verclade, Sr. presidente, mas 
dos Deputados, elo que resultou o regente nem· por isso o espírito ele partido deixou de 
abandonar o poder.- À 20 de setembro de influir para que ellas rebentassem.. · 
1831 rebenta nova rebellião em Porto Ale- Recordo-me que os nossos diplomatas, 
gre.-Guerra civil em toda a província ; es- quer no Paraguay, quer no Rio da Prata, e 
pingardeamentos e olltras atrocidades.- A ainda outros cidadãos bem informados dos 
província é declarada republi.ca em 1836- factos naquelles tempos, não cessavam de 
Regencia de Pedro de Araujo Lima, a.ssigna- avisar ao governo brazileiro de que o Para
lacla logo no começo pela revolução da tropa guay se preparava formidavelmente e busca
e do povo, na Bahia, denominada a Sa.binada va pretextos para agredir as nossas fronteiras 
(do medico Sabino). em 18;37.-Proclamação desprotegidas ; ao passo que as camaras e o 
da Republica Balliense.- Guerras nessa pro- governo, absortos nos pequenos problemas da 
vincia, cuja capital é assaltada a 14, 15 e l6 interna politicagem, fechavam systematiéa
de março de 1838; do que resultou a morte de mente os olhos á realidade. E foi assim que 
mais de 600 cidadãos e ficar a cidade qmtsi o Brazil se viu. de repente desrespeita.do e 
toda incendiada . . - Revolta no Maranhão nggredillO. · 
logo depois ela confirmação de Pedro de Araujo E', pois, na historia do nosso paiz e não na 
Lima como regente.-,-Guerra dos Cabanas e interrogação das leis abstracta.s dos outros 
Bentivis.-Essa revolta arrasta para seu seio que elevemos procurar as lições e conse
o Piauhy, o Ceara e o Pará, pl'otrahindo-se lhos, para aprendermos a detestar as causas 
até a maioridade ele D. Pedro II.-Entretanto, do nosso actual atraso. E' dessa historia, que 
continuam as guerras no Rio Grancle elo Sul deslisa naturalmente a condemnação elo ta
até 1845.-14 annos de guerra naquella pro- natismo político que nos corroe e immobilisa, 
vincia !-A 23 de julho de 1840 fbi o impe- a ponto de parecermos est.:'tr ainda vivendo 
rador declarando maior.-Em vez . porém, ele em pleno começo do seculo. 
serenarem os animas com as ·esperanças que E si não é abusar da attenção da Camara, 
devia inspirar a serena justiça ela ungida cre- lerei ainda alguns períodos de uma r ep1·esen
ança, rebentam novas explosões em diversos taç'lo dirigida a cama1'a tem.ponwia pelos mu
pontos do imperio ; até que, em 1848, rompe · nicipes de Ouro Preto em 1833, representação 
a sanguinolenta revolução de Pernambuco, na qual elles impetravam amnistia para. os 
que occasionou a morte elo Dr. Nunes Machado, implicados nos succeessos de 22 de março 
em 2 ele fevereiro de 1849.-Pedro Ivo e Mo- de 1831. · 
raes continuam a revolução, ele cujos horro- Eis alguns trechos daquelle curioso docu
res ainda me lembro, não obstante contar, menta, em que, para maior semelhançaentre 
nessa época, apenas poucos annos deidade. epocas tão afastadas como aquella e a actual, 
~Abafados todos os prantos nacionaes, empe- figura como alvo de accusações um certo 
nha-se o Brazil em uma guerra contra o.ge- marechal Peixoto: 
neral OrilJe e, a favor do general UrquiZl1. , go- «Au,O'ustos e clignissimos senhores repre-
vernadol' de Corrientes.-Todos se lembram do 
sangue brazileiro derramado na P ossayem de sentantes da nação brazileira-E' no centro . 
T onele1·a e na batalhe• de Monte Ca:;e1'os.-Queda do patriotismb, da honra, das luzes e da· 
do Rosas, dict:J.dor de Bueno-Aires, em 1852. philant.ropia: é ao coração da augusta es
-Finalmente, para terminar essa·longa lista colha, da nação hrazileira, que os cidadãos 
de luctas pela maior parte sem nenhum resul- abaixo do município ela imperial cidade de 
tado para 0 paiz, ahi veiu a guerra do Para- Ouro Preto"veemdepositarcheiosde confiança 
guay, que custou tanto sangue brazileiro, tan- seus justos clamores a favor dos infelizes que, 
tos sacrificios de todo 0 genero , e uma des- victimas de seus erros ou de seus princípios, . 

chamam sobre si a severidade das leis. 
P!'\Za superior a 750 mil contos· de réis! Os successos da noute de 22 de mn.rço, au· 

Eis, senhores e illustres collegas, em rapido gustos e clignissimos senhores, contri~tam a 
. borquejo.. . · todo o coração verdadeiramente brazileiro ~ . 
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Ou elles fossem devidos a caprichos indivi
duaes, ou elles fossem o resultado de uma 
reacç~'lo necessaria, não é sinão a vós que. 
cumpre ~wa,lial-o ... 

O clelirio, estendendo-se ele um a outro 
ponto, tem tocado os extremos da província, 
e elle chega até a fazer desconhecer os maio
res interessés da nossa actual e futura :feli
-cidade ! Confunde-se a vingança elas leis 
com as das paixões ... e um passo mais e o 
Brazil não cliiferirá dos selvagens Botucu
clos! ... 
E' aincla,.augustos e clignissimos senhores, 

debaixo da influencia elas bayonetas, é no 
escuro elo terror que vós tendes visto como 
corporações da paz, corporações phila,ntropi
cas, c~;quecidas ele si, dos mais nobres sen
timentos ele humanidade, vos teem repre
sentado contra a amnistia, que na camara 
dos senadores teve sua iniciativa. 

Augusto e clignissimos senhores, não vos 
fascineis pelas paixões que nos cercam. Sêde 
sup·.'riores aos proprios resentimentos. 
Sêde, emfim, legisladores da granel Nação 

brazilcil•a, quasi á borda da subversão!. .. 
Que de males, augustos e dignissimos se

nhores, nos não podem vir da denegação da 
amnistia! Não se dirá, senhores, que vos dei
xastes dominar de terror, e que não fostes 
juizes i m parciaes, .Iegisladores circum spectos. 

Os gemidos de innumeras famílias, cuja 
existGncia depende ele mais ele 100 indivíduos 
implicados nos successos de 22 ele março, não 
são tantos canaes vitaes, por onde os senti
mentos ela compaixão vos devem ser antes 
conduzidos que os das paixões e vinganças? 

Augustos e dignissimos senhores ! Sêde os 
salvadores do Bmzil ! Acabae com as dissen
ções dos partidos. Fazei que a família bra
zileirc~ se estenda ainda uma vez: suspendei 
a torrente já caudalosa do sangue patrício: 
ColJri com a egide da sabedoria os erros de 
vossos constituintes e ... E possa a nação toda, 
congratulando-se pelos vossos beneficios, avan
çar a esse venturoso futuro, ante ella aberto 
no memorando dia sete de abril de 1821 !» 

Qu nt • s coincidencias, Sr. presidente, com 
a situação actual, e quant:rs p1;ovas ela fero
cid;,cle dos homens quando subju:;ados pelas 
paixões p~Lrtidarias! 

UM Sn. DEPUTADo- Isso são homens sem 
princípios ... 

0 SR. PEDRO AMERICo-Sr, presidente, não 
ha p<~rtido que, para se insinuar no espírito 
publico, e grangear a confiança popular, 
deixe de arvorar o que se chama bandeira elos 
principias. 

E' a phase platonica do amor material e. 
ardente, que elies não tardam manifestar pela 
conqubta das po~içêes e do poder. Na reali
dade a bandeira tem duas faces, e si a dos 
principias é a que primeiro se exllibe, a do<L 
fins não tarda ''pparecer ao sopro d1 primeira 
aragem em que !JãO entJ•ou o artificio da 
rhetorica.. 

Mas, .passando dessas generalidades ao que 
mais nos preoccupa actualmente, direi que o
Congresso, desde que se reuniu e pôde votar 
a amnistia aos detentos e desterrados, tornou
se o unico responsavel pela continuação da~>· 
prisões e dos desterros. E' no proprio seio do 
Congresso, dividido pelo antagonismo syste
matico de dons partidos oxdusivament~ 
preoccupaclos ela conservação dos seus estrei
tos moldes de opposição ou apoio ao governo, 
é nelle, digo, que se deve procurar a causa 
da continuação desse estado ele tensão mor
biela, de que resulta a impossibilidade de 
chegarmos a um accorclo para resolvermos o 
problema que traz em sobresalto o espírito 
publico, o problema ela pacificação elo paiz. 
Porque, Srs. deputados, não esqueçamos que 
á cima de tudo, ácima claquillo a que nos 
chamamos a bandeir<1 dos princípios, está uma 
cousa mais alta e mais augusta, que é a na
ção, é o povo. 

A política é um jogo em que alguns ga
nham ás vezes, mas no qmü quem perde sem
pre é o povo. 

0 SR. DYONISIO ÜERQUEIRA -Isto é uma 
grande verdade. 

O SR. PEDRO A~mRrco- Portm1to, o nosso 
dever é fazermos com que elle, actcso pela pri
meira vez, perca o menos pGssivel. 

Sr. presidente, permitta-me V.Ex. e o Con
gresso, que eu r'"corra a uma rapicla descri
pção, figurada e pittoresca, da situação que 
se nos antolha. 

A secluctora eloquencia dos propagandistas .. 
republicanos e o gesto decisivo dos homens ele 
acção persuadiram o povo da convenicncia ele 
deixar a tranquilidade em que vivia, pela 
conquista de novos horisontes. E o povo em
barcou-se em uma grande náo, que tinha na. 
prôa esculpida a figura da Republica, e le
vava por bandeira a nossa nova carta con
stitucional. Nessa grande nave que encerra, 
em seu bojo os destinos elo Brazil, a. officiali
clade do passadiço, que observa e traça a rota,. 
pócle-se comparar ao Podm· Legislativo ; os 
mecha11icos e mais gente aclstricta ao serviço· 
da machina formam o Poder Jttdiciario; e fi
nalmente o homem doleme,a cujas mãosécon
fiacla a parte do apparelho que move directa
mente a helice.é o Poder Executi·oo. 

Mas a navegàção, a principio fecunda em 
episoclios animadores e risonhos, foi-se tor
nando menos e menos bonançosa, até o mo--
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mento em que, depois de alguma tormenta, 
achou-se a náo em pleno mar de sargaço. 

Começou nos passageiros o descontenta
mento, encareceram os viveres a bordo, as 
apprehensões e os sustos avassalaram o animo 
da maior parte, e os officiaes do comrnando 
entraram a discutir sobre os meios de esqui
var futuros perigos. Longe de se entenderem, 
dividiram-se, e uns, levados pela convicção 
de que iam salvar o grande vaso da Repu
blica, debruçaram-se de mais da amurada da 
pôpa, de onde perscrutavam a caligem da 
atmosphera e a massa conturbada elas aguas, 
e de onde cahiram ao mar! O que devia 
acontecer c<,conteceu: uma pancada ela helice 
os atirou para longe ; e eil-os, senhores, que 
ainda se debatem sobre as ondas, em rsico 

Com e:ffeito, Srs. deputados, ha quasi clous 
mezes que aqui nos achamos, e ainda estamos 
discutindo problemas que já deviam estar 
desde muito resolvidos. Sobre questões admi
nistrativas, não temos trabalhado, e parece 
que bem pouco faremos, uma vez que vejo tão 
grandes disposições para se transformar qual
quer assumpto em questão política, em que 
até influe o fanatismo gerado nas luctas dos 
estados. 

E' contra isso que me insurjo; e é por isso 
que não me tillio a um nem a outr·o par
tido. Seguindo os conselhos da minha consci
encia, votarei com a minoria todas as vezes 
que o achar conveniente e justo, e votarei 
com o governo quando elle o merecer. 

de morre1'em, ao p2,sso que o resto da officiali- Sr. presidente, a França, logo depois dos 
dade, os seus antigos companheiros de tra- seus grandes desastres em 1870, taml;em 
balhos e sacrifícios ainda estão discutindo acllou-se a braços com grandes difficuldades, 
sol)ra o caso, em vez de os colher amorosa- e teve que resolver arduos e clifficilimos pro
mente e os aclmittir ele novo á gloriosa tarefa blemas. Depois de pagar á Allemanha cinco 
ele concorrerem, corno pelo passado, com suas mil mill1ões de francos, criam-na pobre, e uin 
luzes e pa,triotismo., para sal varem a, viela e deputado, não sei si o ·Sr. Guerault, propoz 
fundaram a uaz definitiva de 15 milhões de uma reclucção na verba ou dntaçr7o destimcda 
brazileiros. • · ao theatr·o lyrico. O corpo legislativo ergueu-

Senhores, o povo carece dormir tranquillo, scJ e protestou altivamente contra essa medida 
ou .trabalhar ~·em sustos nem temores. de economia, augmentando de um milhão e 

E', pois, nosso dever chegarmos a um meio aquella verba. A França tambem teve 
accordo, afim ele queninguem seja sacrificado. que resolver gravíssimas questões e aplanar 
Estamos i~1zendo uma republica como aquelles os embaraços qne lhe creavam os legit1mistas, 
amadores que, querendo representar o OtheUa, os realistas, os bonapartistas e os cesaristas; 
cortam-se com o yatagan, por não saberem entretanto, no momento em que as velhas 
servir-rJe do instrumento. monarchias, e em particulal' a tri)Jlice alliança, 

· procuravam por todos os 'modos desacreditar 
FaÇam~se concessões reciprocas. Eu sinto . a sua civilisação, o seu genio reparador e não ver· nesta camara o que se encontra nas 1 cr2aclor, ella reapparece no mune o das gran-

de outros paizes; isto é, um ou mais grupos eles entidades com a sua Expssição Universal, 
não preoccupad.os das idéas dominantes, e por que foi como uma demonstração fulminante e 
consequencia indepeclentes · solcmne do seu glorioso caminhar. 

Ora, inclinando-se para um ou para outro $enhores, gostamos ele citar a todo propa-
lado no momento elas gr·andes decisões, a opi- sito os Estados Unidos em suas manifestações 
nião desses grupos representa urna expressao ele legaes e abstractas ; entreta,nto, ao passo que 
qualidade, e não sómente como o das maiorias aquella grande nação está oil'erecendo ao 
entre nós uma, expressao de quantidade. mundo, somente com os preparativos ela sua 

O SR. FRIWERIGO BoRGEs- Uma especie de Exposiçaa Co!wnbiana,umespectaculo deslum-
cle mediador plas Li co. brante, nós estam às ·aqui embaraçados nas 

o SR. FoNsECA HERMES- v. Ex. será um questões as mais pequenas a que vinculamos 
dia 0 chefe desse partido. as mais urgentes, como si quizessemos pro

var ao universo a nossa incapacidacle para 
O SR. PEDRO AMERIOO- Resolvamos estas constituirmos uma republíca di:fferente de um 

questões políticas, e passemos a tratar ele as- imperio s8m corôa e sem cabeça. 
sumptos menos estereis. Por ahi, me pergun-
tam às vezes:. Como vae o seu Congres"'? Como O SH.. ESPIRl'l'O SANTO-E aliás um imperio 
si o Congresso fosse alguma cousa minha, e si despotico. 
eu nelle não fosse um mero espectJ.dor, <1 um O SR. PEDRO AMEH.Ico - Ha dias citou 
tempo deslumbrado e affiicto. Mas nessa um illustre membro desta camara a figu
pllrase desdenhosa transparece o desconten- ra com que Miguel Angelo quiz symboli
tamento occasionado na opinião pela immobi-~ sar a negrura dos seus tempos, e em cujo 
li.· dade do Poclor Legislativo, que qu. àsi nada pedestal o poeta Strozzi escreveu que aquillo 
tem feito á bem do paiz, quando tudo delle se era urna figura viva, e si não o cressem des• 
espera,va. pertassem-na, que ella fallaria. 
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Não consintamos nós que a ironia do des
tino possa um dia escrever na base do Pão de 
Assucar- calcanhar do gigante que se esten
de ao sul ela barra com os pés voltados para 
a nossa C<1pital como para o seu ataúde -os 
versos com que o grande florentino respon
deu ao lisonjeiro poeta : 

« Grato mi e il sonno e piu l'esser di sasso, 
Mentre che il danno e la vergogna dura ; 
Non veder, •non udir mi e gran ventura; 
Pero non mi destar, deh, parla basso! » 

Resumindo o meu pensamento, Sr. pre-
sidente e Srs. deputados, direi que, por cari
dade patria e dedicação aos nossos amigos 
desterrados, renunciemos um momento a essa 
intransigencia systematica, que tudo difli
culta; cedamos um pouco do nosso orgulho, e 
lembremo-nos que a patria espera com ancie
dacle a nossa ultima pl\lavra sobre a complexa 
questão que ora se agita. 

Resolvida esta, passemos fl. curar çlo pro
gresso moral e material do paiz ; elas ·institui
ções características da c i vilisação. 

A questão financeira não poderá ser resol
vida emquanto ehullir a questão política. 
Os capíta,es existem, mas estão retrahidos ; 
os títulos existem, mas não inspiram con
fiança por eausa da mobilidade dos aconteci
mentos. Ha, poucos dias, achando-me eu no 
Banco Commercial desta cidade, vi a clire
ctoria daquelle importante estabelecimento de 
credito recusar guardar em deposito a quantia 
de 400:000$; e, um pouco mais tarde receber, 
por favor, 60:000$ em conta corrente sem 
juro algum. Est3 facto não sómente depõe a 
favor da confiança que inspira aos capita
listas aquelle banco, como prova a abun
dancia de capitaes immoveis. 

Outra questão para a qual chamarei a 
ilustrada attenção desta camara é a ela dis
tribuiç[o ela vel'ba destinada ao serviço da 
immigração,proporcionalmente, quer á popu
lação dos estc1clos, quer á c:mtribuição ele cada 
um clelles para as rendas da União. 

O SR. AzmREDo-Creio ·que já foram distri
buídas ingentes sommas nesse seiltido. 

0 SR. PEDRO AIYIERICü-Cllamarei a atten
ção du Congresso para uma icléa que deverá 
parecer estranha a principio, mas que o tem
po tornar;~ exequivel. 

Refiro-me á creação de tr·es uni·versidocles, 
das quaes uma em S. Panlo. outra nesta capi
tal, e outra no norte do Brazil, não fazendo 
questão que seja antes na Bahia elo que em 
Pernambuco, e mesmo no Pará, cujas finanças 
estão em tão prospero estado. 

Esses grandes fócos ele viela intellectual 
rasgariam novos horizontes á alma brazileira, 
embotada nas preoccupações exclusivas da 
política local, que se resolve nas luctas elei-

toraes que laceram periodicamente o seio da 
justiça e ela liberdade individual. 

Fallarei igualmente da necessidade da crea
ção de um theat1"o nacional, incentivo para o 
desenvolvimento da litteratura clramatiça, e 
ele outros ramos ela litteratura, expressão sue 
prema da nacionalidade consciente de um 
povo. 

Lembrar-vos-hei a creação de uma galeria 
nacionàl cle pin~ura e sculptura, á qual se 
abriguem as primícias do genio brazileiro, e 
os poucos restos ela arte tradicional que pos
suímos e se vão psrdenclo. 

Descendo a ·outra ordem de icléas, propor
vos-hei a suppressao elas lrterias, que conver~ 
tem as populações das nossas cidades em ban
dos ele desgraçados jogadores. 

Lembrar-vos-hei a necessidade ele se tribu
tar severamente a f'unesta inst ituiçrío elas cor
riclas ele animaes exoticos, nas quaes a nossa 
mocidade aprende a aventurar o que devera 
ser destinado ao bem estar domestico; assim 
como a conveniencia de se prolúbirem os cur'"
sos ele touro\', divertimento estupido e cruel, 
qu.e lembra a fereza elos costumes meclievaes, e 
completamente inclesculpavel em um paíz onde 
urge confortar o ·coração, constantemente 
magoado pelo espectaculo dos máos tratos in
flingiclos aos animaes domesticas e nteis. 

Tratemos igualmente ela scwie publica, de 
que depende o futuro ela nossá raça, a pureza 
elo typo brazileiro, e a reputação do nosso 
paiz entre os povos que queremos attrahir. 

Mudemos, finalmente, a capital para longe 
desta vasta metropole c].e ).Ilercadores, onde 
nas fachadas dos edificios se profttna a arc.lü
tectnra, nas orchestras dos ca(es se profana 
a musica. nos tlleatrínhos de genero se pro
fana a grande arte ela palavra e dos costumes ; 
nos lJrostibulos, noute e dia franqueados á 
crapula elo sentimento, se profana o amor 
e a poesia a intimct ela existencia ; onde o 
capitalista boçal ,profana a riqueza ; e todas 
as influencias cleleter:as, oscillando entre os 
mercados e a porta elas secretarias, tentam 
constantemente profanar a ma.gest:1.cle ela jus
tiça, abafar tudo quanto é aspiração elevada 
e nobre, e repellir para longe de nós as irra
diações do progresso uni ver sal. ( A.poiados; 
muito bem. O oraclvr d abr-açado e muito feli
citado pelos Srs. cleputaclos.) 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 27-1892 

Concede licença ao Sr. deputado Francisco 
Corrén Ferreira Rabello para ausentar-se 
desta capital, para t1·atar ele sua saucle. 

A* commissão de petições e poderes foi en
viado o requerimento em que o Sr. deputado 
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Francisco Corrêa Ferreira Rabello pede li
cença a esta camara para ausentar-se desta 
eapital, afim de tratar de sua saude. 

O motivo allegaclo está perfeitameete com
provado por attestado medico, pelo que a com
missão é ele parecer que seja concedida a 
licença pedida. 

Sala das com missões, 6 ele julho de 1892.
Cesar Zarna.-Frerlerico Borges.-A. Milton. 
··Baptisw da .lJ!Iotta. 

Vão .a imprimir para entrar na ordem elos 
trabalhos os seguintes 

PROJECTOS 

N. 57 A-1892 

Prohibe a conccssao de honras militares de 
otficio.l r! e terra ott mar a qualquer cidadcío 
brazileiro e dá outras p'rovidencias. 

A commissão de marinha e guerra, tendo 
em consideraçiío que a Constituição Política ele 
24 de fevereiro, cedendo ao espírito clemocra
tico do regimen adaptado em 15 de novembro, 
prohibiu a concessão ele títulos e honras ; 

Attenclenelo a que as honras ele postos mi
litares concedidas a cidadãos alheios á vida e 
carreira militar significam distincções e hon
ras que a Constituição não permitte; 

Attenclenclo a que a segunda parte do pro
jecto decorre naturalmente da natureza dos 
cargos; 

E' de parecer que seja adoptado o projecto 
n. 57. 

Sala elas commissêies, 30 de junho de 1892. 
~Pat~la ATyolto, re1ator.-Mwcicmo de lJ!Ia
galhaes.-Pires Ferreira. --Oliveira Valladao. 
-E arao de S, J.l1a·rcos. 

N. 57-1892 

N· 67-1892 

Concede licençct po1' tnn anno sem vencimentos 
ao Dr. Sebit,Stié1o Jose Spnola de rithayde, 
medico adjtmto rio exerccto. 

A' commisEão de p 1tições e poderes, tendo 
sido presente o requerimento em que o Dr. 
Sebastião José Spinola de Athayde, medico 
adjunto elo exercito na guarnição da Capital 
Federal, 11ecle um anuo de licençéL eom ou sem 
vencimentos, para ir á Europa aperfeiçoar os 
seus estudos cirurgicos, é de parecer que 
seja concedida a licença pedida sem vencimen
tos; pelo que offerece o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I' Fica o Poder Executivo autorisado a 

conceder ao Dr. SelJastião José Spinola de 
Athayde, medico adjuncto do exercito na 
guarnição da Capital Federal, um anuo de 
licença, sem vencimentos, para ir á Europa 
aperfeiçoar os seus estudos cir·urgicos. 

Art. 2· Ficam revogadas clispos1~:ões em con
trario. 

Sala das se~sões, 6 de julho de 1892.
Cesar· Zctmct, presfdente.- Fn·ci13Tico Bon;es. 
-llaptist,t da JVlottu.-A. Milton. 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhãa 
seguinte ordem do dia: 

1" parte (até ás 2 horas)- Votação das se
guintes materias, cuja discussão ficou encer
rada na sessão do dia 5 do corrente: 

Do projecto n. 41, autorisando o governo 
a conceder á Companhia Fabril Industrial e 
Constructora os mesmos favores concedidos á 
Companhia Industrial ele Cal e Mar-mores ele 
Caranclahy, .hoje Companhia Progresso Indus
trial ele Carantlahy (la discussão) ; 

Do projecto n. 275, autol'isando o governo a 
mandar p-agar a Justiniano José de Barros, pa
gador do Thesouro Nacional, os vencimentos 
ele s2u emprego , a contar ele 2 de janeiro de 

O Congresso Nacional decreta : 1890 até 25 de março ele 1891 (discussão unica); 
Art. r. o Fica desde já prohibida a concessão Do projecto n 208, concedendo a Anna 

de honras militares de offi.cial de terra ou Maria elas Neves Damasio a pensão aunual 
de l :200$ (l" discussão); 

mar a qualquer cidadão brazileiro. Do projecto n 26, declarando sem effeito 
Art. 2." Os militares que, a pedido, tive- os decretos de 8 e 26 de drzembro de 1890, 

rem demissão do serviço terão, desde que que aposentaram os Drs. Cincinato Pinto da 
pedirem, as homas dó posto que tinham, Silva e Thomaz ele Aquino Gaspar nos cargos 
quando demitticlos. de secretario e sul:-secretario da Faculdade 

Art. 3. 0 Os m~litares clem~tticlos do serviço, de Medicina ela Bahia e reintegrando os mes
por sentença, nao P~dem, tps? facto, gosar mos funccionarios (4" discussão) · 
elas vanta~ens elo artrgo anterr.or .. _ Do projecto n. 20, deste anuo,' autorisanclo 

Art .. 4. Revogam-se as drsposrçoes em 

1 

0 govemo a augment.·ar com 50 o 1 o ela respe-
contrarro. ctiva; gratificação o· vencimento de inactivi-

S R.-23 de junho ele 1892.-Alexandre 

1 

clade elo conferente aposentado da ·Alfandega 
Stochler·.-Baptista da lJ!Iotta.-Barcto de S. do Rio de Janeiro Fabio Alexandrino dos 
Marcos.-Fi'ança Carvalho,-Ni!o Peçanha. Reis Quadros, de conformidade com o aviso 

Camara V. III 16 
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do Ministerio da Fazenda, de 19 de janeiro 
de 1891 (discussão unicaj. 

. . ' -
os actos do governo reíerentcs aos nconteci-
mentos de 10 de abril e constantes dos dect·e
tos· de 1 o e 12 do mesmo mez, cc,m -roto em 
separndo, e concedendo amnistia. a todos o~ 
cidadão:; ücti(los e desterrados por forc;a. t.lo 
decreto de J 2 de abl'il do corrente anno 
(2" diSC1155<1.o); 

Do projccto n. 52, deste :.tnno, reg-ul:ttHlo 
,\, conc<•:-;s~o <l~ n.posent.::ulor-itl.. aos fnnccion:l-. ... . . -~ 

Censtitui(-fín Fetleml ( 1" di~cn:::::-:ão); 
Do pl'''.i<:ctu n. ~t:;, deste :mn(l. :wtot·isandn 

a. al)Crtum do Cl'Cllito ~u) -,lemcmt:tr ncc<:=-~:1-
rio 11a.r:.t pag-amento llo a.ug-mento 1 e "'~nci
Inentos aos teleg-t·aphistas 1lr• J:•. 2" c 2a das~r·.s 
lht R~pa.rlir;·fí.o Gera.~ dos ~cleg:.t·:.tphos. de eon-

(, •.J 

de J8ül (I" ,líscuss:i.n); 
Do projed~o n. 55, deste :nmo. :n\.t01'isanr1o 

a. de:S\1\!í',:t. no c:xereicio corrente, da. quantin. 
480:215::; para nequi5i(,'ão c :Hlnptaçi'ío de nm 
predio p:n·<t. o quartel do regimento de c:,val
laria da. brigada. policial, p~tra tliligencias po
líciaes e. l):J.l'<t va:rías obras no quartet da l'na 
dos Ba.rbonos (2;L cliscussão); 

Do projccto n. 22.5, app~·om!l~lo,n:,, parte que 
' n .. • 

celebr:tdo em :3 de fevereiro de 1877 entre o 
Ministcrio c~o hnperio ~lo extincto regimer~ e 

.. ,-1 ,. • -... 

de Cttttindé) para o ala.rg;tmento e prolonga
mento da. rua, de Gonçalvt?s Din,s, deslle a r·ua 
da Pr:ünh:1. ate ao ln.rgo <.ht :Mãe elo Bispo, em 
frente ao mar ( :3 1 discussão); 

2.a. discu~sií.o <lo pro.jecto n. 44, deste :um o, 
autorisando o governo a conceder permissão 
á CompanhitL }fog-yana, d~ Estradas de Ferro 
para construir uma linhtt 1'errea duplu, da 
estaçilo da Ress::tca ao porto de Santos ; 

2(l. discussão do projecto 4G A, do anuo pas
. sadot dando })rovidencias sobre as promoç~ões 
de 7 de ,janeiro de 1890. 

Segunda pai·te (às 2 horas ou antes)- 2a 
. discussão do projecto n. 42·, deste anno, a.u
torisando o governo a.emittir ate l09.000:000S 
ep1 a.p?lices de 200$ a 1 :ü~O$ par~ en~1n·es: . ~ 

_Republiea ; . 
'.·. ·la discussão do projecto n. 16 A, de 1891, 
:ijulga~do digno de ser tomado em consideração 
,,~o P:fOJecto n. 16, deste anno, creando o logar 
:;·~~·conferente para as substancias chi.niicas 
1'.nas: alfand~o-as de 1 a e 2a ordens ; 
0~::~::pis~ussão ·· unica do projeçto n. 254, autori
'E~ª?. o governo a mandar pagar o meio soldo 
(;;X~~Q~~l?:: ~ .por -vencer a D. Maria Joaquina de 
z;:~r{{-:·:~ ·;~ ~-_ .... "'-· -

·- ' ' . ). ( . 
creando uma. escola de nutchinist.:'ls no estado 
do Parti; 

1 a diSCUSSilO UO projecto TI. 21, deste ;llJnO. 
iBcnta.ndo dos direitos de importaçiio e expe
diente todo o materiat e rnacllini~mo d.e5tí· 
unclos à construcção da F<1bf'ica dr: Teéidl)s 
Paulista. na comarca ele Olind;J,, estado de 
Perm'.m lmco ~ · 
. l :. ~liseu~~ã~"' 11? pro.i~>(:to n. 5::>_. el)ncc,kntl,! 
s: •. ... '1(\ .. • " .; ,~ .. f .• f· . 

rlP expcrlicnte. p:~r;l 0:': m:Ü:.'l'Í;l.C~ rÍ~~~:Iln;lllO~ 
::t illnmina(·ão de Pil':~cicaba. ('il1 :-:. Pa.u!rr. 
enntraetarl:t nr Lltiz Vicente de Soll'l;t 
<~ne1roz ~ 

1 a di~cn:-:~ii.o do pmjccto n. '5,1. concedendo 
<1 D. Hcnriquct:t Carneiro de Mendonr:n. F:ntrc. . . . ~ -, , 

~ 

llCil~ilO ffiCil~:tl de 200.S000 ; 
Di~eu:-::-:.ão elo pro,jecto n. 24-1, do Ulllln IJ:1.~

sa(lo. clevamlo a. 50$ menlSacs a. 1)cn:.:iio M 
7~500 que. inclepcndcntc Ü•:! meio !:=Olrlo. pet'
cebe D .. losep~m Mattos Pinho de Ca:;t.ilho; 

Discn::;siío unic:1. do pn.recer n. 143, re.~ol
Ycndo ~ohrc a pctif;f!.o tle .Joaquim Ah·e:; Fel·
rcira. da. Gama. e sua, mulher. reconhee;cndo a 
incompe_tcnci<t do Poder LegislutíYo p~lra lhzer 

LeYantn-se a sessão ás 5 horas e 10 roi· 
nu tos. 

DOCU":\IEXrOS Qti'E FORA:'II PRESE:\"TES A CO)Dll5-' 
SÃO DE PESIÇÕES E PODERES, RELATI\'OS_A 
ELEIÇÃO DO RIO GRANDE DO ~OrtTE, Ql:E S.\0 
PUBLICADOS POR ORDEM'. DA. ;.lES.:\ • 

.. Illustre cidadão inspector ela Alfandega à(} 
Rio Grande do Norte. 

Augusto Severo de Albuquerque ~ ttran i .. 
precisa. a l)em de seu direito, que mande!~ 
certificar se por essa repartição coast:~ lla"e.r 
entrado qualquar quantidade de ffi<1.terral de.s· 
tinado a um engenho central no Vale de cu
nhahú, no municipio de Cauguarctama. deste 
estado.-Nestes termos, p~de deferimento. 
· Natal, 22 de junho de 1892.- Augwto Se
-cero de Albuque,·que Maranhao. 
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Em cumprimento ao despacho supr11.. do 
sr. inspecto.r desta alíandega, c~rtifico que, 
, li vl'u ele armazens ú. cal'"O da mesmn, r e-
partiçiio, n~o consta haver entrado rnate:·íal 
al•ru!ll dr·stmado a eng-enllo central no , , ale 
•h~ cnnh~\.hú. no mtmicipio <.l~ Ca.n~wn·et',}\~a. 

( l J • (. ' • ... J 

teitií.o de Almeida, porteiro e ndministrndor 
!las c::tpatnsiag da sohl'edita niJandega. pno;:sei :1, 
pt·esentc aos 22 din.s do mez de j nnlto d::: l8fJ2. 
- p,·ttiiCÍSCO LcWio de .:\.[,;Wir.la. 

Jlln:-tJ'C eirlacl:íri goYct·n:ulrH· do e:::t:Hlo de·, 
!tio Gmnrlc~ do Norte. 

All;.!'lli\tu Sevc·ro de /dbucptc•rrpw ).t:il':lulli'i r:r 
Jlreci:.:a. :1 l;om dr~ ::cu dil'eito, que lhe mn H<lt~is 

0 0 
o• I ' ·, • ' ,.,f _. •:"o .\(I'" • :..\I t 

plicatüt~ tcnll:t lev;tnt:u.lu- ou e:'tt~ju, tr·:: t.ando 
lfe te,·;:uíal' tl>rrrptmllio. ou cmprezH, p:tr·a run- , 
da~·ão dr~ um eng·en I! o Cl'n trai no Ynle de 

-
illft.fiiJ!{I] ./lf.J'I~Oí ' (~" .-.;,:c;;•et,r,,·!o) 
(i" s~r..; ;·ttw·io). · 

C\\n 1:t 1u. >numCilW> \.e \\tlgu:u·~C·.t:.'o.nY;" 1. e;;tl) Ao nteio-tH::t l)l'OCt:l\e-:-e it chaHmt\a. iL qua.l 
cswdo.-Xestes termos pede delé!l'imento. respondem os St·s. Bcrn<mlino lk Campos, 

XrJa!. :?~do junlJO de 1892.-Aw ,,:;h Sr:- A1~~redo, Athaydo .Juniol', Paula. Uu!mnrãe:O:, 

sente i'lOs 22 dias do mez dejunJJOrle 1892.
Ccmíimne.-0 se.cret<\I'io 1nte.rino.- JoO.IJ.I,I.~m 
Rapo1 ~.-•o da Ca;nrwa. · 

Apresentou conhecimento de haver pago no 
thesouro do estado, a quantia. de I;o:;GOO réis, 
proveniente da rwesente certidão. · 

Secretaria do Governo, 22 de junho tle 1892. 
-0 cltefe de secção, Jlc1·meneJitdo T. lJ;·autio 
de 31e!lo. 

Illustre cidadão inspcctor ela thesouraria 
de fazenda do estado do Rio Grande do 
Norte. · 

A~gusto Severo de Albuquerque .Jlr:.r·<1nhüo. 
precJsa, a bem de seu direito, que mandeis 
certi~car se nessa re-partição eonst:.1. que o 
supplicante tenha organisado companhia para 
levant.amento de um eno·enho central no Vale 
de Cunhahü, município 

0

de Cauguaretama, ou ... . . 
construcÇão.-Nest~ termos :pede deferimento. 

NatnJ, 22 de junho de 1892.--4-t!gusto Se-
tero de A.lbHqtrreqttc .Ma,rcmlu7.o. · 

Em c:umprlmento do despaCho retro,certifico 
que_ nesta repartição não consta que o peticio
narlO_ Augusto Severo de Albuquerque Ma
ranhao, tenha organisado companhia para o 

.João ele Siqueira, .Toiio Vjeira, Luiz de .An
drade, Espirito Santo, Bellarmino Carneiro, 
Tlleophilo dos Santos, Oiticica, h·o do Prado, 
Oliveira VaUadão, Lea.ndro ::\-Iacid. Felisbello 
Freire, Augueto de Fr·út;t.~, 'P<nllo ArgoJlo, 
To~ta, Zama, .Artlmr IUos. Ciarcin, Pires, Mar
colina Moura, Severino Vieira, Santos Pe- · 
reira, :VIilton. Fr·<"mcisco Sodré, Dionysio Cer
que.ira, Leovig-íldo Fllgneirn.s. Bai"Jo de São 
Marcos. Sebastião Landulpho, Prisco Paraiso, .. 
Horacio Cost<t, Fomeca He1·mes. Nilo Peça.nba, . 
Crba.no ~Iarconde~.Cyrillo de Lemos, Oliveira. 
Pinto, Vir·gílio Pessoa., Fr<tn~n. Carval4o, 
Baptisia. da. Motta, Fróes da Cruz, Alcindo 
Guanaba.ra., Erico Coelho, Sampn.io Ferraz, 
Lopes Trovão, Furq uim. '.'{er~eck., . Yinhae~,.-

João Pinheiro, Pacifico :VIascarenhas, Gabriel 
de Magalhães • .Leonel Filho, Ch~o-as Lobato~
.racob ·da Paixão. Alexandre Stocli:ler, Fer- · 
reira Brandão, Gonçalves Chaves, Viotti, Ma
noel Fulgencio, Aristides Maia, Gonçalves:
Ramos, Carlos das Chagas, Domingos Rocha, _ 
Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, · · .. 
Ferreira Pires, João Luiz, Glicerio, Cesario,!. · 

,-•.; 
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Motta Junior, Moraes Barros, Carvalhal, 
Mursa, Paulino Carlos, Costa Junior, Alfredo 
Ellis, Moreira da Silva, Almeida Nogueira, 
Rubião Junior, Julio de MesquitR,Brazilio dos 
Santos, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de Men
donça, Marciano de Magalhães, Eduardo 
Gonçalves, Fernando Simas, Lauro Muller, 
Carlos Campos, Schirnid t, · Lacerda Couti
nho, Alcides Lima, Cassiano do Nascimento 
e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão . 
Deixam ele compttrecer com causa partici

pada os Srs. Jose A velino, Miguel Castro, Re
tumba, Meira ele Vasconcellos, Pontes de Mi
randa, Seabra, Fonseca e Silva, Manhães Bar
reto, Viriato de Medeiros, Jacques Ourique, 
Mayrink, Jesuíno de Albuquerque, Francisco 
Veiga, Lamounier, Matta Macltado, Alvaro 
Botelho, Americo Luz, Dutra Nicacio, Corrêa 
Rabello, Lopes Chaves. Angelo Pinheiro, 
Carlos Garcia, Adolpho Gordo e Menna Bae
reto. 

Deixam de comparecer sem causa partici
pada os Srs. Ucllôa Rodrigues, Rosa e Silva, 
Pereira ele Lyra, Villa Viçosa, Alberto Bran
dão, Joaquim Breves, Luiz Mumt, Figuei
redo, Cosltt Senna, Ferreira Rabello, Monteiro 
da Silva,,. Martinho Prado, Domingos de Mo
raes, Cincilmto Braga, Victorino Monteiro, 
Pereira da, Costa. Julio de Castilllos,Borges ds 
Medeiros, Assis Brazil, Thomaz Flores, Ho
mero Ba.ptista, Rocha Osorio e Fernando 
Abbott. 

E' lich1 e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA 

O SR. PRESIDENTE- Não havendo numero 
para se votar as materias indicadas na ordem 
do dia, vamos entrar na 2" discussão elo 
projecto n. 44, deste anno, autorisanclo o go
verno a conceder permissão á Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro para construir 
uma lniha ferrea dupla da estação da Ressaca 
ao porto de Santos. 

O §r·. 0of9·ta Machado-Sr. pre
sidente, a Companhia Mogyana requereu ao 
governo ela União o prolongamento da sua 
linlm até á cidade de Santos ; este, porém, 
entendeu que devia declinar para o Congresso 
o deferimentocle sua petição. o 

A companhia f'nncla-se para isso no decret
de 16 de outubro de 1890. Segundo esse ele
ereto, a companhia conseguiu a concessão de 
levar a sua linha de estrada ele ferro do Ja
guara até Catalão, no. estado . de Goyaz ; e 

nesse mesmo decreto foram feitas mais . duas 
concessões, uma ao Banco União de S. Paulo, 
e outra ao engenheiro Francisco Murtinho, 
mas ambas as concessões foram feitas no sen
tido doentroncamento ser feito na Estrada Mo 
gyana. 

Na primeira concessão, o Banco ele São 
Paulo deveria fazer a sua linha partindo de 
um ponto entre Uberaba e Uberabinlla para 
Matto Grosso; na segunda devia partir do ponto 
terminal da estrada Mogyana, em Catalão, 
passando por Goyaz', Cuyabà e S. Luiz de 
Caceres, no extremo de Matto Grosso, limite 
com o estado ela Bolívia, e nes;e sent'clo es~as 
estradas foram consideradas de interesse 
geral. Tendo a companhia requerido, como 
disse.ao g·overno, este declinou o deferimento 
para o Congresso. 

Devolvida a petição ao Congresso, Sr. pre
sidente; a illustre comrnissão, que estudou a 
materia, apresentou o seu parecer üworavel 
e e aquelle que se acha em discussão. 

Esta materia, Sr. presidente, está tão elu
cidacla, tão brilhantemente discutida, que é 
clesnecessario alongar-me sobre semelhante 
assumpto; e,si venho á tribuna,é tão sómente 
para chamar a attenç.ão de meus collegas so
bre este assumpto, uma vez que é da nossa 
contingencia, e em certas circumstancias, não 
prestamos a attenção devida áquillo que va
mos votar. 

Sr. presidente, em primeiro logar, direi 
ligeiramente o que é a Companhia Mogyana ; 
em segundo lagar, tra.tarei de demonstrar a 
legalidade de sua pretenção; em terceiro la
gar, da sua legitimida,de, e finalmente das 
grandes vantagens que resultam da conces
são. 

A Companhia Mogyana tem actualmente 
um percurso de mil kilometros, mais ou me
nos. 

O seu ponto de partida é Campinas, e já se 
acha além da cidade de Uberaba. 

Ella serve uma zona immensa, que já 
produz muito, que tem um futuro immen
so. 

Esta estrada, Sr. presidente, não póde dei
xar de ser considerada uma estrada geral, por
que liga actualmente dons importantíssimos 
estados-o de S. Paulo e o de Minas--e em 
breve 'ligará tambem o estndo de Goyaz e mais 
tarde terá ele ligar tambem o estado de Matto 
Grosso, e, afinal, ainda a Bolívia com todos 
esses estados . 

Tratarei agora, Sr. presidente, de mostrar 
a legalidade elo pedido que faz esta compa-
nhia. , 

Ella não pede ao Congresso que lhe garanta 
subvenção ou o juro dos capitaes a despender; 
ella garante o interesse e o respeito ás zonas 
das outras estradas. 

Ora, sendo assim, Sr. presidente, não. pode--
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mo:-; in,·oen.l' clireit.o:; de tet·ceh·o:; <:ontnt a pr::.!
tenc;:i:o ria l'elerida. cornp:tnhíu.. 

-, • • •• • ' • {f ... 

- . . , c 
li"itimid:u.l<•. 

"'A C:unar<"t e o p<tíz conhecem o e$-tado em 
t uo se acll:t a impor·taç·tío o ex or-taç·::io no 
porto de '•1n os. 

Etn consc(tnench:t do grandeacet·vo (le oh.\e
ctos impor·tndos naquclle poeJ;o e dtt grande 
expot·t;lt:ào. tem-se dado o s:·guinte: 

(;e,wros importados pa.ra. o commercio teem 
permanecido no pm·to de S;mto~ ::;em seguil' o 
5Cl1 rle:-ÜllO. . 

J'CIJ1 U JJl1lllCI1S0 })l'f~ÍIIlZn. lll (I 1:0: O :O::llCf't'l 1' . 

Sr. pt·e:'itlmitc, purquc.• n:io 11:1. sin:ir• utn:t. <'="
trarb.rtne conl.lnz estes JH'Orluc:tn:; d~ impol'· 

.:- ... .. . .:- . . . ~ . 

A expot·til.\'ii.o tem ~ido til o gT<'I.llrlc q ne ha. o 
itt'tlrll1111o de car:.;-;s do in/;et·íot· p:tl':t t!stn 
por:o, de 1notlo quo o~ pro'ltH.:torc:; e::;tfi.o snf-

. .,. . ' 4 • ; ,; , • , "'"~ i e 
é clame nín~rrern p1:dc tleixar· dt! e\·i,Jent,e
meut.e e;·eonhet·er· o:-< immPn:-<os pr~] ttizo:; qm· 
e.~tii.n ~o(tt·endo ()::, C',St.~\.dm; 1\\~ S. V•mt') ~\in-;-..~ 
cGoya.z, ~~ ó claro o pr<;jub:o que da.lli pt•ueede 
par<1. o;: corres puhlieos rla. propda. Cniii.n. 

S1·. pt·c,;;itlent.l~. rmr:L most.r·;n· tlc morto 
p.tllXLYel as ditnculdade:' com q nc lltcta.mos. Yott 
l'(!!'erit' ;t, cus:t um lhcto que se deu commi;:o. 

H:t !-!2is mezés, ma.ndei um carregamento de 
sal. de S. Paulo p:.Lra :t minha íltZenda. deno
minttlla, Vill}t Costhm. Fol'l.(ado pelt1- neces~i
(.kule e nií.<J chegando este :::a.l a.o ::;en de~tino. 
mandei Olttro ca.rre(•a.mento.Iw. ue.-: mezes.e até 
tO.Je consta-me que nã.o c wgou :.t seu destino. 
E' pl'edso no~1.t' que de S. pa.ulo it minha 

fazend;t vae-se em um dht. Por que se dão 

O Sn. OlS'I'A MACHADo- E. natural que 
e:-:tc tlt.cto sr~ <lés5e em c:onseqnencia da. impos-. . . . . ~ . .. 

~ (. . '· 
transporta I· estes genceos ; mas é n:"ltural que 
estas tlnas comp:1nll itts, prindpalmont~~ <1 Pau
liste~. tentem antes de tudo e teat :" JO t· · " < !:: 
c·u•<T·1<:: 

< Q~·';: ':;!,' • ~~~'i;\1\'..'. ~'>t'C , 1'&S~;(I;~ Cll'C\J.)))SÜtnc1a;s 
::t Camara perccJ,e a. jn~tic;:J, .com que n. com
misstí.o deu seu pa.rec:::r whrc túo le.gitima .• 
justa e lega.J p1·et:~1H;ii.o. -

Sr. pre~it.lente. d:t cunccs~ii.n peuílln. e appro
vacla pela. <:r,mmí:'siio :-;ú l't~ilnlr.am henc1icios 
gera e:-:; pa 1':1, a, :-;oeic1huh~. 

Ern rwiuwit•o lo!.!·:q·. lm liu!ilid:tdr· 1111~ r.t·:m~
püt'Ü"S í:~ l 'tln=-e~·niut,<•mt•nte lhcilid:11le na:-: reln.-
1;11C:-< l'lllllllll'l't:l:.l.t'~ I' iU'I li iU P I 1.' !'\H il. ucn 
apru·ar" pt•udndptiP :-:na~ ln.\'0111':1~: l'lll :-:e
g11111lu [u~_:tl', hn. ;1. ~t':tll·lP v:~.ttl~ t;.!'l~ll\ th; ('.\' it:at· 
' .. ' \ , , . . 
p;t.l'iL !I qttl' :o;t• l'lll}ll'l'g'allt lllllit,u;o; ftl'i lt:o~. Cl\la, 
\'t•z t'Oilt'Pdirla n. JlCl'llli:-::-:;ir• ljll!~ l'e•h• a )Jo .. 
' 9 '\ôtW.\ '":'\.\':':' '))'IW ,.:. ;-\\~~·~l n. ) ltien ,tl:-1 il~ 'tllllUS-
l.l'ia~ n :'1. {:1.\'fllll':t. 

011 tt·:L cnus 'IJ ueuci:t \':LIJ t:~j•J:O::I. 1\ fJIIe o::: co
n·e~ pllhJiCOS,f!lll' e:ll'l't';..:'itlll t:OIIl it. ;,!'al':tlli;ja de 
j 11 t•os a. E:.:l.t':ltl:t de Ft:r·t·o ~lu;.ry:uta.dt• . • laguat•ú. 
ati· Cnl.alií.o. tct·:io ln;.!'O fJ ue a e.-:tJ•:ldn chegue 
n. ~anto:; ' '· Yanr;t~c~m ti<~ :->c vct' exoncmdn, 
rleste onu~. · • 

C>ut1·a va.nl;;lg'nJ!l ~.·.a $egnintc: erita.r-se que 
haja. nmn. cr.mt•tdol'ia eent.t·a.l. sempre morosa, 
em nrt·: uizo dos int.et·esses tle~t.a. com n.nhia .• 
. On m illllllCnsa, van ·tgem consist,::- em se t ar 
a respon:-:abilidode direc~t e lmmedintu. à Com
pttnhia. 1'Iogyana, em rela.<:.ão a. todos i1quelles 

. . ~ .. . . 
. e t. 

'P\)1'(1Ue li~\O \1n- meio r\e transpo'l.~tes. A Com- serem transportal\os. J\ctualrnente üà-se o se
pat~hia :Mogyan~, tem em sua garga:r:tt<t uma guinte: um individuo tem um conhecimento 
espmlla. e é a Estrada Tngleza e .P<tnhstn. Ha de ter embarcado os seus generos na Estrada 
difficnldade na. bal1leação das carg:as da Mo- Mogyana, e nunc:.t mais sabe o destino que ti~· 
gyana para a Estrada Pauli~ta, por que a sua veram esse:; generos . Si reéorre ú, 1Iogyàna, 
bitola e diversa. ella manda que recorra li. Inglezn., si recorre á 

A companhia Mogyn.na tem tido occasião Ingleza, esta manda. que recorra à Mogyana. 
d~ ftcar~empre cC>m 145 \\"<."'.gons carra.gados e E' um verdadeiro ,jogo de empurra; e afinal 
parados na estação de campinas, porque os de contas, quem é o prejudicado? E ' aquelle 
seus armazens estão &barrotados: que tem confiado. na melhor boa íe. -a ·estas 

. . . companhia:s aquillo que lh~- :pertence. Para 
Mas o que e m~1s escandaloso e re~ugnante e isto é preciSO que em occasmo opportuna o 

que a. Companhi"3o Ingleza não ha rntuto suspen- con(J'resso lance as suas vistas, afim de to~ 
deu o transporte de cargas com destino á Mo- mare alO'umas medidas. Si a estrada for dl~
gyana, porque não podia transportal-as. Em rectam~nte a Santos, remove-se ~ste grande· 
eon.~u~n.e.\a ~m~m. a. Mogya.na. ~U'6!Jend~u. o inconveniente .. (.-:l.poiad.os.) 

o . , • ' 
Qual a razão deste facto ~ · duplicado a producçã.o da. zona. d:J. Mogya.na., 
E' :porque falt.l.va-lhe carvão, e as duas com- assim como a das outras zonas de s. Paulo, a 

panhias,a In:.;leza e a Paulista.,niío podiam le- continuar este estado deploravel, afi:Hctivo e 
· var--Ihe de Santos este caz:vão. . desesperador, que dirá a rociedade ~ Quando.· 

Entretanto a ~ogyana tmha 2.0 nav10s car- 0 Congresso Nacional. a. quem se recorreu: para. 
r~o-ados de carvão em Santos ! remedial.' -estes gta.nde.s inconven~e~tes~ ·~,!lk 
. O Sa. CosTA Jm.-roR - Não podia nem que- :esquecido C?tnple'UI.mente a sua m1ssa.o, e jiaéiO' . , 

r1a.. tem cumpr1do o seu deverL.. ·: 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1507- PÃjgina 4 de 39 

·126 Sessão em 7 de Julho de 1892 

E nem se diga que precisamos de uin :plano 
<reral de estradas de ferro. 
:o Em S. Paulo, as circumstan~ias, tal v~z 

. mesmo o acc;; , ... :::; 
. estradas plano de modo completament~ satisfa
,ctorio. Alinha Sorocabana, serve per~ertamente 

prehendicla entre e5te e o Tiete ; a Estrada 
JnO'Ieza e Paulista servem p3rfeitamente toda 
a ~rea comprehendida entre o Tieté e Mogy
O'uassú; e ftnalmente a Mograna serve toda a 
~ona comprehendida entre o Mogy-gun.ssú. e 
os limites ele Minas. 

Po1• consequencia chamo a attençii.o dc.t 
Cama.rn, llara este n:;;~umpto. O parecer da 
commissão attencle to<los os interessí's un. so· . .. : ' . •, 

com a legitimidade. Portn.nto. a commit:~si'i.o 
não fez mais do que rem ler lmmenagem ú, 
verdade · o seu mrecer nüo u ~lnt1o um tr·i-
buto a ,jus l\$ ; e ne~tes ~l'tn?S ~\?~ro que 
a Co.mn:ra. appt'o\·e, :::em mn.ts u1scussao, o pl'C· 
sente projecto. (.i\lH~Lo út.:iH. Uuito bem. ) 

Emenda ao ~)J"fljf]cto n, -14 

• Fica o governo igualmente nutorisado a 
conceder permissão á Companhia Paulista de 
Vias Ferreas e FluYiae.~ a prolongar a sua 
linha ferres. da estacão de Jundia.hy ate ao 

s. ba tiã o de . 
:passando pela capital do mesmo estado, sem 
onus algum para os cofres publicas. 

bião Jtmior .-Julio de ].fesquita. 
O SR. PRESIDE:\"TE- Havendo numero. in

, ·terrompo a discussão do projecto n. 44, ate á 
-conclusão da votaç-.â.o das materias indicadas 
· na ordem elo dia. 

Votação do projecto n. 4l,.a.utorisando o 
governo a concecler á Companhia Fabril In

-dustrial e Constructora os mesmos fa. vores 
·concedidos á Companhia Industrial de Cal e 
·. Marmores de Carandahy, hoje Companhia 
.ProgressO. Industrial de Carandahy (la clis-
cussão). 

E' posto a votos e adaptado .para pa..~ar a 
:2a. diseussão o seguinte 

PROJECTQ N. 44 

·O Congresso Nacional resolve: 
. 1trl. 1. ;,- Fica o Poder Executivo autorisado 
;~&':; conceder â. Companhia Fabril Industria!- e. 
~nstructora os favores constantes do aVIso 
~~::75 de 30 de julho de 1889, em que se esta· 
~~u·;. para. a Companhia Industrial de Cal 
~:!;~;~á.rm()res de Caranda.lly, hoje Progresso 
:-:'~:1!?-w ·,··~.!:,:; .~ :.:>.· . .:., • 

Industrial de Carandahy, a tarifa especialp:1ra 
'" exportaçiio de cal. 

Art. 2." R3vogam-se as disposições em con-
i . 

Votação do projecto n. 275, autorisn.ndo 0 
governo a mandar pagar a Justiniano .Jo3e de 

, o . ~ 

vencimentos de seu emprego, a contar de 2 de 
jane~ro d~ 1890 ttte 25 de março de 1891 (tlis
cussttO umca). 

E' posto <t votos e approvado em discussão 
unica e enviado á commissão de redacdio o 
seguinte • 

l'Rú.TECTO X, 2i5 

PRO.JECTO N. 208 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica · concedida .a D. Anna Ma~ ia. 

das Neves Damasio a pensão annual de 1 :200.~ 
em attenção aos relevantes serviços prest<.~do~ 
à patria por seu fuíado marido Dr. João Jose 
Damasio: 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

E' annunci~a a votaç'io clô projecto n. 26, 
deste a..11no, declarando sem e:treíto os decretos 
de 8 e 26 de dezembro de 1890, que aposen· 
taram os Drs. Cincinato Pinto da Silva e 
Thomaz de Aquino Gaspar nos cargos de se
cretario e sub-secretario da Faculdade de 
Medicina da Bahia e reintegrados os mesmos 
funccionarios. 

QUESTÃO DE ORDE~ 

O Sr.Presidente-0 Sr.Jo vice-pre· 
sidente não considerou este projecto como sendo 
de exelusivo interesse individual, e por ~ 
razão não o subordinou a uma só discussao, 
mas ás tres discussões regimentaes. 
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individual, o projecto entraria depois em se
gunda discussão, si se verificar que só se trata 
<le interesse individual, o projecto serã.jul
gado definitivamente approvado . 
· A mesa., porem, repito, encontra-se em dif
ficuldades para r~.sol ver, porque nãoteve, de 
l10ntem para lwje, todos os elementos :preci
sos de esclarecimento pa,ra apoiar a, sua deci
são; a m~sa ignora si de facto o jul~mento . . . , , 
.alJOSentadorias importa na destituição de ou
tros funccionarios. 

softrer um~ · 

0 SH .. SEVER.L"\0 VIEIRA diz que, quando 1oi 
annunciada a discussão deste projecto pelo Sr. 
}

0 secretario,que occu:Rava entiio a cadeira da 
presidencia, levantou-se a questão de saber si 
o projecto devia ser sujeito a uma sõ discussão 
ou a tres. Nessa occasião levantou-se e decla
rou que, si fosse uma só discussão, desejaria 
apresentar varias emendas ; entretanto, que, 
sendo, "t!es disc~sões •. como foi decidido pelo 

. ' 
das, por ser <t primeira discussão . 
. Assim, pois, espera que lhe s~ja resa..Ivado 
direito de a resentar emenda · s 

O Sr. Zan.1.a (pr~ra uma ex plicetção) tenda que o projecto tem uma só discussão~ 
ioma a liberdade de dizer á Camara o í!Ue ha o SR. PR.ESIDE~E- Nas circmnstaP~ias em 
a este respeito. que eski. a quest<"i.o, me parece que a mesa in-

Os (lous empregados de que se trata e que terpretará ·bem os sentimentos da casa, man
~ccupavam cargos na Faculdade de Medecimt tendo a decisão do Sr. 1° secretario, que como 
da Bahia, sem que o pedissem, foram a.po- presidente decidiu a questão. 
sentados e substituídos por outros funccio- Considero, portanto, como não sendo unica 
narios nomeados na data, do decreto a que se esta votação. . 
refere o projecto. Em seguida é posto a votos e adoptado para 

O SR. SEv'"ERINO VtEru-Si o projecto está passar á 2:1 discussão o seguinte . 
em discussão peço a palavra • 
. 0 SR. ZAMA.-Perdão ; ha de ter para com- PROJECTO N .• 26 

~\go, ao menos, a tolerancia de supportar 
.que historie 0 que ha. O Congreso Nacional decreta: 
~~ega-se que este projecto fere direitos ad- Art. l. o Ficam sem e:ffeito os decretos de 8 

~)Ur1dos, por isso ue a rovado elle :ficam e 26 de dezembro de 189 ue 
. sa os o~ novos funccionarios. Mas di- Drs. Cincina.to Pinto da Silva e Thomaz e 
~~ adquiridos de funccionarios ~ó se con- Aquino Gaspar nos· cargos de secretario e 
IICUU de dez annos de exercício; e. portanto, snbsecretario da Faculdade de Medicina da.
na.hypothese não ha o:ffensa a direitos ad- Bahia, e reint~arados os mesmo funccionarios. 
quLridos. A Camara. portanto, só tem de Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con
r~lver sobre a reintegração desses funccio- trario. 
nar10s, si se entende que o projecto deve · E' posto a votos eregeitado o projecto n. 20, 
ter tres discussões que tenha ; si se entende deste anno;·autorisando o governo a a.ugmen-
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ta r com 5o o /v ela respectiva gratificação o 
vencimento ele inacti vidade do conferente apo
sentado da Alfttndega elo Rio cleJttneiro, FalJio 
Alexandrino elos Reis Quadros, de conformi
dado ('0111 o aviso do Minislerio dtt Fazenda 
de 19 de janeiro de 1891 (discussão unica). 

E' ttnn unciada a votação do projecto n. 22 A, 
do Senttdo, approvando os actos do governo 
referentes aos acontecimentos de lO de abril 
e constttntes elos decretos ele 1 o e 12 elo mesmo 
mez, com vo:,o em septtmclo, e concedendo 
amnistia a todos os cid:1clãos detidos e desterra
dos por força do decreto de 12 de abril do cor
rente anno ( 2' discussão). 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. ZAMA (pe:a onlem)-Sr presidente, 
peço a V. Ex. que, nesta votação, submetta á 
consideração da Ca,mara, em primeiro logar, 
as conclusões do parecer da commissão ele 
constituição, legislação e justiça, approvando 
os actos elo governo referentes aos f~wtos de lO 
e 12 de abril, afim de que não fique pr2ju
clicado o voto em separado. ( Trocam-se 
diversos CtfJal'ies ) . 

O SR. CASSIANO DO NASCii\IENTO (pela or
dem) Com o devido respeito que me me
rece o nobre deputado pela . Balüa, peço li
cença para dizer que é absmdo o que S. Ex. 
aca,ba de requerer. (llpoiados e nao apoiados.) 

E' absurdo em face da lei que rege os traba
lhos desta casa. Não se comprehende, que se 
vote a conclusão do parecer antes de votar os 
artigos do proj e c to. (Apoiados. ) 

A minoritt está no desejo ele maximtt cor
clittliclttde para com a maioria, não quer crear 
difficuldacles, quer agw dentro da lei. 

E em Reu nome aôsevero aos illustres 
membros clà maioria que não nos retiraremos 
da cas<t e, ao contrario, ajudaremos em tudo 
que SS. EEx .. julgarem que é neceosariopara 
a manutenção rlo bom nome do paiz; mas en
tendo que não ha necessidade de sacrijlcar a 
lei da casa, votando em primeiro logar a con
clusão do parecer com preterição elos artigos 
do projec:to, que todos queremos votar. 

Pedirei ao Sr. presidente que respeite o re
gimento e não admitta o requerimento do Sr. 
deputado pela Bahia, porque é u·ma inversão 
das praxes regimentaes, e caso o Sr. presi
dente entenda que não tem competencia para 
resolver, o que não lhe parece certo, ainda 
appello para o sentimento :da illustre maioria 
e peço-lhe que não admitta tal precedente, 
que respeite a lei da casa, e não faça disto 
questão politica. . 

Approve-se a amnistia e garanto aos nobres 
deputados que.a minoria contribuirá para se
rem approvados os actos do governo, si VV. 

EEx. àe3ejam... ( Var·ios Srs, dep~ttaclos inter
rompem o orad01-.) 

Como dizia, a minoria concorrerá com a 
sua presença, para que sejam approvaclos os 
os actos do governo, fl:i esses actos merecerem a 
approvação desta maioria, salvo o nosso direito 
de, como representantes da nação e como 
juizes desta, magna questão, pronunciarmos o 
seu veridictam, de accordo com as opiniões 
anteriormente emittidas. 

Nestas condições, parece-me não [)a ver ra
zão para cliscordias entre minoria e maioria, 
discorclias que produzem estremecimentos fu
nestos fóra deste recinto. Antes ele tudo con
serve-se a ordem para a integridade e o 
engrandecimento elo paiz. Vote-se a a:mnistia, 
ponha-se um véo sobre tudo isto, e collo
que-se a Camara superior ás proprias paixões 
(Apoiados ) 

0 SR. PRESIDENTE·-Não ha no regimento 
disposição alguma que me autorise a rejeitar 
o requerimento do nobre deputado pela 
Bahía... · 

O SR. ARTHUR Rros.·- I-Ia sim seühor. 
0 SR. PRESIDENTE. .. . e si h a peço ao 

nobre deputado que me interompeu, a bonda
de de me indicar essa disposição. 

As unicas disposições elo regimento a resp~ 
eito ele emendas, são as que mandam pre
ferir as emendas restricLivas, e suppressivas. 

Nií.o ha disposição ao regimento que me 
inhaba de submeter á approvação ela casa o 
requrimento do nobre deputado. 

( Tr·oc•.un-se vehementes apw·te.~.) 

0 SR. PRESIDENTE -Si, porém, OS nobres 
deputados se oppõem, peço que me indiquem 
a disposiçilo r2gimental que me impeça de 
submetter a votos o requerimento elo nobre 
deputado, visto como o nobre deputado, 
acaba ele dirigir á casa um requerimento. 

Neste caso a me~a cumprirá o seu dever. 
O SR. ARTHUl~ Rros (pelaordem)-Sr. 

presidente , V. Ex . ha ele permittir-me 
que antes de desenvolver a questão de ordem. 
que me traz á tribuna, dirija á mesa urna 
p2rgunta : sobre que materia vae versar á 
votação~ 

0 SR. PRESIDENTE- Sobre a materia dis
cutida- parecer da commissão e o projecto. 

O SR. ARTHUR Rros -Sr. presidente, a 
materia ora sujeita ,á discussão e votação,. 
é o projecto vindo do Senado. (Apoiéidos.) 

O regimento assim o determina. E' a vo
tação desse projeco que lm de preceder a todas 
as demais votações ( Apoiados. ) 

As conclusões elo pttrecer ela commissão de' 
constituição e justiça não pódem ser acceitas 
pela castt sinão como emendas ao projecto do· 
Senado ( Ap9iados.) 
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Esta e a primeira parte de minl1a argu- mento, não podia acceitar a conclusão deste 
menta.\.ÜO, co~ que resp~·ndo a V. E~., q?andp parecer, nem submettel-o a discusão. . .. . "' ·- . 

v' ' ções referentes á votações de emendas q_uan-
do estas são amplia ti vas , restrictivas ou 
;; · utivas. 

Sr.}Jrcsidente, ha uma outra disposiçrto que 
re a:pl)lica inteiramento ao caso e é o art. 128 
que diz (W) : 

<< T<wminada a 3" discussão do pro.jecto ... 
(Ynriu.~ Si'S. deptt!rJ-clos interrompem o ol·a

do,..) 
0 Sit. ARTIIti'R RIOS (comji)rç(t)-Ainda não 

pet·di n bom senso para saher qne a questão 
'iersa ~1)1\rc ~rojecto em ~·' cliscuss~o e não em 

~~wln-s«~ cnuduida por vot.aç:1o dn. camm:a, o 
prc~idl'llte por:·,, primeiro a. votos a~ emendas 
c de 1nis 1n·opora :~ C;.~.ma.ra si aüo11t.." o pro-
,1ecto 1'0111 a" emcn( as a.pprova< <t )) • 
. r di:'posi(,~ilo cta1·n deste a.l'ti~o estabelece 

fJilC ~~·, nn. :3• «liscussão a. votaQ<"LO de emendu.s 
!lere pl'E~ceder a votação do projecto, ou mn.
teri<~pl'incipal. (VarlQ.'' 81·.~·. dep1.1ttl'los intP-1' 

l'tllllJietH V 0r11dOl'.) 

O S\t. An.Tnuu. Rros-Sr. peesidente, si a 
re,..-rra geral não t'o~se votal' n materia princi
pal: anws d.e votar ~ emendas;_ este <trt. 128 

(. (. , ( ·-
hende que uma lei tão meuit.:wa com í'oi esta, 
contenha. disposiç:)es desnecessarias e inuteis. 
J oiwl,js · 

J• • 

em qualquer discussão otrerecer emendas ou 
artigos additivos que não tenham relação im.-
mediata com a ma teria e e . » 

Ora, Sr. presidente, tratando-se de um pro
jecto de i\Ininist)·a, <\p)!l'ovado pelo Senado, 
não se podia offerecer como emenda a appr0-
vação do estado de sitio e das meuidas re
pressivas. 

0 SR. ALCIXDO GUAK\13.\.RA - Isto e co usa 
deba.tida. 

0 SR. .ARTIIUH. RIOS- Não estou dis
c,utindo propri<~ 'ller~te_ a. mate ri~. estou <le-

jccto;; p(Jde preceder a vota.çiio tlas C'mend:.l.s . 
U:-.r.\ Voz:-Não pude mas deve. 
O SR. PRESIDE~TE-Mas ít mesa tem visto 

que da. pro}n·ia banca.da partem requel'imentos 
no sentido de ser votado emendas e substi
tutivos antes da matcda principal. (Aparte:~ e 
ptotesto.~). No caso actual trata-se de votar 
proposiçties importantes e c:t que se quer pre
terir nào e dependente da outrn. 

nr-e ;\11 o u. me~i\. na.o omot\ <!e \ )e\'\l.Ç<\0 
algumCt, limitou-se apenas a submetter· a 
consideraçii.o dn. c<.tSa o rer1uerimento apresen-

E sempre repugna ao hom senso votn.r ma-" 
teria accessoria, antes da materia principal. o Sr. 1:<--.rancisco Glicerio
q Sa. AL:\IBIDA NoGt.i'Enu-A hypothese Sr. presidente. quanto á inter·p:retação do 

esta no proprio artigo que ucaba de ler. regimento.- cleu-a jú. V. Ex. t<1o racional e 
\T,·oc,r,m.-se 11iv:rsos ap11.rtes). e.quitativ8., que me sinto desobrigado de con-

0 SR. ARTnUR Rios-Como se ha de emen- siderar o que .jit disseram soln·e e~se assumpto 
da1'aquillo que ainda não existe? como é que os oradores precedente5. 
utna emen(\a, ha tle preceder na votação em Ven\1n o~cup~;r a a.ttenção <.la Çam<wa no 
2• ~iscussão quando nesta 0 prQjecto é ·ctís- interesse de expor-Lhe a rasão de crdem que 
~utJdo em detalhe, artigo por artigo? (Vaí·ios presidiu c.i apresentac,:ão do requerimento ·de 
:Srs. depu:twtos interrompem 0 or·adot.) preferencia ofl'erecido pelo honrado deputado 

pela Bahia . 
. OSn.. ARTIIUR Rros-E a prova e. Sr. pre- No seio da commissão de constituição, le-
s~dente, e appello para V. Ex., que na vota- rtislação e jm.tiça, quando se discutiam as 
Ç<.to dê prQjectos em 2l discussão, a 1'or- questões do estado de sitio e das medidas de 
mula adoptada por V. Ex., que é a regimen- repressfio tomadas pelo Poder Executivo, ta . ("f • • • • • • • • 

J!rójecto, salvas as emendas, queiram levan- Yiera do senado. 
tar--se. (Apoia·ios. Trocam-$e varios aparte.~.) o relator (.la commissão, nosso caro amigo 

O Sa. ARTHti'R R1o~-Nunr.a V Ex. sub- Felisbello Freire, a. quem me permitti incum
!lletten á votação emendas antecedendo o pro- bir do estudo dessas questões, por me parecer 
Jecto. . que eram essen~ialm.~nte connex~s:,_91fereceu 
S~. })residente, ainda uma outra questão ao ~tudo e del1be!~~o da.. c:>m~1s~o a yr~ 

~u1to 1mportant.e se prende a. este incidente, limmar de que J?aO era llCito. a .. commis~o 
e que a. mesa,, em taee do art. 123 do regi-. conhecer do proJecto de ammstia sem PI'l-'· 

C:1·nnrn v. !ll 17 
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m.eiro. examinar .. e. julga1• da coustitucionalí
·usti a dos actos do Poder Executivo 

em rela(:.ilo á declaraç-ão do es · o e si 10 e 
ás medidas de repressão tomadas por virtude 
dessa suspensão de garantias constitucionaes. 

O Sa. 1\ILO PEcA.~"\"'L<\.- P1•elimm::tr neces-
&iria. -

0 SR. FRA.NClSCO GLICERIO-Neste sentiJ.o foi 
v-encedor o v-oto da. maioria da commissão, e 
consequentementa foi v-otada a conclusão que 
se encontra no parecer cuja votação está 
eminente. 

V e-se,poís,quanto é Iogir.a. a preferencia re
querida pelo nobr~ deputado pela Bahia para 

, o ., 
observar-se na. vl<la dos parlamentos. 

Demais, t\ dii!erença de tempo é {le dous 
minutos a.penas, pois ml é o espa~:Q que 
vae de uma pa.ra outra. votação. E si, a pre
ferencia pedida não infringe o regimento. e 
foi requerida. de boa. fe e no unico interesse ae 
ordenar ::ts -votações, não se comprohemle por 
que a. opposiç-~o leva.nta tama.nho emlJamço, a. 
ponto de nne.ju<licar a marcha da amnistia 

te..r:taçücs _) 

O Sa. FR.~'ctsco GLICERIO-Perdoem-me os 

áquelles ~es~os que d~sejam facilitar-lhes()> 
regresso a sociedade e a íamtlla ~. . l"ivas 
?·epetic, as conte$tações, i>1ter1·ompem o o1·ador 
O s,·. j)J·esiclentc recltt.ma attençüo e ordem} ·· 
Ah ! os nobres deputados se levantam iracu'; 

·que eu me ~ 

terrados, ma.s ainda não me referi ás mães ! ~! 
que em balde tentaraõ comprehender, nos an-
ceios de um coração dilacerado de dor e de 
sa.uda.des, essa. ... reivindicaç-ão ela legalidade 
regimental, no momento em que se decide 
da liberdade dos filhos. (Silencio:) 

VozES DA OPPosrçXo-0 orador está nosin
trigando. 

lttgrimas das 

Qunnllo~ 
A maiori:t ain(ln, não desertou um só lliil. 

desm casa. Fostes vôs Que, mumina.dos não~ 
por que ca culos e po <:'r e c e c omuuo. lmpe
di::;tes :.t abertura a.nnual do Congresso, aguar· 
chtndo <t chegada dos deputados que, em vos..~ 
louca pretenc-;ão, snpptmheis Yo~sos alliad~ 
Toclos ainda se lembram dessas romarius que 
fazieis a bordo dos V<1pores que chegavam~ 
norte, a ta.l ponto que um de vüs 1oi dar com 
sua excellentissima pessoa a bordo de um 
na vi o de immigra.ntes. ( Risa(las.) 

·idiculo 
qlle se ha de dominar a indigna.ço.ão publio 
contra a :prepotencia do governo e a t)~l~,mn~' 
dn. maioria ela C:tmara. 

' . 
estão fazemio chicana de regimento em pre- O SR. FR&-..;czsoo GucEmo-S1m, m<15 não e 
.juiso da aronistia. (''íiiolentas contestações cc- com o desrespeito do poder publico, coma 
b1·ern a wi~ do orado1·.) Perdoem-me, hão de anarchia das rmts, com as conspimçües SeJII 
ouvir-me, isto ).)esa-me dizel-o, mas é preciso Ol'igens nacionaes, que haveis de consolidara 
que o paiz sa.iba que })Or uma chicana reg-i- Republica .. Ouvi bem: e mistet· pa.rar ne5.;e 
mental (contimutm as contestetçúcs e os apcw- . caminho de loucas ambições, de occuitos ia· 
tes) prejudicam a mnnistia, demorando-lhe o tentos''cle represalias materiaes. A a.mnisõa 
andamento; o que faz crer que a minoria. tem. que se Yae v-otar neste momento ê o e..~que
explorado a desgraça dos presos e dester- cimento do passado, mas não é o ensejo ~trn 
rados como arma de ()pposiçã.o (ctttscm?-se vi- novas emprezas do espirito mao da a.narchta~ 
alentas coutestações e apartes entre deputados d<t revolta. O Poder Executt'o esttt armado.e 
lla opposiçiio e ela nwior-ia ; o orado,· conser- certo, desde a cabeça atê aos pés, peta fol\11 
va-se s~fencioso 1Jor algwn tem11(), e o Sí· . 12te- mora.l de sua a.utoridade legitima, pelas for~;!; 
sidente aqita. os tymptmos cla?lUUido o;·dern) militares que essa mesma autoridc.tde obede-:
de odiosa. op).)osi<:.ã.o contra 9 Poder Execu- cem, para dominar quaesquer tentativas de 
tivo .... (contimtcmt as contestações) perdoem- perturbação da ordem publica. 
me, mas hão de ou\ ir-n:ie, be · · , · :- · e t 
que estou dizendo fa.z o mesmo effeito que dominar as perturbaç:.ões economicas ~~e ~ 
brazas no seio (contestações e a1Ja1·tes) mas originam, de um modo geral. do espmto 1111 

e preeiso que a.s esposas, os íilhos, os ir- desordem que nasce das luctas politicas, qnt 
mãos, os paes dos pre..~s e desterrados, se alimenta. dos rancores pessoaes, e que trr 
íiquem. sabendo quem foi mais patriota S! Yade todas as classes sociaes em da
a maioria. que concede-lhes amnistia a.~egu- gravissimo da riqueza material do pai't edJ 
rando a. ordem publica. (Az:Joiados e Voses no ordem moral da sociedade brazileira. d . 
1·ecinto: Si.m, sim., muito bem) ou si vós que Von s~ntar-me, Sr. pt•esidente, rogan °' 
fazeis da. desgraça delles arma de opposição Camara qu~. dê o seu assentimento ao reque--
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rimento do nobre deputado pela. BUlüa. 
(JD.tito bem ! .flltcito. bem ! ) 

o "n.. RESIDENTE- u pon 10 que a ques ·:to 
est<í bBm elzwid,1âa. e t[ll.e '"~ C<2mam g.wl,•.:;. 
em -p:J.S5Ul' i1. votl,ção. 

n.. u, ~ lTAS- eseJO su, ler Em tal caso~ si a commissiio apresentou esta 
si v. Ex. me concede a :Palavra pela ordem, emenda. pócle a Camara dar peimeira.mente o _ 
e si pôde manter a' ordem par:.t eu fallar · seu voto à emenda, :para dc].loís Yotar o :pro-

O SR· Pn.ESIDENTE -Parecia-me que V. Ex. jecto 1 . 
tinha de~is:ido ua pala:_ra. , . .- . o SR.. ALF.REDD EHJ3- Póde; e wnto póàe 

Qw.tnt<;~ a. ma.nuteaça.o da o.rdem, n<.~.o de- que 0 vae :pro-por. 
pende soda mesa. Tem o nobre deputado a . 
palavra. -p~lu. or(Lem. O Sa. ADGTS'l'O IlE Fm<:IT.<\.s -O aparte do 

S .\ ~ . noiJre deputado revela simplesmente a tvrau-0 R. ."1-t:GUSTO DE FREITAS (pel.a. onlcn~) nia do seu }lrocedímento. ~ 

mento do nobre deputaclo pela Bahia; e i::; 
toma.IJarte nesta questu.o e simplesmente -por

cre o l?OlJL>e seru.tdoe IJGL' S. />a cela, JC'esidente 
íll\ cotnll1.\sruo c e com> 1 \\içuo a udt u <'· 1.m1 
facto vass:.u.lo no seio dessa commissü.o quamto 
o orador í~tzia, pa.rte d~Ua,_ e cuja exposição não 

' (lo que s~ passou. 
O Srt. ZA~IA-Antes cl~ v. Ex. conthltmr 

dera dizec (Jlze requerer .mmca. tói um C{'ime 
(i·í.iada$ ). 

O Sa. A-cGu~TO DE FR.EITAS-0 Sr·. presi
t!entc s..1.1le que a Camara commetteu á ~om

. missão d~ constituição o enca.rgo dn.r parecer 
sobre a lbensa.gem presidencial, no pont() rc
latiro ao -ta lo e ~i tio ·a i 1 · -
raeatos rgze: por l"eiztun.t, fossem fomecidas 
1)elo {;Ov~rtlo, e <.leci(lil' Com o ~u ]_)M·~c-ex· so
hy~ a apl_lrovação ou rep~·o,·acão do est:.ul() d~ 
:s ... 

Mais t<i.rde, a commissfio, sem que a. C<tll)ara, 
lhe comruettesse encarg() especial, teve de 
dar l_la.re~er ::o11re o pl.'o.je~tode a.mni.sth-.. vtndo 
üo Senado. Os nobres deputados Qne .r.ep.re
~nta,-an\ a maioria dacommissão e entre elles 
o seu amigo o illustre relator do parecer\ em 
meu ent~nder. menos acertadamente. ao em 
yez de limitn~-~e l:t dar :parecer sobre ? pro
.1eeto de nmnist1a. ou antes. sobre o top1co da 
mensagem presidencial. por uma resolução 

,~m sepa.~atlo, julgou melhor adtlictar ao :pro
'Jecro de amnistia uma e~nenda pe!a q mtr :ti
mva. apl)roY"ado o· estado de sitio. 

No seio da commissão debateu-se a qu~stão 
d.a..precedencia do julga~nento do estado .de 
s!tro; mas a despeito do seu protesto, a mazo-

mm1ssa.o ec1 lU que nao JlO 1a a a
ntara. julgal' sobre a am.nistía, . sem pr~via
mente dar o seu voto a.o estado àe sitzo. E1.'a. 
uma. questão de doutrina. · 

Quando o nobre relator da commissã.o ai>re
sentou o seu parecer~ concluindo por :ttma 
~enda, tanto o orador como o Jlobre depu
((t(lo pela Parahyba, disseram a S.· Ex. que 
essa emenda não :poderia ser acceita pala eom-

R.. FREDO r.us - Tão se póde dnr 
amttistht, sem primeiro se approvar O$ tJ.ctos 
do _tro-,·erno. . . 

.. 1 ,. ~-

nome, e, talvez. no de alguns membroi> da. 
maioria, que a. esse argumento do uobr·e depn-
tado >OI' S. Paulo - to · · 
íhze1·-, pude responder: -Niio púde. porqu.e 
nã.o o 1àrú. (Trocam-.o;e muito.~ apcn·te.<:.) 

Pede ao ~r. president~ que lhe mantenha a 
p:tltt vra. 

O SI-~. EDuARDo Go:xr..\t ,·Es-A gritar i~ vem 
de lá. (Ap(n·tes,) ~ 

O Sr:.. PitESJDE:'\TE - Att~nção! 

SS. E:xs. respondam com o requerimento, cuj~ 
representação tez o nol)re deyutado da 
maioria. 

Un Sn.. DEPtiTADO- O reguel'imento 1b 
:1nterior. 

O SR.. At:Gt:STO DE FREI'l'AS aclmira-se de 
que quando a minori<t diz : votemos o pra
jecto como :seiilpre se iez, e:x:eepção unica dos 
cn.sos em qll.e as emendas ~ão sul)stitutiva~, 
porque entfto constituem novo projecto ; 
guamlo a minoria diz : _procll.remos nos prec~- · 
ctentes dl:t casa, nas decisões da mesa, o modo 
pelo quallla.vemos de proceder nesta questiio; 
quando a. minoria, pela palavra do seu lecr.cle1-, 
diz que fM'à.C<"~.sa... · 

O Sn.. AtG'GSTO DE FREI'!' AS ••• -porque o 
se~1 intDitD. por!}De o seZJ !lever ~ ~11'asta.r à~ 
discussão todas essas questo~ poltticas que so 
podem affeck-tr de um modo desastroso a 'ida. 
do paiz qlland{l a minoria se compromette a 
prestar todo o apoio ao g~verno vota.n~o ~ 
orçamentos · o orador adml!'a. que a maJ.oria. 
responda apresentando um requerimento con. 



CÃ!tmara dos Deputados- Impresso em 04/02/201515:07- PÃjgina 10 de 39 

132 ScssOo em 7 ele Julho <le 1892 

demna.do pelo regimento, condemnado pe.Ia, 
pra*es est.abelecid 

Permitta o Sr. presidente qu~ neste mo
mento o orador se dirija especialmente à 
mesa. As emendas apresentadas ao projecto
e o Sr. presi en sa e 1sso, pcns ·: 
te,.~e occasião de manitel3tar particutarmente 
a S. Ex. o seu modo de ver a este re
speito-as emendas apresentadas n.o projecto 
ou não teem l'eterencia com o pt·ojecto, e 
então c-..tbe ;). mesa eliminal·i\.'S da discllssti.o, 
não á..;; acceitando, o que S. Ex. nã.o tez, par~ 
mitt1.-llre que o diga. sem quehra dn r<~sp~ito e 
da deterencía que S. Ex. m~ mr·rcce, nii.o 
oiJservando muito re~tritamen!e o r.•gimeuto, 
ou essas emen a.s cem re , ·ii · · 
jecto e então o que re.:.;nla, o assumptu e o 
art. 130 do r~gimento. (lê) : 

1 a. typo 1 ~ , t ~ 

queiro ucceitar que a emenda. tem r.·l:t\~fl.o 
com ? prqj_ect0 de amnistia. o pt·oce~i.mcnto :t 

o • 
emenda, a. commíssão teril, de converter esta. 
em pro.jecto esp:!dal para ser sujeita, a. nova. 

- discus:;ão. 
Si assim é, o Sr. presidente não póde sub~ 

metter á approYaçiio da, ca5é1 o requerimento 
do nol)re deputado, sem aMicar do direito que 
tem como presidente du. Cama.ra .. (Maito lictl.t; 
muito bem.) 

0 SR. COSTA MACHADO (pelo. o·,·deo1) tem 
reca e · : - . 
Não o íh.rú. e pede aos seus honrados . colleg-J.S 
da· minoria. que não o interrompam, sabem 
que não e um ene .,~ 

A questã.o não està. bem collocada.. O Sr. 
deputado Arthur Rios est<tbeleceu llffia dou
trina verdadeira, ma.S a qm·stão é a s~guinte: 
si a sua doutrina tem applicação. ao ca.so oc
currente. · 

senso que se apresent-e como emenda uma 
dis osi ão ue não tem relação com o :fim do 
projecto, que e mateml, comp e amcn ;i 
parte. 

Ora, si.<" emenda. com~em mab ria c.omple-
( t , { -

pendida. pelo nobre deputado a respeito da 
emendn, não pr)de proceder. 

Nem 5e pôde a.ppellar para o regimento, por
que acima do regimento, acima de praxes da 
me...<X't estilo a. conscicncia. e as leis deUa. (Jb..1ito 
bem.) 

Ot•:J.. como se ha de apresentar como emeuda 
ao p['t~edu s~mclhn.nt~~ disposiçii.o ~ Supponham 
os noln-e::: depu tado:s que o pro,iceto pa~.':i<J. com 

• • .:- -r: • • • ' . ' ' _. ( . . . ' . 
que o Pt'\.!:~ídentc da Repuhlh-a. lkll. st~rrdo :lo 
me.: mo temp:.1 juiz c pitrte ·~ (.l/ait') /,· ~~~~.) 

· ·· · · • ~ •«uc ú o se'"uintc: 
não lia. prt~juizo nem piTa n. maivl'ia, nem 
pa.m a. mino ria. em votar-se prqjecto c emenda 
como ma.tel'iu.~ sc~para.Uas i e pot· cou~e:ruintc 
o orac ot· apom e v o .a · 
nolJJ'e dcput;mlo pela Ba.hia.. (Jiúi!o ''e"'; 
ml(.ito úem.) 

E' posto a votos e approvado -por i:3 vo~. 
o requerimento de prcferencia do Sr. Zama.. 

0 SR. C,\SSI,\J."iU DO NASCDIENTO (pG·a otde111J 
requer verifi.~.5.o da votaçã.o. 

Procedendo-se a verific..1.ç~o da votaç~i'io. re
conhece-se ter~m votado a fil. vor da preferen-
. · - r Zama 73 e contra. 5i St~. 

Cada vez o ora.Uor se con \'ence mais de qu:= 
todas estas diffi.culdades que se apresentam, 

· sã.o conseq_uencias de um erro commettidu 0 SR. INDIO no BR.un. (pela 01-dcm) requer 
. pelo Senado e pela Camara. 

Desde que se apresentou o projecto de am- votação nominal. . 
nistia vutado p:lo Senado á consideraç-ão desta Consultada, a Camara não approva o pedido 
Camara, desde que esse pro.:ecto foi enviado á para a votaç~o nominal. · 
respectiva commissão, necessariamente tinha · O SR. LEOVIGILDO FILGUEIR.AS (pela ,;;·llem) 
de apparecer a seguinte duvida : como e pos- requer verificação da votação. 
sivel votar-se o projecto ue amnistia, sem que Procedendo-se á verificação~ reconhece-se 
se t~nha.. ':otado a . prec~denc:ia ou nA o do es- tereni votado contra 0 -pedido -da votn.\.ão no- . 

· · · · _ avor 32 Srs deputados _ 

;;:. ; .· : ~ . ,., ; ~~ . : ' . . 
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o SR. VrNHAEs (pela m·dem} requer verifi· O SR. ÜITICICA .•. tm·na.ndo uma affirmação 
caç.ã.o da vota.~ão. solemne o principio em nome do qual ella 

> cedendo-se a verifica ão reconhece-se con uistava 1. · i:- 1 .· · 

ter~m votodo contra a conclusão do pro.jecto, O que sinto é que, depois de tão brilhante 
apenas 22 Srs · deputados. pugna, como aqu?.lla. que se deu o anno pas-

R. PtiESIDENTE - Vot:'tram a favor da sa.do nesta <:'<1"-a o cur~ íi r. ~ ·~ -
-conclusão do projecto, 78 e contra 22 Srs. de papel-moeda tenlmm siclo sufficientemente 
deputados. Total, 100 deputados. audazes nas suas trama~. para tornar a ap-

Nã.o ha numero. Vou mand.ar proceder ú. parec-=r nesta mesma Camara dos Deputados, ' 
cba.mada.. e pr.:tenter exigir uma retractaçiio à sua 
Procedendo-s~ á chamada verifica-se te- maioria.. a mesma. que os condemnou ha tão 

rem-se a.usentado os Srs. Pedro Chermont, [pouco tempo. 
AnlH.-io Fia.lho, Nelson. Ma.rtínho Rodri-J' • , .. ~ ·:- . 
gue8• 'Nt~$cinwnto, Amor·im Garcia., Epi- O Sa. Fltt-.nEmcn BORt.·E:->- NttO apow.do. 
t.'l.cio, Pcdt·o Amcrico. Sú, Andrn.de, .José Ma- O Sn. Orncrc,\ -0 qnl' ~·nto, Sr. presirlente. 
riano .. Jnvenciu deAgui:u·. André Cn.v;Llcantí. é que. aorr.Hnp~~rest.·delJ;l.1e :::olemne, pois ue 
.Jo~.o r e ~IC(UCir·a •• oao tc1ra. • ~Pli'J o • a.n o. lJOI' ,ra.z f. as ,·o ~~~~r,es r ~-".a. Camam. es .:.t, não 
Thcophilo do~ S:Lnt.o~. Au~usto rle Ft·eita:-:. t:c'•mentc a. U:tt.~ií.o ln':tzilei1·a.. mas a. glll'Opa in
Santo:-: Pe~·eii:a.. ft?nseca . H~r.me~. Cyt•i li o de t.e~T'a .. q t~e acom p:ut !In. os nus:::r.~::: p:t~:'os na des-

I · • ~ , o.. 

Tro,·ão. :'vlnrf•ira. ria, Silva,; Fleury Glll'<M.lo. 
Domin!!o:.: Porto, Bella.!'mino de Mendonl.ia,. 

• .,, · c o imas auro Mriller S ·llimirlt. 
J..acercla Coutin!to e Cassia.no do :N;:t~ci
mento. 

0 SR. PRESIDENTE-Respomleram á cha.
IDadit apenas 99 Sr·s. deputados. 

Fica a.dia<la a votação. Continua a discussão 
do project.o n. 44. :L qual lia via. sido ~nterrom
pida no com~ço· da gessilo cte llo,ie. 

Xinguem p~dindo él. pala.vra. é encerrada. a 
discussão e adiad''· a votação do projecto n. 44. 

~r:ja. e~t ·~ln:ig:1 r.lr.• n. de~tacn.r-mc d:~~ meu~ ai~'i2 
~os cht mn.íot·i;~. a que pel'ten~o. vi nrlo enect.a.r 
o dell:Lt/·. em o Jo:::l ·ão ao r · do n nen -
bro r.ht rnaior·ia. da. C<tmitr;t, em contra.t·io it. 
opiniii.o de uma das suas commissiJP.s perma
nentes. 

Constrange-me, Sr president?, que, neste 
debate, tenha neces;:;idacle de leva.ntar-me 
contra o parecer de uma. commrs:'ilo a. que 
pertenci o anno passado e n<~. qmtl ainda hqje 
encontro itmigo~ distinctos e que íora.m co
participes da.s o1:iniões que venllo sustentar, 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA ditar que nunca. mais, perante esta. camara, 
. seria. ventilada disc.:ussão que tivesse como 

\) Entra em 2' discns;:ão o prQjecto n. J2. I ca.u?tt a, emissão ele pn.pei-moeda, fra.nca ou 
deste anno, autorisando 0 (l·,)verno a emít- deslar·çn.dn.mente, chr::t ou encoberta.mente, a 
tir até 100.000:000$ em apoliee.~ ele 200f; a descoberto on mascaradamente. 
1:.0008 p:1r-a. emprestimos <ts empreza~ inch1s- Ha,via motivos pa.l'a esperar que não 
triaes exi~tentes na. Republica. teria a pl'etenção das honras de uma appro-

vação pe!o pal'la.mento do Brazil nova emis-
0 8-r. Oiticica- Chego a este debate, ~ão de papel, emquanto ao menos constituísse 

Sr. presidente. para enfrentar adversario já. a maioria dn, Camara. do$ Dêpntados aquella . 
muito meu conhecido. que affrontou todos os obstaculos, que levan-

Por maior que seja o seu disfarce, por me- tou-se, contra o poder que pretendeu es• 
lhores que sejam as tintas com que ell2 se magal-a, contra. <:1S solicitações que a proou~ 
mascara., a sua cauda bem o denuncia áquelles raram e contra as ameaças que intentaram . 
que o conhecem de perto e sabem as traças dobrai-a; que desafiou o golpêdee5tado arros
que_ elle urde para. tentar impor a sua accei- tou_as perseguições e organisou ~te .u!Da revo-

O que sinto, Sr. presidente, e que a arena nemente affitmado no art. 2° do projectó 
em que vou dar combate a este inimigo, contra de lei que foi o assumpto principal das 
o qual declarei guerra sem treguas, seja a. cogitações na memoravel ses._--ão do anno . 
mesma em que o anno pa':'sàdo a maioria. desta passado : e limita la á snmt11a actualm.ente em 
casa esgrimiu tão valentemente. . . _ ciJ·culaçan o papel m.o_eda existente na. pai::. . . 

. O SR. ARTHUR. Rios- Em votações succes-. O SR.. JoÃo LUIZ- V. Ex. tem sido muito 
stva.s. coherente e isto o honra muito. ., .. · 

.· .... ·.·~· ,' 
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O SR. OIT!CICA- O meu constmngimento, geiro tão necessario para um paiz novo, como 
Sr. p1·esidentc. no di~entir esta mn.teria. signi~ o no~so, na C<u•estia e no pl'e(,~O excessivo de 

' . . 
' ... < 

meus amigos le\·a.nt..'tmlo-me em opposiç-iio pn.ra. 
.comlutcr n.s suas ideas c o projecto da hon

a. c mmissü.o ele fazenda. · não me )e-
zando eombatcr n.té, e respondo a.o aparte que 
ouvi ha pouco, n. combater ate n. mensa.gem do 
Sr. Vice-Presülente ela Repablica e o lXtrecer 
do Sr. ministro dtt fazemta, ambos meus 

~ . . 
ca.mbio e na. impo3sibilidadé de Yiver pnra 
todas essas emprezas iml.ustria.es que 1msciiLlll 
e allmenta.va.m-se do >a )el emittido. n.lmsttnd 
do creàito que as iomenta.Ya, c1·en.ndo uma si· 
tu ação de prosperidade fuJ.sa., :ficticin. como as 
proprias emissões. . 

A esse tempo a febre do desenvolvimento 
m:."Lteria.l, a v~rtigem do jogo de bolsa, a ga. 
nancia. d:t espBcula.ção em títulos, tudo f:tzia 
e~quecer, <t todos f~tscina v a, e as manifestações 
de um bem estar enganador, de uma. gratidão 
en01·me pelo pt~esente de ri(Luezas proporcio
nado, suécedíam-se ao governo qtle motíràra 
situação tiio prospera, em que se atrit·nu.ti':i 
est<tr :ie~uro, plantado em ba:ses as rn:ti5 soli· 
(tn~. c fnÜ\l'O i ndu.strial do Bea.zil. a. dcs:tflin· o 

ceiro, a. a.nü]nillaç~ão do s~n creclit0 e uma. e os pl'imeil·os symptormt:s da desconfianr.~ 
situac;ão impossível, qne 11:1 de cltu•;w por Yieram tleix<'..l' hesitantes o::; m:.üs C'.lll\·encidos: 
longos :mnos; entendo qn~ é ele meu dever hom'e nma occ..'l.sião om que se :;entíl'a.m ;ts '[lri: 
romper com tDd<~ as considerações }Jossíveis, meir:tS diillculclades da situação cremh.qxu'<lil 
e íhzer o que f<1ço neste momento; opposição 1ortuna nacionn.l: qun.ndo a lWaGa. do mo de 
franca c aberta, complet<t e absolut::t a. todos Jttnciro viu-se despertada })Cia baixa, accen· 
os n.rtlg:os do projecto, do prime1ro t\O 11.ltiB.l\l • . tl1a<l~ <.to c~un1Jio ~ pelos -:rn·ej~üzos (lUC eUa 

Ha eonveniencia paru. est~. ca.sn., iJem como começ-~'l.va, a trazer-lhe; a questão repercutio 
para o publico que me ou v~ •. em rel~m1m.\r nesb C<.tmara,, íh.zendo com que se nome~:e 
· .. .;: ~ · , ·r ~ ·~~;- -.. ·. 1e elaborou o )l'o·ecio 

que, entreümto, se passaram hontem e aintla de que 11a po·uco íhllei, em cujo ::'t.rt. i'1 se de
teem os seus e1Teitos perfeitamente m.anífesta- clar,wu. peremptoriamente que a circulaç-:\Q 
dos no ue nós actm.tlmente presenciamos. :fidnciari<.t flcaria.limit<.tda á somm<t entií.o exis-

A camara. sa )e que as enussoes anc;;trms ten e. 
levanta.ram-se, desenvolvemm-se, cresceram, Xão é necessario relembrar que este pro.jecto 
innundaram o pa.iz em muito menos de dons foi adoptado no meio da :mu.ior solemnid<lde, 
annns., sempre em nome llo seu desenvolvi- por Yotaç:ão nominal, em que: c~d<1 um a.ssumiu 
mento. do seu proges~o material, sob o l<;mma a res1)onsa.bilidacle do seu voto. em uma~ 
de que nós eramos umpn.iz por demais consu- são que destoou ela gclidez hn,l)itual ao rec1~· 
mir1or. e tin lmmos o brigw;ã.o de crear as in- to das sessões da Camara, no p::Uacio tle Sào 
dustrias. ~1.tim de libertar-nos tios centro:: com- Christovão: por effeito. deste projecto. que.no 
mercíaes da Europa que nos impun1w.m os Senado foi moillficado por outro ele med1da 
seus p!'Oductos. Foi a.s~im que rmlv.Iàra.m os ma.is radical, tem-se dito, e pode-se a~:::everar 
bancos de emis&io, e de exigencia em exi- lw.jecom certeza: esta Camara .. que tinlla. 5ido 
~encia, avolumaram acircula.çií.o bauca.ria. até solicitada para as boas g:ru.ç~a.s do governo, 
a cifro enor·me em cme actua.lmente se acha. este p~rl;.~mento, que_votaz:a. o estancn:mento d3 
_ Quando os e:ffeitos· dessas emissões r.. ,jactas fonte em1ssora, foi d1ssol v1do ]JOr um golpe de 
-eontinuos começaram a 1~tZer-se sentir e um Estado, que .abalou as institujções, p;.u'a dar 
sem ~umer1) de bancos. de compm1hias, de lo!:!:\\.r a. que o governo dictatorial ma1'c11as..~ 

· v· ~ · , ro. surfl'iam deSassombradamente em rocura <lo ideal :uJ· 
,it.Odo~ os. dias a attra.hir os capitaes nacionaes nunciatlo como realidac e assom rosa, no 1)() · 
:.confiantes. nas promessas ruidosas de um des- :fi.na.lmarc:a.do pelos partidarios da. moeda flllu· ' 
~êil.'\:O.lc"Yí,mento rapido de~ais para o nosso ciaria. como a. ultima palavra do capit::\1. _ 
~turooindustrial, lembro-me bem, Sr. presi- O parla_mento, o Congresso _ _Nacional, na~ 
tª~~~:~4e· qtie levantei-me da minha cadeira e entendia d1sto =. era uma r~umao de hümelf. 
;p:t~:ÇJ!g}!ei 'o~ .. receios que me assaltavam de me~rosos,1anatiCos ave~· J?er1gos elll: toda ~arre 
;t!~~.:.,~o~.;.teri:unos em :pouco tempo o reverso e 1gnoran~es dos p~odrgws dos ~ml~gee::- que 
~~~::médalha~traduzrdo noretrahimento dos o papel pod1a produztr em um parz riCo, como 
~.P~~; :ll~·. c:lescon:ftaJ.lça do capital -estran-. o Brazil ; por isso foi dissolvido. 
~#.5::%?~~:·;~:~?~-_-{~:>.:.~ .::: . . . . . 
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Aproveitando-se do poder dictatorial que 
assumiu, pelo golpe de Estado, o governo,nos 
poucos dias que decorrera.m de 3 á 23 de no
vembro, do golpe de Estado á revolução, 

·expediu actos que patentearam claramente os 
.:fins com que o golpe tle Estado fôra praticado. 

Entre elles figura.m : o arrerídamento da 
·Estrada deF erro Central, já contractado com 
uma companhia faJlida ; a concessão de emis
sões,por decreto que a revolução já encontrou 
{)0mp1sto no Diario Otficial ; a reforma da lei 
·das sociedades anonymas autorisando o es
-candalo de poderem os bancos acceitar em 
{)aução as suas pr'oprias acções ; a entrega dos 
lastros dos bancos, depositados no Thezouro, 
para sobre estes lastro~ se poderem emittir 
novas sommas de moeda ; o emprestimo de 
saldos em dinheiro a bancos fallidos ; a en
rtrega de ouro existente em Londres ao Banco 
da Republíca., para sobre elle poder saccar a 
·descoberto, com promessas de camlJiaes, no 
proposito de elevar ficticiamente à taxa elo 
·cambio, e mais alg·uns que o tempo ha de 
vir a descobrir, ainda não divulgados por 
.ora . 

Como e:ITeito de todos estes actos, que si
gnificaram nada menos que o predomínio do 
•curso forçado e a continuação do r·egimen das 
emissões bancarias, nós tivemos o cambio 
a baixar constantemente ; a revolução veiu 
.encontrai-o em cotação abaixo ele lO. (Tro
cam-se diversos aportes.) 

Foi esta, Sr. presidente, a historia finan
·ceira do período ditactorial: emissões fran
·camente autorisadas por medidas diversas e 
cambio abaixo de lO, como consequencia. 

Continuemos a estudar o curso forçado e os 
seus effeitos nestes ultimas tempos. 

Não eleve ser llwto estranho a ninguem que, 
no dia em que foi votado o projecto sobre 
·emissões, o cambio subiu immedü1tamente, 
·como signal muito pronunciado do começo de 
restabelecimento da confiança; si os seus 
effeitos fbram neutraiiSê1dos, o íhcto explica-se 
peremptoria.mente pelo golpe de Estado e 
.actos subsequentes, entre os quaes está o 
•augmento de 54 mil contos de moeda bancaria, 
emittidos sobre base falsa, cambiaes que não 
foram cumpridas, ouro que já existia e foi 
cedido por emprestimo, de forma a não ter 
sido garantido, de modo algum, o accrescimo 
.de ]Ja pel pam a circulação. 

do Congresso ; deverião ser nullificados os 
decretos dictatoriaes referentes a emissões e 
o mercatlo deu logo signal da boa impressão 
causada, subindo gradualmente, de 9 pences 
a 14 l/2 por 1$, como . indicando as provi
dencias a tomar para o restabelecimento da 
normalidade das relações, da calma, da volta 
da confiança tão abalada pelos eles vairamentos 
anteriores. 

o mercado acreditava que, sahindo dessa 
maioria parlatúentar que tão solemnemente 
affirmára. a necessidade de conter a onda de 
papel que já invadira a circulação, autori
sara o jogo infrene de títulos e a exploração 
em grande escala da fortuna publica, o go
verno ela revolução teria forçosa, inilludivel
mente, como um dos seus primeiros actos, de. 
fazer voltar a circulaç,ão firluciaria ao limite 
anterior ao golpe de Estado, inutilisando os 
actos praticados durante os 20 dias; entre os 
actos a ser feitos estava a retirada do papel 
emittido sobre bas,e falsa e que não podia ficar 
na circulação sob pena de prejudicar a massa 
total, papel falso como era e é. 

Si bem que essa retirada não houvesse sido 
orelena.da, tivesse o governo acceitado a si
tuação e nada houvesse deliberado a este res
peito, ao menos havia a certeza absoluta de 
que papel não seria mais emittido, a circu
lação não seria mais augmentada e o mercado 
respeitava os intuitos do governo, que razões 
poderosas tivera para não fazer retirar o ex
cesso, mas garantia, pelos seus precedentes, 
não mais consentiria no seu augmento. 

Lembro-me bem, Sr. presidente, eu, ao me
nos, que tenho acompanhado estes factos com 
a curiosidade interessada de quem estuda os 
acontecimentos do paiz, prineipalmente os 
que entendem com o problema financeiro, de 
que não desesperaram os partidarios das emis
sões de arrancar ao novo governo as medidas 
abortadas pela revolução ; não duvido mesmo 
affirmar que esse receio manifestado de cum
prir rigorosamente a lei para os que haviam 
abusado da fraqueza, da condescendencia do 
governo dictatorial, serviu de estimulo para 
novos tentativas perante o governo, afim ele 
arredal-o da linha de procedimento que se 
havia traçado, ela negação absoluta, dada aos 
inflexionistas, aos propagan:elistas do papel. 
O governo fbi posto em assedio, tttnto mais 
rigoroso, tanto mais apertado, quanto as cir
cumstancias impunham a situação por demais 
difficil para a nação, desde que a depreciação 
ela moeda. e os actos consequeutes á revolução, 
trarii'i.o, com a baixa do cambio, a alta ele 
todos os generos de consumo e os prejuízos in~ 
calculaveis para o commercio e para a nação 
em geral. 

Quantlo a revolução de 23 de novembro 
triumphtwa em toda a linha e restabelecia o 
governo normal pela annullação dos decretos 
.de dissolução do Congresso Nacional e todos 
os outros já enumerados, o cambio estava, 
..como disse lla pouco, abaixo de lO e a con
fiança era nenhuma, havia desapparecido. 

Fôra entregue, entretanto, o governo á 
maioria parlamenta.r ; eram conhecidas as 
Buas idéas triumphantes em ambas as casas 

Quem não sabe, Sr. presidente. a pressão 
enorme exercida sobre o governo para o au
xilio iL Companhia Geral ele Estradas de Ferro 
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no Brasil, corrio para a garantia ao celebre 
emprestimo Morton Rose? 

Quem não se lembra já 'da resistencia op
posta pelo governo a essas tentativas de en
volver o credito do Estado na ·má gestão J.os 
negocios dessa companhia r ' 

Já estarão esquecidos os applausos com que 
a nação recebeu essa r2sistencia por parte do 
governo, conquistando elle. a opinião publica, 
que não lhe recusou louvores por esse acto 
de zelosa solicitude pelo credito elo Estado, 
muito embora affirmassern em todos os tons 
que a liquidação da companhia seria a de 
todas as nossas instituições de credito, o eles
credito do paiz e, quem sabe, affirrnava-se 
com toda a convicção, a queda elas institui
ções? 

Essa attitude elo governo, Sr . presidente, 
trouxe a alta do cambio que, corno disse, che
gou a subir a 14 1/2, havendo as mais funda
das esperanças de que a alta saria continuada 
ou ao menos persistente. 

Como cahiu de novo~ 
Estudemos ainda os factos e tornemos sali

. entes a relação immediata de uns com os ou
tros. 

Continuava o assedio ao governo. sitio que 
nunca foi l~vantado.apezar da honorabilidade, 
de que dou testemunho, dos Srs. presidente 
da Republica e ministro ela fazenda ; perdida 
a esperança dos auxílios por garantias e por 
encampação, declarada a liquidação forçada da 
Companhia Geral , clesilludidos quanto a esses 
planos jà muito clesmoralisaelos, outros se or
ganisaram immediatamente: a situação era 
desesperada, o governo não podia ficar indif
ferente deante do dPscalabro das instituições 
de credito e cumpria acudir a todo~ que es
tavam ameaçados pelo retrahimento do capi
tal, pela desconfiança dos possuidores de din
heiro sob p2na, sempre o mesmo pretexto. de 

·uma debllcle geral, de uma crise ameaçadora 
até das instituiçfles. 

Sinto dizel-o, Se. presidente, mas o governo 
deixou-se amedrontar pelos perigos expostos 
e, posso mesmo adeantar com a feanqueza com 
que costumo Ja!lar, cançou de resistir ás con
tinuadas in vestidas dos agentes do papel
moeda. 
· Foi assim apresentada, como medida salva

dora da fortu "a publica, a ressurreição das 
leis de 1875 e de 1885, e o governo resolveu 
auxiliar os bancos, emittindo papel-moeda 
para empr~star aos bancos de emissão. cee
ados justamente para serem os reguladores 
da moeda ficluciaria e acudir ás necessidades 
da praça, em momento de crise . Esta resolu
ção, tomada depois ela manifestação unanime 
de todos os banqueiros, grande numero de 
industriaes e capitalistas, produziu o effeito 
contrario, e o honrado ministro conheceu a 
tempo o jogo que pretenderam fazer,recuando 

quando comprehendeu a nenhuma etficacia 
da medida, embora a unanimidade de pare-
ceres com que f.Jra·reclamada. · · 

Ainda uma v:ez o papel-moeda era vencido 
e o mercado respirava, sem o receio-de novas 
emissões a prejudicar mais e sempre a moeda 
fid:uciaria já depreciada; o honrado Sr. minis
tro da fazenda, . que soubera collocar...,se na. 
verdadeira situação de guarda elo thesour0 
publico, mais uma ~ez resistia ás suggestões 
dos propugnadores do papel- e tirava a prova 
de quão acertada tora a não intervenção cj:o 
governo nos negocias da praça,. na liquidação 
das especulações com o jogo de títulos. 

Bastou que S. Ex. se firmasse 11a lei, ex
igisse títulos publicos para a garantia. do~ 
empressimos reclamados, para descobrir o 
jogo, conhecer que o papal-moeda era exigido 
para a continuação .da compra de títulos,. pela . 
valorisação fictícia das acções das companhias 
favorecidas, obrigando todos a recuar perante 
as garantias reaes por elle exigidas pa,ra o 
credito do Estado, para os emprestimos re
clamados. 

O SR. CoSTA JuNIOR- E viva a segurança 
e a prudencia do Sr. ministro da fazenda: 

O SR. OITCICA-Perfeitamente de accordo, e 
o illustrado collega sabe que é com a maü:ir 
satisfação que deu t2stemunho da sua. hono
rabiliclade e de sua prudencia,. 

Descoberto o jôgo, Sr. peesidente, inutilisa
do o plano, fechadas todas as portas ás novas 
emissões O.e papel-moeda sem as garantias e 
precauções da lei, detido o jogo da bolsa com 
a desvalorisação fatal, inevitavel, de todos os . 
títulos, corollario da alta produzida pelo jogo 
em todos elles, o papel-moeda não desanimou 
e procurou outro meio de vencer os obstacu
los insuperaveis que o gover.no lbe oppunha. 

Variaram de plano e começou a agitae-se a 
opinião com aquillo que se tem chamado o 
auxilio ás inclustrias do paiz. O_ fim era o 
mesmo, mas mudava-se de fórma Sempre 
agora como anteriormente : emissão de mais 
papel-moeda, hontem para auxilio elos bancos, 
hoje para auxilio ás industrias, mas sempre 
o papel-moeda a crescer, a invadir a circu-
lação. ·· 

Para dar a medida de como era insistente,. 
impertinente mesmo a campanha feit.a, bast.a 
ler um topico da carta dirigida pelo honrado 
Sr . ministro da fazencl~ á commissão por eUe 
nomeada. 

Sob a pressão das reclamações levant.adas 
em campanha aberta, atirando-se-lhe até a 
responsabilidade das desgraças annuncíadas 
elo modo mais tetrico para o paiz, S. Ex. dizia 
á commissão nomeada. (Le) 

« Tem-me causado estranhesa, confesso, a 
irritação ou azedume com que se tem arguido 
ao governo a má política da não intervenção 
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em: assumptos-. de·: tal ordem. Os acontécimen
ws que se estão deseRvolvendo a ninguem po 
derão soprehender. São effeitos inevitaveis 
d.e causas conhecidas e apalpadas, ha longo 
tempo, ainda pelos mais inexpertos. 

Com o parecer dessa. commissão, Sr. pre
sidente, o honrado ministro, comprehendendo 
talvez o passo altamente prejudicial que lhe 
era aconselhado, declinou de si a responsa
bilidade em dal-o e pediu conselho e autori
sação. ao qongsesso Nacional ; eis como surgiu, 
de onde proveio o projecto -que está em dis
cussão e porque tenho sobejos motivos para 
affirmar queelle não passacle uma t.:mtativa, 
a mais, para. nova emissão de p'1pel-mocda.,no 
valor de cem mil contos pedidos ii.O Congresso 
Nacional. 

Por uma irrisão dos acon ,ecrmentos, Srs., 
por uma destas ironias que 01:1 factos se in
curo bem de atirar aos homens, justamente na 
oceasião em que o projecto ·ci1onia na Camara, 
com o parecer da sua commis~ao de fazenda, 
o c;tmbio descia ri, mesma taxa a que che ·ou 
na occasião em que o poder rlíctatorial man
dava entr2gar aos bancos o lastro depositado 
no Thesouro e autorisava novas emissões de 
papeL 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ - Foi uma mera 
coi'ncidencia. 

O SR, OITICICA - Em finanças não ha meras 
coincidenqas: ha factos comprovados por 
factos, uns motivando os outros. 

Justifico a ligação da baixa rapida do cam
bio com a apresentação do projecto para o 
chamado auxilio ás industrias, para provar 
que este não é mais do que nova emissão ele 
pape1-moeda . O cambio vacillou depois da 
revoluçã.o de 23 de novembro á espera das 
medidas necessarias para o restabelecimento 
da confiança, medidas entre as q uaes esta v a 
a· retirada das emissões, papel-mo.eda falsi
ficado, emittido pelo governo sob promessa de 
cambiaes ; vacillou, esperando os aconteci
mentos ; mas no momento em que o pr incipio 
da limitação das emissões era esquecido e 
patenteava-se esse esquecimento em um pro
jecto que era nova emissão de papel-moeda 
disfarçado, em nome de um principio salutar, 
ocambio aceentuava immediatamente a des
confiança do mercado em relação á moeda 
qn~ mais depreciada ia ficar com o augmento 
annunciado. 

Attendamais, V. Ex., Sr. presidente, para 
um facto digno de observação por aquelles a 
quem incumlJe estudar estes phenomenos 
e.conomicos diversos. 

Emquanto a idéa de auxiliar as industrias 
por meio da emissão de apolices se agitava na 
opinião publica, era assumpto apenas da 
mensagem do Presidente da Republica e a 
idéa era suggerida em. mensagem especial pelo 

Camara V. III 

presidente a esta Garoara, o mercado quasi 
não se moveu, embora denunciasse immedia
tamente tendencia a baixar. 

E' que o mercado estrangeiro sabia que esta 
idéa ia cahir no seio de uma camara cuja 
opinião estava determinada e acreditava que 
governo algum seria capaz de alcançar uma 
retrata,ção daquelleshaviam votado a limitação 
das emissões. 

Podia acontecer que, no estado de exaltação. 
política, na crise politica por que passa o paiz, 
o Presidente da Republica tivesse motivos. de 
ordem publica que o fizessem emiar o pro
jecto á Camwa. Mas, la fóra, não se acreditava 
que o projecto poderia ser acceito pela camara 
em contradicção com aquillo que já uma vez 
ficára ·firinado, como opinião sua. No momento 
porém, em que a iiLustre commissão de fa
zenda transformou o pensamento do governo 
emprojecto de lei , nesta occasiã.o não foi pos
si vel duvidar mais qüe o projecto poder ter a 
acceitaçãó da camara, -e o cambio obedeceu 
a opinião formada neste presupposto, baixa,nrlo
immediatamente de modo desproporcionado. 

UM SIL DEPUTADO da um aparte . 
O SR: · OITICICA- Nos paizes estrangeiros,. 

meu caro collega, principalmente nos paizes 
de systerna parlamentar ,como a Inglaterra e a 
França, acredita-se que as commissões perma
nentes teem·a opinião da carnara e, por se'rem 
eleitas pela maioria, o parecer das commissêies 
quasi sempre são a manif'esbção da sua opi-. 
nião . 

UiVI: SR. DEPUTADO -Mas isso é nos paizes 
parlamentares. 

O SR. OITICICA.-Estou me referinclo mesmo 
aos paizes parlamentares. 

Será esta camara, Sr. presidente. que ac
ceitará semelhante medida ? Seria possível 
que esta maioria, queja se manift!stou tão d~- · 
claradamenie o anno pctssado, venha hoJe 
arrear suas bandeiras, mudar de opinião e 
votar um project::J concedendo emissão de 
papel-m?eda ? _ _ 

Não pode e nao deve fazel-o, e mto deve 
fa.zel-o, tanto mais, quanto o. projecto atlirma 
francamente aquillo que não póde ser contes
tado para quem conhece um pouco c_ertas
questões financeiras e sabe que as em1ssoes de· 
apolices recebidas nas repartições publicas para . 
pagamentos dos impostos, não são.sinão papel
moeda disfarçado. 

Sr. presidente, encaremos o facto pela sua 
emmciaçã.o justificativa: Auxilio .ás indtr.stria.s . 

Pe,rgunto, porém, aos honrados collegas da 
commissão de fazsnda : onde viram, em que 
paiz, sob que pretexto, com que nome, o go-· 
verno emittir titulos de cr edito. para ernpr'es
tal-os a industrias ameaçadas de-fallencia,por 
falta de recursos ? 

18 
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Nunca, em tempo algum, o governo de um I ma~ autori~ado com.o recurso :extremo p~ra 
paiz, por maior que fosse a-crise, entrou !lo satlsf<l:'zer ~s necessrdacles pub.hcas em parzes 
mercado parp, ahi atirar seus títulos de credito oncl~ e sensrvel a falta dos capltaes. 

·em soccorro á fttlta de recursos de emprezas ~inda usa-se c~esse re?urso quando uma 
industriaes e muito menos após o jogo desen- crise profunda abala ~soCiedade em seus fun
'freado da bolsa, em amparo a uma crise mo- clamentos, por OC?Mtao de guerra. externa, 
tivada pela especulação de títulos. quando ha mgenCla de chamar capttaes para 

. as arcas elo Thesouro publico, sem delongas, 
O SR · SAMPAIO FERRAZ - Em tempo ~;er sem hesitações, rapidamente,para acudir á hon

. de.mostrar que ha exemplos em drver~os ra nacional em jogo, quando todos os recur-
patzes. sos são lícitos para haver dinheiro . . E a nação 

O SR. ÇlrTI~ICA ::-Não mostra. Só se ~m- acceita o papel, firmado no credito do Estado, 
· contram na lnstorra financetra do mundo fac- corre pt'esuroza ao encontro do appello ao seu 
tos de emissão de apolices, mas não para ser- patriotismo, secundando ao governo nos seus 
vir de papel-moeda, e sim parto auxiliar, não esforços e confiada nos fins a que visam as me

:ásindustrias, mas ao proprio govemo em oc- didas ele salvação para o credito nacionaL 
·casião de deficiencia da receita. Mas a honrada commissão de fazenda não 

o SR. SAMPAIO FERRAz- Não apoiado. Eu mos.trará empa:iz algum elo mundo que el~e 
sei ler um pouco. abclrque do drrerto que ~em de chamar :a~r

O SR. OITICICA - ·Fazem-se emissões de apo· 
Jices internas em grandes som mas, ·por occa
sião de guerra, a braços com clifficuldacles ex
tremas; mas e necessario que o nobre depu
tado e a Camara saibam que este recurso é 
reservado sempre para quando as nações se 
.acham em circnmstancias especialíssimas, 
victimas de crise nacional e o fazem em nome 
do patriot ismo e appellando para o sentimento 
publico, afim ele que a nação receba o seu pa
pel como moeda, nunca, entretanto. perdido o 
caracter ele apolice, que é um titulo de renda 
e não moeda liberatoria . 

Sr. presidente, a sciencia financeira distin
.gue o papel-moeda da apolice, como todos os 
··OS titulm ele renda dos chamados - e1feitos de 
commercio. 

Entre a apolice e papel-moeda a clistinc
ção principal, característica, é que um serve 
de instrumento de permuta, sem juros, passa 
ele mão em mão, e titulo liberatorio ele mer
cadorias, não se submete a regra alguma no 
·seu manuseamento, troca-se de mão a mão 
por mercadorias. A apolice, titulo de renda, 
depende elas c ir cu mstancias especiaes de 
emissão, característica ele titulo de renda, 
por isso que o e; serve ele empr·ego de capi
tal ; tem formulas especiaes na emissão, no 
recebimento e na transferencia e e guardado 
pelos particulares para ir com ella buscar a 
moeda liberatoria ou o ouro com que são 
pag-os os juros para ella estipulados. 

Esta é a clistincção profunda, enorme que 
separa os dons títulos, não admittinclo que 
na pratica se possam confundir, sob pena ele 
íhlsear a regra elas emissões, sob pena de 
trazer pertubações ao mercado em relaçã.o á 
moeda. 

Os governos emittem papel-moeda com curso 
:forçado quando circumstancias especialíssi
mas ela sua viela economica obrigam-os a 
.lançar mão dest3 meio condemnaclo ele moeda, 

taes para lhe darem o dmherro necessarw as 
despesas do serviço publico por meio de seu 
credito, emittindo apolices, privando-se deste 
recurso muito importante, a w1J1"ema r a tio do· 
equilíbrio elas despezas com a receita publica, 
para entregal-o a emprezas inclustriaes que 
podem ou não cumprir o seu contracto, 
arrastando com o seu credito o credito do 
Estado. 

Pergunto a V. Ex. que industrias quer au
xiliar? Não chegará, porventura, a estes esta
belecimentos iuclustriaes, á inclustria nacional, 
o cori<ljo ele favores que todos os dias conse
guem e ele que jà estão ele posse, auferindo as 
vantagens que elles lhes proporcionam? Não 
lhes lJastará o systema de privilegias, o regi
meu de excepção em que se acham,não sé sub
mettenclo aos tributos, aos impostos que os 
outros gener.os de proceclencia estrangeira 
pagam, contribuindo para a receita publica~ 

Pois não bastam às industrias a isenção dos 
direitos da alfandega e sobretudo o proteccio
nismo enorme. su1focante, sob que este paiz 
vive actualmente ? 

0 SR . SAMPAIO FERRAz-Fecunclador deve 
V. Ex. dizer. 

O SR. OrTrcrcA-Não satisfaz ainda a estas 
inclustrias, St'. presidente, o fa,cto aHamente 
e!oquente de est"rem os generos eStrangeiros 
sobrecarregados enormemente com esta dif.:. 
fe ren<;>.a ele cambio, que obriga os particula
res a compr<ci'em por preço exorhitailte. os 
generos estrangeiros que procuram o nosso 
mercado~ 

E porque não podem viver? E p)rque 
veem padir ainda mais auxilias, além elos 
onos que actuam sobre os outros generos, 
sobre outros procluctos, permittindo a ella, 
á industria nacional, vender os seus produ
ctos pelo mesmo preço elos generos estran
geiros onerados com os cli1ferentes impostos, 
com encargos multiplos que os collocam em 
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posição muito vantajosa quanto á concurren- O SR. CosTA JUNIOR- Dividendo é um en-
cia no mercado ~ godo . 

As industrias querem m2cis arrastar ao seu O SR. OrTICICA- ... aos seus incorporadores, 
credito que está em circunstancias precarias, bontts aos seus accionistas. distribuem grandes 
o credito do Estado, que felizmente para nós orclenados pelos seus muitos directores e em
se conserva sobremtdanclo a todos os clestro- pregados, que construíram palacios para nelles 
.ços da especulação ele ainda hontem. funccionarem, que não fizeram a totalidade 

Quaes são, Sr. pr~sidente, estas industrias das entradas do capital dos seus accionistas, 
-que merecem auxilio~ Eu abro, Sr. presi- que se envolveram no jogo da bolsa, empe
dente, este quadro publicétdo, todos os mezes, nhanclo os seus capitaes na compra de títulos, 
pelo Jor·nal do CommeTcio e pergunto ao nobre nas incorporações, na elevaÇão da montanha 
deputado si · todas as emprezas enumeradas ele papel, construido sobre ó nosso credito de 
nesta longa lista devem receber auxilio e paiz. novo, rico , prospero, prejudicando-o, e 
acredito que todas ellas devam ter direito a diga-me depois quantas :ficam em circum
elles. desde que 0 projecto seja "votado pelo stancias sufficientemente garantidoras a um 
parlamento. . . emprestimo feito pelo Estado. Leió, Sr. pre-

sidente, neste quaçlro publicado em uma pa-
0 SR. SAMPAIO FERRAz-Teem direito si gina inteira do Jornal, que, das inclustrias 

realmente precisarem. agrícolas, teem emissão 'de debentttres 46; quer 
O SR. 0ITICICA - Vejo que o numero dizer: teem gs seus bens hypothecados por 

-destas industrias é sufficiente para encher esses titulas preferenciaes, não possuindo 
uma pagina (iO Jornal, e avalio como será outros livres e desembaraçados que possam 
difficil, quasi impossível clescririlinar as que satisfazer ás exigencias das garantias annun
estão nas condiçóes ele merecer os favores ciadas pelo projecto para o resgate dos titules 
do poder publico, offerccendo ·garantias que lhes forem dados por emprestimo. Como 
sufficientemente solidas para restituir 0 ca- auxiliar a essas~ 
pital exig·ido. ao credito do estado que se Entram estas no numero · das auxiliadas, . 
quer envolver á sua sorte. Muito receio para pagar os emprestimos que as oneram, 
tenho de que, mL liquidação final desse auxilio, favorecendo-se os portadores dos titules e an
o credito tenha sido clestrilmido sem as neces- torisando-se nova especulação sobre elles ~ 
sarias cautelas e, à força de amparar as em- Note a Camara que entre estas ha algumas 
prezas particulares, não venha o credito do destinadas á industria ele tecidos que é hoje 
Estado a sér onerado com a divida a mais de neste paiz uma indttstria prospera para aquel
cem _mil contos, exigidos agora para valer ao las companhias que empregaram bem os 
credito dos outros. · seus capitaes, souberam geril.:.os conveniente-

mente. 0 SR. SAMPAIO FERRAZ dá üm aparte. 
O SR. OrTICICA -Ha receiodeser illudicla a O SR. CosTA JUNIOR-Em S. Paulo dão 30 

distribuição dos auxílios, por effeito das ex- ou 40 por cento. 
igencias insistentes, impertinentes , que hão de · O SR.OrTrcrcA-No Estado que tenho a honra 
ser feitas, as mesmas que levaram o governo de representar, em Alagoas, Estado pequeno, 
a vir pedir a esta Camara providencias como sem grandes capitaes, onde · a lavoura vive 

. esta,leva.ndo os. meus illustres collegas a atirar sobrecarregada com juro enorme elo dinheiro 
aesta casa, para ser apreciado pela ú1aioria, de que dispõe, nós temos tres fabricas. de teci
um projecto contra opiniões já manifestadas 0 dos que vão vivendo prosperamente, não teem 
ann~ passado, contra o seu voto expresso, favor algum, nunca pediram auxílios, consti

. ex1gmdo-lhe uma retractação formal. tuiram-se com capitaes particulares, teem 
o SR. SAMPAJo FERRAz_ Nunca :oe votou futuro remunerador, sendo que uma que se 

aqui nada a tal respeito. constituiu ha pouco tempo jà poucle dar bom 
dividendo, comprar machinas para melhorar 

O SR. ÜITICICA -Nesta praça do Rio de Ja- o ütbrico e não tem messas para as encom
neiro funccionam ou estão constituídas 577 mendas que lhe são feitas, tendo podido, dos 
industrias ou companhias differentes... lucros líquidos deste anno, reservar parte 

O SR . CosTA JuNIOR- Que só funccionam para machinas que encommendou, apezar do 
na rua ela Alfanclega, a roda ela bolsa. cambio . 

O SR. OITICICA~Tire o nobre deputado do O SR. MANoEL FULGENCIO-Em Minas ta,m-
meio dessas 577 companhias, que existem só bem a inclustria tom pr·osperaclo níi.üto. 
nesta praça, aquellas que não teem cotação O SR. OrTrcrcA-Sei de fabricas ele tecidos 
na praça, que nunca se desenvolveram, que desta grande capital que estão a solicitar com 
nunca deram dividendos, que apenas só ser- grande empenho estes auxílios de dinheiro ao 
v1ram para dar grandes porcentagens... credito do Estado, apezar da cifra enorme que 
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constitue o seu capital, apezar do emprestimo 1 produz, aindustria se desenvolve com a pro
em debentures que já emittiram na praça; , ducção em escn,la proporcional ao cEtpital em
isto porque, tendo desviado a maior parte do pregado, ele modo tal que o producto da venda 
seu capital social na app licação ela sua activi- seja superior ao capital, juros vencidos e mais 
dade a diversos ramos de industrias clifferen- as despezas feitas. 
tes, tendo-o desbarakHlo em fusões e incorpo- E' este, Sr. presidente, o grande erro das 
rações com outras, tendo comprado machinas industrias desta grande capital,que só devem, 
e muitos utensílios para a expl:oração de ra- só podem pedir auxilias á sua producção; col
mas differentes de pro•Juctos, soffrem as con- locadas fora destes principias, que são leis 
sequencias inevita.veis do falsea.mento do prin- hoje seguidas nos grandes centros industria.es 
cipio basico da prosperidade industrial e pro- e imperem-se com precisão matheml'.tica nas 
ductora, o principio da divisão do trabalho, suas consequencias, trazendo a prosperidade 
grande lei descobert:t para a reproducti v idade nara as que os seguem, a rui na para os que se 
do capital e que fal- o multiplicar-se quando âffastam delles. é este o grande erro, é esta a 
applicado, até nas minuciosida ~les do s2-rviço causa pt'incipal da necessidade em que se 
manual do trabalhador, mas f<t l-o improdu- acham algumas das fabricas adornadas com o 
ativo, arruinador, quando desviadas as par- titulo de-inllustria nacional--a virem solicitar 
cellas ela activiclacle e fraceionadas por multi.- auxilio que não lhes aproveitará. auxilio que 
plas operações cliii'ereiltes. nãq corrigirá o mal enclemico ele que ellas saf-

A conseq uencia a que chegam ess:Ls indus- frem, arrastando o credito do Estado ao cre
trias e que no~ estamos presenciando nesta dito que lhes fugiu. 
capital, senhores, possi vel de sec tirada a pro- Ha ainda um íiJ.Cto,Sr. presidente,que aggra
va por quem quizer dar-se ao trabalho de vava a sorte dessas emprezas industriCl.es, vi
procurar os preços dos generos de producção cio de origem que as fez chegar á situação de 
nacional, confnnclidos nas Gas'l.S de venda are- vir solicitar os auxílios do poder publico: é 
talho, onde elles estão sendo· vendidos de par que ellas nasceram do papel-moeda e não elo 
com os generos de producção estrangeira e ás capital que só e unico poderia ser o seu .im-
vezes por preços mais elevados, a consequen- pulsor. . 
cia do falseam211to cle>sa grande lei ela di visão Sr. presidente, é um facto infelizmente im
do trabalho é que: havendo nec?ssidade de possível de ser contestado : a feb re industrial 
pedir ao genero principal da sua industria o desta ultima phase da vida elo Brazil apparece 
dinheiro necessario para acudir aos juros do produzida e alimentada pelas emissões ban
grande capital applicado a todos os outros de carias. 
exploração dacompanhi~ _e que pouco produ- o SR. BÊLLARMINo CARNEmo dá um aparte 
zem, mais o clmheu·o exigido pelo gmncle pes- . _ 
soal empr·egado mts fabricas de varias indus- ~ SR. OrTrcrc~-Tem r~zao o mau honr~do 
trias, ]Wecisam es t,as de so lJrecanegar esse col.ega: ha fabncas,. h~ mdustrras _?rgamsa
producto com 0 grande preço, ao E'ntregal-o das antes clessas emtssoes ; as que_ nao fo~·am 
ao consumo,autorisando 0 publico a preferir 0 . arrastad~ a loucuras, éJ:S que nao se delXa
genero estrangeiro, in ierior em qualidacle mas r~m fa.scmar p,elas lanteJoulas ~la r ~.o, n~w. r~t 
extraorclinariam~nte mferior no praço ,porque pida, as q~1e na.o se pr:estaram as combmaçoes 
o patriotismo, pela proclucção nacional, não vai da alchu~Ia, prosegmndo na vrda calm~, ~e 
ao ponto de co1nprar aos preços de luxo, ge- e~ploraçao natural, fican~c fiEmes aos prmci
neros necessltrios para 0 consumo usual da pt~s severos ~a sua orgamsaç_ao, e..':sas, pos~o 
possa vid:.t. de simples bmguezes cont2ntes afhrmal-_?, nao <luerem auxllws, nao os soll
com a qualidade m<tis accornodacla aos recur- Citam, nao precrsam delles. 
sos modestos do geral ela nossa popull\ção. Constituídas sobre o papel das emissões 

Nem podem essa,s fabricas applicar o seu ca- bancad as, Sr. presidente, essas industria~ a 
pital á maior peoclncção, pondo em pratica o que me referi applicaram-se, prmcipalmente, 
grande e proveitoso axioma americano-ven- as explorações dos títulos de bolsa, papel como 
der bat·ato p tra vender muito, nem produzir eram ; encantadas com a facilidàcle com que 
muito, para encher o mgrcado e competir com aquillo que ellas chamavam capit ,t lli.es ad
o genero estrangeiro, expellindo-o pouco a vinha, convictas de que a excitação produzida 
pouco e substituindo-o pelo l1<1Cional, porque o pela f obre do jogo era riqueza e nnnca mais 
seu capital estáimmobiltsado nas ma!; h i nas que se esgotaria, não houve mãos a medir nas 
não.produzem, ellas veem-se fbrçadas a ter despezas loucas, de papel, a que se· ati
mmtas veses paradas essas machinas monta- raram : grossas quantias distr bui<las com en
da.s para mdusl;rias multiplas e não sentem corporações, agio enorme para as suas acções, 
qu~ o capitltl não dorme, os juros tet•ão de ser desdobramento destas em sel'ies, pagamento, 
e:xJgJd?s, o p2ssoal_ será sempre pago, e sô póde por preço louco de outras em prezas fundidas, 
ser ev1tada a ruma pela falta de recursos tudo isto trazia augmeuto do fundo social, 
quando, condição essencial ele vida, a fabrica pouca attenção ao objectivo da empreza e 
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QUaSi nenhuma prüclUCçáO além daS vanta- I emprezaS e em QUe Ü Capital nãO quer COn-
genS provmdas do papel. :fiar ~ 

Quando a febre pass:m, quando estancou-se Os bancos de m·edito real não podem empres-
a fonte das emissões bancarias que já faziam tar, Sr. presidente, porque as letras hypo
sentir os seus perniciosos e:ffeitos na deprecia- thecarias não acham tomadores ! 
ção da moeda fiduciaria e na consequente ele- Quer dizer que o capital não quer collocar
vação ~e to~os os ~eueros de consumo, as se nas letras e, por isto, as emprezas não po
mdustrlas v1ram-se amcla no começo da sua dem soccorrer-se deste meio poderoso de em
vida produ~tora. mas achavam-se . oneradas prestimo. Convem,entretanto, notar que essas 
de um ~ap1!Rl mut_as vezes _super10r ao de letras teem como representantes, como ga
que premsartam, do Juro excess1 v o cobrado por rantta, como sombra para animar a confiança 
esse capital, de umas poucal;l de industrias justamente esses bens, e'Ses haveres que as 
aggregadas e sem desenvolvimento algum, de emprezas industriaes o:fferecem ao o·overno 
um pessoal extraordinario a devorar todos os em g[J.rantia dosemprestimos contrahidos pa~ 
minguados recursos fornecidos pela producção, pagamento das apolices emprestadas e r~soa-
sem capital, sem dmheiro e clesvalorisada taveis em 20 anuas. "' 
completamente a massa de titulas .do seu ac
ti v o convertido em carteira commercial, de
preciado aquillo que possue e fôra comprado 
com papel , a preço elevado. quando elle não 
valia siuão metade ou a terça parte do preço 
da compra a figurar no activo da empreza 

E' esta a historia da ultima phase da vida 
ela industria nacional, Sr. presidente, facto 
incontestavel, que ahi está patente aos nossos 
olhos, que pôde ser observatlo todos os dias 
por quem se der ao tra.balllo de ler os jornaes 
e acompanhar os trabalhos dos tribunaes . 

Encontrando-se baldas de r ecursos , havendo 
a especu lação produzido a desconfiança, o 
retrahimento do. capital, a ausencia do dinhei
ro confiante na prosperidade e no futuro das 
iw.lustrias,ellas voltam-se,em suprema instan
cia ,para o Estado e pedem ao governo que lhes 
valha, auxiliando-as com o seu credito, para 
inspirar confiança _ao capital que nellas se 
empenhe, á vista do credito do Estado. 

Que o governo fique autorisado a soccorrer 
essas industrias, emittindo títulos de renda 
para emprestar-lhes com a garantia de seus 
bens e haveres, de modo a garantir o paga
mento desses emprestimos, por vinte annos,é, 
SI'. presidente, o que autorisa o projecto em 
discmsão. 

Permittam os nobres deputados , membros 
da com missão de tàzenda,que eu lhes pergunte 
si não é esta a funcção dos bancos de credito 
real.? 

UM SR. DEPUTADO - Mas os bancos não po
dem empre.'ltar porque não ha dinheiro para 
as letras hypothecarias. 

O SR. OrTrcrcA.-E' a esta mesma argumen
tação que eu vou chegar. Onde viram os no
bres deputados,em .que paiz do mundo,em que 
época, com que fim, já encontraram em al
gum tempo o thesouro publico convertido em 
banco de credito real ou mesmo em banco de 
depositas para chamar capitaes que se empe
nhem na exploração de emprezas industriaes 
pela compra de titulas elo governo, a substi
tuir a garantia dos bens o:fferecidos por essas 

· Corno poderão elles servir ao Estado, ao 
Thesouro que lhes empresta os titulos,quando, 
embora avaliados com 50 °/o, não são suffi.ci
entes par·a ser acceitos por esse mesmo capi
tal que deve ser attr.ahido pelos títulos de 
renda pedidos pelas industrias, e acceitos pelo 
projecto? 

A consequencia inilluclivel deste facto é, Sr. 
presidenw, que o projecto pretende substituir 
os bancos de credito real p2lo thesouro publi
co, as garantias offerecidas pelas industrias 
pelo credito do Estado, as letras hypotheca
rias pelas apolices emprestadas e emittidas 
com esse fim especial. 

0 SR. SAMPAIO FERRAz-Isto é um retrahi
mento por parte do capital. 

O SR OrTICICA-Sr.presiclente,ou as garan
tias dos bens das em prezas industriaes servem 
para inspirar confiança aos capitaes,são suffi
Clentes para chamai-os a empr,•go nas indus
trias que delle precisam, e esta é a funcção 
dos bancos de cr2dito real, onde ellas encon- · 
trarão os capita.es de que prec:sarem, sem 
abalo,sem falseamento de principias, em fw1c~.ão 
normal desses estabelecimentos de credito, ou 
ellas não são garantidoras assim <los empres
timos por contrahir, não teem força para 
chamar tomadores ás letras e então é o cre
dito do Estado quem unicamente vae ser pos
to em jogo e é nenhuma a. garant ia o:fferecida 
pelos favorecidos com os·emprestimos.havendo 
serias receios de que o Estado venha a ser . 
prajudicado quando chegar a época. do reem
bolso do capital p?dido, do resgate dos títulos 
emittidos. 

Póde-se affirmar, p0rtanb, Senhores, que 
os emprestimos autorisados pelo projecto não 
serão g-arantidos com essa precisão, com essa 
confiança que os nobres deputados lhes reco
nhecem, porque essas mesmas garantias já 
foram repellidas pelos bancos, por insuffi.ci
entes P<1ra attrahir o capital e só mente o cre
_clito do Estado virá constituir a garantia pára 
elles. 
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0 SR. BELLARMINO CARNEIRO- E' que OS 
bancos guardam este capital para empregai-o 
de modo mais remunerador. 

O SR. OrTICICA - Fazem isto os bancos de 
deposito; não ha rasãopara fazel-o os bancos 
de credito real, que ·não dispenclem capital 
com a operação e elevem ter garantidos os 
emprestimos com as hypothecas offere:idas 
pelas companhias, dos seus b::ms a valtados 
com criterio e a deixar margem para a pos
sivelliquiclação em juiso. 

Si os bancos de deposito não dão o seu ca
pital, si as inclustrias não acham, nesses, di
nheiro sobre os seus productos, é, Sr. presi
dente q;_<e esses procluctos não existem, não 
são taes que annunciem prosperidade digna 
ele consideração e os bancos não os julgl\m, 
ainda uma vez, garantidores dos empresti
mos peclidos,Dão se arriscando principalmente 
em quadra anormal como aqnella que elles 
attravessam. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ- Mas O retrahi
mento elos baneos é um retrahimento syste
matico. 

O SR. OrTrcrcA- Sr. presidente, o nobr-e 
deputado pelo Rio- de Janeiro falia em retra
himento systematico por parte dos bancos, 
quando elles proprios lhe podem affirmar: 
que o retmlümento é elos capitaes que lhes 
fogem e os deixam sem liberdade para 
poder agir, não tendo elles meios ele clebellar 
essa desconfiança; collocaclos nas circumstan
cialll ele ter nos seus. clepositos menos elo que 
seriam obrigados a embolsar, no cetso de lhes 
ser exigidos os capitaes ele prompto, em face 
ela desconfiança geral que lhes tirou o princi
pal elemento de viela- o deposito, vendo 
todos os dias augmentar essa desconfiança 
pelas loucuras ele credito que se fc1.zem no paiz, 
deante ela depreciaçã.o cada vez mais accentuacla 
ela moeda Hcluciaria, assistindo à marcha fu
nebre elos títulos de bolsa para o descreclito, 
para o desaparecimento total, nas ruínas da li
quidação proxima, conhecendo que é muito 
possível a precipitação dessa liquidação terrí
vel nos seus desastres e fatal nas consequen
cias elo desvairamento ele hontem, os bancos 
guardam ferozmente os poucos saldos que lhes 
restam e recusam empregai-os em emprezas 
mal paradas, sem garantias sufficientes para 
<t restituiçã.o com lucro, lucro que, por ser 
problematico, vantagens que por serem mui
to pouco provaveis, querem jogar sobre o the
zouro . publico, contanto que os arredem ele si 
por menos convenientes aos intereses que elles 
devem zelar. 

Sr.peesiclente,não é com credito que eleve ser 
auxiliadtt a inclustria nacional: o auxilio 
que o Estado pode prestar, possível, razoavel, 
aceito pela sciencia economica para as indus
trias incipientes e que grandemente concorrem 

parao seu clesenvol vimento, a industria na 
cional já o tem, está cumulada clelles e tem 
produzido todos os seus beneficos effeit03 para 
as emprezas bem organizadas. 

· 0 SR. SAMPAIO FERRAZ- Quaes foram? 
O SR. OrTrcrcA- Procure o nobre depu

tado saber a quanto monta, nas alfandegas, a 
verba ele impostos sobre machinismos para 
fabricas e que deixou de ser recebida ; saiba 
a quanto monta. a verba-garantia ele juros, 
paga pelo Estado ; estude as isenções ele con
tribuições ele que gozam as fabricas ; twalie o 
lucro enorme que as industrias auferem elos 
impostos extraorclinarios que pagam os pro
duetos estrangeiros ao entrar no mFrcado; 
considere quanto eleve reverter em beneficio 
para os procluctos nacionaes elo preço pelo qual 
a baixa elo cambio obriga a serem vendidos 
os procluctos estrangeiros ou expellidos elo 
mercado, ou autorisados os nacionaes a sm' 
offereciclos ao consumo por preço eleva
díssimo e diga si os industriaes que exploram 
a proclucção nacional não vivem .i à em con
dições especialíssimas ele vantagens sobre 
toda a massa geral ela população, sobre a 
qual os. impostos.· veem pesar afinal, que é 
quem paga os generos por preço elevaclissimo, 
quem soffre as consequencias ela baixa elo 
cambio, de quem se tiram esses muitos favo
res a reverter parél. aquelles que não estão 
contentes, que ainda pedem mais, que nunca 
ficarão satisfeitos, que clamarão sem1we mais 
pela ampliação elo regimen do privilegio, 
dentro do qual se constituíram e vi verão 
ainda por longos annos. · 

E estes favores teem sido: taes, Sr. presi
dente, que, em proveito unico dos inclustriaes, 
a nação brasileira está ameaçada da fome e 
ela miseria elas classes menos fa voreciclas ; a 
impossibilidade ele viver accentua-se com a 
eleva.ção extraordinaria de todos os generos' 
ele consumo, causada pela depreciação ela 
moeda fiduciaria, unica que possuímos hoje ; 
mas é nessa moeda que os inclustriaes fazem o 
seu negocio, vendem os seus productos, au
gmentam as suas rendas, fartando os seus 
cofres á proporção que a miseria ela popula
ção se accentúa com os preços a elevar-se 
para os generos que ellas fabricam. 

A Camara sabe qual a razão porque, apezal' 
de todos estes favores, as industrias não po
dem viver, já o disse e não faz mal repetil-o. 

E' porque nós temos inclustrias que, ele
vendo constituir-se com um capital diminuto, 
teem um capital elevado ao clecuplo elo que 
precisaria~ si fosse o seu uni co empenho odes
envol;vimento claproclucção; estas companhias 
que se dedicam a diversas especies de inclus
trias, precisaram elevar enormemente o seu 
capital, para pagar incorporações, clirectorias,. 
uma caterva enorme de apaniguados; por 
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força das fusões que operaram, sempre clis- zas que não poderão pagar os emprestimos
pendendo capital imp!'oductivo com os reali- atirando sobre o Estado o onus todo ela ope
sadores das transacções, ellas devem appli.car ração de credito em questão. 
sua a_ctíviclacle a outros pr?d~ctos que não os O SR. SAMPAIO FERRAz-V. Ex. prestará, 
especmes para que ~e contJtmram, nem lhes um relevante serviço ao parlamento dizendo· 
bastando a producçao. para compensar as eles-. quaes ellas são. 
pezas enormes que sobre ellas pezam. I 0 S 0 · A 

1 
· , I R. ITICICA- camara me re evara, 

O SR. CosTA JuNIOR da um aparte. sem duvida, não acceita~ o convite que me 
o SR. OrTrcrcA-Estou fallando em relação j faz o meu honrado collega; não acceito a po

ás da ordem daquellas que o projecto julga sição o~liosa que me propõe, não somente por
no caso ele poder pedir auxilio, que teem al- que na_o encontro vantagem na tarefa de 
guns bens para garantir os emprestimos, denuncmnte ou. de accusador, co_mo porque, 
alguma producção para ser consideradas no comba~endo rad10almente o proJ~cto, co~o 
caso de ser attendidas. A regra, á qual ellas operaçao desastrosa para o credito do pa1z, 
se submetteram é esta : não tenl1o o dever de fazer selecções a que 

. ' . . aprovéitem as ruas disposições que desejo·@ 
A companlna c?nst1,tue-se p_rem~anclo, por espero ver rejeitadas em sua totalidade. 

exemplo, c~e ~.000.000$ ele ca?lt~l • mas por Sr. presidente, é convicção minha: ha um 
força ~las íusoes e elas mc?rP?Iaçoes, das por- dever para o Estado a intervir na praça 
centagens e das COIJ?-pras 1 eallsaclas, ~lia ~hega para auxiliar a industri~ nacional, e mais' 
a elevar_o set~ capnal a 2? e 25.000.00~$·. ~s ainda: para acudir á fortuna e ao credito da, 
col?panl~1as fals~a1~ _pela base 0 prmciplO nação brasileira ameaçado pela crise que atra• 
pr1mord1~l ela. cl!Vl~ao elo _trabalho, !Ji!'~.e ~e vessamos: é fazer justamente a selecção entre 
toda a prospe~rdade mclustrral, que obrJ.,a as as emprezas inclustriaes e entre todas as so
grancles , f~2Jrrcas a occupare~-.se umcamen~e cieclades anonymas existentes~- na praça do 
ela conf~cç,w ele um. proclu~t ; e por mew Rio de Janeiro, conhecer quaes deixaram ele· 
elas fusoes, por. mew ela clumrca que se eles- cumprir os fins elos seus estatutos e a lei fun
envo~veu aperfetçoadament~ na praça,_ as com- damental elas sociedades .anonymas e applica1•· 
p.anluas estencl:om. a sua acçao a. um.a Immen- severamente as leis do paiz contra aquellas 
~rclacle de negocws,,.o que as faz so poderem que estão incursas no Cocligo Penal. Si isto se
offerecer os seu~ productos. por ,..um preç? fizer, si não houver a permanencia de íadivi
enorm~ no mercado, e tudo Isto n,w lhes d,t duos ou corpos conectivos fóra ela lei, a af
para vrver · frontar a moralidade publica, a' causar 

Conheço Ulnas poucas ele industrias elas verdadeira perturba.ção no mecanismo social 
que mais alto c!amam por estés auxílios, elas deste paiz, a confiança se restabelecerá, volta
que mais gritam que é necessario anxilial-as, rão os capitaes aos bancos ele deposito, a si-
sob pena ele um debâcle geral que arrastará tuação se aclarará, chegará a vida normal e 
tudo, até as proprias instituições; conheço os bancos poderão emprestar desassombrada-
algumas destas, destinadas por exemplo, á mente ás inclustrias boas, unicas que sub· 
manufactnra de tecidos, ele melhoramentos sistirão, promovendo então,e sómente então,a 
materiaes, ou a navegação e que tendo-se riqueza ela nação. 
con~tituido com o capitaL de 5.000:000$, fo- Adianto mais: comece a ser posta em ex
ram passan ·lo de fusão em fusão, augmen- ecução severamente a lei, restabeleça-se o 
tando sempre o seu capital, pagando in- sim imperio sobre essas organisações fraudu
corporações, alé eleval-o a 40.000:000$, a lentas a que, em grandíssima parte se appli
exigir juros, e trabalhando em nada nienos caram as emissões bancarias dos dons ultimas 
de oito, dez e mais ramos de inclustrias di±: annos e veremos, immecliatamente, cles
ferentes. apparecerem da circulação esses ti tu los falsos 

o SR. SAMPAIO FERRAz-Essas não entram que nada representam sinã.o a especulação ela 
em linha de conta. praça e que são a ameaça continua, perenne 

aos capitaes retrahidos,levanclo a desconfiança 
O SR. OrTICICA-Está o meu illustraclo col- a todos os outros títulos, a todas . as outras 

lega enganado: são exactamente essas as que emprezas e _prejudicando a vida .de toda a 
mais clamam e as que mais fazem valer os nação; As boas compànhias, as que se appli-· 
seus direitos a ser auxiliadas. car~m á exploração reàl elos productos, resis-

0 Srt. SAMPAIO FERRAz-Não as conheço, tirão á liquidação e resurgirão com vida, solí-
nem o Sr. ministro ela fazenda as conhece. das e ga.ranticloras dos capitaes que se offere

O SR. OrTrcrcA-Então devo dizer ao nobre 
deputado que começa desde agora, inicia-se 
aqui a má applicação destes auxílios, porque 
é cetto que elles serão distribuídos por empre· 

cerào espontaneamente aos lucros certos por 
ellas offereciclos . · 

O SR. BELLARliHNO CARNEIRo-V. Ex. chega 
então á conclusão de. que os auxílios não se 
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devem conceder porque as companhias consti- surgirão das ruínas de agor~ e hão de concor
tuidas nesta praça não . merecem nenhuma rer para o progresso do paiz, prosperas, des
confiança. assombradas e feli~es, sem cogitar dos meios 

o SR. ÜITICICA _Não é tão .amplo 0 prin- de acção contrario~ ás . leis ,.geraes que presi: 
cipio que estabeleci. dem a accumulaçao das uquezas e q?~· s1 

Ha, nesta praça, umas poucas, grande nu-/lhes podei? dar, po~ momentos._ a facll~dade 
mero mesmo, de companhias industriaes que ante a cr1se q u~ as as~oberb~, hao de trazer
mal a.pplicaram os capitaes das suas organi- lhes cons~q~enc1as mmto mais ~esfl,strosas e~ 
sações e violaram francamente a lei; sobre f~~uro ,PIOXImo demais para tão grandes sa 
estas deve exercitar-se a acção do poder pu- cuficw~. , _·. 
blico para fazel-as de~apparecer e não conti- . Por Deus, po~em, senhores,!}~O,.Perturbemos 
nuar a perturbar a vida normal do .mer- amda mais as c~rcumstancras J?- tao profunda
cada e a circulaç.ão dos bons títulos ; esse de- mente abaladas do nosso. c~edlto, envolvendo 
sapparecimento trará necessariamente 0 co- o do Estado nas consequenCias de:;:astro~a.'3 dos 
nhecimento exacto das boas industrias; com ~rros . de hont~m e procu~a.n~lo, Impedir um 
isto voltará. a confiança e ellas encontrarão resulta~o que. e fatal, quv ~ m~paravel, q_ue 
nos bancos de deposito e nos de credito r eal ha de vtr P?r io~ça elas prop~1as circumstancias 
os capitaes que hoje se retrahem e íbgem dos a que ? pa1z :t;?I lev?-do por erros qu~ cumpre 
estabelecimentos de credito por não saberem rem~diar e. nao ahmenta,r . _Estes }Itulo~ ge 
quaes estão em condições de estabilidade, to ~re_dito, atirados assrm a Cl~cu:aç:_ao, v~rao 
dos . ·ou fundidos e uns a prejudicar aos ou- umcamente pr?duzir a contmuaçao do .Jogo 
tros . c < • pelo qual a_ncmam os ~speculadores da .praça, 

Si essa selecção não se fizer, a confianç,a não surprehend1dos J?:la cr~se ao começa;r, co~ o~ 
voltará, as circumstancias peiorarão sempre tt~u~os desv~lori:;ados a ench~r-~es as maos, 
a mais<" a~ inclustrias devem ser deixadas á mnguem no~_ assegura ne_m e dado a h<?mem 
sua sorte, os auxilieis, por maiores que lhes algu~ ~arantlr que, valor1sados essestJtulos 
deem, níi.o produzirão sinão etfeitos negativos p~r f~rç.a de credito ,~0 ~stado, _pro~~z r~do-se 
e a liquidação virá, entregues as industl'ias á a alta C?m os empr-sbJ?OS, .nao SeJa. ISto o 
sua sorte que é inevitavel, mas sem arrasta.r me~o ~a1s prompto, mais fac1l d: habilitai-os 
0 credito elo Estado, que, por felicidade nos~a , a passarem a.deante os_ mllllar es . que l~es 
a· 1d.1 n'io está envolvido no dasastee geral. ench~m o bolso, abandonando de -vez as m-
' 

11 
' ' ' . dustnas e entrPgando ao Estado os bens em-

UM SR. DEPUTADo - E os op2rarios morre- : penhados que não chegarão para sol ver os 
rão á fome . eompromissos assumidos com esta operação 

O SR. ALFREDO ELLIS- Neste paiz ninguem original no munclo financeiro, especial e desas-
morre de fome. trosa na historiado credito das nações. (i11ú;ito 

0 SR. COSTA JUNIOR - As boas industrias 
não morram. (Ha outr·as <!pm"tes ) 

O SR. OrTICICA-As boas industrias não 
morrem, diz bem o honrado collega ; não mor 
rerão: ellas atravessarão a crise aproveitando 
os elementos que a situação gerallhes-offe
rece e estarão habilitadas para se desenvolver 

·em muito maior escala quando a situação me
lhorar, prestigiadas pelo valor com que resis
tiram á crise e com a convicção geral de que 
ellas assentam em capital verdadeiro, teem 
bons elementos de reproductividade e, estas 
sim, concorrem para o progresso~ para a pro-
peridade do paiz. . . 

Vou mais além, Sr. preSidente: as mesmas 
industrias que,pelos vícios de suaorganisação, 
pelos erros da gestão dos seus negocias, não 
poderem resistir ao abalo violemo da liqui
dação, hão de reduzir o capital, hão de eli
minar de si os elementos perturbadores -do 
momento actual, e, volvidas ás condiçces nor
maes da vida industrial. applicando-se ao des
envolvimento serio, empenl1ado e criterioso, 
cada uma de seu ramo de productos, com o 
capital imprescindível ás suas transações, re-

bem.) , 
Sr. presidente, o que iligo não é nada de 

novo ; a opinião não é minha, porque não ha 
nada de novo neste paiz que apenas começa. 
Fallo pela experiencia que me dá o estudo 
das crises financeiras, nos diversos paizes-do 
mundo, pelo que se passou em outras nações. 
Abro um livro em que estão enumeradas 
as muitas crises commerciaes e leio por exem
plo o seguinte: (Lé) 

Aqui se encontram catalogadas as crises 
que se teem dado na Inglaterra e em .todas 
as outras nações. 

Não é novo isto, Sr. presidente, estas crises 
deram-se em todos os tempos, dão-se em todos 
os paizes , porque o espírito de ganancia e o 
desejo de enriquecer depressa não são um pri
vilegio nem são originaes ao caracter bra
zileiro. 

Crises destas dão-se em todas as nações, 
succedem-se periodicamente., , passam quasi 
pelas mesmas phases e caracterisam-se quasi 
pelos mesmos factos que se dão em nosso 
paiz. · 

Nós ·mesmos temos na. nossa historia eco
nomica crises que se resolveram por si e crises 
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que foram resolvidas coin maior desastre pelos 
auxílios do poder publico; é opinião hoje re
conhecida como verdadeira que a intervenção 
do governo na crise P.e 1864 ainda mais ag
gravou-a ... 

UM SR. DEPUTADo-Foi um desastre. 
O SR. OITICICA . .. -foi um verdadeiro des

astre. 
Quando e·m um paiz os capitaes se-desen

volvem ficticiamente ou, antes, -quando se 
:finge um desenvolvimento de capitaes em 
pouco - tempo, -sobre o papel moeda de curso 
forçado, o que não é capital, a crise é natural, 
é fatal, vem por força e traz como conse
quencia directa a difficuldade ·dos recursos, 
pela ausencia da confiança, acompanhada da 
alta dos preços de tor1os os generos, porque, e 
está repetido isto já a fartar sem que queiram 
reconhecei-o os interessados : não são os 
generos que ~:e tornam caros, mas é a moeda 
que se torna barata, é a moeda que se depre
cia. Mas nunca em paiz nenlmm se pretendeu 
conjurar essas crises, augmentanclo mais a 
massa do papel, desenvolvendo mais o curso 
forçado. impondo-o á circulação, não pa.ra 
acudir ái: despezas do Estado e solver os seus 
compromissos, mas para amparar a queda dos 
que se aftmdaram na voragem do papeL sem 
calculo, sem orientação, com o fim Uflico de 
enriquecer. esquecidos da liquidação do dia 
seguinte, e sem ao menos comprehender que 
não ha empreza de ordem alguma, cujos tí
tulos do valor nominal de 200$ possam dar 
lucros sufficientes para justificar a fllevação 
desses titqlos ao duplo, ao quadruplo do seu 
valor, prinCipalmente tratando-se de indus
trias em começo de desenvolvimento. 

O Estado precisa do seu · cridito para cha
mar capitaes ái: necessidades imprescindíveis 
das suas despezas, entre as quaes está, em 
grand_e parte, o auxilio dispensado" a indus
trias que _promovem o seu povoamento e o 
augmento da sua producção ; desviar deste 
destino o credito para protecção directa a, in
clustrias, após · a clesbragada especulação destes 
ultimas tempos, será fazer entrar o Estado. na 
especulação, fomentar o jogo, alimentar a 
fraude,-mas nunca, de modo algnm, corrigir 
os erros e a má situação da praça, e menos 
injectar sangue novo no organismo industrial 
do paiz como - poderia dizer · espirituosa
mente-o disse a illustrada commissão de· fa-
zenda da Camara . _ 
· Sr. presidente, · IJ.ãO quero prolongar ele

mais . esta discussão. O assumpto é muito 
vasto. mas a minha hora de fallar está finda. 

Finalisa.ndo estas considerações geraes, nas 
quaes aliá~: podia proseguir por que ainda 
ba muito que dizer sobre a inconveniencia de 
entrar o governo com seus -títulos em auxilio 
lla praça, sujeitando-os · a mercadejação ... 

Cainara V. IH 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex. poderá conti
nuar o seu discm·so amanhã. 

O SR. 0ITICICA ... vou entr;ar desde logo na 
analyse "do projecto afim de mostrar ao nobre 
deputado e á commi~são de fazenda que esse 
projecto não é mais do que uma emissão dis
farçada de papel-moeda, calvamente disfar
ça~a, e inconvenientissima para o credito do 
parz. 

Diz o projecto no seu art. I o (lê): «Fica o 
Poder Executivo autorisado a emittir até 
100.000:000$ em apolices do valor de 200$ a 
1:000$, afim ele utilisar o seu producto em 
emprestimos ás emprezas industriaes existen
tes em todo o terl'itorio da Republica » 

A architectação deste project.o foi 1lio infe
liz....:.ctigo-o com sentimento e pedindo descul
pa ao . nobre deputado e á commissão-que 
elle não resiste á menor analyse, não resiste 
ao estudo elas suas consequencias, por qual
quer face por que possa ser encarado. 

Vou mostrar ao nobre deputado que esta 
emissão ele 100.000 contos apresenta uma se
rie de_ inconvenientes impossíveis de serem 
.evitados, e que fatalmente collocarão o paiz 
em posição elas mais melindrosas p;:tra o seu 
credito. 

o primeiro inconveniente que descubro no 
pro~ecto . Sr. presidente, resulta do modo de 
serem emittidos esses cem mil contos de réis 
na praç,a. A camara 8abe que o governo de 
qualquer paiz não emitte os emprestimos que 
quer, quando quer, nem como quer. Lançar 
um emRrestimo é sempre preocupação muito 
seria para um governo; sempre que ha ne
cessidade de atiral-o na praça; isto restúta 
do credito ciu descreclito que a acceitação do 
emprestimo poderá trazer para o Estado. 

Não ha estadista que annuncie, sem mais 
exame, que o Estado precisa. de contráhir em- -
prestimo ; antes rodeia-o das maiores pre
cauções, cerca-o de absoluto sigyllo, "Procura 
entender-se com banqueiros e capitalistas que 
garantam a operação e, quando se annuncia 
a subscripção na praça, pode-se garantie. o 
emprestimo já está t0mado ou tem já quem 
assuma a responsabilidade do seu lançamento. 
Isto porque será do mais deploravel _etreito 
para um paiz que o emprestimo por elle pe 
diclo, não acbe tomadores, não s~ja coberto. 

Sabe mais a Camara que a subscripção 
total dos emprestimos · é consid-erada·. çomo 
lJase segura para aferir o credito do Estado 
que o - pede: quantas mais vezes o em
presti'mo alcança subscriptores acima da sua 
totalid.ade, tanto mo.is pode esse· paiz affirmar 
que as SU!i>S finanças vão bem. que o seu cre
dito está mantido interior e exteriormente. 

Pergunto á illustrada commissão de fa
zenda da camara : pôde garantir que esse 
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emprestimo de l 00 . 000:000$ achará toma~ 
dores neste praça e nas condições actuaes ~ 

E' uma preocupação que este projecto me 
desperta, Sr. presidente, não sem 'funda
mento, attenta á situação ger-a.l da praça, 
do mercado de capitaes. Se o attracti vo do 
juro de 5"/o e a facilidade que se lhe propor
ciona de servir de moeda para o pagamento 
dos impostos, de poder ser recebido nas re
partições publicas tiver força para chamar 
os capitaes e autorisal-os a cobrir o einpres
timo, ainda será. motivo de graves cogitações 
o preço pelo qual esses títulos serão emittidos. 

A camara sabe que as circumstancias do 
mercado influem poderosamen~ no preço da 
emissão, que representa um onus a mais tra
zido pelo emprestimo para o Estado que 
emitte ao par, mas recebe abaixo do par, 
sendo necessario addicionar ·ao valor nominal 
do emprestimo a diíl'erença entre este e a 
emissão real. 

E' assim, por exemplo, que o emprestimo 
de 1889 , do valor conhecido de cem mil con
tos, figura no total da nossa divida com a ci
fra de cento e nove mil contos e é esta a cifra 
do compromisso a pezar sobre o thesouro. 

Consulte a honrada commíssão de fazenda 
as condições da praça e avalie por que preço 
hão de ser tomado~ esses títulos para estudar 
as consequencias do pretendido auxilio que 
entende dever ser prestado á industria nacio
nal. 

Uma consideração resàlta, desde logo, desse 
estudo,Sr. presidente:é a possibilidade que essa 
emissão tem, ao cahir na praça, a preç>.o certo 
abaixo do par, de vir depreciar todos os nos
sos títulos de renda que se conservam em 
posiç.:'i.o relativamente vantajosa no mercado 
interno. produzindo a baixa forçada de todos 

. elles pela invasão de títulos mais vantajosos 
na circulação : apolices com juro certo e 
prazo de resgate não podem entrar em con
currenciacom esse titulo de nova especie.com 
juros iguaes, com prazo de resgate, mas rece
bivel nas repartições publicas, papel-moeda 
com curso forçado e a receber juros, o que 
será mais uma originalidade para as finanças 
do Brazil. . 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ- Isto é uma affir
mação toda gratuita de V. Ex. 

O SR. OITICICA- Como gratuita~ Póde V.Ex. 
garantir que esses títulos serão aceitos na 
praça na sua totalidade e ao par, sem depre
ciação 1 

0 SR. SAUPAIO FERRAZ - E V. Ex. póde 
garantir o cootrario ? 
. q SR<O~TICICA - Sem duvida. E' um prin

Cipio hoJe mcontestavel em finanças que títu
los atirados em massa, lJOr qua.lquer governo, 
podem modificar a cot>Jção dos outros títulos 

existentes, ao mesmo tempo que produzem a 
depreciação dos proprios títulos emittidos, si 
estes chegam por óccasião de abalo profundo 
no merc-,do de capit.'tes. 

Ha mais ainda : a entrada na circulação, 
desses títulos que falseam as regras da emis
são, por participarem, ao mesmo tempo, da 
natureza das apolices pelo juro e pelo praso 
do resgate e do papel- moeda pelo poder 
liberatorio do pagamento de impostos nas 
repartições publicas, vem fazel-o representar 
de verdadeiro papel-moeda, todo mundo pro
cural-o-ha para o pagamento a que elle se 
presta e o jogo se _estabelecerá entre os que 
teem capitaes e hão de depreciar os títulos 
para pagar impostos e os que houverem de 
comprai-os por preço ·mais alto, deixando o 
agi o na mão dos especuladores . 

Comprehende V. Ex. a depreciação enorme 
que o capital lhes ha de impor, afim de mais 
1ucrar ao entregai-os nas repartições publicas · 
pelo valor nominal. · 

0 SR. SAMPAIO FERRAz- Pois posso afir
mar a V. Ex . que até emprestimos e:x..
ternos teem sido o1I'erecidos ao governo. 

O SR. OITICICA-Não duvide de que estas 
oíl'ertas cheguem aos milhares ; mas convem 
muito attender ao preço elos emprestimos oíl'e-· 
recidos. Nem convem illudir mo-nos muito 
com os· ernprestimos externos. 

Sr. presidente, a Republica Argentina tam
bem contrahiu muitos emprestimos externos 
que a levaram á situação desastrosa que nós 
conhecemos. · 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ - E V. Ex. quer 
comparar a Republica Argentina ao Brazil ? 

O SR. OITICICA- Porque não compar&r .~ 
Porque não ir pedir á historia financeira dos 
outros povos as lições da experiencia de que 
tanto precisamos para orientar os nossos ne
gocias? 

Sr. presidente,é nec~ssario que e.<;;sa vaidade · 
nossa, esse orgulho de paiz gastador se abata, 
se modifique, sob pena de ruína certa. E' n~ 
cessaria não estarmos a enchér os pulmões 
com esta phrase por demais estafada : 
somos um paiz immensamente rico, creduli
dade pueril e que só póde trazer-nos desastres. 
Lembremo-no~ que somos um.paiz rico, ri
qmssimo, digamos mesmo, mas somos pro
digas, estamos desorientados em finanças ; a · 
verdade é que gastamos mais do que produ
zimos, que a nossa despeza se eleva extraordi
nariamente mais · que as nossas receitas, que 
não guardamos proporção na decretação das 
despezas,.que commettemos erros deploraveis · 
que atrazam a nossa prosperidade e afLigen
i-am os capitaes que estariam promptos a pro
mover a .nossa riqueza, mas que fogem, 
recuam ante a nossa incapacidade economica. 
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0 SR. SAMPAIO FERRAz-Mas a verdade é 
tambem que os capitaes estrangeiros buscam 
'O Brazil. 

O SR. On•rcrcA-No momento presente V.Ex. 
.não tem elementos para dizer isto, 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ-Temos facilidade de 
·contrahir emprestimos externos. 

O SR. OrTrcrcA-Não póde asseverar isto, 
quando a ultima operação de CJ.•edito no exte
rior não foi mais que um desconto de bilhetes 
.do Thesouro. (Não apoiados.) 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ- De 1866 a 1889 O 
páiz conseguiu emprestimos no valor de 12 
milhões de. f.. . 

a Camara que, por effeito da desconfiança doS 
capitaes, affiuiram em grande escala os de
positas para as caixas economicas, a cargo elo 
governo, que está obrigado a restituir esses 
depositas no momento em que forem reclama
dos. Pergunto á honrada commissão de fazenda 
e á Camara: si os possuidores desses capitaes 
correrem para as caixas economicas afim de 
retiral-os para collocal-os nas apolices, o The
souro estará no caso de pagai-os~ E a com
missão pesou bem todas as consequencias de 
semelhante facto ~ 

Supponha mesmo o illustrado relator do 
parecer que o parlamento acceita a emissão, 
que o Thesouro annuncia a emissãó desses tí
tulos, e que elles são subscriptos. Supponha, 

O. SH. ~ OrTIOICA-0 que prova isto~ Sr. pre- porém, que os particulares, possuidores dos 
sidente, a medida do credito enche-se e não é depositas elas caixas economicas são os sub
bom fazel-a trasbordar, sct'iptores do emprestimo e vão retiral-os 

A Republica Argentina contrahiu mais em- para comprar as apolíces. Está o Thesouro 
prestimos externos do que nós. tendo menos · em circumstancias de acudir ás exigen
elementos de riqueza e tirava dahi assumpto 'cias desses possuidores dos depositas 1 Tem 
para annunciar a sua invejavel prosperidade, meios de satisfazer a uma corrida que por 
.enthusiasta da sua riqueza,, fascinada pelo seu ventura se estabeleça em demanda dos capi-
futuro e clamando que era um paiz rico, tal taes depositados ~ · 
qual nós .faz~mo~; augmentou a sua divida até O SR. SAMPAIO FERRAz- Mas corrida para 
~hegar a ~Ituçao deploravel que conhecemos. que? 
(Apartes.) 

Somos um paiz rico, mas é necessario lem
brar· que todos os 1)aizes que teem abUsado do 
.credito teem-se visto a braços com o resul
tado de taes exaggeros . .. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ-ISSO ninguem con
.testa. 

O SR. OrTrcrcA-,E' necessario lembrar que 
·este paiz gasta a •quarta parte da sua renda 
no serviço de sua di vida , assim como e 

0 SR. 0ITICICA-Porqne OS particulares pro
curam o seu dinheiro para pagar as apolices. 

0 SR. SAMPAIO FERRAz-Perdão; o governo 
tem auto:risação para lançar essas apolices á 
circuláção. 

O SR. OrTICICA-De graça? Então eu tam
bem estou prompto a recebei-as. Admira 
como o nobre deputado não comprehende a 
minha argumentação. 

preciso ter presente que sómente com o ex- o SR. SAMPAIO FERRAZ- V. Ex. é que pa
-ei•cito, a marinha e os juros da nossa divida recs que não comprehende os intuitos do 
·consumimos mais de metade da nossa receita. projecto., 
São despezas completamente improductivas 0 SR OrTrcrcA Perd- 0 t' ul 'fi t . - a ; os par 1c ares 
que si~n .. cam apena:s um onus permanen e vão buscar o dinheiro para satisfazer a sub-
para os nossos recursos. scripção ·das apolices, e é possive~ haver uma 

UM SR. DEPUTADo-Então vamos supprimir exigenc!a perigosa dos depos1tós ás caixas 
a marinha e o exercito. econom1cas, exig·encia a que o governo não 

O Sa. OrTICICA-Não vamos supprimir, mas póde corresponder, porque os seus saldos 
vamos regularisar as desr)ezas, tendo atten- sstão em bancos que não podem de prompto 
·ção á divida que cresce todos os annos. restituil-os para acudir á retirada dos depo-

Sr. Presidente, eu percebo que V. Ex. sitos. 
-quer me fazer uma observaçiio, mas assum- Ainda ha mais, Sr. presidente; por effeito 
ptos ha que não podem ser tratados dentro do recebimento dessas apolices, como moeda 
·dos estreitos limites da hora regimental. Iiberatoria de impostos nas repartições publi-

cas, havendo ellas sido emittidlls abaixo do 
O SR. PRESIDENTE-Estou cumprindo 0 re- par e devendo ser recebidas pelo valor nomi-

gimento. · nal, eHas terão necessariamente de voltar ao 
O SR. OrTrcrcA- Sim, senhor; tem V. Ex. Thesouro, que lhes pagará o agio; · como são 

razão; mas é exactamente contra o regimento títulos de renda e não moeda, o Thesouro não 
que estou reclamando. Vou resumir a ver si é podera mais emittil-as, e este facto vae signi
:póssivel concluir as minhas observações. ficar uma diminuição da receita publica 

Sr. presidente, mais um inconveniente qUe exactamente no valor dos lOO;OOO:OOO$em que 
·O ·projecto trara si fôr éonvertido em lei. Sabe importa o auxilio. Si o Thesuuro ·~ emittir 
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' 
de novo, ella.s deixam de ser apolices, para O SR. OITICICA- Si V. Ex. o permittisse, eu 

· ser papel-moeda, augmentando a massa em podia pedir a ali'uns dos meus collegas q~e 
circulação. . estão inscriptos que me deixassem prosegmr, 

Para 0 a·overno virá a realisar-se, a.mda. porque interrompe~ o fi~ desta discussão, para 
üma vez,~ facto conhecido em finanças C?m COntinuar daqUi a 01t0 diaS. · · . 
o üome de lei de G1"esham: a moeda ma"- o SR. PRESIDENTE- O regimento é muito 
e esta é evidentemente má- expelle a moeda claro : V. Ex. continurà com a palavra 
boa ; as apolices voltarão _todas ao. Tllesouro, manhã . _ 
depois de terem causado amda ma:or desva:- o SR. OrTICICA- Neste caso, submetto-me. 
Iorisação no lllP.IO. cn'cnlante ... aleJl! de d1· . 
minuirem a recmta, como Ja drsse, em o Sr. Pacifico Mascarenhas 
100.000:000$000. . . . ~ Sr . presidente, depois do importante dis-

Pensou mais o nolm:~ deputado em qu~ ~lem 1 curso do nobre çleputado por A,lagoas, que me 
dess2s graves mconvementes· este l?IO.Je~to precedeu na tribuna.~ e que cqm.t~nw. v~nta.
trra amda ao Thezouro publico o muco r e- o·em combateu o proJecto de aux1llos asmdu
curso que as más finanças ll~e derxaram para ~trias, apresentado pela illustre com missão de 
satisfação dos 1Seus compromrssos ~O Thezouro fazenda,pouco tenho a dizer sobre tal projecto, 
tem tres meios para. saldar o~ excessos sobre que, a meu ver, não pócle ser approvado pela 
a receita, das despeza.s ~que e obr1ga.clo, tres camara. (Apoictclos.) 
meios que são emprestrmos =. o papel-moeda., Sr. prr.siclente, não wu contrario aos auxi-
a apolice interna e o empr·est1mo ex_tern~. lios· ás inclustrias ; o governo deve protegei-

Senhores, estamos em. uma sltuaç:.ao tal as, visto como elo seu desenvolvimento depen
que não podemos mars enutt1r papel-_moeda ; dem a prosperidade e a grandeza da nação 
uma _emissão a~nda mais .:tccentuana a de- (apoiados) ; mas, Sr. presidente, . taes a._uxili~·s 
pressao do cambro. elevem ser indirectos,porque assim serao mais 

o RR SAMPAIO FERRAZ - A depressão efficazes, distribuídos com mais justiça e 
exa.o·~er;tda do cambio nada. tem que vêr com aproveitarão a todas as inclustrias .(ilpoiados.) 
isso ~5 Nenhuma industria. neste paiz é mais digna 

, _ r.- 1. ·, b .e dos auxílios dos pocleres.publicos ~o .que a 
O SR · OrncrcA Na,o Ciga 1 ~80 0 meu no 1 agricultura,porq ue ella e a. fonte prmc1pa.l da 

collQega.to , . t· , ternos nós nem riqueza.. nacional_ e a base de todas as outras 
ua.n ao~ emp: es !mos ex . ·- industr1as. (Aoowclo•. J 

podemos cogrtar d1sso.; a.pezar dn. opuuao do Entretanto, Sr. presidente. lucta ella com 
n~ bre tleputac~o, o u_ltJ mo em.p;'es~I~o e~ter.~ro as maiores difficulcla.des, já pela falta de bra
provou qn~ nao deve~os, l~a~ cnc.un.sta~~cras ços, jó. p9la clesorga.nisa.ção e irregularidade 
em que no;, a?i1a1:1os, recorrer ao estxanomro do serviço das nossas estradas de ferro, que 
para emprestJmos. hoje constituem um dos maiores embaraços 

Portanto, resta-nos ~penas. o recurso elo para a lavoura, commercio e industt•ias do 
emprestimo interno, muco mew . ele que o g·o- p<üz,que difficilmente encontram meios ele ex
verno pócle lançar mão para satrsfazer ao ex- portação dos seus productos e importação dos 
cesso das deBpezas orç:amen~anas. E o n_obEe generos de que carecem. (Apoiados.) 
deputado já pensou na gravidade_ da emrssao A immigração diminue de maneira as
destes I 00.000 c ntos para. · auxüws, q ua.nclo sustadora; no u ltimo semestre do a.nno pas
o governo precisa. deste recurso pf\ra as suas sado. entraram no paiz cerca ele cem mil im
propria.s despezas ~ migrantes e nos seis primeiros mezes do cor-

Quer V. Ex. que o governo vá á prn,ça ·e rente anno apenas vinte mil. 
retire dos bancos os setenta e tantos mil UM SR. DEPUTADO- Entreta,nto nunca. a 
contos que lá Estão, e que os bancos não po- lavoura esteve em melhores condições; tem
dem pagar inmediata.mente ~ Quer que o go- se vencliclo o café por preços fabulosos. 
verno ~onf~sse qu~ o ThesOU!O chegye a ficar 0 SR PACIFICO MASCARENHAS- Si o preço 
se~ dmherro e . nap lhe seJa posslvel achar do café .s;e elevou tambem subiu excessiva
mews para acud1r as despezas orçamentanas . ' d . . r .. _ 
im resciniveis ~ Quer que a.ugmentemos mente o salarw.perden o se,alem c rs~o . gra.n 
os fmpostos a este povo que já não póde com de parte das colheitas por falta de trabalha
a vida., para obter recursos, para auxiliar dores. 
ás ihclustrias, colloca.ndo o governo na con- O SR. HERMES DA FoNSECA - As constantes 
tigenda de inutilizar o que lhe resta para reformas do serviço ele immigração nenhum 
·acuclir às suas despezas? resultado teem produzido. 

0 SR. PRESIDENTE ~ Peço licença .a V. Ex. 0 Sn., PACIFICO MASCARENHAS - Não temos 
para o advertir d:e que o regimento o impede leis de locação de serviço e nem meios ele re

·de continuar o seu discursso, pressão da. vag!\bm~dagem. qu:e campeia. livre 
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em toda a parte. (Apoiados.) Precisamos de dl\Cto serem auxiliadas as indust;rias, depel).,. 
escolas praticas de wgricultura em todos os do taes auxilias ser distribuídos pelo governo, 
estados, onde os vadios aprendam a traba- por intermedio de conselhos de funccionarios 
lb:ar. do Thesouro sob a superintendencia do governo 

o SR. CARLOs CHAGAS _ Destas causas, de nesta cidade e dos governadores nos estados. 
verdadeira utilidade para 0 paiz, é que deve- Taes apolices serão vendidas nas repartições 
mos tratar. publicas e serão transferiveis indep··ndente

mente de contractos escriptos; termos 011 
·O SR. PACIFICO MASCARENHAS - Taes são, quaesquer outras formalidades de registro. 

Sr. presidente, os unicos auxílios de que pre- Trata-se,pois, de uma nova emissão de papel
oisa a lavoura; ella não p2de dinheiro, quer moeda com juros disfarçados sob o nome de 
aJpenas braços e estradas de ferro,que, com re- apolices . . (Apo iados .) 
gularidacle.conduzia os seus procluctos.(Apoia- A emissão de notas seria. menos onerosa á 
dos.) nação,queassim não ficaria sobrecarregada ele 

As outras industrias sérias, estabelecidas no mais de 5. 000:000$ de direitos neste tempo 
paiz, prosperam e contentam-se com os auxi- em que tão diffi.cil tornou-se a vida pela ex
lios indirectos, taes coh1o as tarifas protecto- traordinaria elevação dos preços dos generos 
ras, de que Já gosam, isenção de direitos para os maisnecessarios á vida. (Apoiado<.) Bemsei, 
os ma.chinismos importa os. facilidade de Sr. presidente,que as grandes emissiies banca
transporte para os machinismos, materlas rias constituem uma das causas pi'incipaes 
primas e seus prodnctos. da desvalorisação elo papel-moeda; mas a 

causa principal da baixa do cambio, que 
O SR. SAMPAIO FERRAZ-V. Ex. é industrial tantas perturbações tem trazido ao commer

em Minas; sei que sua família tem alli fabri- cio, é a falta de confiança do estrangeiro na 
cas de tecidos e, por isso, falla com conheci- estabilidade da:>. nossas instituições. 
mento de causa. 

OS P M · U d 0 SR. SAMPAIO FERRAZ-Apoiado; vá por 
R. ACIFICO f ASCARENHAS - fi OS ahi. . 

g~'ancles embaraços com que lucta a industria 
nàciona.l, provém elas difficulclades que mui- O SR. PACIFICO MASCÁRENHAs-Sr. presi
tas vezes encontra na alfaEdega nos despachos ente, a funesta política de intervenção nos 
dos maclünismos. ..s\.lém da grande demora na stados seguid<t pelo aetual governo tem sido 
expedição, não são raras as duvidas que ap- da5 ma.is tristes consequencias para o nosso 
parecem naquella repartição, qua11to ao paga- paiz. (Apoiados.) 
menta de direitos. Della proveem as revoluções que se succedem 

Como V. Ex. sabe, as machinas estão ape- nos estados, a anarchia, a perturbação e a 
nas sujeitas a um pequeno direito de expe- desordem que vemos em toda a parte, trazendo · 
di ente; mas muitas vezes, entendem os con- tudo isso o nosso descredito no estrangeiro. 
ferentes que devem cobrar direitos de portos (Apoiados.) 
e accessurios de machinas Procure o governo restabelecer no paiz a 

Ha alguns mezes, a importante Companhia paz e a tranquilliclade d!l que tanto carecem a 
·ele Mineração do Morro Velho mandou vil~ da lavoura , o commercio e as industrias pa;ra se 
Europa uma machina hyclraulica,destinada à clesenvol verern.,ea confiança renascerá (,1poia
mineração, e teve de pagar 29:000$ de direi- clo~o) Sr. presidente, não posso dar o meu 
tos, porque o conferente entendeu que peças voto ao projecto em discussão, porque trará 
e accessorios de tal machina não deviam go· . elle grande onus para o paiz e pouco pro
sar da isenção. veito .para as inclustrias. Devendo taes auxilios 

A coinpanhia reclamou; mas nada conse- ser distribuídos pelo governo, a politicagem e 
guiu. Sr. presidente, a mineração é uma das a advocacia administrativa sahirão logo a 
mais important--s e promettedoras industrias campo e só receberão auxilios as inclustrias 
deste paiz, merece igualmente auxílios dos que tiverem á sua frente amigos do governo; 
poderes publicas. (Apoiados.) Ha no meu es- e nao haverá justiça na sua distribuição. 
ta.do uma vasta zona comprehendida nos mu- (Apoiados. ) 
nicipios de Ouro Preto, Sabará, Caethé, onde Além disso, n:ão creio que o governo possa 
são enormes as riquezas mineraes que vão organisar commissões de empregados do The" 
sendo exploradas com grande vantagem para souro com as habilitações precisas para dar . 
o Estado.E' j usto,pois,que os maclünismos eles· o justo valor ús machinas que ti verem de ser 
tinados.a mineração gosem dos mesmos Ja v ores hypothecadas. Muitas serão a valiaclas pelo 
dispens::tclosásoutras industrias. ( Apota,fos.) tr-iplo do seu valor, tendo .finalmente o go· 
Sr. pr<'sidente,o projectõ apresentado pela verno de vendel-as já estragadas, quando 
oommissão de fazenda autorisa o governo a não · forem satisfeitos em tempo os compro
emittir até !OO.OOO:OOO$em apolices de 200$ a. missos. (Apoiados.) Sr. presidente, V. Ex. ea 
l :000$ a juros 'de 5 "/o, para com o seu pro- casa sabem qu~ no domínio do governo pro-
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visorio innumeras companhias se formaram, 
tendo por unico fim o jogo . Os organi.sadores 
de taes companhias, a titulo de direito de in
corporação, se apoderaram de grande parte 
do capital rea'lisado, e o resto foi consumido 
em pingues ordenados ás directorias. (Apoia
dos . ) Taes companhias est[o irremedia vel-
1llente perdidas, e nenhum auxilio eleve o 
Estado lhes prestar. (Apoiados . ) 

Aos infelizes accionistas, que, na boa fé, aris
caram o seu capital, resta o unico r ecurso de 
processar os ladrões ; ao menos com isso lu 
crarà a sociedcicle. Existem, é certo, muitas 
companhias sérias, que precisam de recui"SOS 
para o seu desenvolvimento ; mas, como 
disse, os' <"Wxilios prestados . pelo governo só 
podem se.r indirectos, e já não são poucos os 
favores dispensados ás industrias nacionaes. 

Do Ministerio dos Negocios do Interior , (!e' 
6 do corrente, em resposta ao officio n. 1 00~ 
desta Camara, declarando que naquella data 
communicou ao governador do estado do Es
pírito Santo a decisão dest..'l. camara sobre as 
eleições a que se procedeu naquelle estado 
para :preencllimento de vagas no Congresso, 
Nacional -Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de · 
6 do cot"rente, enviando o requerimento e 
mais papeis em que os guardas d.a Escola 
Sup2rior de Guerra Deocleciano Dias de Souza,. 
Gregorio Nascimento França, João Caetano, 
dos Santos e ·Manoel Alexandre de Menez~s, 
pedem que seus vencimentos sejam equipara-

Os macltinismos pagam nas alfandegas 
direitos insignificantes e as tarifas ela alfan
dega são verdadeiramente protectoras da 
nossa industr-ia. O governo, que ainda ha 
pouco teve necessidade de contrahir um em
prestimo para pagamento ele juros vencidos, 
não póde arvorar-se · em capitalista, empre
stando dinheiro ás inclustrias que podem muito 
bem se desenvolver sem o grande ~acrificio que 
se exige d1 nação. (ll!úito bem; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pel3, hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
O SJt. PRESIDENTE-Vou mandar ler o ex

pediente . 

0 SR. 1° SECRETARIO procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 

Do Sr .. I o secretario do Senado, de hoje, 
commumcamlo que aquella camara enviou á. 
sancção os autographos elo Congresso autor i
sando o Poder Executivo a despender pela 
verba -::- Exercícios Findos- a qua,ntia de 
408:6225821 para pagamento ele Antonio de 
Alcantara Fonseca Guimarães, ex-fornecedor 
das forças expedicionarias que em 1865 se
guiram de Uberaba para Matto Grosso. - In-
teirada. · 

Do Ministerio dos Negocios da Marinha. ele 
2 do corrente, remettendo o requerimento e 
mais papeis em que o capitão-tenente João de 
Andrade Leite pede que lhe seja computado 
como ele embarque o tempo decorrido de 21 
ele março de 1890, época em que assumiu as 
funcções de official superior ela Escola Naval , 
a 14 de março ele l 891, data do decreto que 
regula as condições de embarque dos officiaes 
da armada . - A' commissão de marinha e 
guerra. 

dos aos ch Polytechnica. - A' commis·ão de 
orçamento. 

Do mesmo ministerio, de igwil data, envi-.· 
do o requerimento e mais papeis em que o 2° 
sargento do 13° batalhão de infantaria,alumno 
da escola pratica do exercito no Estado do Rio 
Grande do Sul,José de Figueiredo Nevr-s, pede 
li.·enç.a, com dispensa de idade, para. no pro
ximo anno marticular- se na escola militar 
daquelle Estado.-A' com missão de marinha 
e guerra . 

Da lntendencia Municipal de Jahú, de 27 de 
junho, proximo findo, pedindo isenção de im
postos de importação para todos os materiaes 
necessarios para a construcção e conservação · 
da canalisação deagua pata vel,rêde de . sgôto 
e I uz electrica naq uella cidade. - A' commi&- · 
são de fazenda. 

Actas eleitoraes de Itapecirica (l", 2•, 3' e 
4" secções; S. José do Paraopeba-1" e 2" ditas; 
Ayuruoca-1• e 2" ditas ; Taboleiro Grande-· 
l" e 2• ditas; Formiga-I a e 3a ditas; Matheus 

.Leine- 4• e 5• ditas; Santo Antonio do Aven-· 
tureiro- 5• e 6" ditas ; Pará - I • e 3a ditas ~ 
Bomfim- 1", 8• e 10• ditas ; Lima Duarte -
2" dita; Sabará- 2• dita ; Bicas- 4" dita ; Juiz 
de Fóra-7• dita; Lapa - la dita; Itajubá-
2" dita· Ouro Preto- 4• dita· Itabira- 1" e 2•· 
ditas; Passa vinte- Ia dita; R. das Pedi'as-
2" di ta ; Descoberto __; l n e 2" di ta ; V argem 
Alegre- 3• dita; Rio do Peixe -I" e 3' ditas ~ 
Serro-:"'2" dita; Lavras Nova- 6" dita; Tugurio; 
Raposas; Santo Antonio de Pirapetinga; Turvo 
- 6' secção; Carmo ela Cachoeira; Santa Ritta do 
Rio Abaixo; Mello do Desterro - J a dita; Rio. 
Preto - 1" dita; S. Sebastião ; S. Simão; Bom-· 
jardim; Rio Manso - 13" dita; Campo-Bello -
2' dita; Cachoeira do Campo - za dita; Mello· 
do Desterro; Voltct Grande; S. Thiago - 3a 
dita; Mar de Hespanha - 2• dita; Machado -
2 • dita; Campanlta - la dita; S. João Bap
tista; S. Gonçalo do Brumado; Cachoeira elo 
' ampo- 3a dita; Boa Esperança - 3• ·dita; 
Pontal - 3" ditá; Passa Vinte - 2• dita; S. 
Sebastião do Taboão - 6• dita . 

Rio Acima; Itamaraty; Pedra Branca; Bação;. 
Brumaclo ; Carmo da Matta ; S. José do Car-
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rapicho ; Lamim ; Monte Verde; Santa Bar
bar!). ; Monte Alegre ; Itaverava ; Capella 
Nova elo Betim, ela ultima eleição a que se 
procedeu,no estado de Mina.s Geraes,no dia 30 
cl ejunho proximo finclo.-A' commis5ão de pe
tições e pocle1'es. 

Actas cleitoroes de Corumbá (4" secção), 
Formiga ( 1", 2", 3•, secções), Piriciapolis 
(l", 2" secções), Sta. Luzia ( 1", 2', 3••, 4"' 
secções), Entre Rios (arrependidos) secção 
unica) da ultima eleição a que se procedeu no 
Estado ele Goyaz, no clia6 ele Junho proximo 
:findo.- A' commissão de petições e poderes. 

Actas eleitoraes ele Sto. Antonio ele Alagoi-
1, nhas (1° secção), Caravellas (1', 2•, 3•, e 4' 

seccões), Timbó ( 5a secç,ão) da ultima eleição 
a que se procedeu no Estado da Bahia.- A' 
commissão de petições e poderes. 

Requerimentos : 
Do Bachal'el Mn.rcütno Gomçalves da Rocha, 

ex-promotor ele capeltas e resíduos. pedindo a 
sua aposentadoria. - -A' commissão ele fa
zenda. 

Do major elo 7° batalhão de infant:.tria, 
Francisco Felix de Araujo, pedindo que a an· 
tiguidade do seu posto seja contada de 7 de 
janeiro de 1890.- A' commiss[io de marinha 
e guerra. 

De Marfiza Rodrigues Cabral, filha do ca
pitão José Carlos Cabral, pedindo augmento da 
penção que ora percebe.-A' commissão de 
fazenda; · 

Dos empregados civis do Hospital Central 
elo Exercito, pedindo que se restabeleça o for
necimento do alimento a que tinham direito 
antes ela ultima reforma elo Corpo Sanitario 
do Exercito.-A' commissão de orçamento. 

O §r. Justiniano de Serpa 
vém fazer uma, simples declaração á camara e 
ao pa.iz Motivo de molestia e a obecliencia a 
rigorosas prescripções medicas obrigam-n'o a 
retirar-se desta capital antes do termo da 
sessão parlamentar. . · 

Em outras condições, em situação diversa, 
nenhuma explicação daria desse procedimento. 
Actualmente, pol'ém, no momento . historico 
em que nos encontramos, julga dever dizer á 
camara e ao paiz que só um motivo como o 
que indicou, isto é, molestia que põe em pe
rigo a sua vida , só elle o obrigaria a deixar 
agora o seu modesto logar no seio da oppo
sição. · 

Comprehende bem a grave responsabilidade 
que cabe aos representantes da nação, na dura 
emergencia em que se encontra a Republica, e 
não é dos seus habitos. não est.:1. no seu cara
cter desertar das posições que lhe assignal-a 
o dever , 

Infelizmente' é forçado a deixar a Camara, 
e lamenta~o, não só porquE), tendo encetado o 

estudo de questões que o Congresso tem de 
resolver não póde acompanhar a solução de 
taes assumptos, como porque hoje mais elo 
due nunca julga do seu dever estar ao lado 
aa minoria, em franca OPlJOsição ao governo 
qctual. 

Outra explicação temos que dar da tribuna ; 
esta é ao estado que o elegeu, á altiva patria 
cearense, de que é filho. Nunca discutia na 
camara a política do seu estado. Não o fez 
nem hontem nem hoje, apeztw de ter sido por 
V<"zes provocado a fazel-o, por emender que 
não deve ser roubado ao paiz, á organisação 
da Republica, o tempo de que carece o con
gresso para e>tudar e resolver gravíssimas 
questões, consumindo-o na .apreciação de 
scenas da política local, ás vezes bem interes
santes, outras vezes acabrunhadoras. quasi 
sempre estranhas á esphera de acção do con-
gresso Nacional. · 

Como, porém, tem necessidade de explicar 
sua conduct<i-dentro e fóra do parlamento
em relação á política do seu est.:'Ldo, antes e 
depois das ultimas revoluções, pede permissão 
á camara para publicar, como parte do seu 
discurso, a carta política que dirigiu ao elei
torado cearense, discutindo todas as questões 
pela~ quaes foi despertada a sua attenção. 
Nesse documento, que não lê agora. por ser 
extenso, o orador explica-se em relação á po
lítica elo seu estado e ela Republica e aprecia 
os ultimas acontecimentos que hão enluctado 
a alma da Patria. Nelle tem os que quizerem 
explicações ela conducta do orador dentro e 
fóra do Congresso. Outros não tem nem póde 
dar. A despeito dos odios que por ahi se le
vantam, a despeito elas paixões que possam 
tempestear em tomo do seu nome, tem certeza 
ele que ha sido sempre conecto o seu proce
dimento e de que ninguem lhe poderá con
test.:w o direito ele viver de fronte erguida, 
pelo exacto cumprimento dos seus deveres 
como cidadão e patriota, 

Pede á camara desculpa pelo tempo que 
consumia e as-~egura ao paiz que não tem des
peitos. nem interesses contrariados, mas está 
disposto, si ainda puder voltar á camara, a 
continuar a ser o mais modesto. porém o mais 
convencido elos membros ela -opposição. (Muito 
bem, muito bem). 

O §r. §allnpaio l:<...,erraz pediu 
a palavra, ainda que com retardamE'l1to ele 
dous dias, para fazer uma reclamação sobre 
um pro.Jecto apresentado na Camara, e fazen
do-a .tem necessidade ele expender á mesa os 
motivos da reclamação e ao mesmo tempo 
as razões por que naquelle -dia não tomou a 
palavra · 

Trata-se de :um projecto apresentado pelo 
nobre deputado pelo Ceará; .o Sr. Bevilaqua, 
para ser levantado nesta capital uin monu.· 
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mento ao heroico proto-martyr da i·evolução 
mineira, chamada a Inconfidencia, o alferes 
Joaquim José da Silva Xavier, appellidado o 
Tiradentes. 

Precisa dizer á mesa que tinha um com
promisso de honra. assumido durante todo o 
tempo da campanha republicana nesta capital , 
no estado de Minas, onde s.:; achou por mais 
de urna vez, e no estado de S. Paulo, com
promisso de apresentar nesta camara um pro
jecto neste sentido. E mais, prectsá dizer que 
tem sido honrado, nesta capibl, com a presi
dencia do Club Tiradeh~s durante tres exer
cícios. A Camara sabe que o Club Tiradentes 
tem sido o reducto forte , nó qual jàmais em
pallicleceu t\ idéa republicana . Nos tempos de 
Iucta, nos tempos de proscripção, nos tempos 
em qm~ os republicanos eram victimas de at
tentados frequentes por parte dos poderes con· 
stituidos, nos tempos em que elles precisavam 
a todo momento ela dedicação heroica de al
guns companheiros, nos tempos em que o 
medo, o pavor invadiram por mais de uma 
vez os arraiaes republicanos, o Cluh Tira
dentes eea o reducto forte e potente ; era, 
por assim dizer. a casa santa ela Republica, 
era o recanto em que se podia respirar essa 
athmosphera boa e sã que sanifica o coração, 
sanificando o espírito, a athmosphera ela liber
dade. desse ideal santo e sublime que,pot• feli
cidade do orador e de s2us companheiros, 
poderam realisar. 

contra asseverações que ainc.a teem coragem 
de fazer nesta capital, a respeito do heroico 
republicano . 

Pede permissão para relembrar que, ha 
cerca de um mez, um jornal desta cidade que, 
se diz defensor ela Republica, em columna 
editorial, commentando com cliatribesedoestos 
o facto de terem o orador e companheiros 
seus feito uma procissão cívica e patriotica 
em 21 de abril. primeiro centenario da exe
cução do proto-martyr da. nossa liberdade, o . 
Jornal elo Brazil, perguntára como se sacri
ficava em uma procissão ci vica pobres crianças 
por causa ele um barbeiro de Minas, por causa 
ele uma entidade que tem hoje uma apotheose, 
que não se comprehende, nem se explica? 
Como se faz soffrer a força do sol canicular a 
pobres meninas, por motivo de um individuo 
cujo unico merecimento foi trahir. foi fomentar 
uma revolução ? 

Escreveu-se isto em um jornal que se,diz 
defenclel' o governo republica.no. 

Portanto, o projecto do nobre deputado, 
além ele ser um a.cto de justiça, é um protesto 
opportuno. 

Faz esta sua reclamação, desempenhando-se 
de um compromis~o ele honra republicana, 
porque considera a honra republicana tão 
grande, tão elevada como a .honra de qualquer 
de nós. (lYfttito bem.) 

(O .Sr· . A zereclo (1° sec•·etw·io) occupa a ca
cleint da presiclenciu.) 

Pois bem; tendo esse compromisso de honra, 
tendo, por mais de uma vez, tratado desse 0 S r. Brazilio "dos §autos_ 
assumpto no proprio Club Tiradentes, um ac-
cident.e ele occasíão, infeliz, sem duvida, fez Um companheiro de bancada encareegou-me 
com qüe não se tivessem encontrado o nobre de apresentar a mesa, para que tenha o eles
deputado pelo Ceará e 0 orador; de modo que, tino regimental uma representação funda
devido ainda á saa gentileza, 0 orador foi mentada e assignada ·por 428 industriass e 
procurado á ultima hora para subscrever 0 negociantes desta capital, pedindo :.10 Congres-

. t soque não approve o projecto que hoje entrou 
pri~~l~~ldintlo immensamente o pensamento em discussão sobre ~tuxilios as industrias. 
do illustre deputa.clo, immediatamente lançou o collega a que alludo encarregou-me . 
a sua assignatura no projecto, pedindo, po- tambem de ~ clduzir algumas considerações 
rém, a s Ex. que fossem companheiros nesta em favor desta representação.Comprehenderri, 
jornada, e foi inscrever-se para fallar na hora porém, V. Ex. e a Camara, que depois do 
do exp?diente na primeira sessão. brilhante discurso que· acaba ele ser produzido 

Sobreveiu ainda. porém, o inconveniente pelo nobre deputado por Alagôas, eu seria, 
de não poder o orador estar presente na hora pelo menos neste momento, importuno, in
em que s. Ex. apresentou 0 projecto, prece- util e redundante si encarecesse as ra
dendo-o de eonsiderações ponderosas e elo- zões de ordem publica, que legitimam e fun
quentes. damentam a representação que tenho a hoii.-

D'ahi a reclamação que vae fazer. Tendo ra de enviar á mesa para que tenha conve-
niente destino. 

corrido as cousas, t ?ndo subscripto o projecto Vem á mesa, é lida e enviada á commissão 
em segundo logar, aconteceu que, em vez de de fazenda, a seguinte · 
seu nome, Sampaio Ferraz, appareceu publi-
cado o nome elo illustre representant , da Bahia, 
o Sr. Dr .·Santos Pereira. Nessas condições 
dirige esta reclamação á mesa., tanto mais 
porque este projecto não só representa uma 
reparação justa ~o primeiro pari . mento repu
bhcano, como amda representa um protesto 

Representação.· 

Dignissimos Srs. representantes da nação. 
Os abaixo assignarlos, levados pelo desejo 

de contribuírem para o engrandecimento· a 
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prosperidade do paiz, veem apresentar-vos a redigiu, ordenava que fosi'em perseguidos os: 
opinião geral desta praça, sobre o projectado cidadãos que se haviam envolvido nos acon-
7auxilio ás industrias-sujeito a deliberação tecimentos póliticos daquelle estado. 
das camaras do Congresso. · Não sabe si realmente e do Sr. marechal 

Si o mesmo projecto for convertido em lei, Floriano Peixoto a responsabilidade do tele-
teremos como consequencia: gramma a que se refere. Esse facto, porém, 

1") a baixa ainda maior do cambio e elos leva-o ás duas conclusões seguintes: -ou o 
títulos ela divida publica no estrangeiro, 0 telegramma é de S. Ex., e o Sr. marechal não 
que já se têm feito sentir, só com a noticia da tem competencia para a funcção que exerce, 
apresentação do projecto-e assim; não sabe o que é dever político, não sabe o 

2") a maior desvalorisação do papel-moeda., que é poder publico; si não é de S. Ex., si 
o que levará a ruina a todas as classes, prin- S. Ex. não tem essa responsabilidade, é certo 
cipalmente ás menos favorecidas da fortuna; que soffreu no momento um perturbação ce-

3' ) o ref'ultado será cessar a immigração e rebral.. E ainda n2ste caso, é para admirar 
promover a emigração dos trabalhadore8 ja que, circulando ha tanto;; dias. o telegramma 
estabelec:dos, o que infelizmente já está co- ainda não fosse desmentido por nenhuma af
meçando a succeder, visto que o salario que firmação official. 
poderão pagar-lhes a inclustria e a lavoura Não sabe si foram cumpridas as ordens mau
não está em proporção a desvaiorisação da dadas nesse e em outros telegrammas da 
nos:oa moeda; . . mesmaprocedencia. O telegrapho tem estado 
. 4") os projectados auxilias a industria ainda 'trancado para o orador e para os seus ami
veem oppüt> sérios obstaculos á entrada ele g·os. O que salJe é que o lastimavel desvio 
novos capitaes, dos quaes tanto necessita o de serenidade praticado pelo· Sr Vice-Presi
paiz para o desen volmento de suas riquezas dente da Republica vae tendo del'em:ores na Ca-
naturaes. mara; admira-se de que aincla succecla assim. 

As emprezas boas e soliclas que se fundaram Passa a estudar os acontecimentos que 
para explorar as industrias não necessitam se teem desenrolado no Rio Grande do Sul. 
auxilio pecuniario do governo, pois logo que Demonstra 'a correcção, a honestidade e o pa
restabelecer-se a confiança poderão progredir; triotismo com que no governo desse estado 
as outras, duvidosas, não merecem, não de- procederam o Dr. Barros Cassal e o general 
vem ser attendidas. Barreto Leite. Farão tão patrioticos os actos 

Os abaixo assignados sujeitam a vosso cri- desses distinctos cidadãos, que o orador tem 
terioso parecer estas considerações, não por direito de pedir, exi,;ir mesmo que venha a 
interesse individual ou particular de uma publico a corresponcleneia por elles trocada 
classe, mas por visarem a prosperidade e com o Sr. Vice-Presidente da Republica clu
engrandecimento do paiz, e esperam do vosso rante os oito mezes de seu governo. 
patriotismo, que jámais permitta que seja Responde ao Sr. Alcides Lima, contran
convertido em lei esse prqjecto, 0 qual seriam ümdo o proceclünento de S. Ex com o do ora
os abaixo asoignados os primeiros a applauclir, ·dor. Appella para a memoria ele S. Ex., para · 
si o julgassem de proveito real para 0 Brazil. que narre á Camara o modo por que o orador 

Saude e fraternidade. esteve disposto a acceitar o au;xilio do Sr. Al-
cides Lima e dos seus companheiros. Relem

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1892. - bra propostas que lhe fez, entre <:>!las o offere-
(Seguem-se as 430 asssignaturas.) cimento do cargo ele 2" vice-governador. 

Termina alludindo ainda aos telegrammas elo 
O S t·. Demetrio Ribeiro lembra Sr. marechal Floriano Peixoto. Si rev lmente él

que, ha poucos dias apresentou a consideração les foram redigidos pelo Sr. Vice-Presidente da 
da Camara uma indicação . em que solicita Republica, si íbi o Sr . marechal quem attri
que mediante a1Jdiencía das commissões ele buiu a9 orador a perfidia de havei-o illudido 
constituição, legislação e justiça, a Camara durante o tempo elo governo tlo Dr. Barros 
agisse de acconlo com as disposições consti- C11ssal e do general Barreto Leite, então, dirá 
tucionaes, no sentido de concorrer tnnto a S. Ex. que perfidia não é sem duvida o mo
quanto em si coubesse para a tranquillidade vimento patrwtico que se operou no Rio 
rl.o estado elo Rio Grande do Sul, mantendo a Grande para ·combater o golpe de Estado; 
sua autonomia e assegurando a realJdade da perfidia não é sem duvida o procedimento 
Republica, naquella parte do territorio na- daqueUe governo. que surgiu da revolução de 
cional. 12 de novembro, levantando a população .do 

Já nesse dia era lido e commentado um Rio Grande com saerificios de toda natureza, 
telegramma em que o Vice-Presidente da para salvar a honra e a Con<ti tuição da Re
Republlca, com linguagem de fazer pasmar publica; perfidia não é sem duvida o procedi
aos mais generosos e de fàzer duvidar da menta do Sr. general Barreto Leite e Dr. 
integridade do espírito de S. Ex. quando o Barros Cassai, commqnicando-se franca e leal-

Camara V. IH 20 
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mente com S. Ex. ; perfi dia não é sem duvida 
o procedimento elo general Barreto Leite e do 
Dr. Barros Cassai, quando, sentindo que uma 
revolução se prepara,va contra a sua autori
dade que representLwa a do governo ela União, 
reclamavam providencias as mais energicas e 
promptas para fazel-a abortar, entre ellas a 
retirada do general Isidoro, do Rio Grande do 
Sul; perfidia poder-se-ha encontrar em quem 
accedeu a essa requisição, 'fazendo com que o 
general Isidoro seguisse para a capital do es
tado; perfidia poder-se-1m encontrar no cami
nho tortuoso que vae seguindo o Sr. Vice
Presidente da Republica, no fim da qual, em 
meio da estracltc, apparecerá talvez um sym
bolo que talvez seja o emblema da lealdade 
republicana, mas que tambem póde deixar 
duvidas sobre si é ou não aquella celebre 
chícara ele café, em cujo fundo Ee encontram 
todas as fezes, inclusive as da indignidade. 
(.Múito bem, muito bem.) · 

Vae a imprimir o seguinte 

FARECER 

N. 28-1892 

Incle/ere a petiçr1o dos comme1'Ciantes e in
dttst' iaes do Rio ele Janeiro contra o imposto 
do fumo c1·eaclo pela lei n. 25 ele 30 de de
zembro ele 1891. 

A' commissão de orçamento foi presente a 
petição que 204 commerciantes e industriaes 
do Rio ele Janeiro dirigiram á Camara dos 
Deputados, contra, o imposto do fumo, creado 
pela lei n. 25 'ele 30 de dezembro de 1891, 
reguL•mentado pelo decreto n. 816 de 17 de 
maio do corrente anno. 

Reconhecem esses mercadores e inclustriaes 
que «de todas as materias tributarias, o í'Ll
mo é talvez entre nós a mais indulgente
mente tributada, colhendo o Thesouro delltt 
apenas os direitos aduaneiros, e, na arreca
dação interna, o de industrias e profissões»; e 
«em petição endereçada ao Presidente da repL1' 
blica fizeram a declaração peremptoria ele que 
a reclamação não se dirig-i a ao rra vame das 
taxas, mas á fórma original da arrec1clação a 
que a lei de 30 ele dezembro snbmetteu os 
prepancclos daquelle artigo de producção na
cial. » 

Affirmam ainda: 
a) que o systema ele anecadação adoptaclo 

pela lei citada é anti-clemocratico e contrario 
ao espírito libeml da Constituição - 1 o pela 
desproporcionalidade do tributo ; 2" pela in
tervenção constante elo Estado nos actos ela 
vid% do individuo. 

b) que o imposto sobre o consumo vexa OS' 
contribuintes, perturba a expa11são das forças 
inclustriaes da nação, crea ·estorvos á activi
dade commercial e á livre permuta dos ef
feitos mer,·antis ; 

c) que o regulamento de 17 de maio ex
horbitou da lei do orçan'lento, creando além da 
taxa paga em estampilhas (imposto de con
sumo), a de licença ou patente para fabrico e 
venda ele fumo (imposto ele inclustrias e pro
í1ssões); 

cl) que a taxa sobre licença ou patente é 
não só , contraria á lei de 30 ele dezembro,que 
tributou o consumo unicamente, ccmo viola
clqra do regimen- const.itttcional, porque consti
tue impos'o ele indust1·ias e profissões, reser
vado aos estados ; 

e) finalmente, que o imposto do consumo 
do fumo, estabelecido pela lei n. 25 de 30 de
zembro ele 1891, deve ser reformado ou re
considerado sob as seguintes bases : << A ren
da interna do fabrico é consumo do fumo. 
sera arrecadada segundo taxas creadas por 
lei, por mPio de concessão de licenças ou pa
tentes <is fabricas e casas de commercio que 
manufacturarem e venderem a mercadoria, 
proporcionando-se o tributo. por classificação 
e lJOr ordem a todas as fabricas e casas com
merciaes, segundo o capital do estabelecimento. 
fabril ou commercial, pelo numero 110s em
preg-ados e a extensão dos mysteres, pela 
importancia do local occupado, segundo as 
proporções dos estabelecimentos e. das suas 
operaçõ2s industriaes ou mercantis.» 

Concluem assim os industriaes e commer
ciantes do Rio de Janeiro a sua petição ao 
Congresso Nacional: 

« Estabelecei, segundo este plano, um di
reito fixo e uma taxa variavel ; gracluae o 
numero e a ordem das classes de modo que· 
os interesses da industria e elo Estado não sof
fram attrictos e choques lastimaveis ; ad
potae,nessa parte,a legislação americana, onde. 
as taxas são immens<1mente multiplicadas. e, 
onde se impõe apenas a de 5 clollars ao pe
queno mercador de fumo, e tereis feito mm
to, e tereis feito tudo para livrar o commer
cio e a industria brazileira de um vexame 
i na udi to.» 

Antes de tomar em consideração as allega
ções contra o novo imposto, e ele apreciar o 
plano gisado pa.ra sua arrecadação pelos in
dustriaes e commereiantes de fumo, do Rio 
de Janeiro, a commissão cl3 orçamentó da Ca
mara elos Deputados pondera que a lei n. 25-
não «apanhou a nação ele surprez<1», como se. 
afflf'ma, porque, elaborada e debatida na Ca
mara em outubro, só foi promulgade a 30 de 
dezembro, penultimo dia do exercício. 

Adaptou o systema de tributação do fumo 
apregoado pelo ex-ministro da fazenda do go-
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mellos ·el'-se- ua e,··an ac o no~e10 r.ioCongres- soada pl'evew;fio ,, lei th• 80 de dezembro e 
!'O p:~.J·:~ ~oml:~ttel-o •. ou mocltllcal-o; mas. o os J'Cg~l;lmclll.o . .- que baixaram p:l.I'<t a su;J, 
cOJ~tl,lll(l :1tt~•i.tm o~ tt1~1mes tto •xn·po legts-1 e:xecw;<~o. 
1:.11;1\'o: ~~. P.t'~Je~to d~~ le1 .,fim~I~ccil':t· co~m·r-,. C~ l~OYO ~eilnd:u. ~·omo a•ka.nü• .w.o~·.(.1·atl'mo~. 
tu lo 11• ~I·. t 111 lei 11 • ,....) de :•0 !I C d l'ZOII d.ti 1,1 tl e I llt~Id 111tl0 ~o lll'ü 11 lll'ot l lli'lll \'('JHII!! <1 u11 CXl10Sto 
l$(JI. oh r.;~ n~ o Yntn .. u nan1 me d:t .. S .. t• IIIHll i :':o:iir.•::: 

1

. :·.~. ,.e wla. ú i·l.I k· i l'illllf'l1 t.e r·~tl·:lll !I 11 :i. JH'odueç;''io 
d1.• tll:•;arneul,u e do LOII.!..!I'e~~~~ .:\:tl'IUIJ:l.l. r\ lll:lllÍplll:tt::·u, !](, I'U\1\1'1. u:·,,, pndl•wlo te1• 

1~ ~llljll'~llsn. SCIIIJll'e SOiiCII:t r.w rlr•!t.:~:t. !.111:-: 1 :tpplic:u;iio al;!!Hilit ú:-: Ji:i•t' lt':l:'. •·o111•• lt•t•mi
k~·iltt.ll\1~ llltet·es::i1~"\ do CtlllllliPl't·it• I! da tllrln:-:- 1 tH1lll.em:·llf.l~ 1li~11!ir· u t·e~lll:tliiCllt.•' de -I; de 
ll'!i' ... 'i.} o~~~c~·y:u:oe~ ~ofJl'l~ :t ~::u·~:.' ~'· '11'.'' :1: i Jnnlo no ~<;;t•ll :1tt. ·l': _ 
lei d. ·•~I de thztJIIIJ[o s~th!JH.'tl.<::ll 0:-. olll]_Ju .... lt,t.-.! << ,\ tn ... ~:t,dt• Cl•ll~lllll<l !!iitl t'n!llPI'I'iiL•u•lll: 
:uluntlen·o;;;. nw.~ !Wlll SHJllel' rel'ct·iu-::e an int-~ ~·L'' u rumo 1.'111 lti'tt!o. 11 pi~:td•'· dt>:o:tindo 
po:-:tu l:tllr;~li:IO sobre o fumo y :i. li)rrll:t. tlt· :::Lm uu tldg·:ulo. Ye!Jdidu }Wh.• llll'l'catlor a. lhJwi
:tJ'I'C~·:uJ-tsan. ..:.. ::; i'Cdnrr:;u;ues . eo~net;nt·<ull n 

1 
e,mtc OLt "· Hkt·ct~dur. \' 1[11<' n:ic• ~:: al'lte L'X· 

\'llt'gn· 11:111 pm'll<trte dos cuntrJlJUI!Ites ou ,Jr•:-:: I posto. 
}lr:yl lltl(•t·cs. mas dns ütbr·it:an tr~~ : ~ m.ercaclon::; § ;) . '' O l'mno lH'<'P:' r:~úo. q tle 11ii u r·:-: \i \'PJ' PX· 
dt_: fumo e $eu.~ Jre )<l.I'ildo:-:. d(/ H1o de ./:tHciro. I - '·''" .. . ·r c . •: . , .· .. ". ·• .... . 
)a n:'· • :tran tüo e Pernambueo. c1(;poi:-: da.. Nilo ol1st:tnt•: us inrltr:'Lt·i:u·~ c t'rlllllW't'~ 

r~~.~~~~~.r:~·;afl ~~~· ~·e?ulam~nto. ~!. 7-1.(! tl~ : ;_.J(i de I ti;,tr.ttcs. diJ Rio Ül~ :1:111eit••) "~~L·g.·ul.·::m qlle pelo 
.1e\Cllllo t.l~:"te .mno, .1sto n. qu,tnrlo 1:1. en- r-eg-Imt ~n c:-t<<.ht!b:tr.lo 110 rp;.:·lll:tllH'lltc' de 17 de 
t.r:n· eJ~l t•xecuç~fí.o a lei de :;o de deze?tfJr·o. 1 i,';:1io. ?. « fisc;o e~·en. ~:lll (.:arl:t. HJ.In:í,·a: .~"."a. e~t:~-

0 govemo procurou se e::c]arec;er, ouv1ndo a, r (,,.to.J1St:aL 1yn '~f,td."\lnt. tllll 1 ('~'·'h o. ,,m.1. 
praç~t rio comrm~rcio d8sta cn.pital.eonf<,•.renciou legtao de tn~cc·10na~·w:: par·a .'I IH' 11c~ulmmn. 
com mn i to.;; lahricantes e mercadores di~ tu mo; Jl~.rcel!a ~1~ lume.' ~t'J;:. ec•IISUIIwln. sc111 u <:a-
~·ecel)e\1 inf'ormac;ües e:-cripbts.prcstou att.enr:iín 1'11~.1Jo '~(Tic~::tl. » . . . 
:L~ redamaçl:es e queixas que lhe lut'D.m ttiri- J~ cvrdentcrn~·ntr_~ '!11: ln."trrnan•_l_ eqtllv?co 
''Idas d ~ ~ , ::; • ~ , _. Q.'N'aclo el<t :1n t,l )ath w. com f 110 "' J'C'Cd trio 
de ltm di~tineto i'unccionario elo Th~so 1;;.0 -=.e, t1 ímpo;;t,o })f'lo:-; l;l'f'hnrnnt.t•:;:. mn:o:: que .~e destilz 
tanto quant.o possíveL ~ttende1.1. ús exi~encir;,::; deante das dispn~ic,;r-,r_·;; chn·a:O: e e:xpt'essas do 
dos intt~ressaàos nestft qlrestão, JU lJlicrtndo 0 decreto I'('g'tt !:1 nlc:'nk!·. _ 

. n. co 1 cem~IOque cen noYo . J · 1 ' _,. : : ~ • ._.n,~ c e 
regulamento pi1ra a cobr-an(;a do jmno~to de Jnstlm~.vc·J.la7J?rnm o::: SUIIStrJptot·C:~s d;t repre
consnmo do í'umo e revogou 0 qne ... bn.ixon ~.enta9ao n.~lt~d1da. cptando axa.nr;am que« o 
com o clt'c:reto n. í4G ele ~(i cte Jcv(,I'f:iro. lt:~co_ mvndm:. 0 lar }}:ll';~· ~:nntar: o~ c:li!Ll'l1los e 
o.s ihbr-icantcs c mercadores de rumo 1Jc.,ta 1 o~ c~garros que. r, ! l!ltl v1duo f~e:·e d1:-:;pc·nder 

c:tplbl. repr<>sent.:'l.rnm c·ntrro ao PrE'slck•nte da 1 d.wrwment~· .. w~x;n·;,, r· pct·~t'~· ,m·a n c:om~er-
Re~ubli·c:.·n .. p::oclindo a. suspe~si:lo_doart. :3í:i. r!e~sc 

1

. ('J <l~lte .c~.~H~. (~rl:;e:~:m·}~s.v.~m_PJI~r~~ ;~ C<'uxas 
dec~eto. rrue marc<wtt, os du.1s ~3 fb ma10 e 1 qnc _dE.• em :,Cl CApo~r .. :-" .t.prect.19·l·, do con-
de JUnho ultimos para í:'u colm:mr·il. rlo irr:.- :::nm1dor. c 1Ja depo:"ütr·-:::e em toua.s a,.o;; pra
posto nesu:. ca1)ital e nos estados. :'Íté oun «O ! (:as, pas:;ar . em tnd;J~: n::: ruas, penetrar em 
C_?ngresso ~acionai, toma nele' em eons1rlera-! todos os gnlnnete::: o. no reces~o ele todos os 
çaoas reclamações, resolvsse sobre 0 medo po::·l h:.res pnm surpr-ehenuer_com? ü·aw.ln.dores do 
q~1e deve ser executada. a lei do orçamento í Est~do, todos qunntos nao. tiverem entre os 
Tigentes. \lablr,s um sello d.n. Repubhca. >) 

'Lrrr d ~ '~ ·- - ·-. , _ ·" j Bem diverso é o l)ensamento contido nos 
nitiv~e ar-se a e::. ta. que::.tao um o.. ::50lu<;ao den- art;;:. 18 e 19 do decreto de 17 de maio. que, 

' e ! 1"'Jmpt<1. exigindo a coll<v:ão das estampílbas'por oc- · 
· · e consumo t o ·a 'ií. c c 1 r aç,a , 

íum
1 

o, estimado em seis mil contos. entrou no f umo de procedencia estrangeira. e antes de 
~ culo ltJ receita. do exercicio corrente e não ex1)osto á venda. qun.nto a.o fumo d.e produc-· 
pode a1:::r,Jutamente ser dispensado. quando çiio nacional, prescrevem:- As estampilhas . 
despezas imprevistas sobrecarregam o orça- ser-J.o colladas pelo mercador no envoltorio 
l.!lento e deficienciasjà accusadas de algumas e:\.'ierno, de moclo que. aberto este, fiquem in-. 
e ~~~ verbas estão a exigir do Congreso au- utilisada,s, observando-se as segu1ntes r~OTaS: 

tOrlsaç:ues .vara abertura de creditos supple- Nos pacotes, saccos de papel e nas ca.1xas~ 
lllentares. I no!l techos; 
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Nas barricas, nos cabeças; 
Nas latas, tanto sobre a arte inferior da 

orla a ta.mpa,como so re o corpo a ata na 
parte immediata á orla; 

Nos demais envoltorios, quat-squer que se
jam as suas form~ e dimen!;i".e8, ~ 
tes em que devem ser u.bertos; 

Nos maços de cigarros e charutos~ vendidos 
fora dc.\s caixas. na. banda ou falxa que os 
reunil'; e nos c11arutos soltos, no centro de 
cad<t um, em torma de annel. 

Parece á. commissão que estas premissas 
llão comportam ou não autorisam as C!)nclu
sües que dellas pretendem deduzir os com
lUerchtntes do Rio d~ .:Jan~iro: pelo coi?tr~ri~, 

. ~ 

postos directos, encarecendo outros as Tanta
gen~ dos impostos indirecto5. 

Sem querer immiscuir-se nesta qu~stão,des
cab:da na hora presente e neste trabalho, pon
cler<:wá a commissão -de orçamen.to que quaes
quer que seJam os inconvenientes dos impostos 
<le consumol elles são inevitaveis, necessru·ios 
às nações que teem despeza.s elevadas, como 
a nossa, e não podem causar irrit..'l<";ão.incidindo 
sobre artigo de grande producção nacional e 
de uso voluptuario, como o tabaco. 

A essa fonte abundantissima de recursos 
pedem ainda a~ nações mais adeantaàas e livres 
os. meios :para. custear seus serviços e equi
librar seus orçamentos, e para ella não podia 
deixar de lançar suas vistas a União Brazi-. . 

, .... ~ ~ -
diveis, quando a. Constituição Federal entre
gou exclusivamente aos estados os impostos 
1ie exportação, o territorial, o de transmissão 
de propriedade e o de industrias e pro:fiss(íes. 

' . Si QS impostos de consumo, visando as quan
. tidades e ~~as qualidades, não podem guar

i:.'dar, perfata. relação com a fortuna dos con
i~:_tribuintes., ··ferindo assim o principio da pro
;tiPQ~~~~n~da.de que . devepresidir á -distribui-

c;Jo dos encargos publicas, ê cer·to que sell.li 
mnos eifeitos como ensina Beaulíe 
ser at nuados e que muito se recommendam 
«por sua elasticidade, força crescente e espon. 
ta,ne~, prompti~ão com q.ue <teompa.nl1a. 0 

... c esemo . 
v e com ella, auglllentando annualmente os 
recursos do Estado, habilitando-o a, empre
hender obras de utilidade publica, ou a climi· 
nuir o peso dos tributos». 

.Jã, os impo~tos aduaneiros sobrecarre!!:am 0 
tabaco de procl'dencia estrangeil·a, e '"'o Sr. 
ministro da fazenda. no seu relatol'io, :pag.3; 
lembra ao Congresso certas medidas terlden: 
tes a proporciom1r o noYo imposto. tanto . . . 

. ~ 

topicos de sua petição. · . 
A lei americana, só poupa a producçito ~grr· 

cola sobrecarregando a produc~·ão l~tbrll,. a 
mercancia e o consumo do fumo. E" as~un 
que estabelece eleYadas taxas de licPnça :para 
as fabricas, tJ: ihuta os instrumentos d<t pro
ducç:ão, as vendas annu<:tes dos negocian~esde 
tabaco em tolha e do ma.nufacturado, tributa 
a importaçito e a exportação. tributa ainda~ 
tabaco manufltcturado nndido ou e~-postoa 
veneta.. 

Essa lei· casuistica, que fere o ·})I'oducto ~a 
i'êtJ)rica. no commercio e no consumo. seJ_a 
q1.1al for a sua quantidade e qutüidadc,não det· 
xando esca.par mesn1o os restolhos,as yarredn· 
ras ~em as migalhas de fumo .coadas em n~ 

que impõe. ao fabricante e· :.o negociante a 
obrigação de acondicionar o tabaco em envo
lucros e em quantidades determinad<'S,3.. mar-d. 

car e a estam pilhar· esses envolucros, alem o 
pagamento do imposto de licença e do d~ ven
das a.nnuaes, do preenchimento de um sem 
numero de fbrmalidades, como a aprese~ 
ção de inventarias e extractos de o~~;"ar 
mensaes, etc.; que transforma o conslUW" 
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:s, 
5000 dolla.rs. um confisco de todo o tabaco 
m<tnu(hcturado, vendido ou CX.})Osto á venda, 
sem as condiçGes legaes, de todo o material 
das f1tbric~lS que transgredirem a, lei. e~ten
dewlo-s?. o confisco em certos cn.sos á «toda <1 
matel'Í<"t prima. tabaco ou charutos compleüt 
ou incompl.etnmente manufacturado~. machi
nismo~. 1erraml~Di:<"t~. appa,relhos. caixas,b;trri~ 
e l!emais material (>ncontrado em pollel' üo fh.-

uendas. )) 
Si ~oh este regimen rigoro~Ll em que os im

postos (lirectos se combinam com os iw.lirectos 
, tJ • :s 1 o t <L nu.:o mntt 

não re5tringiu-se, a illllnstt'iu. não definhou e 
o commercio a.m.et·icn.no nii.o se a.balou. pt,cfe
remos 1·eceiar que ta.es phenomenos economicos 
nos :mrprehendam em nos~o paiz, q uand.o :_\, lei 
1edera.t brazileim só attinge o consumo. sú al
canç:a a mercadori<.t quando elltt pa:::sa das 
mãos elo me1·cador pm·a as do consumidor? 

O systema. de a.rrecaduç<lo medeante ·esta.m
pifbns nü.o e um'?- invenç-.ão de estarli~tas brazi-

,.,.. ' •. k 
ensaios. Concebido pelos íl.tur·ica.ntes de fumo 
da America. do Norte em 1867, como nos diz 
R~ ~ 

congresso americano na lei de 2.0 de ,julho desse 
a~no, ainda, hoje em vigor, com pequenas mo
dificações ; foi introduzido na Russia. como 
succeclaneo do regimen do monopolio. ·dando 
alli excellentes resultados; é o que m<tis se 
adapta. a.s condições economicas do nosso paiz. 
· O el-ministro da fazenda, no seu relatorio 
a. pag. 273, estudando os differentes al -.ritres 
ll.~e se offerecem para a organisação do ser
VIço do imposto sobre o fumo, -observa: 

«Nós o de que carecemos é de um regimen 
1111:e deixe completa liberdade á cultura, ao fa
~rico e ao commercio do tabaco, tornando pos
Sivel, ao mesmo tempo, a obtenÇ'áo de resul
tados financeiros iguaes sinão superiores aos 
do monopolio. 

« ~ a-· 

ndomicos e financeiros são inquestiona ve.i& e o 
a pnião Americana: isenção do productor 
~gn~la e cobl"J.nça do imposto sobre o producto 
ta.brlca.do antes de penetrar no consumo.>:>-

Adoptando -a fórma de arrecadação em es
tampilhas, a lei de 30 de dezembro não exagge
rou.. as taxas, pelo contrario foi em extremo 
:benigna, Os proprios industriaes e negocia.n-

te::: tlo Rio (te Janeiro o recon1lecem em sua 
peti~·ão ao Presidente (ln, Republica e ao Con-u· ··-:a:"'~) . r._ • 

Em 1·egl'a o negoda.nte ele fumo é tarnbem 
fabrkame c th.cil lhe sei'iL a. coUocação da es
t<.trnpillHt no:; envolucros em ue acondicionar 
::. 1 l'Cê.l( ona. p<W<t. o consumo, podendo, 
quando se limitar á mercancüt,fornecer iLs 1a
bricas com que mantem tra.n:::a,cçües estampi
lhas q lte a.dq uirit·, incmnbindo-as d<~ collaç-.ão 
de::: tas. 

Ft·ancamente não descohre a commi:'.;;;ii.O no 
regul:tuwnto dP 17 de maio o~ (':O:t:OJ'\'u:' que 
eU c possa eee;,w á cxpa nsào da.~ lbr•;as i ndus
u·in.e:-:, ú lin·e permutõt dos efit.~itos met·cantis. 
(' m·m os vexames a c 11 c lizem st 1 • 

ciadas. 

, cl naes 
«O regula-

Taes licenças são renovadas de 6 em 6 me-. 
zes, nos termos do a.rt. i 0 do regulamento de 
17 de maio e p<.tgam a. taxa das não especifi
cadas de que trata a tabella A do regulamen
to sobre o imposto do sello, approvado pelo· 
decreto n. 8946 de 19 de maio de 1883, isto é, 
4:400 réis cada uma. 

O mercador deverá solicitar tantas licenças 
quantos estabelecimentos, c-a.sas ou depositas 
tiver; quem vender a consumidor na fabrica 
solicitará licença para venda; quem tiver es
tabelecimento localisado, não poderá fazei' 
venda ambulante e solicitará tantas licenças 
qua.ntas forem as pessoas empregadas na con
duç-âo em vólumes distinctos para oiierecer a 

':11 

Nas estações que concederem a licença ha-· 
verá um livro de registro para a verbação da 
importancia. de estampilhas forne.Çidas a çada. 
uma; das pessoas licenciadas, etc. 

E' de ver-se a importancia que temo re-· 
gis.tro e a licença, creados pelo regulamento· 
para a execução da lei; mas como a taxa, co
õrada. por taes licençns, pôde dar-lhes o çara.-
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-----------------------------------------------------

Só resta ~tgora ú. commissão examinar 0 
plano esboçado pelos reclamantes para a or·~ 
ganis<.tção do serviço do imposto e expo1• os 
motivos por que não póde subscrevel-o, In<tn· 
tendo, portanto, em sua. integra a lei n. '2~ 
de 30 de dezembro de 1891. 

Os indul:-ltriaes e commerciantes desttL capi~ 
tal propõem em sm~ representa~~üo : 

1"'"'11 L '•~ ~. "- ~ 

(l'oricn,mente a taxa c.le !ieenc:a ou patente, ou cornmerciae.::, munero de empregados, ex· 
porqne con$titUJa impn~to d.e i~lc!ustri:t c pro. tam:~·;1o do~ znist.ez•es, importancitt do local 
:fissões. reservado pela con~tttm•:ao fedet·nl aos occttpu..tla, proporções dos estu.belecimcntos e 
estados. das suas operações industriaes ou mert:antis.• 

<< O voto 1.ltt commis~ão. (•Xcl:tnlam tl'inm. A commissã.o de orc;.u.mento da C<tmarn. dos 
phan'tes os industriacs e commercia,ntes do Rio ·Dí!putados não pl:de acceitar este plano, aliás 
de .Janeiro. prevaleceu perante a Ca,mara e o bem concebido, porque é inconstitucional. 
Senado, cor~o se vê da lei de, orc:amento que Este vicio da refo1•ma proposta e tão eYi· 
apenas acceltou a taxa de con:smno. : . , 

<<- 'E' claro, po\s, que taxa." e \.cem;a. nü.o .oi 
autorisada e o decreto de 17 ele maio exorbrta 
tanto da lei de 30 de dezembro ~e 1891, quanto 

esta.doaes <leix.ou á. exclusiva competencia. do3 
Refutando esta, asserç·ão. escre-veu o cidadão estados a decretação do imposto sobre indus

J. M. da Costa Nunes, sub-director das ren- trias e profissões. 
das do Thesouro Nacional. Assim defi.ne este imposto o decreto n. 38i0 

« A licença não e um disfarce do iiDJ??Sto de 22 de fevereiro de 1878,que deu regulamento 
de industrias e profissões. mas uma hab1lita- para a sua arrecadação : 
·ção }?ara a venda do fumo e seus prepar~dos; « Art. 1. o 0 imposto de industrias e profissões 
ê um meio de :tiscalisação. Da mesma forma é devido por todos, individualmente ou em 
os vendedores de estampilhas, do sello adhe- companhia ou sociedade . a:r:onyma. ou com· 
.sivo, são licenciados. mercial exercerem no palZ mdustr1a ou pro-

« O imposto de industrlas e profissões variá tissão, arte ou o.fficio. . 
.s~O'lllldo a ~dustria, ~inda da mesma fonte, · « Art. 2..o"O imposto compõe-se detaxas:fixas 
~ segundo a ?JlPO}-'ta_ncia do luga;· ; a taxa da ou proporcionaes. As taxas fixas temu por 
.licença ou mscrzpça? d~ art. 5 do regula-. base a natureza e classe das industrias e pro
m.~nto de 17 de .muo nao consUlta aquellas fissões. a importa.ncia commercial das p~ 
düas circumstanCias e Yae achar-se no r au- · . 

.. · ento do imposto o sello: não é uma con- aos ~tc~beleeimentos industriaes.o ~umerod~ 
'tribuição agora cread.a • » operarios. as machinas, utensilio:s e outrosd 
·:: A commissão reconhece a conveniencia da meios de producção. (Lei n. 1.560 de 26 e 
'1iceriça.·e .do registro, como já disse, para re- setembro de 1867. Art. 11. ) 
gô.Ia.ridade da . cobrança do imposto de con- ~< As taxas proporcionaes teem por bdase 0 

.sumo do rumo, mas entende que não se deve valor locativo do predio, ou local on e se 
~parar . as eStampilhas especiaes, creadas exercita a industria ou profissão.» 

~=~~~o~~~:~od~e~~~~-~~~q~~R~ E' claro que _escapam á acç~o tribt~fur~a'do 
j~~~~'~:,~~:', ·~;·:~; ,, .'.· · . • . Congresso Nac1onal a produc<;.ao, o 1\lbriro 6 
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;t met·cancin. do t'nmo, o imposto clirecto tle . Vão a imprimir para. entrar no ordem dos 
inU.ustria. ~ profissü~s, ~nas não o imposto . de tra.ba.!l1os o,; seguintes . ' 

JS9l, que tributou o consumo do fmno, e a 
rerormê1 proposta. ))~los negociantes do Rio de 
• J;meiro. substituindo c.t t<txa de consumo, 
.cobt·ad;.t em estampilhas pela de licença ou 
pn.tente,.imposto directo, imposto manifesta
mente de inclustrüt e profissões, Jere de frente 
<1. Constituição Fedet·al e é l)Ol' es:;;a razão a.b
:5olnta.mente inacceitaYeL -

Si a taxa de licenç~1. ou patente do art. 5" do 
l'egnlamento de 17 de maio, fixa, mocUca e que 
se abriga <i sombra do decreto n. 8946 aberr<.t 
da Constituic,:ão Federal, não se comprehende 
.como possa tot•nar-se constitucional, toman
do francamente o caracter de imposto de in
~lustrias e profissões como propõem, com sa
~rificio da lo()'ica os sio·natarios da re resen-
:tação dirigida ao Congre~so Nacional. 

O imposto sobre o consumo do fumo esta
lJelecido pelalein. 2.5 de30 dedezembrode 1891, 
.não fére disposição alguma da Constituição 
1-da Republiea, tendo pelo contrario seu assento 
m.o art. 12 dessa constituição; não é exces
f.s~ro e nem vexatorio, não póde a:ffectar por 
l·iorma alguma a industria, nem embaraç-.ar 
1-a actividacle commercial do paiz. Deve, por
tant?, ser mantido :pondo o governo em im
me~tata execução o regulamento de 17 de 
_aro, com as modificações que julgar conve-

nientes. · 
_A' vista cro exposto, é de parecer a commis
·Lo do • orçamento dct Camara dos Deputados . . . . - . . 
i~ida pelos industriaes e commercíantes do 
10 de Ja-neiro. . 
Sala da,s commissões, ô de julho de 1892.

J1·aes Em·1·os. -Leopoldo ele Bulhões. -A 1"is
es Maia.-Leite Oiticica.- Seve1·ino Viei

·a, e~m_l'eStri.cções.- Demetrio Ribei1·o, com 
e~triCçoes. - Almeida Noguei1·a.- Artku; 
tos, com restricçõe:;. 

PRO.JECTOS 

X. 23 B-1891 

Rcrlac~:c7o 1m1·a ,']o. discussão do ])tOjecto n. 2:.1 
ji.xrmrlo . as (o1·ças de tc1·ra para o exeoc:cio 
úe 180.> . 

O Congresso Nacional (lccre.ta. : 
.Art. l. o (da. proposta.) As 1orç-as de terra 

par:t o exercício de 1893 constarão: 
§ l . o Dos o!Hciaes das differentes classes llo 

quadro do exet·cito ; . 
~.2.0 (sulJ~tntivo) Dos almnnos 

1889, tlS q uaes poder:"í o ser elcYa1la::: :w dobro 
ou mn.is em cit·cumstancias cxtr;tordinarias. 

§ 4n (additivo O governo, )Orém, não po-
(era p:reenc ter os c aros ac ua men e c:x1s en
tes alêm elo efl'ecti v o de 20. 000 110 men$. sem 
que sejn. decretada. <1. verba necessaria, ou se 
de nova organisaç5.o ao exercito, salvo cir
cumstancia extraordinarü1.. 

Art. 2<> (da proposut). E:::t<.1.s forças serão 
comple"tt1.das peh.t forma expressa no art. 87 
§ 4" da. Constituição e da lei n. 2556 de 26 de 
setembro de 1874, com as modificações estabe
lecidas nos arts. 3° e 4° da lei n. 39 A de 30 

n. ô da lei n. 39 A de 30 (le janeiro ultimo9 
tornec:rão o seguinte numero de praças: 

Amazonas . . • .. • . . . . . . . . . 56 
Par<.i.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Maranhão.. .. .. . . . . . . . • • 99 
Piauhy............. .. . . . 57 
Cearú...... •. .. • . .. . . . •. . • 142 
Rio Grande do Norte... . . 57 
Parahyba.. ...... .. . . . • . .. 7l 
Pernambuco........... . . 241 
Ala:gôas......... . ....... 85 
Sergipe. . • • . . . • . • . . . . . • • . 57 

- Bahia ....• ~............ . 311 
Espirito Santo.. • .. .. .. • . . 55 
Rio de Janeiro....... . ... 241 
S. Paulo ....... : .. .. .... 3ll 

arana ........ ......... . 
Santa Catharina... .• •• . . . 57 
Rio Grande do Sul.-.. • • • . . 226 
Minas Geraes. . . . . . • • • • . . 523 
Goyaz................... 55 
Matto Grosso............ 56 
Districto Federal....... . . 142 

Somma •••••••• 3.000 

/ 
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Art. 4° (3'· da proposta). Os voluntarios per-
~:- .• .... . . 

. . ' 
gratificação igual á metade do soldo de 1 a prt'l.-
ça ; os voluntarios e l'ecrutados que, findo o 
seu tem o de serviç~o, continuarem nas fileiras 
com ou sem engajamento, perce erão um<'t 
gratificação igual ao soldo de }a praça, e, 
quando 1brem escusos, se lhes concederà nas 
colonias do estado um prazo de terras de 1.089 
ares. 

Art. 5"' (additivo). O teilll)O ele serviço mar
cado pn.ra os voluntarios •. no art. 3o n. 8 d<1 
lei n. 39 A, de :30 de jailt'iro de 1892, será 
para os c.tlistados. no regimen. da, dita lei. e 

~· ·~ . .. :\ ... . 

lei servirão por cinco aanos; e tanto estes, 
como os que já scl'virem. niT.o poderão enga.
·ar-se or tem o menor de dous annos. 

Art. 6° (additivo). Ficn. o governo autori
sado a manda.r admittir mais 50 menot·e::; 
·aprendizes no arsenal ela Capittü Fedeml e 30 
nos do P<trú., Pernambuco, Balütt, Rio G1~n(le 
do Sul e Ma,tto Grosso. 

Art. 7\) (additi-ro). Contimht em vigor a au
torisação conferida pelo art. 20 da referida 
lei n. 39 A, para. rerorma do systema ele 
fornecimento aos corpos do exercito. 

Art. 8° (4° da proposta). Ficam revogadas 
as disposições em contrario. 

M. Valladtlo.-Barão de S • .!.llarcos.- Patlla 
A1·golto. -Pires Fe1·reira .-Jllm·ciano de . .llfa
gali~tíes. 

N. 29 A- 1892 

Detm·minet que o magist1·ado que (o1· apasen
tado em. confoi·midade da Constituiçao e leis 
'Vigentes tem direito desde logo à petcepçc"to 
dos venc imentos que lhe com,petirem, · 

-
PROJECTO DO SENADO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. ~.o Q magistrado q_ue. f,S>r 

tes t~m direito desde logo á' percepção 
0d~ 

Yencimentos que lhe competirem, mostrando
se quite com a Fazenda Nacional quanto ao 
nltimo logar que exercia, salvo o direito da 
mesma Fazenda por qualquer falta,ponentura 
havida, relativamente aos impostos não pre
scriptos aos logares anteriores. 

Art. 2. o Revogam-se ::tS disposiç:-ic•s em con· 
trario. 

. \. '..., .. ,, . 
Antr;;liú ..:.Yicnlrio JlloutrJi,·o RtttJ•'''. :~ 1 :-:ect·e~u·io. 
Do,lliw;o.~ l"icc,tle Gow;ol ccJs ti.~ S .m ;rt, ·I" ~e
Cl'etari . 

N. 68- 18!)2 

Recf,!; a wn sô os fJ.WJ.d,·os ([,.: o!fic!oe.~ c.·.:rttlus 
J)elo l'CrJUlaiiW;tto de ti rle j.tnci··o de JSi·l 
( rr;·t. 2.12) e pelo dec1·eto H. 8 dc 21 de m· 
,;em.l.JJ·iJ de 1889, com '' dena;,LÍI!I,t~·àQ de 
« Quad1·o c::ctmntWWl·ario » 

Art. 1.0 Os quadros de officiae:s creatlos pelo 
re~lamento de 17 de janeiro de 1Si·1 (art. 

de-1889,· ficam, desde~ data'"'dn, publicaçito da 
presente lei, reduzidos a um só com. a deno
minação de - Quadro Extranumer·.mo -e a 
elle pertencerão: 

1." Os lentes, os substitutos e os pro{e..~o~es 
das escolas militares, que tenham adqu11'1do 
em taes cargos direito á vitaliciedade; 

2. o Os arregimentados, membros do Con· 
gresso Nacional, que tenham de exercer o 
mandato por tempo superior a dons annos. 
assim como os de qualquer corpo ou arma que 
exercerem car(l'os federaes ou esta,doaes abso-

. - . . _ . . lutamente incompatíveis com o serYiço do 
A c~mmssao de COJ?.Stltuiçao e JUStiça, a = Ministerio da Guerra. 

que fo1_presente o proJect? do Senado, n. 29, 3.o Os arregimentados que, na falta absoluta 
determmando que o~ m~strados, que . forem de offi.ciaes dos corpos especiaes, exercerem 

· nos esta e ec1men os ID.l ares empreo 
e leis vigentes, teem direito desde logo á. per- pos pelos respectivos regulamentos. . 
cepção dos -rencimentos que lhes competirem, § 1. e cessada~a causa que houver deterllll· · 
de accôrdo com o mesmo projecto, e de pare- na$lo a transferencia para 0 quadro. extranu-· 
cer que. seja elle adaptado. merario o officia.l reverterá immedtatamente 

Sala das commissões, 7 de julho. de 1892.- ao quad.i-o ordinario~ ·onde occupal"à o 1ogar _ 
Ralator, França Ca1·oalll0 .. - Gli.cei'io. presi- que lhe competir por sua antiguidade. sde 
dente . - Atcindo Guanaba?~a •. - FeUisbello § 2. 0 E' permittido ao governo fazel', de:_ 
Freire.-Casimiro Juniw.-Julio ele Mesgt,ita. ja, de um para outro quadro, as tronsfe~~ 
- Cha~· Lobato.. cias reclamadas pelas exigencias. do serVlyv~ 
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§3.oo.,_offlciaes <lo quadro extranumerario' Discussão do parecer n. 27. deste anno, 
concorremo COJ? os de seus corpos ou aJ•mas conc.~dendo li_cença ao Sr. deputado Francisco 

O SR. PllE~IDE~TE des.ign;.t p<wa. amanha a 
S("ruinl;e Ol'dcm d clh: 

1'• parte (atú ús 2 horas)-Yotaç;io dns sc
~uintes ma.tm•ias: 

Discu.ssão uni e<.\ do :proj e c to n. ·50 deste anno 
· ~:: • < oneeder ~eis·mezes 

de licenç~a com os respectivos vencimentos ao 
D~-. Mano.er _da Silva Mafra, juiz U.o Tribunal 
Crnl e Crun.mal, para. tr·atar Lle sua saude ; 

za. discussão do projecto n. 46 A. dando pro
videncias sobre as promoções de í de janeiro 
de 1890; 

Do ro·ccto n. 22 .. ~ d .. :.t • ) ..-. "> 

us ncr.o~ r.lo governo referentes n.os aconteci- isentando dos direitos de importn.c;J.o e ex.: 
mentos de 10 <le a.bL·il e constu.ni:k~s dos decrê- pediente todo o mn.terxal e machinismo desti 
to.; tle lO c I:Z do mesmo mez, com Yoto em nados á construcção da Fa,brica de Tecidos 
~epa.rado, e concedendo amnistia a todos os Paulista. na. coma.rca. de . Olinda. estado de 
c\tltttlü.os dí!tidos e desterrados por 1brça do Parnambuco ; · 
1lect·eto de 12 ue abril do corrente armo (2'1 1" discu::;süo do :projecto n. 53. concedendo 
1liscussolo) ; isenç-ií.o de direitos de impor-taç-ão. excepto o 

Do prQjeeto n. 52, (leste anno, regulando a de «Expediente>>, para os materiaes destinados 
concessuo (te apo~entacloria aos i'unccionn.rios ú. iUuminação de Piracicaba, em S. Paulo, con-
publieo::::. de accordo com. o art. 75 da Consti- ~ractada l' niz v· en e uz· i o 
tn1çuo 'e( era (1 a. discussão) ; 2J p11rte {ás 2 lwras o a autes)-Continua<:il 

Do projecto n. 43, deste a.nno, autori~ando ela 2" discussão do :projecto n. 42. autorisando 
aalJertura do creditosupplementa.t·necessario o goYerno a emittir até 100.000:000$ em apo-

. o l:) • ~~ ::; • ~ ... :s alor de 200$ a 1 :000~ pam empres-
nos telegraphistas ele 111

, 2·' e 33 classe dare- timos ás emprezas industrü.\es existentes na 
partição Geral dos Telegraphos~ de contormi- RepubliC<t; 
tla.de com a lei n. 26 tle 30 de dezembro de }a discussão do projecto n. 16 A. de 1891, 
1891 (l ... discussão); : julgando digno de ser tomado em considera-

Do projecto n. 55. desta anno~ n.utorist'l.ntlo cão o projecto n. 16, deste a.nno, creando o lo
i\ despeza, no exercício corrente, da. quu.ntia gar de conferente para. as sul)stancias chimi
de 486:215$ para acquisiçã.o e adaptação tle cas nas alfandegas de lu. e 23 ordens ; 
um preclio para o quartel do regimento de Discussão unicado prQjecto n. 254, auto
ca.,:a~laria da brigacla policial, para. diligencias riznndo o governo a mandar pagar o meio ~ol-

• pohcmes e para. varias obrt'I.S no quartel da (lo vencido e por· vencer a D. Mc.\ria Joaquma 
· rua dos Barbonos (Z:a. discussií.o); de Albuquerque, viuva. d'!f> capitt'io Laurindo 

·Do prqjecto 11. 225, approvando, na parte· Josée da Silveira, D. Rita de Cassía Soares, 
que compete ao Po(ler Legislativo, o conh·a.cto viuva do capitão João Antonio Soare:S, ~ D. 
ce~e?rado em 3 ele fevereiro de 1877 entre o· Isabel Hoffmann, mãe do alf~res H~nr1que 
m1msterio do imperio do extincto regimen e Hoffmann ; - . . 
o D~. ~a.ulino Franlüin do Amara.~ (Barão de 3:1 discusão do projecto n. 241 A •. d? Sena-

b llo - ' e 
mento ~a rua de Gonça.lve~ Dias, desde á rua estado do Pará; _ 
da Prainha ate ao lar«o da Mãe do Bisoo em Discussão unica do projecto n. 54. cone~ 
frente <.to mar (3.1 discussão); · ' dendo a D. Henrique-ta.. carneiro de Mendonça 

Doprojecto n. 44, deste anno, -autorisando Faure, viuva do Dr. Antíocho dos Santos 
o governo a conceder permissão á Companhia Faure, uma pensão mensal de 200$000 ~ . 
Mogy~nadeEstradas de Ferro para construir Discussão unica do projecto n. 244, do · 
uma. hnba. ferrea dupla da estação da Ressaca. anno passado, elevando a 50$ mensaes . a 
ao porto de Santos (2a discussão); pensão de _7$500 que, .independente de me10 

C , Qi a.rna•a v. JII fio 

-·::. 
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soldo, percebe D. · Josepha Matto~ Pinho de 
<Castilho; 

·~ ::: :- ni do arecer n. 145. resol# 
vendo sob1•e a petição de Joaquim· .: -ves 
Ferreira da Gama e sua mulher, reconhecendo 
a ]ncompetencia do Poder Legislativo para 
azer nomeaç s. 

Levanta-se a sessão ás 5 hor·cLs da tarde. 

40J SESSÃO E;)l 8 DE JULHO DE 1892 

Ptesidencia do Srs . Ber,!Ctt·d.nr; rle Campus e 
oao ope .. ; VlCC·i)rC.>:lf . , 

Junio;· ( 2" s::crc:a1·io ) e Jo:ío Lopes 
p1·csiúe)1te) 

Ao meio· clia procede-se á d1amada, ú. qual 
.respontleram os Srs. B~rnardino de .campos. 

' .. ... ' ' Jcão de A vellar, Indio do Brazil, Cantão, 
Matta. Bacellar, Augusto Montenegro. Casi-

. .miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique 
de Carvalh~. Nogueira Paranaguit, Pires Fer
reira., Martinho Rodrigues, Bezerril, .João 
Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico Borges, 
.Tosé Be-vilà.qua,Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Almino Affonso. Pedro Americo, Joaquim 
Per~ambuc~, Raymundo ~andtS]~a. .Annibal 

, ' ~ ' 
larmino Carneiro, Oiticíca, Ivo <lo Prado, Oli~ 
veira Vallc.tdão, Leandro Maciel, FelislJello 

· a Zama Arthur 
·Rios, Garcia Pires, Marcolino Mour:::t, Seve
rino Vieira, Francisco Sod ré, Dionysio Cer
queira, Leovigíldo Filgueiras. Barão de São 
Marcos, Sebastião LandulptlO, Prisco Pa
raíso, Horatio Costa, Nilo Peçanhu., Urbano 
Marcondes, França. Carvalho, Baptist<t da 
Motta, Frôes da Cruz, Alcindo Guanabara, 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Furquim 
'\Verneck, Antonio Olyntho, Badaró, João 
Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de 
-Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lo bato.· Ale
xandre Stockler, Ferreira Brandão, Gonçalves 
Chaves, Viotti, Manoel Fulgencio, Aristides 
Maia, Carlos das Chagas. Domin~os. Roctla, 
Costa. Machado, Palleta, Ferreira Pirss. João 
Luiz, Glicerio. Cesario Motta .Jun.ior, Moraes 

Costa Junior, Alfredo Ellis, Moreira da Silva.. 
Almeida. Nogueira, Rubião Junior, Julio de 
.Mesquita, Brazilio dos Santo~, Leopoldo de 
lJ~hões, Caetano de Albuquerque, Bella~
mmo de Mendonça, Marciano de Magalhães, 
.Eduardo Gonc;alves, Alcides Lima e Demetrio 
Ribeiro. . . . . 
· Abre-se a sessão .. 

r. ose v1 q . 
sidente, na acta da. sessão de hontem ha uma. 
omissão, cuja responsabilidade (le modo a1 .. 
gum cabe ao distincto official das actas. Tinha 
de ft\Zer uma declaração de voto que, segundo 
o regimento, só podia ser acceita si o :fizesse 
na. hora do expediente ; não tendo ti<lo, 
porem, opportunidade de fazel-o naquellaoc· 
casião, faço-o neste momento para que fique 
consignada esta. minba declaraç~o (lê): 

<~Declaro ter pela primei1·a vez votado contr-J. · 
um requerimento de 1'otaçr.ío nominal, em 
vista das circumstancias excepcionaes com 
que veiu revestido na se.;:são de hoje. Esta;· 
quebra do meu proposito, tar.tas -vezes ex
presso, importa. o -protesto mais significativo 
ue oJeria formular no momento. 
&1.la das sessões, 7 de .julho de 189'2.-Josc 

Be'!Jilaqua. » 
Em s~o-uida. é a.pprovada. a acta. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PREsmENT,&-:-Não havendo numero 
para se vota1' as materias indicadas na ordem 
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do dia, vamos entrar na discussão unica do 
ecer n. 27 deste anno conced o · 

ao Sr. deputado Francisco Corrêa Ferreira 
Rabello para tratar de sua ~aude ; 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
1 !!

7 
• =-- · e nu-

mero. 
· Entra em discussão uníca, que é sem debate 

encerrada, ficando adiada a votação,o projecto 
n. 50 deste anno, autorisando o governo a 
conceder seis mezes de licença, com os respe
etívos vendrnentos,ao Dr. Manoel Silva Mafra, 
juiz do Tr·ibunal Civil e Criminal, para tratar 
de sua. saude. 

E' annunciada a 2a discussão do :proje~to 
. , ' ( 

sobt·e n,s prom~ões de 1 de janeiro de 1890. 
O SR. PR.ESIDE~TE- Está em discussão o 

O Sr. Baptista da. Motta
Sr. residente, oucas alavras direi sobre o 
prQJéc o em 1scussão, porque, tratando-se e 
reparar uma injustiça á classe a que tenho a 
110nr-a de pertencer, o exercito, nã9 é necessa
r-io grande esforço pa.ra mostrar quantos offi
ciaes foram pr·eterido~, estando gara.ntidos 
por leis anteriores a 15 de novem!Jro ~ mes~o 
pelo decreto n. I do governo prov1sorw; ma1s 
de metade do exercito toi preterida nestas 
promoções. 

0 SR. BAPTISTA DA l\'IOTTA- Póde-sc ava
liar em 66 por cento o numero dos prêteridos, 

O' s; 

E a prim~i~ classe a 9ue se vae offender 

decreto, é aquella que concorreu grandemente 
para o estabelecimento da Republicano nosso 
paiz. 

o1s em, rs. epu os, esqueçamos o 
erro e reparemos as injustiças. 

Estão aqui, Sr. presidente, as reclamações 
de quasi todos os preteridos; mais de 300 offi
ciaes a mim se dirigem, pedindo que a Ca
mara lhes faça justiça. 
· São quasi todos os corpos das diversas guar
nições das capitaes dos estados que me man
dam esses petlidos, á excep~~"i.o de poucos 
corpos. 

c er e egramma e uya a, 
pedindo nelle os officiaes preteridos a repara
l,"ãO dessa injustiça; ten~10 um outro dirigido 

.. . 

' - c ções está o humilde orador, que pediu ao mi- ção da Bahia; outra clirigida por officiaes da 
nistro da guerra de entíío. o illustre mestre guarnição do Paranit, em numero de 50; ou
Benjamim Constant, que tal não fizesse. tra da guarnição de Pernambuco; outra, ti-

Sr. presidente, ao proclamar-se a R~publica nalmente, dirigida de S. Paulo por officiaes 
a 15 de novembro, immediatamente to los os do 10~ regimento de cavallaria. 
corpos do exercito telegraphara.m ao governo E' a maior parte dos pr~teridos que vem 
I>rovisorio, sustentando aquillo que acabava- p~dir que se lhe faça justiça, e como disse, 
mos de fazer, e só assim podíamos manter sem para reparação ele uma injustiça não é pre
effusão de sangue o nosso trabalho; porque, si ciso muitas palavras para se justificai-a . 

. as outras guarniçõeg não tivessem adherido, Tenho certeza de que a Camara manterá o 
ou desmanchar · se-h ia o que estava feito ou seu voto anterior, approvando este projecto. 
derramar-se-hia muito sangue para que se Tenho aqui uma relação clara do numero: · 
cons?rvasse a nova instituição. E porque a dos officía.es preteridos e por ella a Camara. 
totalidade do exercito e da armada applaudiu verá quantos fôram os preteridos, que ora 
oacto de 15 de novembro? Porque estavam· de nós clamam justi~.a. 
;onscios da superioridade da !!O~a forma de E para terminar, direi que não foi no go-

pre pelo governo da monarchia, dahi em 
deante veriam seus direitos mais garantidos. 
E este foi o pensamE-nto do governo provisorio, 
pr9mettendo no seu primeiro decreto o res
peitar o~ direitos adquiridos. 
. E ~ssim se foi procedendo até q~e! a 7 de 
Ja.nel.I'o de 1890,. ~ou~ da9.uelles d~eltos q~e 
fôram. garantidos nao foram ma1s respei
tados. 

verno o marec a onano eixo que se 
diz ter levado o desgosto ao seio do exercito, 
que se praticou essa ínjustiç.a. ( Apoiados; 
muito bem.) 

O Sr.Cant.ã.o·-Não.venho oppor-me 
ao I>rojecto que se acha em discussão, venho· 
sómente pedir algumas informações ou á il~ 
lustre commissão que o subscreveu, ou par-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 04/02/2015 1511 - PÃjgina 3 de 40 

164 Sessão em 8 de Julho de 1892 

ticularmerte ao honrado deputado que acalxt 
de occn~ar a tr~buna. 

mente tem por base ressarcir in.iustiças que 
1bram :praticadas no exercito com o decreto 
de 7 de:aneiro de 1890, injustiças queconsi-
stiram nn, prêter1ça.o e mm s o 1cmes, por 
promoções de outros, a pretexto de serviç~os 

· relevantes prestados na proclamação da Re
publica. 

Mas. Sr. }Jresidente, si esta e a base do pro
jecto, não sei porque razão <~ commissão pro· 
püe a medida. neU1j contida súmentc em re
lação aos officiaes su halternos. 

Pela relação dos ofliciae:-; que se .julgam pl'e
teridos. que o honrado deputado que me pre-
ce eu a.ca. :1. e er, se Ye que o tctaes sup(•
r·iores tambem se queixam de terem sido 
Yictimas ~<~ pr~terição, de ~erem soft'l:ido a~ 

• • """ I , ( I 

:ficiaes subalternos, as quaes, portunto, o pro-
jecto tambem tleve fazer sanar. 

o · ~ · · v· l de u · d 
désse a razf!_o P1;r que exceptuou os officiaes nhece~ qmt~s 1bra.m os oificiaes que 1bram: 
superiores e me:;mo os ofliciaes generaes que promovidos illegalmente. 
apresentam igual oueixa. . 

· Si a razão do pro.jecto e sanar 0 prejuízo O SR. BAPTISTA D.t MoTTA--:- !?erfeltamente;. 
que tiverJ.m os officiaes com o decreto de i de V· Ex. sabe pelo alman<1k militar. 
novembro, deve-se estencler a todas as elas.- O SR.. CANTÃo- Mas o pro,jecto só faU:t em· 
ses essa injustiça e não somente aos suhal• ·uma lista organisada pelo Supremo Conselho, 
ternos. ~lilitar. dos offi.ciaes que 1bra.m preteridos ; e-

O nobre deputado talv-ez me dio·a Sr. pre- !!~o frtlla do~ que 1oram promovidos. O pr~-
. " ' ecto (letermma. ue o Su remo Conselho l\11-

litar organise uma lista dos offi.ciaes preteri-
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. · dos; mas agora, p~rgunto. por esta listn. se· 
O Sa. C.-L\í'Ã.0-0 · honrado deputado, poderú. sa.ber q~1aes fbram os officiaes il.leg-~1-· 

po era a vez 1zer, r. preslC en e, que na ~. • • 
promoção dos officiaes superiores ha uma narios, a.té ~erem attendidos todos os prete-· 
parte 1eita por merecimento; entretanto, c1ue rLios ~ 
na promo~.ão dosotficiaes subalternos não se o SR. BAPTISTA. 1u. MOTTA- Mas o fim da 
dá merecimento, as promoções silo f~ita.s só- lista não e saber quem tbi promovido. 
mente por antiguidade, reportando-se a um 
do.s ~nsiderandós com que a illustre com- O SR.. CA~TÃo -0 fim do prqjecto e deixar-

. · ID,ISsao .precedeu 0 projecto. estacionados aquelles officiaes que foram pro-· 
Parece-me que a commissão não tem razão movidos illegalmente pelo decreto ele 7 de .ia-

. neste ponto . . Na . arma de artilha.ria, que é neiro ate que chegue a sua vez, que será de-· 
. _. ~nsid~I,'acl~ scie?-ti:fica, realmeJ:?.te . as pro mo- pois de promovidos todos os que íbram prete-
.· çoes sao fettas somente por ant1gmdade. Mas ridos pelo decreto de 7 de janeiro. 
· .. nas armas de infantaria. e cavallaria, uma Ora. como saber quaes são os illegalmente· 
; parte da promoção é fej~"t por estudos e outra promovidos~ 
:;: por. antiguidade, constituindo os estudos me- o SR. BAPTISTA DA MoTTA dã. um aparte . . 
:·;:.t:ecliilento para a preferencia. . 
) .•:·: Portanto não tem razão a commissão uan- O SR. C.-\..:.\'TÃO_- Os I?reteridos se podem 
;~;: .o,_ . • que dos postos subalternos só se faz a .. ' : o • 
;~;~~<?moção por antiguidade e não por . mereci~ Tribunal :Niilitar:; ~as os o~tros parece-~e 
~:mento. . que por esse me~o nao poderao ser conhecl-
~;:S.i~~r. assim en:tender e que ella, talYeZ, só dos, ou pelo m~nos. ser-j, niuito diffi.cil tle sa.-· 
~}~~'.d~s ?fficiaes subalternos e não (le ?f- ber~s~ quaes sao. . 

~;~ .. ~.~.fà.âz.~ .. ~., ·: •.. · .. ·.~~P .. e· r .. 1.or .. ~.s, porque e~tre estes s. e po~e l Anula ha. uma . outra parte do_ proJecto .so-: ~-':"A ~ :·;~~rO]]loça? por merecu!l~nto . e então bre a qua.l ~ese.JO ter esclareCimentos, e o 
~1~.a9i~iP2d~:cons1de~ como m.)usttça estas art. 4 do pro.)ecto, concebido nestes termos. 
~~~~~1c;oes que ' J,louveram. · (W ·:) 
&~i'é.1t(t{-:;::.<~;.;>~- · :·--.;,_~ r :> • ·:~ · 
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Art. 4. Nenhuma promoção ao primeiro 
Josto se 1à.rá emquanto existirem, segundo 

eons o a mana t m1 1 ar, o cmes exce-
dendo dos respectivos quadros. 

Dese>jo qne o illustre deputado me diga se . . :- . ;-" .• . .. 
o • 

reitos que assistem aos alumnos da Escola 
:Militar, os quaes, pelo art. 206 do regula
metuo de 12 de a.bril de 1890, teem direito a 
aser despachados, logo que sejam approvn.-
rlos plennmente em todas as ma terias dos dois 
primeiros annos do curso geral, aU~res ai um
nos. 

isso, ao ventilar essa questão, quiz somente 
frizar este ponto e fazer sentir ú. Camara que 
o meu fim, vindo á tribuna, não é contrario ao 
prQjecto, mas sim affirmar ainda mais os 
direitos de quem qner que seja. Qlle os tenha 
para. que o proj2cto possa inteiramente c:or
resp)nder aos desejos do corpo legislatiYO. 

E' o que tinha a dizer sohre o projecto, e 
aguardo <t resp0sta do nobre deputado. · 

O SR. PRESIDE:\TE-Declaro interrompida a 
t1i:3cussão do projecto 11. .46 A. afim de se pro
ceder á. chamada para a verificac,:ão do nu
mero de Srs. deputa(los presentes. 

Procedendo-se á chamada, respondem-a 
~i Srs. deputados consta?tes da_ 1"" lista . da 

O Srt •. JoÃo DE SIQUEIRA (lJela 01-clem, )-Sr. 
residente tenho cluas reclam ~ões a r. 

em primeiro Iogar para observar que ja se 
procecleu a leitura deste pro.jecto, que se acha
v::t em díscussiio quando foi esta interrompida 

~ ~ < , ã 1 I ::;· 
siclade de repetir-se a leitura do mesmo. 

Em segundo logar, olJservar que o projecto, 
que foi annunciaU.o como em 2" discussão, 
devia. estar em Ja. 

O Sn. PRESIDE::-.TE- Qua.nto á primeira. 
parte th" l'echun:t•.~ão elo nobre deputado, devo 
1lech.tr:t1' qw~ ell'ectivu.mentc c~taxn, o projecto 
em 1.\iscn~sfio quando !oi inter1•ompirlo pnrn. 
IH'Oeer.lerern-se as YOÜtçijes. Nii.o h a. vcudo 
numcl'O para vo ·r-se. cOJUlltl:t. n. tJscussao 
do pnücct.··. c si estú. se pt•ocP•II'lHlo :'L lciturn. 
do mesmo, ··~ pot·quc isto lbi rc·cl:umu_lo pelo . . 
·~ . . ~ ( . 

Qu::tn w t"t segunda p::utc. de \'O dccln.ra.t• quo 
o proj<.•cto j:i. ibi a.ppr ovn.do em 111 d iscussã.o. 
na. sess:t.o de '1 l • · an i •: f· • a. o 

O S1·- I:Jella.ru1.i11.o de ~Ieu.
don<~a-A idé<t capital do projccto a.pt·csnn
ta.do pelo~ meus honrados colleg-a:-: merece a. 
minha a.ccruiesccneia .. Estou de plano tl.ccorllo 
fJU:Lnto t"t í·cpar::wão das inj usti(:as pral;ícadas. 

O Sr:.. Pn:.ES FERREIRA-Mas e:o:t:.t repara
ção não })Úde ter res~ricções, dcw~ ser am
pliad:.t a todos os officmes do ex.crCLto. 

( ' 
fericlos. 

o SR. PIREs FimREIRA-Não traz desgos
tos ; a11enas vem a,uimar os de,~gostos que 
jú existem. 

o Sr...BELLAmnxo nE IvlEl\'DÕ~çA.-A com mis
são. no sen parecer, não 1ói logiCit, porquanto. 
si <tcceiüt em principio a neces.sidade d~ r~
paração das injustiças, nn.o pude restrmgJ.r 
esta reparação só mente aos postos subalternos, 
q 11 e são exactamente aquelles em que as pre
terii:Ges nü.o teem grande alcance, entre
tanto que postos superiores trazem .completo
desequilíbrio. os officiaes super~ores q'?-e teem 
(l"alrrado dous ou tres postos deixa:ram
~uitos daquelles que sobre elles tinham 

• • rr • 

· tão precaria, por tanto tempo que, · em 
O SR. PREDIDE~TE-Não ha numero para muitos annos, não poder-d.o ?-lca~çar postos

se proceder à votação das materias indicadas jdenticos. E' por isto que enviou a mesa um 
na ord~~m do dia. projecto substitutivo a este. . 

Continua, portanto, a discussão do art. Io :Nesse projecto, não attende -so aos postos 
do pro,jecto n. 46 A, a qual havia sido inter- subalternos, ;:tttende tambem aos postos .-
r.ompida. superiores, c indica_ o meio pratico 4~ 

Vou mandar proceder a leitura do projecto realisar-se n. reparaçao. O anno passadoJa. 
n. 46 A. justificou identico projecto, ppr isso agora. 
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não se alongará em mais consider-<Lçües para 
1azer nova justificação; dirá apenas que . . . 

retardação, a tornal-o impraticaYel. de promoções para reparar as injustiças pra-
Já agora não são mais alcançados muitos tica.das, mesmo as exigidas por conveni2ncia 

dos officiaes preteridos, uns porque já estão social e relevantes serviços prestados a causa. 
fóra do exercito, em virtude da lei da refbr-1 publica. 
ma comp~soria., e outros porque já foram Não lm dezar para o governo em reparar 
elevados <.t generaes e, nestes postos, é livre essa injustiça; e um dever sacr-atíssimo, im
a escolha por parte do governo. Neste caso, prescindi vel. .. 
não ha pos~ibilidade d~ reparação. Por isso, O SR. PIRES FERREIRA.-Forta.lece e vh·i-
no seu pro.]ect~ subst1tutrvo, apreseni;_?u a fica a autoridade. 

• , • ç 11 • h ••• 

O SR. BELLAR)I~o DE ~IE:\'DOXÇA.-Não h a- lavra profundo desgosto, desde a promoção de 
veria a menor duvida si fosse exequivel; 7 de janeiro de 1890. 
mas, s ndo o posto de general. ele liv-re Nessa occasião, creou-se, no tempo de paz, a 
escolha dll governo, pergunto como se ha de clausula de serviços relevantes. que nã.o exis· 
chegar a esta reparação ~ . tia na lei, que só previa os praticados du-

Não depen 'e a pr·omoç:ão de general de in- rante as guerras... · 
te~ticio, não depende. de outra comi~eraçã·l o SR. PIREs FERREIRA- Em condições es· 
maiS que do recor.heClmento_ do me~1to por peciaes. 
parte do governo, porque nao se pode com- . 

r l (T v • ~ · · : 0 SR. BELLARl\UNO DE MEXDON A - E a lu 
até ao ponto de reconhecer 0 mesmo, como iz o meu illustre collega. em 
individual. circumstancias especiaes. Crê que s(, houve 

um caso durante toda~. gue~ra do Pa:r:aguay, 

meio pr-atico de chegarmos a esse fim. actos de intelligencia reputados serviço.5 re-
0 SR. BELLA.Rl\IINO DE MEXDOXÇA-Como se levantes, o qual é hoje lente cathedra.tico da 

ha de fazer então pam reparar ? Retardar o; Escola Polytechnica, o Dr. Alvaro de Oli-
generaes nos postos em que se acham 1 veira. 

Isto tolheria a faculdade que tem o go· Já se vê que até durante a guerra hom·e o 
verno ele elevar os generaes ao posto imme- maximo escrupulo da parte dos generaes em 
dia to, independentemente de interstício. chefe e do governo em promover ofliciaes l)Ol' 

Por isso é. que apresento essa restricç:ão: serviços relevantes . 
. mas, em todos os outros postos, pen~o que o Mas esta clausula de serviços releYantes 

meu substitutivo satisfaz melhor que o pro- trouxe um grande mal para o exercito, porque 
jecto dos meus honrados collegas Barbosa o dividiu em vencedores e vencidos, quando. 
Lima e ~at:tista da Mott·•. . . e sabido perfeitamente que foi á confraterni-

. Direi me:-mo que, si a camara nã.o quizer sa~.ão do exercito, naque.lle momento histol'ico 
approvar o meu substitutivo, \Otarei por e importante-o advento da Repubfica- a 15 
este projecto,porque quem quer o mais quer o de novembro, que o Brazil deveu a manuten-
menos. - 1 • • 

Mas a. camara não far-á. uma justic;:.a .tão . E si se conseguiu esse grande resultado 
. ampla c mo poderia fazer, e matar-á. os esti- com a cooperação de todos, não era justo que 
: . ~ulos dos otfi.ciaes do nosso exercito, que não se remunerasse de preferencia alguns, que 
~~i procurarão mais se distinguir entre os seus se remunerasse mesmo a muito:' que nessa, oc
'/~~;~n~eiros •. uma_ vez que a reparação da casião só prestaram serv~ço~ negativ_os •. u~s 
$':~.~usti..ça so:ffnda nao encontre amparo no . p~rque eram desfavora.velS. as novas t.nstl~w
th7·:·F ... iam .. ~-e.nto. e, portanto, se convençam da 

1

1 çoes, outros porque, por c1rcumsta~c1as m
~:;:~utilidade de. seus esforços. dependentes de sua vontade, nem s1 quer se 
~&s~o~têve. ~o·de dizer no anno passa- acharam em condições de poder prestar ser-
~.,;·~~·~· .. ; : .· ··. ·. . 
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viços nesta. c:tpital ou nos estados, em conse- ; g-eral das promoções realisada.s no exercito 
quenda. de estarem füra no desempenho de desde 15 de no,·embro de 1889 até 24 de feYe
commis;::,ôcs r\iversas; entr·ettnto foram ga- : reiro de 1891. com o fim de reparar as pre-
lardoa.dos com a promoção de ser,·iços rl'le-' teriç~ões dellas resultantes, obser,·adas as se-
vn.ntes! ! ~ guin tcs regras : 

N.ã.o Yn.~ ni~t~ umn censnra. ao gove~·n!) de· i a) ~L:::. promoçõe::. com as cl.msul ,g $CJ'ciços 
ca~1do, n~L?:- está :nesm~ ~os meus bab~to~ 1h.- ' 1·ele_1Xmte.~- serão .dis.tr_ihuidas, ~os postos su
zer oppos1~a? po::.thuma , ,:"'no ~nn~. pass,'d?, per10res, pelos p:·mcJpJos de antzguidade e me
~uan?,o era. chefe ~e~ta. naça?. o l~Cl) to ~e hra v o 1·eci!ílent·J, e nos postos de alferes ou 2n te
oener.ll Deodoro, f~1 U!n dO;, oradore::; que se nente a capitão p:::lo de r.mt.iguiaade e estudos, 
levc:ntaram.p_ela pr1mem1. vez, na _?amar;t,para i guardad<ls as pl'OjiOl'çr:es que entre esses prin
p~u· a rev1s~o geral das promoço~s do exer:- i cipios est;Lbelecem n. lei n. 585 de G de setembro 
~tüJ, 'P~omoçoes nas q_u~es S. Ex. tmha :.1. mms i de 1850, o regulamento approvado pelo decreto 
Immecha~'t re~ponsah1lldD;de. · 1 n. 172 de 31 de mar(;n ue 1851 e a lei n. 1042 
Ma~ fiz.)ustu~·a ao .herOico sol.dndo. porrrue ,1· tle 14 deseteml1l'O üe 185!) ; 

~ ·a (• a ., .. 
S.Ex. a gu.lartlon:r 1le pre!erenci<L alguns de l ') os o cmes promon( o:. com ~ra eriçao 
seu:-: ca.maradas, dr:>clar·ei tambem que estasa; de seus ~tmat•nth:s e a est0s a.nmt..'l.lt'Uios em 
cert() que S.Ex. ni.i.o teria pejo em deslil.Zf!r 0~ . postos nil.o porlf:~·ao .t·_·r novo accesso emqnanto 
8eus proprws actns. submettendo-se a demsao ! os pt·etc•rl~lo.~. nao forem elenulos ao., postos 
do congresso, meio digno por· onde se podia : que o:-: p:·uneu·os actualme~te occnp:~,m. desde 
reparar tantas injustiças. r qua.ntlo o:; Jnt!St~_?S preterHlos retoma.rern n, 

Para, da1· uma pequena idéa, da extenffio e I dev1da prc!cerlenc:m ; 

dera.ção as razões quea.ca,bo de expendér, a.c- colloCt.'t<;ão que legitirnament':! lhes comp~tir 
ceitando o meu substitutiV'o; por isso que elle 1 ,ara. a promoção ; 
é mais am lo or isso rue ell~ dáinter1er·en- (l) a observanr.ia. do re uí,ito de intersticio 
era ao parlamento para reparar todas as in- ser;i consi erada. pr·imorclia1, am a nos casos 
justiças soffridas por aquelles officiaes que de merecimento ouserviços relevautes, si nas 
a~nda se acham no quadro effectivo do cxer--1 datas ~as pro~oçües existiam J?O~ qua~lros. 
e1to. I respect1 vos oflicmes que tal condrçao satisfi-

Estou mesmo convencido de que os meus zessem, não importando que esse requisito te
honrados collegas, que ,ja o anno pass.:'ldo hon- 1 nha sido preenchido no proprio corpo ou 
raram com seu apoio e assignaturas o pr.·(jecto i arma., ou fóra delles. de accordo com os ter
que, então, tive a honra. de apresentar, não J mos do art. g~ da lei n. 3169 de 14 de julho 
por<"io duvida em acceitar o substitutivo que 1 de 1883 ; . 
ora apresento. · c.:) as reparac;ões ora decretadas não com-

Por isto, termino pedindo a camara que, I prehend: .. m os officiaes que já se acharem de
pondo d~ parte as questões politk<'l.S qlle i finitivamente fora dos:quadros effectivos ou · 
tanto tem escandecido o parlamento, pondo de • elevados aos postos de genera.es. 
parte a circumstancia de ser o humilde ora- Art. A revisão será tHta com a maxima 
dor um oppnsicionista, embora intransigente, brevidade Ido Cons~lho Supremo Militar ou 
o acompanhe na vo ação ; espero mesmo que por seu succedaneo constitucional, ao qual o 
os ~eus collegas autores do prQjecto apoiarão i goV'erno feder"al enviará t~1dos os documentos-
e a~Judarão a tornar o meu substitutivo uma 1 e esclarecimentos nec!:ssarios . 
realidade: (l'lluito belil muita lJe,n) _ I Art. O trabalho. de revi~o será publicado, 

v.eem á mesa, são lidas. apoiadas e entram \logo .9-ue for. conclmdo, C?DJUnctamen~ co~ .a . . 
CODJunctamente em d.iscuss1.o as seO'tlint"s relaçao nommal dos offiCiaes compre.H:mdid~s . 

• . ' · ;:I - nos numeras b e c do art. , na qual serao 
. Eme11das menc:íona<las as datas dos accessos que teve . . 

cada um destes. ·. · 
Art. Fica o Poder Executivo :autorísado \ Art O governo attenderá ás reclamações ·.· 

a mandar proceder com urgencia á revisão comprovadas que forem apresentadas até seis : ~ 
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mczes <h•pois dessa. publica.ç:.1o e cuja . proce- em projecto suh~~itutivo, que opportun<t
dencin. lor reconhecida. por a.quelle tr1buna.l. mente .a.prescntaret: ~ que, me :p<trece. esta-

:t a :lS sessue5:, ;.,:.., ( 
Bcllul'mino d..; Jlcwlon.ça. 

. • rr • .... • ... ~ • 

..... -~ ;'tpplica~ão; de modo ·que. respeitando ~Jtas 
conveniencias de ordem se :possa, .justamente. 
realisar na m1.tica. a. re ar:tção eclidn. 1clos 

o S1.,.. 1. res erre1 r a- r. pre- nossos camara as preteridos. 
sidente. como o nobre collega. qu~ ac<.tbit de E' bom C]U3 o Congresso bem reílicta. sohrc 
deixar a. tribuna,, t:c1.mbem en um dos mcm- n caso, tomando-o na. mais alta. con::\iilera"·ão, 
bros da, maioria que a:poh1. o p:ttriotico go- porque trata-se de unm C<l.US<L bastunta 
verno qu3 tã:o sabia.mente nos vae dirigindo, gr·a v e. qne seriamente preoccupa a.o nosso ex
estou. 1le a.cé'orclo no toc.1.ntc á revisão da~ ercito. em cnja.s li leiras é um;-~, aspir<.tç~o .in:-:
proino~6ês injustas, que em certo tempti fize- ta mente a.paixonada a. l'L'stam·ac;;io 1.la ju:o;l.h;a. 
ram-se no exercito. I c do 1 ·e~peit.o qne de\·em os governos aos ~_li-

O <t!mo passado, porc~m. quando o meu nobre, rei tos mais sa.grados 1l::tqtwllc::: que. no~ mo
collega apresentou o seu projecto de lei. eu. 'mento~ L'riticos. :-:ão o~ >rimeiro:5 a. amJl::ti·ar n. 

recido. e semp1•a entendi, por principio, que <"Lntes t;i.o extremosamente mlida. c por vcn
em tn,es a.'Ssnmptos qualquer que se.ia a, jus- tu r;~. de t<.l.C'5 tle:'gostos. est:io 1lecol'l'endo. 
·: 1 :- Y a ii ici:ttiva cl re- •r .. ··~._ · 

clamações tendentes a reparar direitos preju- quaes não scr:ão nem ns peiores. nem a:s u 1-
dica(la:~ por muito sagrad;t que ellcs sejam. Timn.::;- <t desconfi.<tn\~1. nos podet·es 1:'11blkos. 
como 1to c<•sopresente, pa.rtir si não claquelles o desrespeitoiL di~ciplina. c o n.lmnLlono clb· 
mesmos a quem mais direct..1.mente int~re:::":t tarçad(l (ta. homosn.J'rofissrro n. qnc se Lleui<·.n.
a questão, isso porque entendo que ningnem !.'a,m hmzileil'os 1listincto~ e notan~is por in
deve suggerir .a outrem insinu<<.ç(ies que ta.l- nume1·a.s qualitl::td('s de caracter e de espírito, 
vez não s~jam 1)~m interpretadas. para. applica.rem a. sua ucti v idade e o ~eu 

.Agorll. porem, que os prejudicados. em nu- temlJO em preoccupações estranhas ao ser
mero avultadissimo, fa.zem as suas rechtma- viço d<t guel'l'a e muitas vezes com elte in-

- s im etram dest::! Conr,·resso are :t- · ' i.:: 
raç:.ii.o de seus direitos feridos ]H~la ma!s Por· que 1Ôl'ma, pergunto eu, houve no dia, 
fiagra11te d<ls injustiças, ·venho por-me ao 15 de novembro venddos e v::ncedores? 
lado de m3usnobres e Q"enerosos camaradas. Pal'<l. mim só houYe um vencedor, QllC foi 

U lYel'< m prll U Í ame ' . . . a, 11. ea repu lCana. !. OS llOS COll rtt ermsam~~ 
e com elles t:.tmbem solicit<.w pam a, noss<1. todos; e. si es~e não fosse o nosso proceclt
llOnrad::t classe, aos represent<tntes (ht naçií.o mento. não seriamos patriotas, porque teria-
nesta <:a.sa-a.justiçt" que jú. se iaz esperar. mos l)rovocado um derramn.m·~nto de san;:m~ 

Effect,ivamente, Sr. presidente. ness~t;; pro- Hoje a Republica, está. firme neste pttiz. e ho.Je 
moç es ~or·a.m . pr·ejudicados . ser.ia e vio-[ ;t l~epubiica já tem quem •:1orra. por ~l, o que 
lentamente offictaes do exercito üe todas a.s! ent1·et:.tnto, não aconteceu a monarchw.. Em 
armas e corpos especiaes, e não exu.ggera.rei I :3-1 discussão e~pero apres~nta.r um pr0,jecto 
si gara.nti.r a este Congresso que o numel'o I su1Jstitntivo, e então provarei quanto são ~·e
dos preteridos sobe a mais de 66 "/() · stl·icti..,·os os projectos apresent<l.dos. Alem 

·Entretanto · devo dizer, . com devida li- . disso, não posso compr-ehender u. logic~ de r~
cença. dos meus distinctos camaradas, que os j parar injustiça aos subalternos, não cogl
proje~tos apresentados não satisfazem ; e · tando entretanto, de OffiCi<leS superiores e 
:preciso um '{)rojecto laconico, mas conciso, que I rrener~es. 
abranja. todas as hypotheses, e que nãQ vá o Parece que um llos projectos fali<t em p~1.1'<1.
per~urbar, eml;araçar, n~. ma~~ha de seus j lys<'l.r os já promo,·idos, ate. que o~ pr~ter~_c~~::: 
_naturaes accessos, nem aos c ue . a foram re- ,;:,;:· a c· n ~<1.1-o~. Mas 1sso s1 nao 1u::::::e 
J~ 'cados, nem. aquelles que ,já se. acham re- pr<"l.ticn.mente irrealisavel. teria a desvn.nta
~:yestidos de seus postos, ponto de vist.1. este n-em de para.lysar tudo, porque~ desde que os 
~qJie.; sobre ser de grandes-eonveniencias clisci- promovidos, os que preterir<'l.m aos seus ca.~ 
'/PP.!'l.a~es- administrativas, tem, além disso, marada.s, fiquem estacionados. onde lutvera. 
~a.,~nde vantag~m de e-ç-itar contrarieda;de~. vagas para. sul5irem os preteridos? 
à~~9s, desaml!los, .e p::~r ve~tur~~· odiO~- O SR . Jo\o DE SIQUEIRA dá um aparte. 
~ ..•. }!~,.'>S"~~Pre ditfi.ce1s de extmgu1r. N~o · · 1 ~::}{)(1~itivamente, discutir a questão; VIm O ~a .. P:n-Es ~ERREIRA- O nobre deputa< 0 

·~t~.~~~r.ideas, qu~ terei de. corporisar não e s1 na.o me10 sold<tdo, ou um terço de 
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:::old<tclo. port<l.nto nfto l)Óde perceber as O Sr. Zan'l.a-Fa.ç~~unos tn.mbem n. nossa. 
1lifliculdadcs prn.t.icas dest:L questão. A grtt• pcniten~ü1. (l·:·.,a) ; ütllar aquí, no estado em 
~lm\ ·~o não vem <:<.O ca.so. c até o Jl'O Jrio exer- c ue esta, a Cama.r<.t é realmente uma ex ia-
cito já '" repelliu. Concluo promettendo <"lwe- ,;fio, Sr. presídente, mas todos devem passar 
:-;ent<tr um projecto sub:;;titutivo em :3-1 dis- por ell<1. Wi~o) 
cu:"~ão, rc~Sl?e!"t<tndo o~ direitos jit _adquiri- ·.As observ<H.~ões q_ue o nobr·e deputado pelo 
I ~ 1 • I. ·• . t . . r ( ( r ·t.. 4 • • •, · 

Jl:t;:mtntc prejnizo d~ seus cn,m_;tradas, em-1 parte {lo tl'alKtlho. Quei·o Yoüw por este pro-
1)0l'lt em .circnmstancm):; ex.ecpcwnaes, m:ts !.wcto. m:.\.;:;, p:l.ra ,·otnr por elle, é preciso cha
tam.lJ~m rcp::t~·ando com tnfl;l .. a. ju8ti\<'l. os: mar a :utc~_nc.:ií.o nii.o sú dos seus sn1Jscri11tores. 
pl'QJUIZM que t-Iveram o:-; pretm·Hlos em :'CUl:i cnmo d:,, tllust.l'e eommissfín de mal'inhtt e 
direitos incontcstaveh:. • guert·a surw.: a. sua. t'Pdac(:iio. 

Ningncm m:ds pcdind.o :J, p:1 );tvra. ú encel'- O pr·,~jed'' no rondo ,·. J,nm. mas na. fi"•t·nul, é 
rada. a.cli~~.;l.l~>:ii,o 1lo :J.1·t.. 1". ini.P.i!·am:•nt<•.lh•.rdtnosn. 

Entr:un :-;llCCI'S::>iY:\IIWntc <'ll1 di:::en:-:~:i.o, (!l1"· X:io do remo.~ p1·nll illil· au gorel'tlo a con-
. 1 1 • 1 1 .r. 1 t· 1 cc•s,;_ii.(' de .'·l'll.ll.'a' milit:.n·;·r-; :t rrw1lrrmw ci-P st-m tem.,.~ c: <'Cl'l':.ll ;1. Jlf!i.tlll o :u ta ;a, a \"O- 'J 

ta•::io. os :u·,;~. :..•. :.-· e 4" ._o pro.rcc t) n. 
f),...,·, •• llerlur;·rli,1() rh~ t't~il1JiO.~ rl<~i .• :n. {~ cmlei;·u 

da ii"C.~ir}tm f.'i.rt. f llC d {)(ÇII JiWht, )od 1J ."I", .futir.J 
l.u]u::-: ( 1" .,:ice Jn·csi( tJ;,le .. 

r:· :.tnmmc.i<HJ:\ a, 1" L1iseu~siio do pl'tljeeto 
n. :i7 A, <lcsf:r~. anno. pr·olli!)indo <L concessão 

• < l 

a q 1 ~tdq ner cidadão ln-azHeiro e da. ou tl'as pro
yj,Jc.:ncia::. 

O 8r. Pirc~ Ferreira- P•:di a 
'Paln,Yí'n .. niío pttW\. impugnar o projccto, com 
o C[lt:tl estou de accordo. segundo o que se clis
cutiu n:J, cornmissão (b l11i.H'inlm e gncrr'u, : 
por·ém, reflectindo. e mesmo conV('rsando com 
al••tms com')anheiros da commissfí.o, >are-
ccu-mc que a Cama.ra não repeUiria. uma. 
cmcJH.!a, no s:;ntido de que o projecto não s~ja 
re:;trieth·o rt todos os cida.cltí.os brazileiros. . 

. · .. n < 

SÚ 0\; m\UkYreS )?l'O})l.'Íi.\llll!lltC ditos tle terra e 
mar ou das corporações que constitnem as re
partições anncx.as, que prestam serviçüs de 
~ucrra; taml)em pa,isanos lla que prestam 
servic;os de campanha.~ e não vejo por que os 
V<tisa.nos qnc düo o seu ~angue, o seu esforço 
mtcllectual c m:üeríill em prol da nação, de
Iam se1· excluidos destas llnnras militares, 
que elles adq uirira.m nos campos de batalha 
com san'ificios de vida. Penso que egta re
str·ic:r:ão não conYem, e (tUe se deve abrir uma 
exce:pção parD, os paisanos que, em combate 
~m terra ou no mar, poss<.tm merecer estas 
nonra.s. Por isso offereço umn, emenda ..• 
. O SR PRESIDE~TE-Lembro ao noúre depu· 
tado • . a • ~ . : a lisc:ussão. 

0 Sn. PIRES FERREIH.A-Desculpe-me V. Ex:. 
Pen~a.v;) que era 2~ d1seussão. Em todo o caso, 
o que está dito está dito. 

E neste caso aguardo-me para apr-esentar~ 
e~~nda em occasião opportuna; e quanto a 
Utlhdacle do projecto, :Qelo que a Camara ncal)a 
de ouYir, vê que eue-- satísfi.\z a uma necessi
dade. (Muito bem, m.tcilo bem.) 

C:unara. V. Ill 

J ~ ·, ) ( t 'r:> (_ •. ' . ... • ' 

que a.b~tndonar:un o br domestico, que ba.te
ram·se como sold;,\dos ... 

J ' . -

g-osanl.lo as honrns que tinham. 
o Sr:.. ZA:\IA- Não podem Yoltar como sol

t\tHh\s, pr.rrrne temo~ um numl'ro fixo de pra
ça~: detCL'm imulo })Ot' lei a.nmm. e ns rnrçl\S ex
truoi·din:tria:"; rcunirJas, pn.ra. no caso de guerr~ 
no ~::~trangeiro, àissol•·em-:::e no momento em 
que esta guerra tem fim. ( ll.poiados e npo.'i·-
l~s .) · 

Estou-me re!crind0 i~ honras mílit<lr <'s, e 
nfí.o :·, indiYit.hmlidades. Devo mesmo dizer 
qm\ t-ste projecto, i'-i a minht\ intelligencia 
me ni'i.o eng-~na., é o resultado ele um a.cto 
dc:i' Congre~so cone:xlenclo 110nras milita~es 
a cLuem, si n;1o me cng;tno, não teve VIda 
militar. 

o sr~. "" • 
Itrformei ü1.vora.velmente o prQjecto. relativo 
ao Sr . Hasselmann, porque entendi que era. 
muito justo que se lhe concedessem essas 
honras . 

O SR. BAPTISTA D.\. MonA - E entendo 
que ni'io era, e por isso votei contra. ( Apar
tes . ) 
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O SR.. ZA:\IA-Mas veem os nobres deputados citu.r honras militares. O governo ficará i m-
ue nestas condições a lei não tem o val~r ue ido de conferir-me estas honras e, entre-

um mar que se unm 
excepção á lei geral para, este ou parn. nquelle 
caso. 

Quero, seniiOrl's, que as honras milita.rcs 
sejam con1t~ridtt.'3 :o;implesmen te l•<tt'a eouqmu
sar serviços mi li tc\rcs ( ''JwirdrJs): o otllci:d do 
exercito ou da m·ma1la tem (~st:•s llotH'a.s l'ffL"
ctivas. tem o soldo, tem o venetmeuto: o pa.
izano tem apenas as llom·<L.;;, tem na. Jimli•. qtw 
lhe concedem o t<!stemnnho vivo dn . la.u:::o 
ao seu mento em 1:~pc 1ca. u.n 

0 SR. BAPTISTA. TU )IOTTA-)Ias esse pró-
não is~o. 

· O SR. ZA)tA-Perdoe-me o nolJre depntado: 
convido a, quem entende port,ug·uez a que me 

de um arti de lei ue 
que pro 

honras militares de offichü de t2l'I"J. ou mu.r rt 
.qualqua;· c:·r.l··dri·J bra:;ile~J·o. A disposic;io é 
geral; o governo nã.o póda mais cont::c(ler ta.es 
honras a qu<.tlquer· cida.dão. 

O SR. BAPTISTA DA MoTTA-Em caso de 
guerra. a lei desapp<:lrece. 

O SR. ZA:\IA-Mas não Yoto leis pu.ra desap
parecerem, voto leis para. sempre serem cnm-

são cidarli!os [J,·a~ilr:i··o.;; V. Ex. inclue os mi
litares de terra e nmr ? 
. O SR. ZA:\IA-Não. 

0 SR. PIRES FERREIRA-POiS, si não inclue 
eSses, tambem não póde induir os que se 
-fazem soldados em ...-irtude de um decreto,' e 

.. ~· neste sentido que o meu collega fallou. 
~ :o SR. ZA)IA-Permitta-me Y. Ex. que ar
- gumente com um exemplo: decreta-se estalei; 
:~ ·:o obscuro deputado que neste momento esta 
:·.;·:~:fallando (tuío · a11tliad:J:>) teve a honra de se 
~~achar ·ao lado dos cidadãos hrazileiros que 
~'S: comba.teram no Para.guay pel<t honra nacio
~""'~ . 

militares; isto era no tempo 
e o militarismo então não esta "-a 

~~~~DLta, como se diz hoje. 
FER.REIR.A. -Nem está. 

~(J~~Sill::.' :ZA.MA.-Dizem que esta, mas devo 
~t•$r· ·. ue acho que a força armada e uma 

d~sprotegidas. 
esta lei, e amanhã desejo soli-

sou a, reuni::i.o dos ws e •es d(~u o 
(li rei to !lC usn.r divisas milit:1res, tivesse de
cln.rndo rptc, voltando da. guerra, elle5 u~n.riam 
do . .: re:--:pecti vos postos. nem V. Ex .. twm ou
t.l'O" vir~ia.m pedir aqni.llo que já tinha.m: não 
Yit·ia.m pc1lir honra.s quej:·, tinham dt•ame 
c_ln inimit:·o. 

O :-;n. ZA~t.\-Senhorcs. na. g-ucrl':t ocida~Iiio 
exc•rce commi8si:írs; dcsapparccidus (.'~t.:~.s 1·nm-

erd:un. 
O StL PutESFERREm,\- Ser tcnent.c-corü-

l1C VO 11 
que ter honras de tenente-coronel. Isso e fl11C 
o governo devia ter prevenido. 

SR. z,ua- que o 
goYerno não tivesse feito um qua.d1·o de re
serva tios que serviram na guerra do Pa.ra
guay? O que quero é que não :-:e faça, um;1 
lei que re<ümente não está de acw1·do com a.s 
circnnistn.ncia.s e necessidades de occn.siã.n. E' 
uma difficulda.de argumentar aqni nn Ca.
mara ... 

licença par't me retractar ; enganei-me : •: 
meu juizo foi mal formado. Mas, pergunr.o s1 
com esta lei, de ora em d~a.nte, o Poder 
Executivo póde conceder honras milit;wes a 
quem quer qua seja, quaesquer que tenham 
sido os seus serviç:os 1 

0 SR.. PIRES FERREIRA dá Um aparte. 
O SR ZAl'IA- Si V. Ex. tivesse mais um 

pouco de paciencia, haYia de ver que pedi 
a palan·a para declarc.'Lr que acceitu,va o pro
jecto, porquanto vejoassignaturas. d~ colleg·n.s 
illustres e dos membros d<\ comm1ssao, C<'1Ya

llleiros clistinctos; ,ia apenas chamar a, a.tt:n· 
ção da commissão para que, na seg-unda. d1~ 
cussão, re:l o projecto de modo que fosse 

commissão fi.ca:;se exarado na lei e não de 
uma íõrma que deturp<:t o pen:":ame11to dc.t no
bre commissão, como disse o nobre collega. 

Entendo que a concessão barata de hom"JS 
milita.res é acto que não s3justifica.. No tempo 
doimperio não se davam a qualquerp3Ssoaos 
galões do exercito; espalhava-se com abun
dancia os titulos de barões e viscon~.tes, mas 
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não ~e barateavt~.m os ga.lões honomríos do l O SR •. JoX.o DE S.IQUElRA-· •• de apresentar 
exercito. oJgumas emendas. as quaes indiquei na occa

Perrrunto ue maior recom) n~a. od ria.· s'à 
n·es~e tem~o.esperar o cidadão brazileiro pel?s Y. Ex. comprehende que desde o momento 
serVI('OS m11I tares do que os bord:vlos de br1- que estou com n. pal<t vr<t tomo tt liberdade de 
g< .. u.leiro honorario? entt•eb.\nt<) tem-se Ü:\CÍ- ofi'err-cer it mesa estas mesmas emendas, sem 
i ,,, · :s • .J u.. 1 cn -us. 

O . pensa.men_to dn. com~n~~&J.o. :-í e real-i O nolJre rehttor da commíssão sabe que eu 
mente clet,e~m~~at• as concllçues sem ~s.quaes 1 apontei quae::; ai; emendas que devia. apre
o go\·erno nao pode conc~de: honras militare.· s. \ n prP:'t'llW I' na occasiito. Uma refere-~e .á pa
comtanto que n. comm1ssao D.~!'a.nge a cous-1. Iavrn dí;·,.,.,, "":,,t,~ do al'l .. 2·•. pedindo a :-3UU· 
cr~mo .r.hw~. h.ypo:.bero üesde.J<'- o meu YO!,n· i suppr'(':O:;'ii''· (lttll'n pedind0 '' :-::upp1·es8f10 do 
naJ, ~so em IH'Imeim. como em s~·;.:nnd'' 11ls-\ § I" ~.!o ar·t 2". ·~otlll':~ p:lr.a_:-er co!loc.."lda onde 
cu:;:-:ao, I Cllll\' 11.'1'. fi, SC';.!tlllllt• f]lSpOSI(,'~l.O. (/.,·.) 

O nobre depu ta.do fh.lla v;:~, qw· a Repui,J ica 
niír, mol'ria rna.is, porque sempré ha de t1·r· 

' -
T~l.o Jl:ll'n !!al'antin. n:io :',·, lln The~nuro como 

dar rrdl('~ r IIP n•'L'll'sitam do~ a.uxilim~ )ara 
. _ . . rpJeniilli'P dt· o qrre:-:c pa:-;sntt comn~a.uxiliosá 

A rnonarchm d1z1a (1, mesma c-ou:::a ( ! ent.rf·· l:t\'ftlll'n, o~ quae~ :-:impli'Sllll'llt.e ct·;un (h,\"ore
~l.nt.o calliu. ~ão podemo:5 prew~r nada. uo j cidos ;,quetles ,·prt• 1 inham amigo:'l pemnte os 
fur.ut o. ba.neos . 

Estou com muita. '>'(Jnta.dr_· rle me met.tn no Orn. r:r,rnpJ·eheude V. Ex .. Sr. presidente. 
exer·cíto. sinto nii.o ter seg-uido f:!i'W ca.r:_rt·ir:' ; q_w· ni'ío :-:c pr-,:J.r· :-:em re:'t!'icçi"ío dizrr que o 

1échE;m ~kS portas. 
Nunca pude ser mais do que eapit<i.o da, 

guarda nacional, entr·etanto podia. já ser ge
neral rle divisão ! 

Xin::;-uem mais pedinflo n. palavra, é encer
ra.d<~. <1. fliscussão e <trlia.da. a. votu.f:~.o. 

SEGCXDA PARTE DA ORDE)! DO DLA 

":o<. Jillt' tL ( 'él' ' ' , < • 

pothecarin.-,, quautlo muitas destas h'ttras 
e:4ii.o I>eeleir ...... rnenLe garantidas pelos immo
n·is n. q 'w =-e r derem (·outras sem valo I' de es
pecie :~lguma. (0 s,· .,n-r·sir/cn'c ['a:: :mal· o tytll
pano. ) 

O SR. PF:.E:::IDE:\Tt·:-A mesa declara que a.c
ceit.a as emendas. por·quc para apresent~.I-as 
não é pr:2ci:::o pedit' a pal[t.vra. Mas observo 
uc: S. Ex. nilo corres ondeu á lJóa feda mesa 

quando concedeu-lhe ; L palavra par-a uma ex
Continuação da 2·• dis:.:uss~.o do proje.cto n. plicac.~ii.o pe~:-:oal. S. Ex. póde mandar a.s suas 

42.. deste anno. autorisanclo o go'\:erno a emit- emendas. 
tir att: 100.000 :000$. em apÓlices de 200$ a I O SI:. . . Jolo DE SIQt:Em.A-POIS peço a pa-
1:~00:5. !?ara emprestimos ;~s em pr-ezas indus- lavra p;u·a nmn. explicaç-âo yessoal, á vista da 
tmws e:u:;tentes na Repubhca. censur·a que V. Ex. me dirige. 

O S:a .. Jolo DE SIQUEIRA- Peç:o a palavra. o SR. PRESIDE~TE-Para. uma explicação 
O S:a. PRESIDE4\"'TE- Não posso dal' a -pala- pessoaL tem a pa la.vl'a . 

. VI"J. a V. Ex. porque estão inscriptos outros 
oradores. o Sr .. Toão de Siqueira (llara. 

O Srt .. Jolo DE SIQGEIR.-\.- P eço a palavra H n 2o. ex:jlicw;tío pessocd)-B~m sei, ~r. ~r~~i; 
~ara. um;."l. explk:ação pes:;oal. 1 dente, que nesta casa, ~o~ . da mmor1a . . Ja 

o ~ .. . . _ . . . \ devemos estar muito sat1sfe1tos em ter_m~s 
. ·-R· ~RE~!DE~T~~ ~Tem a P<1~;"l. \ r a pag~ aqui <\ palavr:1 para exercer os nossos d1re1· 

~~,., e::rphcaçao pe~~oa.l o . Sr .. Joao de ...1- tos. Bem sei disso, porque em logar de estar-
q .a. mos aqui, devíamos estar em Tabatinga ou_ 

CUCUtlY . -
O Sr . . João ·de Siqueira (para Agrãdeço. entretanto. o f!lOdQ a.spero por· 

UíiU\ explicaçrlo essoal -Sr. residente. não ue V . Ex.. se dirigiu a m1m, com.~ se tem.· 
u o preterir o illustre -Ot~a.uor, c e:puta o u·1g1 o a mtu os mem !os_ ~ mu~o~1a . . · 

:po~ Alu.gõas, que com tanta proficiencia di:rj .Já que não temos_ aqm ~1re1tos, e JUsto qu_e 
cute ma terias :financeir a,s ; venl10 simples- a Constituição Na_cwnal s1ga o mesmo cam~
mente dizer á Camara. que assigneí o pro.;ecto nho que tem seg,mdo este governo da leg;ili.-
de au:tilio ás industrias sem. restricç-ão, mas I dad.e. 
~servando-me o direito. como clisse ao dis-1 E tenho concluido, agradecendo a V. Ex-
tincto eollega da comrnissão. . . l o sa. PR.EsiD&'\'"TE-Tem a palavra o Sr., 

O SR. BEiER.R.IL-E' verdade. deputado Oiticica.. 
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Vem á mesa.. é lid<t, apoiada e entra governo procura conferenciar com os tomu.tlo-
·COnjunctamente em discu~são a seguinte res e collocal-o antes da emissão. 

EMENDA AO PROJECTO :'\. 42 

Ao a.rt. 2°-SUpprimt\·Se a. palitvra.-:-di· 
.rect<.tmente. 

Su pprima-se o § 1 u do art. 2°. 
Onde convier: 
...-\rt. 0.:: bens cla5 emprcz.ts reforitla.s uo 

. n.rt. ;31 scriio it Vitliados pcmnte o .i uizo <:um
mercit.tl. bem como darit infhrmaç~;lo u fiscal 
do Thcsonro Xa.cional sobl'e o:;: títulos r·eJi:ri-
r o::: no:; §§ 1" e 21 do mesmo iLt>t. 3". 

Sttla. da.s sessões. R de junho de 180:!..-.TtJiio 
<lc Si ncira.- BiJ/Ial"ul.i.lto Cttnwiro. 

O Sr . .!Mio L:Jpcs (1" cice·presidentr:) de: .. <! 
tt cetdcil"<t da 1Jre .úfr.:,lc~n. a qwt! r} QC•::r(p::!da 
3lo Sr· . .;ltlt~u r.l:: Jr~;~ior ( 2"secN:tro·io • 

O Sr. Oiticica.- Continuo, Sr. pt·e
sidente. nn, n.rd ua t:.u·cnt tle com btttet· este 
pro.jectÓ, o qual, em que }Jese aos meus hon
rados -collegns da conuni$ifilo de 1hzendn.. 
considero, êom toutt ,, minlL:~ iucomp';!tencia, 
(na:o o1w:·ados) um clesastl'e nacional. 

O SR. PIRES FERREIRA - Xiio apoiado. 
o SR. OlTlCICA - Part.t encadear :\ serie de 

.argumen s que t0n 10 a n.cc uz1r, lJ<tra. provar 
·esta proposh;úo, von referir-me ao ponto em 
que l!on~em fiquei, quando ti•;e.de susp~n(~er 

a.; t. < ~· 

.do regimento. 
Lembravn. eu os inconYenientes immedia.

tos da. emissão ue 100 mil contos ele titulos, 
apolices ou debentures, com prazo de pt:tgi.\· 
mento, IJ:1l'a auxilio ús industria.s. 

Lembrn.va. todos os inconvfmientes que essa. 
emissão traria immedia.ttunente. Resumamos: 
primeiro, o emprestimo de 100 mil contos con
cedidos ás industrias ... 

. 0 ~ SR. PIRES FERREIRA-AO paiz. 

OIS ~- OITICICA.- .• ·l)Óde nii.oser immediata
.mente tom<tdo e não sendo o clescr~dito é con
·sequencia immediattt. 

O SR.. Trrol\rAz DELFrxo-dà um aparte. 

·dade, per.rhitta-me o illustre coll?ga que lhe 
·diga, S. Ex. affirma que não ha receio de não 

· se~ coberto o emprestimo. (1';·ocam.-se diversos 
.·: apartes.) - _ · 
::.<Mã.s, ·senhores, quando qualquer estadista de 
::.:tl.1Il paiz tem de atirar a praça um em· 
â~:;::l)l'eSt~mo·, tem sempre o receiq de que e5se 
~~:ve~prestimo .não se)1 tomado~ e a prova é que 
~;(ij,n'f;.es de ser annunciado o emprestimo, o 
~~~;c~t~--

O SR. THO:\IAZ DELFixo-dá um aparte. 
O SR. OITICICA-P:tl·n, mim é facto que não 

mereca contesta ão oP ue em todos os n.izes 
to( os os governos, quando chegam <L annun
cia.r qualquer emprestimo, só o ützem depoi:' 
de conferenciar um certo numero de lJiLnq uei
ros ou com com st:•, e C[U:tndo annunciu-sc a, 
sul>:5cri}Jc:ilo na pr:u:a c porque lw. cm·tc~7.a. 
de :-:;er <.•lle 1.ollliulo; o maiot· ou IIH:rlot· nunwru 
c.le veze:-; que u empr·esti1110 c.\ t·nll<.'t-to~ •lú. o tnm 
do ct'e1litil que o pa.iz in~pira. . 

~1:_. K\;\rl'.\lt• F!·:lm.A~-V. Ex. c•:-:tit t,J'a•;:llld•l 

sam i.\ pl'C\:ei• i:l$ CO!lSl~CJI;CllCiiL~ tle Ul!Ut. lei t'll\ 
ela.horação; ct.the-me n tlever tle expor o::: lM
siveis resLlltados d;t lei. }Jill'i1 que <t Camara 
delibere Cl)lll conhecimento d<t :::itua~_:üo ,, que 
vae set· levado o crcditP do pi1iz. 

IJepoi::: da :'!crie de empr~ZitS que se t~en:- con
stitnido ha, um anno n. estlt parte. nao e po:;
sivel acreditar que o eapital est(~ja confiante. 
e acuda immedi~ta.mente its exigencht de 100 

i ::; ( 
E~te lJrimeiro inconveniente já ficou diseu· 

ticlo h ontem. 
O 5e::nmdo r\!sultado desastroso tt espet'<1.l' dtt 

execuç~ão desta lei. e que o em pr~stimo . de 
100 mil contos autol'ü::a a procm·a lllllll"d!ata 
de c:1pit.1.es e nús sabemos que elles teem fn· 
gido P<tra <1.5 Caixas Economic<~s a cargo ~lo 
Estado;nãoel·l'a}JOl' certo q uema.dmntar Sr.pte· 
siclente, que sel'á. muito natm·al qu~, hi.1.V~~~do 
emissão de títulos na praça e sendo esses ~ttu· 
los ao juro de 5 por cento, sup~rior ao JUl'O 
das caixas economicas ess-~s capttaes tenh<t!ll 
de ser exigidos para serem a.pplicados as 
ttpolices do emprestimo. 
- Por mn.is que o.~ meus illustres collegas. ~on· 

testassem hontem este H-.teto e quizessem ttr;.tr 
da, sua ennunciaç~ã.o conjecturas para as i_ncon· 
-veniencias de dizel-o eu desta tr·ibuniJ., JUlgo-. - . 

~ c ::::> • 
racla commissão de fàzenda e a Camara : . 

Pócle o· gove1•no resistir a. uma exigencw. de 
todos esses capitaes e que sobem a perto de 
50 mil contos? -

O SR. SA. .. 1\IPAIO FERRAz-Parece que V. Ex. 
não comprehende bem o art. lo. 

0 SR. PIRES FERREIRA-O goYerno póde ~ 
ha de resistir. 
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O SR. SA)IPAIO FERRAZ- O goYemo não alg~m em_dizel-o, qtmndo o facto é conhecido· 
púcle soffrer corrida nenhuma. e nao h a n mguem que se occu pe do estudo des-

. , 
111·,~ que temos c_linheiro 1u1.s Ca.ixas Eccmom.i
ra~ podemos retiml-o n. qua.lquer momento e 
roneorrer tom elle ú. cmi~:-:ão de 101.1 mil apoli
t'l'~: O gnvcruo emprest.tl. ·~s tt})?lice:::. ús compa
lllll:t~.e cst.a:o:,p;u·a htLYenltulwu·o. tet·m tleces
~irliidc de! cmitt.ir cst.as apuliee~ na pt·w;a; cu. 
particul:w. CJIIt~l'l'lldo ret.i l'i\.t' 1.11neu tleposit.o da 
C:dx:t Ecnnnmica. onde remlc rneno:o:. l>a.ra. 
t'llll\'et•tcr (~lll t.~t,trl~s q~IC m~) r.l:1.o luct·n maior. 
. l' • • 1 .... 

:::illente; o Thesouro não teriu. dinheiro pn.r·n. 
a!frontar es::::ts exigencias do:; tleposito~. aintln. 
f]Ue elle seja. esse pttpel-moeda que pot· ahi 
nnda em depreci:H;ão 1)rofundn.. · 

Nã.o teria, :pol'que :::.:\.hemos perfeitamente 
qua! a som ma. dos saldos existente::: no The
:::om·o ; sabemos que ella nito ~e eiev:;, n. 
m:ü~ de cinco ou seis mil contos (\e reis. que 
todos QS outros estão entregues u banco~ de:-~ tu. 
)ffi ~a. c ., ·· ·a 1 · 5 1 :-o 

U:11 SR. DEPLTADO- Isso é que V. Ex. niio 
põde dizer. 

" .. ~. . .• 

O inconveniente e maior, Sr. presidente cn~ 
:.melar ~ fingir _Que ningurm o sabe e ;1 ue, 
com a 1gnora.ncm de~te e de outros, odemos 
ma )ttmt..·w o crct L (I.~: l:'t.:tltindo e a.ut.orisa,ndo
me?jdas qu~ retlundão em detrinwnto deste. 
. 1\au se p~clc. negar. S~·· presidente. que o 

1:t_do .un. em1~:-;ao de a11oltce:-: prefendaes e pri· 
"rl~;.rmd:L~ mLo mllol'J:o:em a ret.i ra.da dos de
)J0=-'1 t.os da~ caixa:' ect •rromiea:-:. 

O Sn. S.\~JP,\10 F1mrut.- E qual a con~e-
ftUencia. cUsto ? -

.0. . SR. 0ITICICA- A con~eq nencic.\ :-:erú. da.s 

~ J(. ' < ' c. (. s 

. O Sa. OrTrcrcA-~!<\s porque -provocn.m os usando d? ~ecurso de nm_etnprest.imo !ntern~ · 
nobre~ deputados estas deela.rações, quando })ara. pedn· <t pr<~ça _cem 1~1~ contos de reis afim 
em.ll1CIO factos conhecidos, evidentes, incon- I de emprestar as mdustrws, desarmam evi
t~~tu:,reis e :::~bido~ de to(lo mundo? (O ·or'~'loT l.ctentemente o govern.o do ult.~m? ~·ecur:3o que 
1J znteno;;tpzdo po1· uc;·ios apa1·tcs.) . lllte resta. pam esse fim espec.·talr~simo, que ba 
1nterro~pemlo-me com seus apartes. VV. de chegar por forç~n. dos ~wontecimentos, p~ra 

EEx .. obrigam-me <: oppor-lhes. cont~st<\<,~ão o qual ct~ve _esta.r prevem~l~ com a pr-_udec1a,. 
e?-erç1ca, que esta.rw. subentenchcla. nao pre- com o cr~er1o _de qt!em dll'lge os destmos de· 

· ClS<l~la ela dernonstra<;~Õ2S que VV. EE.x. julgam uma JUl(,ao,_ a _Jogar _con~ todos os intere5ses de 
. de mconvenienc:itt 1àzer desta tribuna. ffi<).S uma. collectlvidade mtmra. . 

fiUe tornam-se neces:::ari<:ts para reb;tter·~lhes Mais inconven;entes a.inda n. resul"t.o'tr da 
argumentos ina.cceita vels. · operação que este projecto autorisa e que nós, 
. Pôde-se vir 1.lizer no _:parlament,r) que 0 go- o~ legisladore~, re!'ponsaveis pelas consequen-

1erno tem dinheiro, s~ja para o qn~ for? Pó- cws da. autor-Jsaç~ao dad:.t, devemos est_ud~r,. 
tle-se negar que os saldos do Thesc,uro estão prevenmdo-as por todos os modos possrve1s. 
depositados nos l)ancos e < ue será da maior Por m;.\is optimistas que sejam, os nobres.. 
lllC:Ol~veniencia que o governo veja-se for(:ado , -; . < • • ' _ 

a. l'etiral~os na actl!a.l situação da praç-.a, q1.um: I de se:~m c~I~cedidos esses a.u.x~lws. vao elles. 
do as reservas. estão guardadas com a maior <tJ?ro-v e1tar :somente a companhias que tenham 
prudencia., ú. vista ciã desconfiança vatente gerido os ~eus negoci~s e continuem _a fazel·o 
que reina na praça do Rio de Janeiro ? com a maiOr sabedoria, com a max1ma pru-

0 s · ~ . . . ·~ · . . . , dencia~ com a maior felicidade, sempre pros-
re re R.. co~TA Ju:-o;r~R-§1 Isto e 1 _erdacte, o peras, sempre a lucrar e isentas de qualquer-.· 

P sentante da. naçao nao de-ve d1zer. ., contratempo. antes a augmentar os lucros; a. 
O Sa. ÜITICICA.- Não acho -incon-veniente! firmar o credito, a multiplicar o capital. · · 
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Hão de apparecer algumas (e não quero es
candalisar a opinião dos nobres deputados, . . o s :- . 
tem os auxílios como ellas esperam, e. chega
do o tempo de pagar os emprestimos contra
h idos. ha:iam de supportar a acção da hypo-
t.~eca so re os seus ns. pre.)UlZO sera 
então certo pam o Estado, que ficará sobre
carregado da divida e de todos os seus onus. 
nada lhe valendo machinismos e bens de em
prezas que elle não póde nem deve arlminis
trar. c qne pouco ou quasi nada. produzirão 
relath·a.rnente ús di\· idas, q u:• nrlo le\wJa:;; á 
prn.c:a e arrematucl<t~ ern ha.sta publica .. 

Xti.o é e:-' te inconveniente a. de:o::pt·ezi.W, em 
resultn.do a e::'te pt•ojecto, porque si;.mifica o 
augmen o Ul.. no~:;; 1 i it • .'ú. •,ct' , 
ma.b: ~em mil conto::; ele réis e ~em neces:;ida..tc~ 
alguma. 

fructos muito sazonados essa planta mal
dit<t, que i:i"iu profundas raizes tem desem,.ol-
vi :.> s ·r .zi i a . cr 

tem dado ú. roda que tem cercado os governos 
dos ultimo::: tempos e á qual se devem prin
cipalmente os males do presente e as copse-
que c1as a espera.r em u uro proxtmo. s 
planta, St·. pr·esidente, toclog nós conhe
cemos; chama·se a. advogacia a.dministl'a.
tiva. Estas garantias com que tanto acenam 
ns industria~. solic:itarloras de auxilies. de 
que o pro.jecto luz tü.o grande ca.bedal, bem 
}H'ule :-:er o engodo com que se a.t.t.t·a.hiam os 
dinhcir·os do empre:-;timo pa.ra realisM' muito 
sonho n1fa:;mlo, para dourar a:-; pilulo.s tlada.s 
<t ingpr·ir ;•ns qne pos~uem nas twi.os o!l 

• J:o- l c nz • ·· 1 ece ·,a Jll f! • . J e a. tU· 
sa.m dtt :-;na. po:-:ic;ii.o .J\\llt.o a.o~ homen~ do go. 
VCl'IIO, 1'11 \·nl nmdO·t'tS JI(JS SeUS phttJO . .; ntCil'l:ó 

deputados negar o direito de~ conJectm·;tr (pJe. o c:· c 1... ,, E 
t 

. . 
1
• .-,n .. ~.\:'>ll'Ain ·r-:rtlto\1.- • x. at·;.rumenbl. 

~o. momen o em q~te os e.mpt·e::;tu?o:; o~em s:~mpre com n ahuso. 
fertos e as com a.nluas estn·erem ta.vorecHlas 
com o dinheir·o :Lrrancado ao contribuínte. n · H.. ITICIC.\- · 1 o prn.Jec o em por asc 
jogo se t ,rne <t Ienultar na pra~a. as acc;:"ies 'nm :.thuso: o do credi~o; si ~ll~ é 1111n tJCtt•t.a 
comí'çem a, subir de Ytllor e o:S po::.stüU.ore~. ~ra.ncn. a to, los os.~esv10s posstve1s ~e •~pont<Lt', 

· acma:mente sorpreh ... ndidos com as c;.wtas na. tg·.nae..~ nos q.ue .Ja se der-am e estão mt cou
mão e esca.mados com a, desavalorisaçã.o a.nte- sc~e~1cnt pult~lru., COllfu causa pa.r<t t.otiO:$OS 
rior, qne poz por ter·ra os seu:; phtnos de ri- 1 ell~ttos di~ c:r1se de~o~ado!a. que pestt sobre o 
queza facilmente atlquirida. nd.o.iulgnE>m v:J.n- p:~tz e perturba os J?l'll!letros pttssos da. Repu
ta.josis~ima a occasião de passar i~ acç~ües a. bhctt 1m :-:na orgamzac;ao? 
outros mais ingennes ~ n.lxt~donar as empt·e- cumpre. portanto. Sr. presidente, t.l.l'ttu
zas a uem dellas uetra tn·ar melhor H'O- t 1 · 1 :'a~~· lto·· a. n:1v (l'acia adminístr<ttiva 
veito. assaltos que ~eriio tanto mais vigorosos, 

O lucro :::erà ce~t~ pam elles, mas não ê qtmn.to peiot·es rore>m ttS circumstancins em 
menos cer·to o re mzo ara o thesour:) u- que se achart•m as emprezas e que Janç~mm 
l)lico. Aclmitto mesmo que sejam feitos o~ 1 m~~o ~s ;o;e_m~ )OD::s o ct s. 1 · < • • , 

emprestimos, cercando-os o governo tla.s maio- a hqmdaçao final dos t1tulos que amda lia 
res e mais efficazes garantias. nü.o veem os esperan\a lia ver valer alguma coustt. 
nobres deputado_: que va.e se ~bril· o cam:po a. o nobre d~putaüo. rela.tor da co~mis:;ão de 
no v~ ex..Plorac;oes: n. novo .J~~o de bols<t, a fazenda, esta sempre a fallar em Codtg~ Penn:t.; 
contmuaçao do regu~en de tic~o em <\_\"lC. tem .permitta qu.e eu lhe pergunte onde e que Jil. 
estado a praça do Rto de ·!anetro lH~ ma1s de vio o Codigo Penal cumprido alguma vez em 
~~ anno e agora com reemo de poss1 vel pre- nosso paiz, em relação a directorzs de c?mpa
JWZO para o Estado? nhias, na phase ultima? Cumpra-se a le1; eu 

O SR. S :\)fPAIO FERRAz-Isto fica. á honora não peço outr-a. cousa; mas isr.o não setll.Z e a 
bi1idade do ministro da fazenda. 3ituac;.âo perd.ura. prejudicanclo a totht~ ~ 

classes, a todas relações commerciaes, <t st:
tua<_.~o geral de todos os brazileiros, aprovet
tando únic:amente aos especuladores. 

o ·sR. OITICICA-E quem nos . gar<tnte que o 
actual ministro da f'azenda, por cuja honora
bilidade eu fico. será o administrado:..: das fi
nanÇas, serà o distribuidor dos cem mil contos 
ue se destinam ás em rezas inclustriaes? 
Quem me {:,rarante que o Sr. Presidente da 

Republica, cuja honestidade e conhecida de 
todos, será o chefe do Estado na occasião 
ém que a.c;:es auxílios deverão ser distribuid9s 

·· .e a es..~ distribuição presidir-ei. o s~u espirito 
. severo·. recto e incapaz de uma tergiversação 

qualquer1 -
.. ,_ Digamos com mais franqueza ainda, senho
:: .;~: ninguem póde garantir que não alcance 

0 SR. PIRES FERREIRA- V. E:x:. tem tod;t 
n. razão de revoltar-se contra os incorporador~; 

0 SR. ALFREDO ELLIS - E as cadeias estão 
vasias. 

O . Sa . 0ITICICA - Continuo· a estudar ~s 
e:ffeitos do projecto, si for convertido e~ let, 
e vou apresentar ao nobre deputado e a com· 
missão de f<tzenda mais um perigo para o 
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credito publico, occasionado pela 
dessas a polices. 

emissão C SR. ARTHliR Rros - Não ha, riquez<1 que 
resista á prodigalidade. 

- . 
consequencias de semellnmtc tl~slll.lque nos 
rec:ur~os facultados ao governo. 

Aimta. m~üs, Sr. presidente. Não se escan-
dallisem os meus honrados collegas se 
:patenteio to(los os grandes males que se me 
<tpresentam na situação angustiosa que se 
irntiíe ás nossas (:Ogita.ções de legisladores ; 
julgo da maior conveniencia, para corrigir 
os nossos erros, não estar a todo momento a 

• •• • '<:: • r-
sos, mas ao contrario clamar que urge at

- tender ás despezas que crescem desortlena
damente, a:o credito que muito ameaçado 
an tt .Ja (e a tar-nos ; a con muar mos na 
desorientação em que vamos, nada uos li
Vl·arà de situaç:ão muito mais penosa do que 
~ actual, parando, emfim, quando chegarmos 
a. l)ancarrota. 
(" U~r SR.. DEPUTADO -0 credito do Brazil não 
;está ameaçado de bancarrota. 
1 O SR. OITICIC.A.- Sr. presidente, não julgo 
que se,jam os nobres deputados que me inter
rompem mais patriotas do que eu ; mas devo 
.de_clarar que confio muito mais no futuro da 
; Dfmha patria, quando adianto est:.t5l propo
.' Sições (lo que os meus honrados coUegas qua.n
. do tudo querem autorisar, affirmando que o 
nosso credito é inesgotavel, que os nossos re
curs~s s~o inexcedíveis. qualquer gue seja a 

o o • -
velmente futuro brilhante ; mas torça é con
~essar que o presente é detestavel e que o dia. 

d
e amanhã não offerece prisma tão encanta
or, horisonte tão desannuviado como aos 

meus honrados collegas parece : precisamos 
ter muito cuidado. dobrar de v]gilancia no 
uso do nosso credito, ter muito juizo emfim·. 

(T1·ocam-se "'arios apartes) 

<• ~ 

p?lo projccto de lei. 
A C;tmara. sa.lJe que 1.'S ln.stros dos bancos 

existente:; no Thesouro não estüo completos: 
pnr tlteoria. financeira que nü.o conYém es
l.lldat• ag·om, parte de~sc omo 1oi trol'ada por 
apolil'e~ •lo emprcsl.imo de~ 1880 e depositadas 
w' The~ouro, em logar tlo omo retirado ; ha. 
out.m parte que tbi dada de emprestimo a. 
l~tUlcOS. :'lOh pl'ülllC'SS/1 uC caml•itl.e:' e que des-
a cnrn :un •~ esses a~trus c1ue a 1 t evera.m 

permanecet· intactos, depositas como e1·am . 
. ·\ integmção tlesse ouro, desse la~tro me-

.u tco 1111 pue-se como necc:::~rt al e para, ~ va
lor·isaçã•) da. moeda, fiducim·i;_t. 

Como o Thesouro pulJlico, de thcto. nü.o tem 
l m letro no momento presen • pu.ra. acm a· '" 
essa. integração, ninguem púde contestar que 
será aos capitães dtl. pr;tça que elle ini. pedir 
os meios de restituir esse ouro. -

Si ós c<1p!taes internos -vão ser retirados 
pela chamada dos mesmos em collocaç<tO aos 
denotninados-w.r .');:lio~ riS únlu::;t riw;, ê\ quem 
recorrer:i o governo pnrtt ! e(lil' o Hwneci
mento rl2sse ouro de que elle não púde pre
~ .· 't• 'l 

E' chwo que, aind<t por este lado, o projecto 
desarm<t o governo, tit·::tndo-llle todos os meios 

· ) :::. de c ~ã.o l '" co r .:t~ · 
veis exig-encias dos seus compromissos. 

Toüos estes males podem provir da accei
taç--.d.o deste prqjecto ao q mtl devemos oppor
nos com a maior tenacichtde, até vel-o impos
:5i vel de ser adoptaclo como lei. 

Sr. presidente, conheço pro.ject.o i~ual a 
e~t.e ; na historia financeira do Bl ... <tzil cha
ma-se: auxílios á. lavoura e a sua. condemn<t
ç~o toi l:mçada pelo illustmdo ex-ministro da 
H1.zenda., o primeiro do governo provisorio da 
Republica. 
_ E::.ses auxilias significaram uma emissão de 
apolires, justamente na m€:sma importancia 
pedida hoje para àuxlia.r as inclustrias, ou 
100.000:000$. mas que figuram, em accres
cimo á divida publica, com a - cif!a de 

f • . . .. , 
ser emittido e outras despezas que acompa-
nham todos os emprestimos. · -

O illustrado ministro verberou esta ope- __ 
raç:ão com as seguintes phrases que aqui estão · -
escriptas no seu relatorio; peço permissão á -' · 
Camara para ler essas linhas .que se applica.m 
p?r.teitamente ao novo emprestimo, á ope~ 
ção pretendida. reproduzir com outrorotulo • 

. ~ ::··~~:~;f,~~ 
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A' pag. 151 do seu relatorio escreveu o 1 blico por todos os modos, quando não estava: 
Sr. Dr. Ruy Barbosa (lê) : . descoberto o modo de fazer fortuna rapid<t-

« Tambem nenhum problema foi mais ex- mente, nem pe~a venda e revenda de acções 
piorado pela ast.ucia dos partidos we, nesta ele ?ompanh~as ·'":Qenas n~ papel, nem a advo
questão, como na do elemento servil, não caem_ a~mtmstratlva havm armado tenda_ nas 
cessaram de utilistctr as necessidades da classe proximidades do governo, tendo ao balcao a 
agrícola e a sua boa fé, para lhe illaque~r a roda que cerca os que governam. . . 
credulidade e captar-lhe os suffragios lllu- Tenho exemplo, mesmo em nossa lustor1a 
didos. Disso ainda tivemos exemplo colossal financeira, ele que a inter1rençilo do governo 
no derradeiro ministerio da monar-clüa, quan- na praça para auxiliar classes, produz sem
do, para livraJ-a. elos temporaes republicanos pre o augmento ela divida, auferindo os pro
na eleição ele 1889, se lançou as ondas agi- tegiclos as vantagens dos auxilias, mas sendo 
tadas como oleo abonançador, o famoso em- prejudicada. a fortuna publica pelos onus pro
prest{mo ele 100.000:000$, rotulado como vindos elo accrescim~ da somma_ ~a.da como 
presente á lavoura sequiosa.» soccono aos que precisam. Ha noticia de duas 

E · l . t · o·· . 152 (t'·). emissões de papel-moeda feitas para auxílios 
mais ac ean e a pa"ma e · aos bancos ela praça do Rio ele Janeiro, em 

«De feito, os vícios desse systema, que o bom 1875 e em 1885; emittiram-se na primeira 
senso popular caracterisou desde os seus pri- data g .500 contos de réis e ela segunda- perto 
melros ensaios, averbando-o ele- auxílios á ele 25 mil contos. Quer a Camara saber elo 
monarchia -, e, em boa parte, nilo passou ele facto interessante que se deu com essas emis
-attxilio aos amigos políticos-, são organicos, sões para fim especial? E !las figuram ainda 
são essenciaes e, portanto,_ irremediaveis. hoje augmentando a massa elo papel-moeda 
Elle entrega a lcwoura á cobiça elos seus ex- existente na circulação. embora os bancos 
ploraelores habituaes, tende naturalmente, hajam pago as quantias emprestadas, embora 
pela pressão elas relações entre o lavrador e o Thesouro tenha sido embolsado clellas. 

De modo que, Sr. pre,dclente, quer com os 
auxilias prestados a praça nessas duas datas, 
quer com os auxílios á lavoura, em 1889, nã(} 
se retiraram os 33.000 contos de papel-moeda 
ela circulação, augmentanelo a massa de pa
pel existente, nem se recolheu uma só elas 
apolices emitticlas, pesando um e o outro au
xilio sobre a fortuna publica, sobre a despeza 
do Estado. ' 

os seus intermediarias, a se empregar na li
quidação elas dividas antigas, a converter-se 
em auxilio elo commercio de commissões con
tra as fortunas arruinadas, acode apenas ás 
urgencias inclivieluaes ela. parte elecaclent9 e 
incuravel ela antiga cultura, sem propagar 
nutrição, que dê alimento á nova; não ofl'e
rece estimúlos á iniciativa industriosa elos que 
principiam; furta-se ás aspirações da p'quena 
propriedade; affaga os protegidos ela política 
ou ela especulaçilo; promove entre os propri- O SR. CosTA JUNIOR-Si os bancos pagaram 
etarios territoriaes esses habitos de incligencia ao governo, qual íbi o prejuízo elo Thesouro '? 
aristocratica, qlB são a ruína do traball1o, O SR. OrTICICA-Ficar augmentada a somma 
destruindo, na agricultura, a independencia, a elo papel-moacla em circulação, aproveitada 
altivez civica, o espírito ele confiança em si como recurso elo orçamento, autorisanclo no
mesma e transformando-a em uma classe ele vas clespezas, feitas á custa dessa emprestimo 
postulantes fidalgos, emparelhada a dos pre- que vein figurar como renda, quando resti
tendentes a íl1ncções officiaes. tuielo e não retirado ela circulação, desde que 

«Em semelhante regimen muitas precisões fOra emitticlo com fim especial. Como a resti
individuaes poderiam achar pasto e conforto, tuiçilo não encontrou o mesmo ministro da 
muitas miserias particulares encontrar reha- fazenda, porque elles não são . eternos na 
bilitação e fortuna. administração, como ella entrou por parcellas 

«Mas a lavoura nacional não se levantaria, para o Thesouro, veiu a figurar como receita 
o principio da Vlda nova pela sciencia, pela muito aproveitavel, avolumando a massa elo 
instrucção, pela mutuação espontanea ele ser- papel ficluciario que sempre traz consequen
viços entre o trabalho e o capital não começaria cias prejudiciaes, quando teem o curso 'for
a penetrai-a, ainda quando todo o emprestimo çado. 
Ouro-Preto. muitas vezes multiplicado por O SR. CosTA JuNIOR-Mas a lei de 187!) au

torisa va o governo a deixar o papel-moeda em 
circulação.? 

si mesmo, se entornasse do Thesouro pelo ve
lüculo dos bancos ü1vorecidos.» 

Eis aqui, Sr. presidente, como se exprimia 
sobre este primeiro auxilio elo governo a uma 
classe social, o ministro da fazenda desta Re
publica, conclemnanclo a operação,. quando 
ainda não estava desenvolvido, nem conhe
cido o systema ele explorar o thesouro p1J.-

O SR. OrT~crcA-Nilo autorisava; mas foram 
esquecidos os fins ela emissilo, não se mandou 
retirar as notas, quando pagas, e a massa ge
ral ela circulação foi augmentacla com 33 mil 
contos, como a diviua; foi augmentada com 
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100 mil contos para auxilios :"L lavoura., como de hanco geral, tendo a. faculdade de emittir 
ha ele ficar a.ug·ment-1-da. ele ma.is cem mil si notas pag:i v eis ao portador e :i vista. A I O de 
~)rem c?ncetlltlos. <l. pretexto !lo a.uxilios ú,::: :üH'il de 1717 um ckeeeto elo Conselho de Es-

Auxilio::: por auxilio:::: :1. lannu·a j)OL' nm 
!aclo. as índu::;trias do nlttt•o; :unlxt.s classe:; 

' ,, 
spet'idadn do pn.i7., mas n~n dm·em a ttt/ll'is:n· dt• 
modo a.Jgum essas tenlat.i n1:-: enn t.t·a, ns t•:·eut·
sos rlo Est.ntln p:1.rn. ~m·em n.pt'O\'f'i t:uln~ p:•lns 
lelize:-; r111 mn.is estPrt., ~~que o e .• J1I"t':ttll. 

E islo :-;r. 1l:'t, Sr•. rwcsideutt~. pnt·qm~ u:i.o ~e 
:ü:wam itll)HIIl~·IIWlltt! ~~~ pr·irwiptns da. sc~iell
r.'ia. c•c·ri!IOIIlka, dedlJi'.idos dos l:u .. t.us, or·intttlri.O:: 
da. C'Xpel'icneia. qun r-~tJsina., rpm d:'1. a.-.. lllll'
rna . ..:. q tw di t•i ge. r p lfl i 111) ll·,e :1~ r·r•:.rt·:1.:-: p··l:l :-: 
flll<tl~:' r p\·ern ~tllal'-:0:1'. a:-; l'l' :u:11r•:-: c rt:-; 1111 1 VI· 
duo;-; c·um n Est;:.vlu, 11:1. Yid:t s•1eia.l. 

O pt·iucípio v:•rtl:uJpir·o. de qtw wi.n t'llll\'1~111 
:t <l:'t:ll'llliHlOS, (~lli;llliH O pu il, SCWIII'Ja, eeo-

110111ÍCi~ é que o Esta.tlo n:i.o t!lll rtue t'll\'ul\·;·r·
se com as c.r·ize~ da. pt•:t~;:l,, ell_lll n.::: neg-ocios 

suh ).Y.:na. lb,· pl7e}uüic;;,r :1, n:u:ür1, :t pl'Otl.\X,I;c', 
'd~ sa.!m.r cet·t.a. e d:~termin:ula, classe, sendo o 
tltesouro publico o unico exvlorn.,lo pr.!ln. :1s-· 
tucia. tJ pe!a ga~D.ncia. · 

!c11ho :~.qui. ::a.opiniilo rh um cminPnt.e (·~
crttpO!', m:;.:::tra em sci<~ncia tiun.ncei t·a; aqui 
esta este llrincipi ' clarn.mcnt.t~ (~xpr·<~..:so a:-: 
seguinte.') Hntm.s qn:"! P~'.~o a C:Lmat·:t lit:eiH;:L 
par<L let·. 

<< Xacla mais fi.t~il rle estn.l>eleeer. por meio 
da pro\·as nmnero:5<l.S, diz IJa::, -:olh no f:lcm 
livro Dr~u2TJr.u·rL St.·e-:t, do que cst:: prin<:ip:o: 

. governo que s~ cnvo ve em um com
mercw, qna.lfJU':!r r1ue ellc s~j:J,, pre,judicn. a. 
est':l commercio. 

«O que um gover·no pôde fazer de melho1·, 
~em.contrmlicc;ão para o m~rca<lo financ~il'o , 
e detxn.l-o arran jar·-se como elle o ·ent~mder». 

Sr·. presidente, o que se pr·etend~~ fazm· 
agor<t neste paiz, não e outra, cousa senão cx
e?nt.a.r entre nós o que, em finanr;as , e cunhe
tido com o nome de systema. de La w. . 

Pretendendo o pa.pet de reformador , La\v 
POude,apúz muitas vicissitudes de umn. vida 
a':entnrosa, offerccer o seu systemn finn.n
C?Iro a diversos governos, captar as bo~s 
~raças do duque de Orle.ans que parecia-llte 
~er comprehendido melhor as suas ideo.s. 

-:\Proveitando-se da. perturba(:ã.o geral do 
pa1z, da.s circumstancias diffi.ceis em que se 
!ehavn. a França,graç:as á sympathitt do re-

c~:-ente, os seus planos eram apresanta.clos ao 
onselho de Estado em 1715. 
~ol'. carta patente de 2 ele maio de 1716, 

f.Utor1sa.va.-se a organisação de um banco par-
Icul.ar, de que elle era gerente, com o titulo 

C3.mara V. IIT 

Pttl c.a. i xa .• 

O l'tt. 1:us'1'.\ .lr:\tnt~-Ex:t~f.a.mr•utc como 
:tq 11 i. 

O St~. 0JTtctr: .\-l't't!\':d~r·ew In-se th~ Yan
l.a'.!nn:-: q nu l !te d:t.ra. :1, asr;r•udencia ttlttida ll:t 

' -e . , ' 
nlli:ts CJI'g'n.lli~:lllas prw l'lle: :1. ~~ornp:tu!Jia. tln 
''eeitll'tl f.c•. fl:t. lll';!il.ll i:.:a c::i.o r.la. q ua.l e)h\ pt·o
tlllllt:l. nlcsot·rc·r· llS ~1:-Hios bilhetes 1lo Est:tdo 

etll;lt'egi1.JH U-IJ:; IHL I'I.IIIIJliLiti!Íil •• 

i'o1· um:L l:if'•l'ic dc\ c~umhin:w,ic•s em qnc n. 
int.r·iga. l'l~ n·e~e llfi:t. ;!l':l.nclc J:t 'cl, :L ·t de de-
zr•tn wo 1 ~~ 17lH. ttln:J. rlcdn.t•:t~i\.:_. 1l0 rei. con
vct·ten o lmnco g·r~t·a.l <!lll banco J'.~ltl. a. partir 
•Lc L Ül' .b.tlcit·o (lc 17l!J. O sub-go,·ermtdor do 
Bn.nco rb Frc.1.111,~:•. diz :t p1 ·opo~itó deste acto: 
<<l•:t·:l, tiL'il.l' c.to:-~ seus eumpt·omí,;sos a g:trantia 
Lirn ita.da. mn.s re:tl, de um capitLtl elfecti vo, 
]Ytt'a sul,st,\t,uil-n. pela ;.rn.ra.ril.in. inüe.fmidn. mas 
([u,·itlosa, de um E:;t.:vlo em diffir;uld:.Ldes. 

Seguin-!:'e ;1. ist.o a. OL'g'ttnisaçã.o da, compa.-
. ~~ .• • ~ • . :1 f ~ •- r · . n·· ~ 

r.Ie att.r-ah!r o-: mai:; incredulos pe1it somma 
inmunera:vcl dos Ji.J.vot•es concedidos e das 
cxplot·c.v:ões tlc rique1.ns a.ccumulada.s e á es-
pe1 a sumen .f~ ( os rn .. a. uu ores auc azes que 
<t:-( li>ssem huscar aos ,jazigos onde permane
cinm à espera do capital fecundante que o 
e~pit·ito emprehendedor desse homem deveras 
.'Wf J?l'io;· havia reunido. 

De:,-Io1.>raram-se as primitivas acções em 
:::r'•ri es. par·a chegar ao capital que acudia de 
todos 03 litdos, attrahido, fascinndo pelas 
promessas. alimentado o enthusiasmo pela 
propr:a. compa.nhin sempre a comprar conces
sfíes pa.t'<1 j untn.l-as ás muitas explorações do 
seu tlm socii1l. 

Tudo pretendeu fazer, a tuclo se atirou. a 
compa.nhin. das Indins, desde o monopolio do 
tabaco comprú.do por quatro milhões de libras 
até o p<Lg<.tmento das dividas do Estado com 
ê:. ... .&. , 

panlüa. ; ella tudo explorava, a tudo se ap-_ 
plicava o seu ca-pital. 

Chegou-se a. deprecia:r o ouro, dando o pa
pel do Est.1.do e os bilhetes do banco agio 
sobre o meta.l, offereceado-se commummente ,. 
11 . 000 libras ·em ouro por lO. 000. em papel •.e 
pagavam-se corretagens a.ssaz · consid~!-'3-veis. 

i3 
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para propot•cionar pequen:1s fm~tum.t~ ;'t,quelles 
que tinham o segredo de íilzer expedir prom· 
ptamente cstrt c01wersã.o, como diz Forbonnais, 
nas suas n-vesttgctçucs so n·e as manças. 

Deante de tal estado de cous:1.:::. o jogo esta
belecru-se logo sobre títulos de bols;t. de modo 
esen rea o~ ( escommuna : .or unas azw.m-sc 

rapida.mente na praça., o dinheiro .iorr::wa. do 
lm.nco e pnss.:tva. pelas mã.os do~ c:::pecnlac.lorC'S, 
levantando <lS maiores empreza.s. todas corn 
fins industl'iaes e pt·~mctt.cdorrts do futuro 
mais risonho, das ma.is sorprehentlentes espe
ranças. 

As festa~. o~ cspectaculos. o:; pt·a.zercs vie
ram ~rear_nllla épo:a que fleo_n ·~~sign:tlad:.L 

• • • • n· • •• 

' ao historiar <> desenlace desse dr<.tm<.t do jorro 
e da loucura., sob o titulo desencanto. · o 

· «A idade de ouro do systc?iut durou cerca 
·de oito mezes: de ,junho de 1719 a 1'evel'eiro 
de 1820. Durante este pl'rior.lo, houve, mt 
maioria do pa.iz, um:t expa.nsü.o de T)em-e~ta.r 
e uma confiança no futuro. que contr<tsta
vam de mod.o triumpha.nte com a desola~~o 
dosiannos precedentes. 

Todavia a illu~ão nã.o foi ger~.l. nem a em
briaguez sem travos. Em subversão seme
lhante, os cltoques erttm inevit,;1vcis. 
, Os jogadores enganados,e elles eram muitos, 

os possuidores de fundos publicos emlxtraça
dos com os seus reembolsos e que cahiram no 
laço, uma legião de empregados fiscaes e em
pregados de ,justiça, tornados inuteis, <L antiga 
finança humilhada e ameaçad:t. os 1 ,ar la
mentos attingidos em seus poderes e na sua 
dig!}i.dade, forneciam os elementos de uma 
op_pOsiçãó terrível. 
. .Victima ~a suifocação que tinha provocado, 

a.çompanhw. dobrava sol) um fardo a.cima de 
suas forças. » · 

V:~iu, como consequenci:.t de tudo isto, se~ 
nhores, a venda apressada e em massa dos 
~t.ulos, a depreciação da moeda ficluciuria, o 
ª':ugm~nto do preço de todos os generos de 

.. . . , a .carne e o ca.rvuo, com a mun
.; d~o de papel na circulaç:ão, subindo o agio 
,.:do ouro a 30., 50 e 100 o 1 o do preço da nota, 
>d~tres sem conta, que não me darei ao 
~~~t~~~lho :de ennumerar aqui e de que ainda 
~~~ÃOJe,-.a:;~rança c~nserva bem viva a lembr~nça, 
~t:i~~·ia,: c·fama. tr.1ste que esse homem deL"'{OU 
~â~~~~~ <I:Ue elle explorou, sendo irnpo.
~:~~~,~ : e'Vl.tar o desmoronamento de todo 
:~!;''.:.,;,.::::~J .... ~ :~·> : .. ,. .~..... . 

o seu plano, de tuU.o quanto havin. feito 
nem mesmo sendo ministro como lbí. com 0~ 
poderes (tiscricionarios de um rei des Joti 

0 SR. COSTA .JUNIOR-Law em doudo. como 
cloudos er:tm os do anno passado. 

• J. • • J J ' '· ·, PS 
que a.inda. não cheg-ou a. ópoc::-., drl coeJ•igit•Jno; 
os erro . .: :lo pas~adc • e antes en vet·adamos n·an
o:tment,l' p~·la me~ma. senda. segou id::t llont.em. 
q lll'J'<~IIIIu :'\.ug-menta.r o~ elementos perttn·l•<t
cloJ·e:;; rln. JH'ac:a. cpmnr.lo tleveri<tmos ]H'Ocura.1· 
os meios de elimina.l-os . · 

Qna.nrlo se annuncia.vtt cada. uma, riC::;~l.:-; mc
clida~ flna.w~dras CJ uc ;•.r'I';l!';t:Ll'<l.lll o ]Jaiz :'L 

situa(,:;'io melinclro~:,, em que ::;e :t(:lla .• nunc:1 
nmg·uem VIU eva.n ;ac o como tm. ~wan uu· 
impulso ús i nclust,t·ia.-;. mobili::;:u· ca.pita.:!s em 
prove~ to do de:;rn vol vi~ncnto tlo B1·a:t.il. r·J·e:~y 

I i tO e ou .ro o .u nt a.men ;o l a.s rec a.maçoes 
que se om·cm levantar d~ motlo in:'istente. 
sem va.cill:.tçi,es e com o tom (le q Ltrm tem elo 
seu lado tt razão e :1 justiç~a. ; satisfaçamos as 
exigencia.s que t;;1o vigorosamente são r itas 
e nã.o chegaremos nunci.L a. calar alil impntien
cia.s que se agitam. qua.ndo os Prros, os ciTei
tos da viela. mà q ne levaram se üuem sentir 
ele modo desolador. 

i ·1 ~ ·t ·ã ·i si a. accumul:t :ão 
elos máos elementos levara.m a industritt mt
cion::tl ús preearias condiçi1es de vida. que 
u.nnuncit\,m, ellu. ni1.da. lucra.rá emqua,nto não 
or a aca o o ma , o e emen o · 

bador do merca.do de capitaes que se rctr:thP., 
tirando ao tra.baiho os meios de dcsenrol· 
ver-se. 

Quanto a mim, Pste mn.l é (-ausado pela. mil 
applicação elas emissões lançadas em ma.ssa. e 
desvirtuando o fim que as autorisamm 
para crear e desenvolver essa iebre de jo9o, 
cujos effeitos sómente agora se f~tzem sentu·. 

Aconselharia, si para tanto tivesse •:uto
rida.de, a applicação do meio contrario u. J.Sto: 
que o governo aproveitasse o ouro que tem 
no Thesouro e mandasse resgatar ::ts notas ~m 
circulação e que valem, no dia de hoje quast a 
terça part::> da moeda. retirando us notas 
re:'gatadas da c:ircuh.1.~.ã.o. des valot·isada. com.o 
es a. r em ou ra e a uncçao oom · 
tado, nem é possivel duvidar do resu~?do diL 
operaçjio. Esta. e outras medidas,que Ja tenho 
tido a honra de mencionar nesta casa, tom:t· 
das com mão firme, com plano íimpa~o. 
previamenr.e traçado, de restringir a em1ssao, 
tenderiam necessa.riamente a valoriSill' a ex.· 
istente e com esta valorisação a confi~~ 
voltaria, a crise estaria terminada e todaS a~ 
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indust.ria.s que tivessem fundamentos solidos, 
rrat"J.ntias reaes de futuro, achariam muito 
~:~·tturalmente. como direito ac uillo ue 1 

como üwor e n~io lhes deve ser concedido. 
Em paiz algum do mundo o dinheiro do 00n
tribuinte, !1~ todos_ os cicla~ãos. veiu servir 

179 

p · , , . enorme 
cabem aquellas que esbanjaram o seu capital. 
que compl'Ometteram os 1·ecursos da sua fun
tlaçiio, dehpidamm a.':l receitas da sua or·gani- Não se te;r. esperar muito a liquidn.çã.o de 
saç;1o, parn. se acharem, ainda no começo, todos esses desatino=-. senhores; mas quando 
sem producção. sem recursos para começar o ella chegou, o governo desse paiz, como o d.e 
lahor da sua vida. todos os outros, niio :5e deixaram dominar 

Nfi.o nos admiremos do que se acaha de pelo receio (le comprometter a. fortuna pll
p<tss<tr· no Brazil, nem supponhamos que isto blica que não est .. ú. rept·esentada. pela classe 
é novo e somos os rim · · s · · dos ex )loradores a · "<1l' 1 ~-
louca mt qual se destruiu o credito, se fal- unico proveito, indo confiar-.lhes o seu cre
searn.m o:; bons princípios do nosso desenvol- rlito e envolvendo-o no credito das empreza.s 
vimento industrial; todos os pilÍZes em via que se esboroavam. 

1 a v1ra pro uz1r-se os mesmos A nossa. sit .. ua<:ão e original em finanças, Sr. 
(lesbaratos, que são hqje reconhecidos como presidente; qmtndo os demais paizes sof:.. 
phenomenos economicos. freram as consequencias do curso forçado 

qu:! aflluü~m. a ganancia aproveitou a excel- e.s Jelecimcntos de credito e antes é credor 
lente quadra para explorar a fortuna publica. destes, de sommas respeita.veis. 
as }">equem~.s economias dos cidadã.os em geral, Quer isto dizer ue no meio 

a orgamsaçao e compan IaS e emprezas que contemplamos, no descalabro completo 
industriaes mais esquisitas. em que vão esses castellos de papel crea.dos 

na vertigem dn uma especula~.ão tremenda, 
Organisou-se, a esse tempo, na Inglaterra de uma jogatina desenfreada, sobrenada.·. a 

uma companhia para esgotar o mar Vermelho tudo isto o credito do estado, salvo a tempo 
e de lá extrahir as riquezas alli afundadas de empen1mr-se neste tumultuar da fraude 
quando os egj-pcios por elle passaram a pe francamente desenvolvida, sem se deixar en
enxuto. Houve a esse tempo companhias para volver como os cidadãos que não conheciam a 
tudo: para. tornar a pescar os navios perdidos enormidade da voragem que os arrastava· á 
na costa da Irlanda, para fabricar ~o-ua doce liquidaç:ão desastrosa. 
~om agua do mar. companhia destinada á 
Importação de grande numero de burros. da Pois bem, Srs., eu concito ao parlamento 
Respanha, c:ompanhia para a exploração da do meu paiz para não deixar que se ·percam 
cahelleira humana. para explorar o movi- as vantagens colhidas no meio do descalabro 
menta continuo ; houve uma companhia de geral, para não esquecer os bons princípios 
mergulhadores que se propunha ir procurar, que tão vanta,josa situação crearam para sa.na.r 
no fundo do mar. as riquezas perdidas com os males que nos affiigem, ara não abandonar 
~navios naufragados e que anmmci q as oas ra 1cas que aconse am reservar ··os 

tJnha. fabricado m~chinas extraordinarias bons recursos que ainda . nos restam, domi
~ecidas com verdadeiras couraças, com nanao-se de terror, para deixar atar o credito 
VIdro na. prôa e com um tubo para o ar. As do Estado á cauda de industrias arruinadas, 
operaç-ões foram demonstradas á evidencia no reservando os recursos que esse credito pode 
Tamisa, com um bom almoço, brindes e dar-nos para os gran<les emprehendimentos 
hurahs :pelos convida.dos que assistiam ao a que o nosso futuro no:) autorisa. elevando, 
traba.lho dos mergulhadores. ·Tudo se explcr tornando grande este paiz que tudo tem·a. éS
rou, até a credulidade do publico, orga.ni- perar da sua riqueza natural. Tenho conclui~o • 

. ' . ' ' . . . ~ .... . 
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(]fuito bem; mttito bem; o omrlm· c comp?·i- contos em apoliccs é um:.1. vcrdadeir:J, emi~são 
mentado c muito felicitado.) de papel moeda .. 

O S1•, SaJU..paio Ferraz acha. 
ue nobre de mtado or Al::~,.-rcia:::. ao contra-

rio de a.nalysar as diiferentes pa.rtes do pro
jecto em discussão, in~titniu contl'a. clle um 
verdadeit·o líbello accusa.torio. 

S. Ex. ficou assim collocndo em um:1. espe· 
cie ele circulo ·vicioso em que desenvolveu ;1. 
sua argurnentaç;.ü.o, e nã.o 1ez rna.is do que a.s· 
segurar que o projecto é um assalto n.o thl'· 
souro e fa.vorece em prezas que só teem vi
vido pela. frau(.~e. 

orn or. como re n. N' n. commif'f'ii.o r e 
fb.zenda, :ttrirma que a. commis:::ii.n Hfí.o Jez 
ma.is do que inspirar-se n:t mensag-em do go-. . - ..... ' 

xilios consta.ntes do project.o em (lcha.tc. 
E' impossivel que o Sr. ministl'o da :fl.Lzenda,, 

· • o'i - a Co ()'e ~so ara. esse n.ssum to 

1· as na o o 1 v o porque nao l)OC 1:1. · a,z0,1•• 
Qua.ndo o pa.pcl moeda. tem curso 1\wr:itlo 

e circnlnr, <i porque o IJoro está C(•rl,o ,l:J: lJo-
nes .1 nJ e t o govet•no ; qu;.U1( o nao tem cur~o 
forçado, 1m pa.rn. gara.ntil-o n. pra.ta on o ouro 
dos lastros, 

N::io foi o progresso de auxílios ús i111lns
tri:.1.s o que fez Jxtixar o cn.mbill. O ea.mhio 
desce po1· mo ti vos de cspecul:n)iíl'::; (~it:l~ 
aqui. c no cstr:I.ngeiro, pot'C[IH'. ó pt·cei~~~ di
zel-o :1.inda, o selJastia.nismo. qnr~ .J:·,, :'=<' .illl
g:a. Yn. tnorto. n::i.o cess<l, tlr~ t.\'a,mu,t· nas tT'i·Ya~ 
... ' . l .. ,, 

;1. mr~;1 

seu di~-

depois de ter ouvido a commissão especial no-
meada para estud<:t.r a materht, não estiYesse Entrehtnto. interrompel-o-lla, pa.I'<l c·onti-
convencido d<t sua absoluta necessidade. nmu- na: proxima sessão. 

A commissão de :íh.zenrht e indust.rias n~o é Ne.c:sa occasião enfr·ent.arú :L C!Hest:iío mn.xi· 
de1ensora dos latrocínios nem dn.s fr;tudes ma. de a,uxllios ás industrin.s debt~b:o de t.ri·S 
que om pullula.m na praça do Rio de .Ja- aspectos, qual delles o ma.is import,antr. o 
neiro. mais serio e o mais grave- o aspecto econo· 

... . mico. o n.specto s;..cial e o aspecto político. 
Dm argumento apenas se encontra no diS-· (Jfoito vem; 111.uito lH~in,) 

curso do nobre de utado por Alagt::as, é n.quel-
e em que s. x. garnn e que o empresttmo 

de 100.000:000.~, par"a. a.uxilios ús industria,s, 
constitue ·realmente UID<t nova emissão, incon-

De 1nodo que, :porque o :primeiro ministro 
da fazenda da Repnblica, tal\""ez pelo ponto de 
vista pessoal em que se haja collocado, contri
buiu para, inundar de papel-moeda a praça 
do Rio de .Janeiro conforme, diz o nobre depu
tado, ;.t Camara. fica. inhibida de autoris..1.r uma 
nova emmissão ahsoluta.mente necessaria, para 
auxiliar futurosas em prezas que ora definham 
á mingua de recursos. 

E depois·, a verdade e que a praça do Rio de 
Janeiro não está inundada de papel. 

A abolição, forç:ando a remunera~ão do tra
balho dos libertos, e o rapido augmento da 
immigra<:.do largamente remunerada. trouxe
ram uma evasão da circula ão de cerca de 

: 400.000:000$. A prova disso está, no relatorio 
do, Sr. Ruy Barbosa,quando ministro da fazen
da.~ 

·._. -A somma actualmente em circu~ação, do 
~~~- das emissões, :pouco excede a quantia de 
'<,: 50Q. 000:000$000. 
~(~:,~~h-nopre deputado, longe de enfrent..w com 
~~~:~:·dj.xe~ modalidades do progresso. limi· 
~:::toli~Se a afllrm.ar que uma emissão de 100.000 
~~ . .r:. •.· ._<. : . . . 

Passa-se it hora destinada ao CXJJCclrentc. 
O ~r. 1° SECRETARIO procede a leimra do 

EXPEOIE~TE 

Officios: 
Do Sr. Deputado .Justiniano de Serp:L de 

hoje, com.municando que tendo cada -..-ez m:ti~ 
se aggravado o seu est..1.do de saucle. pede a 
Camara licen<:a para retirar-se desta capit.1.I. 
-A' commissão de petições e J.lO(leres. 

Do )•linisterio dos Negocios do Interior. de S 
do corrente, remettemlo o requerimemo em 
que D. Catbarina Ros-.1. Samson, irmã do alfe
res do 44" corpo de Yolunta.rios d{l. patri(l. 

· ~ . , ~ -=-o. . 
-A' commiss:.1o de fazendtt. 

Do mesmo minister·io, de igual data, em 
respost..'\ ao ofiicio desta, camara .. de 4 do co~ .. 
rente, comunicando que aquelle minister10 
providenciou no sentido de que se proced[t 
nesm caqital á eleição para o })rehenchimen~o 
da -ça,ga abert..1. por ter o Sr. Aristides da. S~
veira Lobo tomado assento uo Senado.-Intei
rada. 
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"<; • 
Tclt•g'l'<lffiJn,..... • 

Ue:-;ti~r·ró·,. 7 dti Jttlho de 

G o /n ao a. uno, 1)01' kilometro ua mesma es-
1892_1,1 secretario tracla.-A· commiss[(.o de obra.s publicas. 

tht C:~liltti'a. uos eptl ;at os . - 10. 

Em ses~ão solemm; fl() Congresso foi haj+~ 
1·omuland<l constitni<,:ã;o· e em seguida eleito 

pt•r:siclt~nte do esta( o, t.enentc· 1l w:!wr rJ. presi
dente do estado .-Inteirada. 

Cioya.z, 8 tl~ Junho de 1802 -Presidente da 
Cn.m:tL':t dos Deputados.-Rio. 

C;J.rwu·n. apuradora expediu diplomas de 
dcplll.:tdo:; f,~ücmes estado de Goymr. aos Dr·s. 
.To;i.o Ai ves de Castro e Urbano Co2lho de Gou
vêa. ; eleitos. o 1 u com 42:38 votos, o 2" 
418~ .os ~.dversarios. tíveram _Dr. Nett.?, 70] ; 

r·. ..1 J ::> , <. o < • 
(;oronr:l ::viot·aes 210.- A' commissüo de 
r;Üê:5 c poderes. 

~cqncrrmen os : 
Dos engenheiros architectos I-I e itor I-Iortendo 

1le Cor·tlo\ville clindo autoris<L ·ão ara o :Mí~ 
ni:3tel'io tlo Interior,ou o conselho ch~ Jntenden
cin. )lfunicipal, celelmtr cont.r.act') com os peti
cionarios pa.rn. o s;tnea.meríto e recon.~tr·ucção 
rl:t zona, commercial desta c..'l..pital·, segundo as 
c:ondic,:Ges e os planos qne apresent<.1.m.- A' 
commissao de Obras Publica.s e Colonisaçrto. 
D~ ;\ffonso .Julio de ~Iir·anda e outr·os, pe~ 

rlinrlo privilegio para construcção, uzo e gozo 
de urr:a estr.a~l~, de 1erro que, partindo c~ e 

~· ':l ::-, • 

do otmo para a, de }Ianáus.-.A ~ com missão de 
Obras Pu hlíca.s. 

Souza, propondo-se, medea.nte certas compen
~:wGr~~. a. est<:1 .. helecer· .<.:ratuitamente. entre o 
Rio de .Janeiro e Belem do Pa,rú .. urna linha. 
tle paquetes expressos.- A' commissã.o de 
1\tzentli.l.. . .. 

Do ma.rechai ue cmnpo gra.dua.do e refor
m:tdo ~Ianoel Lucas de Souza, pedindo que a 
sntL reforma seja considerada no posto de ma
rechal d<>. campo e:trectivo, com a g-t•n.dua(:ão 
de tenente-generaL-A' commissão de mari
nha. e guerra. 

Do Dr. Euclides Alves Ferreira da Rocha, 
PP:!linclo mnn. pensão :para sm1.. sobrinha e tu
teHad:L Zulmira, :filha do cn.pitU.o-tenente .João 
,\Ire:) Fe1·reira, da Rochu..- .A.' commissão de 
ía.zm , · 

De ~raneisca Elisa de Castro Araujo, viuva 
~o l_Ila,iot· Manoel Porphirio ele Castro Arn.ujo, 
P~dmdo pagamento do meio soldo pela ta.bella. 
v1gcnte.-A' commissão de iazen(d.. 

Do engenheiro .João Pedreira d{~ Couto Fer
ra.z .Junior e outro, pedindo concessão de uma 
estl-nda.de ierro de Maria Gomes a .. Jaguarão. 
lJem como t'l. g<'l.,r~ntj;l.. de jurps, <i. razão de 

' a -.·ce l? ( .. e 
n .. Camar<J .. Municipal da Barrado Pirahy, por 
seu interm~dio, apre:;enta. ~mw.. pet.iç~ão á 

•"l - ()'6 ... 

n. 528, de 18 de junho de 1890. 
Com pr·azer o lh.z n ora dor. p01·q ue vê nisso 

uma. provc.1.. exulJera.nte de que :~o opiniã.o 
publica, que neste paiz dormitou pot· muito 
tempo, vae afim~l como que l'e\·iveudo. (Jlui
to b~m) . 

Vem {t mesa., é litla e envi::ul~. :'t commissão 
d.e ohr·as publicas e cotonisa<;5.o uma repre
senta :ilo da Cnmarn.. Munici ai. tla. Bana.. do 
Pirahy, pedindo a.. revoga<:-?i..o do decreto 
n. 528, de 1890, que prohibiu :r. introducção 
de trabalhadores a.siaticos no Brazil. 

( O 8 ·r. .Tor7o Lopes ( Jn vice-presidente) 
occupa ele novo a cadeira rla presirlencia.) 

o Sr. Alexan.(lre Stoclder 
pronuncia um discurso. 

Fica sobre n. mesa ,a.té ulterior deliber:.1.ção, 
o seguinte 

PRO.TECTO 

Art. 1.0 Todo o ouro lev:uln it. Cttsn. da. 
Moeda por pa.rticultl.l'e~. dPpOi:-t de n~nllido. 

· · r.do e arith ffi@tica.mente t•ed 11Z1rln a o 
titulo de 2Z quil;:'l.tes (i•·lJJ?l'OXiu~:ulos) ou •lc !H? 
millesimos ele tino, isto e. ao T.1t.u!o le~al. ser<t 
compmdo seg·undo o peso e tituln f•, pnt•ta.nto, 
pelo va.loe legal corre:;pondente, o que de 
Htcto equiva.le á sna cunl~af!,:em. sei? ot:tus 
aJo·um paraos seus respecttvos proprretar10s, 
se7-tclo t"eoc(l..da assim a. quantidade de ouro 
fino contida nas moedas pelu. ele o mo fino con
tid<'l.. na. párticla .. particula.r apresentada. á Casa 
dc.1.. :VIoeda. para a moedagem. 

§ 1." Tnda. e qualquer J?<'l.rtida. de ouro de par
ticulares, que seja trazida á. Casa da .Moeda 
para. ser comprn.dn. p~lo gov~rno, esteJa e1la 
em aue estado est1ver, seJa de nuna ·ou 
ouro \relho, só será paga exclusivam~nte pe~a 

uaniidade d.e ouro fino que contrver, !lao 
sendo qua quer ou ro me a. encerra. ~ , 
1·eputado, segundo a praxe vigente, como ten-
do valor pela Casa da. Moeu:1 para ser pago· 
ao seu ~ossui~or. O n:t-eta~ ~tmnl10 <tO ou~o. . 
pois, a.lu cont1do, sera . el~mm~do, qun..ndo In· 
util ou nocivO, ou sera mclmdo na. bga que 
fornece c.1 Republica gratuitamente n~ pn.rti;
cular paro.. o ouro cunhado, ou então ~r-do 
trat.'l..do t.ecbnicamente do modo que conv1er 

/ 
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ao estabelecimento para diminuição das des
pesas geraes deste tratamento e, portanto• 
será implicitamente incluído no imposto que, 
em satisfacção das despezas federaes, entre as 
quaes se acha a sustentação da Casa da Moeda, 
paga á União a população da Republica. 

§ 2. o A partida de menor . conteúdo em 
ouro na liga, que será recebida para cunhagem 
monetaria ,da Casa da Moeda, deve ser de 
11 quilates ou do titulo 458,33 de fino, 
ao preço de 2$000 a oitava. isto é, de 
557,75 rs. a gramma da liga, segundo a ta
bela dos va.lores exactos da oitava ou gramma 
detitu~os diversos. 

a) Abaixo desse titulo ou quilate só poderá 
ser tratada a liga ou composto como minerio 
de ouro, pagando o proprietario segundo as 
tabellas affixada.s pela Casa da Moeda para o 
seu trabalho metallurgico. 

b) Depois de extrahido o ouro ou levado ao 
titulo de uma liga conveniente, segundo a ta
bella de compra pelo estabelecimento, é que 
será a partida do particular tratada como liga 
acceitavel para a cunhagem. · 

c ) Para isso tem a Casa da Moeda uma 
secção de beneôcio de terras e resíduos, e ou
tra de afinação, dependentes ambas, por ora, 
da officina de fundição. 

§ 3. o Para a compra das partidas auriferas,o 
governo habilitará a thesoura.ria da Casa da 
Moeda com as quantias em ouro, cunhando 
em moedas da Republica, que forem necessa
rias, segundo as propostas do director deste es. 
tabelecimento. 

a) O pagamento aos portadores do our<f, na 
fórma deste artigo, será feito em moedas 
desse ;metal até o valor menor das mesmas 
( 5$) e as fracções em moedas de troco, au
xiliar e divisionarias, relativamente a cada 
p~rLida, não sendo estas, embora do mesmo 
possuidor, sommadas, mas pagas separada
mente, si ellas não :tbr10m mistLlradas para 
filndiçiio e ensaio. 

b) Até l :000$ o pagamento é á vista;. de 
l :000$ para cima, de accordo com a proposta do 
director da Casa da Moeda, apresentada em 
18 de agosto de 1890, em officio dirigido ao ci
dadão ministro da fazenda, sob o n. 360, o 
portador receberá certificados da importancia 
respectiva, com prazos prefixados para per
cepção dos seus valores nas moedas correspon
dentes ; documentos estes que valerão ouro 
para todos os fins e como tal serão recebidos no 
Thesouro Federal e outras estações publicas. 

c) O ouro, em qualquer estado, remettido 

directamente á Casa da Moeda, terá franquia 
livr·e pelos correios e transportes ela União, 
d.esde que se.jam lacrados e carimbados os seus 
envolucros pPlos responsaveis dessa.s repar
tições ou serviços nos Jogares da.s remessas, 
que serão feitas de qualquer ponto do terri
torio da Republica, onde seja possível assim 
proceder-se, cercando os particuiares as suas 
remessas com as garantias tambem dos seus 
lacres e carimbos, si o quizerein. 

cl) A entrega será feita peles responsaveis 
do correio -ou dos transportes da União á the
souraria da Casa ela Moeda, sendo sómente ahi, 
com a assistencia do director, de um escriptu
rario do estabelecimento, servindo ele escrivão, 
e do fiel das balança<>, quebrados os sellos, 
abertos os volumes e apreciados os seus con
teudos desde logo por peso, do que receberão 
os seus proprietarios ou procuradores as de- · 
clarações como documentos prévios e depois a 
dos valores por peso, fundição e ensaio, após 
o que será feito o pagamento em moedas de 
ouro e em moedas auxiliar e divisionarias para 
as fmcções da menor moeda de ouro, si as 
houver, ou dado o competente documento legal 
definitivo. 

§ 4. o A transformação. da moeda estrangeira 
de ouro em moeda nacional, uma vez conhe
cido o seu peso e titulo, será feita do mesmo 
modo gratuitamente na Casa da Moeda. 

§ 5. o As perdas ou falhas que realmente se 
dão na elaboração (fundição, afinação, lami
nação, cunhagem) dos metaes preciosos serão 
avaliadas, com relação ao ouro, pelo d:rector e, 
quando reconhecidamente razoaveis, serão le
vadas em conta da despeza geral dos progressos 
da repartição e abatidas dos saldos em poder 
do Thesouro. 

§ 6. o Verificados os valores remettidos para 
monetisação, receberão seus possuidores ou 
repres !ntantes legaes o respectivo pa,;amento 
na Casa da Moeda, ou as theKourarias e col
Iectorias serão incumbida.s de fazer os paga
mentos nos logarts das remes,as, para tal íim 
sendo a ellas enviados os valores cunhados 
pela Casa da Moeda. 

§ 7. o Ficam abolidos todos e quaesquer pa
gamentos de sello na cunhagem do ouro. 

§ 8." Para estes fins é apresentada a seguinte 
tabeUa da correspondeucia entre os quilates 
das ligas do omo e os millesimos de fino, 
assim como dos valores da oitava e do .gram
ma, sendo, segundo a legislação ainda em 
vigor, de l$217 o valor do gramma de ouro 
fino e l. 115,5 de gramma de ouro ele lei de 
22 quilates (approximados), ou de 917 /1000~ 
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Tabella p:n'a a co1n.pra do OUl."O ]_)ela Casa da Moeda 

(de mina, em DÓ~ extrahido de amalgamas e em barra. ou em estado de ouro velho) 

VALORES 

MJLLESIMOS -------------
011',\YA ·• 

- --·--------------·- -----·-·-------

Exacto 

2·1 I 000 ..•••••••.•••• 
•) ' C)"';.Q •J •) 
ow• . , •••••••••••• 

22 H16.GG ........ . . .. . 
21 875 ..••.......•.. 
20 83:3.:~:3.. ..•. 
Hl i!3l.G6 ........... . 
18 750 ........... .. 
li '708,3:3 .......... .. 
!O UOO,UO ... , ••••••• , 

15 62.5 •••..••••••.•. 
14 58:3.33 . .' ....... . . . 
]~ 54l,ül. ......... .. 
1~ 500 ............ . 
I l "158.33 ......... .. 

1000 
n---, 
<J• l 

!H i 
X75 
~:\:'1 

792 
/FJO 
-'708 
(j(J, 
G2.S 
!)-:3 
542 
500 
458 

Exnd.,, 

ls:lm ("J 
I \ . j, • .~·:• • o • • • • ' • • • 

'""'~· ~ \ •'J ••••••••••• 

48000 ..•...• ~ ..•.. 
:3~~18 . 1X .. . ...... . . 
:'"'.:::1"11' :~fi 
:->,8-t:J-t .G4 .......... . 
:3:::;272.7:~ .......... . 
:3~0!JO. fJO.. . . . •..... 
't~UU!J. U!J.. . • • • • . ••• 
28727.72 .......... . 
:t~>-H).i5 .......... . 
28:ir:i~~ . o:~ . . . . . . . . . . . 
2~11-)1.81 ...••.•.••• 
:.:-~()()() ........... .. 

;\ppl'. 1 

-I~ li i-~ 
'-1.•1•-
4:-:;flOO 
:~~:~JH 
'!.:.:r"1f' 

:1:-:;1;-1G 
;J~:?,;::; 

:JSO!II 
~~uou 
2,('.:.7:.1-í 
2.~:1G 
2~J(jJ 

2stfi2 
2:::ooo 

VALORES 

Ex11d11 

1~2.lli.Rl.. ........ . 
•· - m,.JIJ ........ .. 

1811G.Z""> ........... . 
I :::on-I.G-L ......... . 

110:::0 u (I() 

S!lti:~.:J~ ..•....... 
80 12.0H .......... . 
S"li I. 07 ...... -•.... 
~t(J(,',!,", .......... . 
~iliO ,!)(j .......... . 

~ill!I.S!i ....... . .. . 
~():-,•,) .1 :; .......... . 
SGOk.45 ••.••.•.••• 
.;:.,.y:,i ,i;; .......... . 

flH.\~J~IA 

Appl'. I 

1~21i 

$\JG:3 
~!)I:~ 
S,~(j;! 

~~ll 
~jG[ 

~:710 
~(i 59 
~60X 
$;i 58 

1 As fru.cções menores tlc 0,5 ren.l l'orn.m a.p]_Jroximndas ao nlg<tt·ismo inferior, e as 
mn.iores á unidatle superior. 

J Correspondente a g. 3,585!):3i5. . 
Art. 2.n Ficam revogadas toda,s as disposiçf,es rm contrn.rio n. esta lei. 
C:unar<l. rlos Deputados, 7 de julho de 189Z.-Afc:~:and1·c Stoclt.le~·.-J. Avellm·. < 

/ ,' 
. I 

/ .' 

Fica igualmente: sobre n. mesa, n.te 11lterior i rtuentes que o commercio mttritimo e fluvial 
deliherar;.[o, o segnintc i dos mesmos estados reclama; I Considem.nclo que e o estado do Pará, por 

Projcct(J !le lei 1 sua posição · ge:·graphica e natureza :pota;II?.O
' grapllica, aquelle dos do norte ela Republica. 

• . I que mais precisa desses profissionaes ; 
Entre as necessidades que emergem da ler Con~ider<.l.ndo que, cl'eado este curso, elle 

que nac:onalisa e regula a navegaç-.ão de ca- pc'•de fundir-se com a escola de macbinistas, 
botag m, occupa o pr·imeiro [.llano a de ~L·ear .1a votada no Senado e só pendente desta ca
e rducar o pe::;soal que se tiv,r de empregaL· mara em 3·• discussão. no que resulta uma 
nesse genero de actividade, de mod3 que economi<1. de ma.ís de 5:000$ annuaes com a 
venha t~rnar-se uma rea.lida.de e~se gr~1.nde . dispensa do pes;:oal enca.ITegado da adminis
passo dado em prol do desenvol vime~to do I tração, que. pôde ser commmn as duas escolas; 
nosso commercio marítimo e industrial ; - Considerando, finalmente, que a despeza 

Cons[derando que ~ó existe na Republie<"'. 11m ; com. <t creaç:iio dessa. escola, sendo de proveito 
estabeiecimento de 11\Struc ·ão em ue se 6de ! ·, : va · ~·" · t 

u~or. os. conheci~entos technicos_ indis-! 0 Cono-resso Nacional decreta: 
pen~ave1s a. formaçu.o desses profisswnaes; ! ::> • • . _ . • _ 

Cons~d-·rando qu:! a Escola Kav:aL UI?IU do ' -Art . 1.0 R_. c!e.:"'.do conJUnctamente ;oma 
sua _m1ssão mais complexa-a de pr·eparar e escola de m~:.-•}!'~"~l~t::ts um curso de naut1cano, 

: ~armheu·o par-.:~. a gue1·r-ã.-está situada muito estauo do Par-<~. . . _ . _ 
distante do.-; estados do extremo noríe, onde a Arf. 2." Este cur50, com~aquelle;sel!L ~:
:proftss~o do nautico vae se. dil~tando . ?om as~ belecrdo n? ~enal deMarmha sob a ~: . 
necessidades das commumcaçoes ma1s fre- do respectivo mspector. _ _ .. 
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Art. 3." Para. o pecpn.ro scientifico e. }Watioo ~CJ1'ii..t:'Aí'Vtl,l10 dn.s se:sões. púrle c r!nve 1~: 
do P.:~:8o~l: q ne. ~(; .. ~estin;1.r • ./L nautic:a; o c-:~r_:so ·~pon1l?e à . i mpren:::<.t peh· .u~l~)l~l?:~~~'· \ mn~, 

... ' •. ""' ' . •. - . • c ( t • f ( '• .f,,< . r·::.e • "'· Jrfl· 
e um pr·atíco. lJ~n·u. c~jn.:_ admis.-x'l.o os ~-ndi- cedimPnto de um mem.hro iletJ;,_, er1! ·c1uc ê 
datos aprese:Üi:t!'HO eertJ(lao d~ -~·PPI:ovn~~a~ de I ~St? o lOJI;)J' m;),~::', }1i\'>'fA"ío pnra qu:~ rn~~il üX· 

ort.u()'uez 1ra,ncm~. "eon·r:_~. ~ln~t e n.r1 t,h rnct1c:n. 11 ··~ ( . c ~ . ...,. -

'" ' .. 
m1. v egn~~ào-~a. v< ~g·n 1:ii.o • 

Anht-Mnnoht•n t\05: na v in:'. ·~ \'L\la. e a Ynpm·. 

Pl';'l,tica de um n.nno, sr~11rlo ~eis IIH'Zf'~ .-m 
~.Hn ma.z·. a: hordo dns n:J.\'Ír.ls de gtw·t·r·:J. da 
.._ • • • • . _ ~ I i • J. • 1 I TI J:l. Jll el'· 
c..1.11t.e de qualquel' pn.iz. findo() i'IUa.l prC'í'l'.n.l'iin 
o exa.me rle dPrrota:; e no~:·.(:~ pi':l.t.i(·a:-: de mn
ch1na...;; ô), va.pm·. 

Art. 4." O pess::-a.L tlocent,e ~e compnl'it. tlc 
(lous professores (.te scietwí~M~ p:n•:1. cada. um::t 
das cadeiras e um prof(>_-:s.or pn.J·n :1s cltms 
aulas, e perceberã.o os vencimentos con:-;ta.ntes 
da 't.'l.bella n nnexa n, c:;;t.P. projecto. 

P~rn.gr<~;plw unico. O pessoal da. admínis-

Ol 'ntlor·. ar:~r~if11 llonr.,qn Jda. ea~a .. n:io ptltlia 
1'1\I~Q\\\.\'í\,\' I'X)}\i\'\\I;~ÍII })~-\'(11'\t\~ 11 l'e~il1Wlll.t\ fl:\ 
C:uná1':t. rio~ St•n hor·c~ De m t~ulos. 

\ Ol':t' nJ' nuncn. r·xer·ccll 11111' n•t•Jf;(lfir·m:H!n 
t•m clisp0:>i<:-~o t,i"in dn.rn. I! PXplici ta ..ta lt•i, ~:nnw 
hont.em. 

\.' . 
pt'lli\1·0 com n tliJ·eito rpw lhe tl:tV;•. na.J·t. W 
do retiimenl;o da ca.mar<t., que tlitln~ ,,~ 
ns Srs ((epulado~ ~:io ohrig:•do:-; n. oiiSt!ITar. 

E' ehu·o flUe no.:: termo~ do a.r·t. 1,1-l o OI'atlnr 
t.inlm o llit•eito de J..>ropor á C<.i.m:wa. o m01h' 
de vota.r a. quest.;í.o qnP. ia. :;;~r rlcddit!a; 
n o presidente nüo tinha o potl2r de recn~:1r a 
sen I'C~ll('t'imetüo, a. inda. que qnizesse. s~·~ um~ 
rn~idatle JlOditL a1astal-o do exer?i~io de~sc di· 

• ' 1. ~c nrns as. < · ' , , ~ 

Art. 5." Ficn. o Poder· Executivo nutorisado aclmndo que n. opinião do ora.dot· n~o cl'il a 
a confeccionar o respect.i.vo reg-ula .. mento, de melhor 110 momento. 

r;; ·: tl· · um 
A~t. G.u Revogam-se a~ uisposic_;ües ~l;\ con

trarlO. 
S~la. das sessões, 7 de julho de 1892.-.. L 

Imüo do Brrt~il.-... t.· Jfon ·e;wm·o. 

direito , ll tll nolJJ.:'t: I'C.l_)t'C3enta.nt~ Ua, ü]_)pO~i(ilt) 
e seu c!teíe k!vant.n.r•am-se do modo ma i:; de~n· 
lll'i(lo para qu;dith;n.t· de alJsnrdo c imnlcmrel 
o pr-ocedimento tlo ora.dor; e o :sulHhel'e Yei.u 
por sua vez protestm· contr;J, o acw m;us 
inoffensivo que um lleputado pótle praticar. 

Ta.bella a qw~ sa rafe:ra 0 :p~oj~ct·) de Ia~ Veio :1. peUo a. q uestii.n da honOt't1.bilklatle. 
q':e crea um c1:r~o de nautlCa, annexo c;. ~Ias, porventur<t. por.ler-se-hia ser ma.!s l't'ê.l.nt:O. 
es ... ola de m!J.ch1msta.s, no est :o..do (lo ?ara ma,is leal 00 que 0 1oi 0 Ol'<.l.~lor na. apresen· 

I 
ta.çã.o do r-equerimento? Eutão o privilegio de 

... >professores a .. · 3:000.':;000 9:onosooo honor·;~bilicladepertence só uos aclversnriosda 
1 servente· · . • . . · . 720$000 720S000 maioria ne:5t.:! momento, e lm. de ser negttdo 

. Expediente e etc.. 1:0008000 I :000$000 em to(.l;\.<; ::ts occ:asiües ú. maioria, em nome da 
· -- ----- qual tall<t va. nu.q ueUe momento '? Não._ded<"U't~U 
,_ . Tota.l l0:720$0DO ao a.presentu.r o r equer·imento que :::0 o 1il2Iit 

ei:·a po:'que ·não de~ejtt va pre.j udica t' o pt~L'ecer 
. ..·. •., . ~ . ~ . .•. • • . } ·t . - ~ 

emenda auditiva. que ·:1 propria minorh~ a.Jlre
sen'k'l.V<l, amplia.ndo a amnisti'tl. a to·ros os que 
de perto ou de lon()'e pudessem est<\:t' con-w~· 
piados nos negocio; de lO e 12 (le Abril'! Pvi5 
quando urn homem como o orador,qne tem re
IJresenta<.to aqui o pa.pel ue juiz de paz, ~orque 
não quer perturba!' cousa nenhuma, nem 
obrigar it Uli~oria com a. qual tem guardado 
toQ,as a~ at~nções~ a ~onto de, querendo um~ 
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vez requerer um encerramento,não o fez sem i capricho a minoria, julga-se com o direito de 
primeiro ir pedir-lhe a permissão par<1 isso; 'impor a sua Yontacle á maioria ! 
a este homem querem negar o exercício de um O orador ni1o sabe si ha meio de evitar a 
direito,e obrigu,r a maioria a desconhecer o tli- tyrannia do numero. A sua intelligencia ainda 
reito exercido por um dos seus membros? Que não o descobriu. E' ainda a tyrannia do nu
pensamento reservado podia ter o oradot' ou mero que em toda a parte resolve as ques
a maioria, na apresentação do requerimento? tões Si <1 tyrannia, do numero supplantasse 
Nós, e !la e o orador, obedecemos apenas aos · os nobres deputados, elles tinham por si a 
dictames ela boa razão. i ,im:tificação ele não poder reagir contra o voto 

O. que é que se devia votar? O projecto de da maioria. 
n,mnistia. Ora amnistia quer dizer esponja 1 Mas, por uma questão, cujo alcance não se 
pas~ada sobre factos politicos reputados deli- · póde comprehender, por uma medida que ha
ctuosos. Mas, si a cctmara ainda hão tinha ! via de ser votada minutos depois, féz-se um 
tratado cles~es factos, como votar o esqueci-' grn,nde tumulto, que veio acabar por uma 
mento clelles ant"s de os ter explicado con- retirada, mais soberba elo que a, retirada elos 
venientemente? Demais, o quo é que se po- lO mil gregos no centro ela Asia! 
deria pretender com o procedimento que . Onde ficou, pois, essa anciedaçle ele todos os 
teve a maioritc ele que o orador era o orgão? momentos pela sorte elos presos e desterrados? 
Enganar os nobres deputados da minoria, Não ; a minoria não pensou bem; não refle
praticar um t1cto menos digno desta casa e ctiu que tinha o direito ele protestar fmn
cle cada nm de seus membros incli vi dual- camente pelo sen voto contra a a p
mente? Pois querem os nobres deputados provação elos actos elo governo, e que a sua 
que. haja alguem que pense que homens sen- re~ponsabilidade moral ficava salva deante 
tados nestas cadeiras venham scrvir-~e ele elos seus amigos e deante elo paiz, íicando a 
manobras, de expedientes, pa,ra praticar um responsabilidade da a.pprovação dos actos elo 
acto ele deslealdade ? Qual o pt'oveito que governo inteiramenie sobre a minoria, que 
se tirava disto'? Mas o mecanismo .ela cousa, hia votar a sua approvaç'ão; entretanto 
mesmo obrigav<1 a maioria ao procedimento que ao mesmo te.mpo concorria com o seu 
que teve. voto para ali vi ar os sotrrimentos que tem afili-

O que é que se tinha que votar? O que é gido os coreligionarios nobres dos deputados, .. 
que se discutira? Discutira-se o parecer da E' aclmiravel que os nobres deputados da 
commissão sobre um projecto ele lei.; mas n, winoria ainda queiram mais dilações, porque 
este parecer da maioria ela commissão acom a maioria não se quiz sujeitar em um acto 
panhon um voto em separado da minoria.· ele votação o pl:wo que a minoria queria 

Era preciso que se apreciasse tudo englo- acloptar. 
bach1mente e se votasse separadamente. UM Sr<. DEPUTADO -Foi um verdadeiro ca-

Si se rejeit<1sse o voto da minoria i m. li mine, pricho. 
tinha-se prejudicado a emenda que se dese- 0 SR. ZAlYIA affirma que ainda com-
ja va apoiar· prehcnclerü1 que a minona se tivesse reti.:.. 

Para combinar cts co usas antes ele entrar em raclo, quando se tratou da votn,ção · elo re
votação o projecto, era necessaria que se vo- {!uerim:ento do orador, porque então pocli
tassem as conc:lusões elo parecer dn, m:1ioria am os nobres deputados t1llegar que se tra
ou da minoria. O orador podia ter proposto, t<Wl1 de uma infracção elo regimento e que 
como propoz, que se approvasse n conclu3ão S.S. EExs. não se queriam tornar eumplices 
do pare2cer da ma.ioria ou que se começa,s:<e dessa infracção. l'vias l1Ssistirem á votáção do 
pelt1 conclusilo do perecer da minoria; si a requerimento e retirarem-se quando chegava 
camctra o regeitasse, tinha chegado ao Ull'S- a occasiào ele yoüw a ma teria principal, e um 
mo resultado. Mas rião era e:' te o meio mais e,;pectaculo a que o orador nunca assistiu em 
regular. Os deputados nil,o propõem n, re- 30 mmos ele sua vida política, nem mesmo nas 
geição ele materias, propõem a votaçi1o dellas, epocas, apaixonadas da assembléa provincial 
e a Camara depois é que as pode regeitar. ele sua terra, onde deputados que hoje teem 

E, entretanto,deante deste procedee correcto assento m1 Camara, sabiam usar e abusar 
ela maioria, como se explica que os nobres de- d'essa:s inanobras e manejos. 
putaclos que vibraram em todo o sentido a Subiu á tribuna para tornal' saliente qne 
corda do sentimentalismo desde o senti menta- nunca. se prestaria :1 ser instrumento ele ma
lisrno rubro elo Sr. Murat, u,té n,o lyrismo do nobms dessas, ainda quando isso fosse elo 
Sr, Ma,rcolino Moura, terminassem por c1ban- interesse de seus amigos ; subiu á tribn
dona,r a camara, sem se lembrarem mtüs dos n:c parn, dizer que esta resolução ltavia 
amigos que penam nas prisões e no desterro ? /sido tomada em reunião ele que <1 minoria. 

Pois e _as~im qu: se ganl~a f(wça moral tinha, cclJlhecimento, porque, ao entrar nesü1 
sobre a opnmw pubhca? E assun que, por um casa, um dos seus memlwos cln,va cto oeaclor a 

C 11m ara V. IIJ 24 
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no. ticin. ex:~ do. c~o qu~ a .. ~~~O.ri,n, _Jmv.i:t r~solvi-~1)?,l'dc:::.1.1~~ento de uma d<tS m:üs hella.s cidad~ 
do, com u tntUito dt:. fitciirt.u ,1, p<~SS:lgern tlo ~_l.t 'C mo~u. 

ro·,·eto de ~trnui:-;t,i:J. nJim de c 11c • • li ~:-:e • · ,~ • • ·c r 
remettidu para o Senado, para tc·r cons:tgT;.u:::Io c.ln·ig·· no Sr. g·eneral Bernardo Vasques e;n 
defi.nitivn. e )Jclr::t 1hzcr cc::::~ar o~ tranzes por tC'legrn.mmas energicos e que conteem refe-. 
que c~t:i.o pa~snn!lo _ illust.re::; <'Ondtl:tdrtos l'<:'-ni:ins :ws :tmigos do Sr. Demetrio Ribeiro. 

J .:< essa cnerg-m. (e pa <.l, vm exp tca-se, ])oeém 
Explica.ndo d:1. triburw, o proc•·dimcnto que pe1t1. int.lignaç·ão do momento. ' 

teve, cli~o satis!hJ:.;.i.o á opinii'i.o pulJLica repre- Passa a fh.zer á Camara a narração do 
sentadn. pela. imp1·cn:-;n,. e p ova quanto c:.tl:.un proccdimrnto político do seu colle.:!a pelo Rio 
em :'('ll t•:spirit.o n.~ consirJerar;i,es <pw qtial Granctc do ::-;ul. desde a. sua. retil·ada do ao. 
quer org·:i.o de Jlllhlieida.de se jnlguc no dii'ei- ver·no peovisor·io, quando os ~::eus (l.rnigo;- o 
to dn li•zet· a. :·1·speito da. ,-m·tlade, s:.t.l "''· a :-;ua. r·eceber;t,tn em Porto Ategre com 1estas l: 
re,;:pnn:-:ahilid:uln. 11:1, c~per·::tn<;:.~ de que. de m·n. h:wqw•tp~: ató o seu rompimento com o p:tr
em dc!:tllt.e. 011 :-:c·.ia pelo seu p:,.ssa.dn. ou ~Pj:t . tido reptriJiiea~lt.l e~ ;'t ligac:~.o q.ue ~· Ex. en-
elo~«!ll t'{~S,~Ill.c! .• ~t.• lh1\ 10111.·m n.ee~\1:-:ac·,:,cs t:• .,, ·• •• -, • , . , ) • 

que nüo lllei'(•.c:e. po:sl.tJ do a,ntig-o elemento conser,·:ulor·. 
Sct·:·,, (':.1.pa1. de eeJmllwi.i.<!l' muitos ('l'l'd~. SolweYciu a. reYoluçiio rle 1~ de novembro. 

ser:·~ mesmo ea 1:1.7. ele Jhl1:1s mnit ·n 1 ·c- · ,· :- · ... · 
ltensin:is : ma:; i1a. unm c:o 1sa. de que n:"11l ~~ ,,,~ Ca~tllllns . :\fo:o;tJ':l. como S. Ex não :tdhe
C<LfJ:IZ. e'! de~ JH':II.Ít·:t.r· n;1. ,·idn. puhliea nn pat·- riu :w golp1~ ele E~tado. apezn.r de que não ter. 
tic:ulnr·. urna. r.ll~::;l<·ald:tdP p.tt'a l'tJIIl quem rp~t·r· c~nt:i.o a dcclar·a,:~:io que lhe com1leth1. diri~i!· 

a,, •• _l'. ma.t'l'e 1:1. .leot .oro. e como o go,·m·not ,, 
Tem c·onclttido. (.l{11ilJ 1)1~ 111, 1, 111ito IJr.'•il.) Riu (~t·:urtlc toi nllnnl tcl' ús mft0s 1l0 Sr. !!e-

lll~l':d. H:Lrrcto Leite e Dr. Barros C:.1.ssal. · 

O ~r . ..:~lei :lc:-~ I .... i.Iua. n ·m ú. r.!'i
bun:t pai'i.L re pomlee :.to seu illustt·e compa
nllell'O de ba.llC<I.tl:t, o ~~· Derller.t·io Ri hei t·o. 
que J:ontem t.ri.l.tuu do:; acontecinwnto::: d11 Rio 
Granr.le elo Snl. ::;. Ex. fez diver·s:t:'Wecus:.t~<IIC:5 
a?Sr. Vice-Pl'e idente tl:t u.~ ~publi.-a, imme-

< f. J . ~ H • ... L • 4. "! t.. • 

proposiçues s0brc a polir.ic:.~ rlo-:,;·randen,-e. ús 
q U<Les ? orador ,·ne oppor a. n:trl'açii.o fiel de 

Não vê em que o Sr- marcclw.l Floriano 
Peixoto jú .. 1~tltou a.o~ <:ompronü~sos que tomou 
qua.ndo assumio o gove1·no da. RepuiJlica pela 
revoluç:io de 2:) de novembro: n:.i.o sa.be r.m 
que S. Ex. mm·eeeu a accu:o;aç:iio cb perfido 
que lllc n~z o nobre depuwdu. censur;.tndo a 
S. Ex. a. lingu<\.gem cncrg-ica com que clicwu 
ao general Bern<tnlo V;tsqtte::: o proc:edimencoa 
tomar em 1hce d<ts :uneaç::.tS tht canhoneira 
:iliurajo. 

o orador e um dos que fa.zem justiça á C'Ol'
recçfto d~ caracter. ao IXttr iotismo e a.o senti
meu to repubi.cano do nobL·e deput<.tdo pelo 
~io Grande do Sul. 

O que lhe censura.. e que combate em S, 
Ex., são os seus desvios pollt:cus. rovindos 

emgm a 2 com que at::o e a. quaesquer 
indivíduos que lhe par-::çmu querer trabalhar 
pela Repuulica .. 

··· O noure depmaJ o acha que foi perfido o 
: -procedimenw do ·sr. marechal Flol'iano, e 
_.ousa pàr·a ~.:om S. Ex. dt! expressões que não 
.. devertam fi.gu.·ar nas rer~renc.as ao c11efe do 
i: Es~o. Não as merecia q:uem tão patriotí
:. > ca.mente procedeu evitando o compl~to bom-

E~t.es. apezar ele que o estado tinhn. jil. nma 
('on:::i.i• uit;úo t•::-publicana, entendet·am derer · 
ckcr·ew.r pot· clle um;.1. nova constil.tliç-üo. Co
mt~t;On dahi o s ·n gr<.tnr.le numero de erros. 
Clteg-:.tr:.tm :.to ponto de n:io ter nem :.\migos :l 

q: 1em uome:tss~t~l p<tr•~ os cargos de a~ltori-
, .. .... . 

po:::tos de membros do partido repul)licano ou 
do partido federal, jú. desgostoso com a poli
tie<t, do g-rul_)o do nobre cleputado o Sr. D~me-
tno 1 Jetro. a 1ac o ao 10nra.c o ex-mm1str 
da agricultura, o Sr. Antão tle Faria . 

O governo do Sr. Dr. Barros Cassal não 
tinha apoio na opinião. estaYa em uma tristi· 
sima. situa<;ão q:ue m 1is se a.ggravou com a 
l\'UIÜf'to tlo Congresso de Bagé, quando o par
tido íeclel'al, representado IJelas suas influen· 
ctas eni todos os município..; do estado, Yotou 
solemnem ·nte que elle não represem.:.tYa o 
pensa.mento da. r·evolu~~ão de novembro. 

O Dr. Bar·ros Cassal fui obrigado a entre.~<lr 
o governo. Ent<.i.f\. si o havia de pa.s~ar i.l•) 
par . .ido republicano, p1·ef~riu entregai-o ao 
::>r. Visconde ele Pelotas, que repr;;senmrtt o : 
partido federal, de que ê chef~ o Sr. con~e
llleirv Gaspar da Sil veim Martins. O pa.rtido 
repu rc:.u1o uao o puc e to etar ; m a <.\S ~t .• ~ 
arregimentad_as n:1. rronteim, e ac:udiu a to· 
mar <t admin1str:u~~ão do Rio Gra.nde do Sul: 

A torça i'.:d ·ra.l nmnteYe absoluta neutr:1li· 
dade em wdos esses acontedmento~. 

Foi o qu*.l houv . .: . EmbJra <t R:~publica, nau· 
íhtgue c.:m tod.os os estados da União, elht ~il 
de triumphar no Rio Grande do Sul. (.lltuto 
bem.; muito bem.) 
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Vem á mesa a seguinte 

Declaro que na sessão de hontem achava
e no recinto na occasião de se rec uerer v o-

ta.ção nominal e votar-se o projecto de n.m
nist.ia com emenda approvando o estado de 
sitio, só retirando-me dahi depois disso. 

SaJa das se~sões. 8 de ,junho de 1892.-.Jorio 
Vieira. 

viío a imprimir os seguinte~: 

PARECERES 

Concede liccru;a ao Sr. deputado k11.niUal Falcüo 

~ ~ 

poderes o requerimeuto do Sr. deputa,rlo Dr·. 
Annibal Falcão, pedindo licenç~a par·a. ausen
tar-se desta. capital. por assim o exigir o seu 
estado de saude. o que provou eom attesta.do 
medico.é a commissfi.o de parecer que se,ja con-
cedida a licenço.a requerida.. · 

Sala das commissões, 8 dejulho de 1892.
Cesar Zum a, presidente.- Frcdeí"ico Rorges. 
Baptista ela M,tta. -Leonel Filho. 

N. 30-1892 

Pontes de ll-fi1·anda pam ausentm·-se de.;trt 
capital para tratar r.le str.a saurle. 

A commissão de petições e poderes, tendo 
presente o pedido de Lcença teito pelo Sr. d.~

. putado Dr .. Joaquim Pontes de .Miranda, visto 
; ~bar-se doente, e de parecer que seja con~.;e
• dida a licença solicitada. 

Sala das commissões. 8 de julho de 1892.
Cesar Zama, presidente.-.z:'r·erlerico BoJ·ges.-
Leonel Filho.-Baptista da Motta. · 

N. 31-1892 

cente Jlei.-a rle Vasconcellos p111*r.t àuse•1tm·
se desta capital pa-1· motivo de m.olestia em 
pessoa de sua familia. 

.. A comm.issão de petições e poderes, tendo 
presente o pedido de licença feito pelo Sr. de
putado Dr. José 'Vicente Meira de Vascon
cellos, para ausentar-se desta capital. por 

molestia grave em pessoa de sua família, é de 
par·ecer que sej;t conced.icht :1 lil:ença soli
c'tada 

Sala, das commissiies, 8 de julho de 1892.
Ccsrr.f Zrt1i1a, presille.nte.-f'',·cderir;o Bor:;es.

concl Fil!1.r, - )rr ti~tr d . r. r. ' 

Vae a imprimir, pam cntear na ordem dos 
trabnlbos, o :"eg-ninte projccto: 

);'. 09 - 1892 

-·'l1 1lo;·i.~" o (Jf' '''C'I'i1.tj rr. co;?ccrlrJ,· rt. .los[: .. 41![/H.~lo 
l'it_~i,,·a t; OHlt'O (1, CIIIZ:O:li'I!C~:rio, 1!.'10 C ')OSO, rfl!• 

l'rtnl,: .'Jú rv1i!O.'!. dr• l'.nllt cs!·tHrÜL rfr: fi:n·o de 

fac;.os do domínio publico. 
Si a administraçã.o da noss(l, primeira via 

ferrea deixa~se a ctesejae sob o ponto de vista 
ela disct pUna, n~.o basw.l'iu. esse mo ti v o para 
explicar o atravancamento elas e$taçõ-.s prin
c:ipa..:s de sua imm ~ns<t t ·t~de, e sobretudo as 
que se acham no percurso urbano e subur
bano . 

E' que nessa ultima. parte, sobretudo,já não· 
ha espaço sutfidente par·a armazens e accom
modaçües corr-espotldentes ao grande accumulo 
de caro·as e mett:atlorias, que todos os . dias 
affiue~ aos peditlo5 do int:::rior e ás necessi· 
dades da exportação. 

Accresce ainua, que <1 região suburbana 
tem-se povoatlo e desenvolvido muito· alem 

• .• ~ ' ' I 

' . na, aind<1 mesmo com a melhor adminis-
tr-J.çiio, muito difficil o serviço de trafego nessa. 
parte d<1 linha. _ .. . : 

Nestas condições, esta.ndo, por assim dizer, · 
o serviço do~ suburdos encr-avado no mesmo .. · 
leito que ílLz o ser·viço de longo curso, essa.· 
complicação é mo ti v o imminente de frequen~,~ 
tes desastres que, victimando os viajantes~. r~: , 
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mediat<L r·ea1izaçiio sem onus aos coJi'es da 
~niúo, sem Je~lttlca.r a renda. (lit G • .;;trad::L, p::!
dmdo apanus <t pl'ele.re.nci<t e sendo tamhem 
co?veuiente que. sem on~rar o Thcsom·o pn
bltco, o Congre~so Xaciona.l <Ulimc a. iuida
tiV:'" in di viu:li.\l, pl·omoYentlo o l)i'Ogt·es~o llo 
pa1z p ·lo d· sc11 r o h· i nwnto da::: iw lu~tl'l;I:S lo
CUL'S e no,·os c mai:-: 1hcei~ mPio . .::: de u·:ws
porte. entendemo,.; qne cs~n. eonces~ão vúde . . . . ·~ . 

ticion:wios que ::::da. uma liillta auxiliar e.nilo 
concurr·entc <ln E:::tratla de Ferro Centrtll do 
Jkazil, e t:tnto quu s~ oln·ip:a.m '" a.eeit.l.t' o::; 
es ,u o::; que ,;a ttYercm sido feitos. mede<tnte 
indemnisação. · 

Pedem, entreta.nto, n.lém do dii'eito de llcs
apropeütçiTo. sem o q ne seria illnsoria a. con
ce.sstio, :1 isenç-ii.o dos direitO$ sobre os ma.te
ria.es ituportn.dos. verdadeiro e immediato 
auxilio directo ú industria ctne "Pretende ex
plot·ar e qm~ julga a commissã.o de obras 
pnbl~cas e colonisação razon:veis e no espirito 
da le1; entr-etanto accrescent<tm <lesses )edidos 
o c a zona priVII.egta a. etc .. 20 kilometros e 
o :pr~o ~e 50 êJ.nnos,_ contra. os quaes entende a 
commi:Si!ao dever se msurgir 

(. · - l ' ... '" c; 

colonisaç:ão que no momento ac:tnal. em que os 
estados, por' suas leis e:Sta.do~les, a.lJotínLio as 
zonas . pl'iYilegiadns, consa!!"l'<llll a UIJerdade 
Lla vi<i<.,iio 1errea,. como se dú. em S. Paulo, e~
tn.do va.stbsLmo, Cl't"\. illogtco que no pe<ttt~no 
territorio clü Disti·icto Federal subsistisse es::'e 
anachronismo. 

Q~mnto ao })1'\.tzo ç1ne requerem os peticio
na~ws, é por demais longo, porque, si é neces
sariO que os capitaes empregados em uma. 
empreza de qmüquer ll<Üi.weza r;;tirem ~eus 
proventos correspondentes, ê justo tn,mbem 
9-u~ esses não s~jmn 1entdos ao ponto tb J)l'e
JUdlcar~m qua.lque1· outro interesse <le orttem 
superior. 

Ora. si a empreza for levadêJ. a effeito nns 
eon çues a que se )?rO])Õe L e « auxiliar » <t 
_Central, ella ac:ompa,nhará a fortú.no. dest<.t, 
~qúe. não poderá. deixar de ser prospcr:1, pelo 
i}~Q~stante desenvolvimento do progresso do 
:~~~. e nestas condições, cont<.:.ndo com o r-apido 
P!:f~.~~nvolvimentc• de nossas inuustrias e cresc:i
f.~~n~o: •. de dia em dia. maior. de nossa expor
~~~,:ej~portação, entende á commissã.o que 
~~:prctzo menor e· sufiiciente para compensar 
~-:.i~:.·:· •.. 

o~ S'-Cl'ificios dos c:1piti.\es empregados. na em. 
lJl'CZi.l,. 

Em vista destas considera ~íjes e a commi-:.. 
~ii.o de ohras pn blicas e colonis:.wão de p:tret:2:· 
([lles~jaapprovado o seguinte projecto de lei: 

O ConoTcsso XêJ.cional decreta: 
Art. 1.'' Fica o Poder Executivo a.utorizatlo 

'U conc2der aos cir.ladiios .José A11gu~to Vieim 
e .José Dias "Maynard a, construcção, uso n gozo 
de uma. c~trad:1. de fet'ro c1 ue, partin1lo de 
Sn.popembtt, Yá t.et·mimr na i11m do GllWr
ni.\,\IOl'. l'e:-pt>.ir.an.1lo O:' tlieeito::: 1.le teeceil·n:;. 

:\rt. 2." E~s:1. cstt·:.l.Lltt de fct·ro teeit a bitola 
da. E:-:ü·adn. d<~ Fer!'O Centml. adopta.t·ú. sua 
t:1.helb de tari1ils, tlc,·cndo scrd:tda. ao tt·atcgo 

que SéUS r,'Clll'80::i o p:rmit,tircm. 
Art. :3." Ficam concedidos o llil'eito tlr tle~· 

a wo t'i~1 ~1o.contorme a Lei e aisen ·1.o do~ (\i· 
rei tos a.d ua.neh·os p<.tra O-' matcrhtes import<l
dos cxdusi v;tmcnte destinados à consu·nc:ção 
e do material rodante e fixo, que nã.o ll<lja no 
pa.1z. 

Art. -1 . •l Esta, conces~ão ::;erit pelo tempo de 
30 ;umo::;, sem gar;"Lnthl. de juros, nem zona 
prlvilegiacht, com reversão à União, 1indoo 
prazo; ou antes,medeante accordo. 

Art 5.n ReYogam-se as disposições em con
trn.rio. suhorclinanllo-se todavüt á lei de Yia
ç~ão que for appl'ovadtt pelo Congresso "Na
cional. 

A.ntonio Ol!JrLt1;,o, presidente.- Urbano .llíli'· 
condes, relator.-Jollquim Perna·mbaco.-[&Q 
do Pl-.t(lo.-.Josd Be'Oilaqua .- Gw·cia P:re~. 
-. ose " liÇJt!s o · tí ~,acs.- nsco a;;·azsa. 

O SR. Pr:.ESIDE::'\TE designa pa.ra amanhii: a 
se~ruinte OI'llem do dia: 

Primeira parte (até ás 2 horas)- Yotaç:ão 
da.s seguintes ma.terius: 

Do prQjecto n .12 A, U.o Senado, approvn.nuo 
os :.tetos do governo referentes aos :tC'on-
tecimento:;; de lO tl.e a.bl'il e constantes do:: de-
cr·•~tos de 10 e 12 do mesmo mez, com voto em 
separ-ado, e concedendo amnistia a todos os 
cidndfws tletidos e destetral.los por forç;\. tlu 
decreto de 12 de abril do corr·ente <Ulno ~2' 
discussão) ; 

Do parecer n. 2i, deste anuo, concede~do 
licença. a.o Sr. (bpuhdo Fl'ancisco Ferret:a 
RabeUo p~tm tratar de sua, S<tmle (uiscussao 
umc::.t) ; 

Do projecto n . 52, deste anno. reguland~a 
concessão de a.posenüuloriu a.os funcciomtt'I~l 
publicos. de ace1.1rtlo com o art. 75 dtl. CunstJ· 
tuiç~o Fedel'al (ta discussão) ; 

Do projecto n. 43, deste anuo. autorisan~o 
;i, abertur·a do credito supplementa.r necessaJ.'IO 
pa·ra pag<.unento do a.ngmento de vencimenWS 
aos teleg-mpllistas de la' 2a. e 3'1 claSS2S da Re-
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pctrtição Geral dos Telegraphos, ele conformi
dade com a lei n. 26 de 30 ele dezembro de 
189 I ( Ja discussão) ; 

Do projecto n. 55, deste anno, autorisando 
a despeza, no exercício corrente, da quantia 
de 486:215$, para acquisição e adaptação de 
um predio p<wa o quartel do regimento de ca
vallaria ela. brigada policial, para diligencias 
policiaes e para varias obras no quartel da 
rua dos Barbonos (2a. discussão) ; 

Do projecto n. 225, approvanao, na parte 
que compete ao Poder Leg-islativo, o contracto 
celebrado a 3 de fevereiro de 1877 entre o mi
nisterio do imperio do extincto regimen e o 
Dr Paulmo Franklin do Amaral !Barão de 
Caninde) para o alargamento e ·prolonga
mento ela rua de Gonçalves Dia.s, desde a rua 
da Prainha. ate ao largo da. Mãi do Bispo, em 
Ü'ente ao mar(3" discussão); 

Do projecto n: 44, deste armo, 11utorisanclo 
o governo a conceder l)ermissão á Companhia 
Mogyana de Estradas de Ferro pc1ra construir 
uma linha ferrea dupla da estação ela Ressaca 
ctO porto de Santos (2" discussão) ; 

Do projecto n. 50, deste anno, autorisando 
o governo a conceder seis mezes ele licença 
com os resrectivos vencimentos ao Dr. Ma
noel Silva Mafm, juiz elo Tribunal Civil e 
Criminal, para tratar ele sua sauele (discussão 
unica); 

Do projecto n. 46 A, dando providencias 
sobre as promoções ele 7 ele janeiro ele 1890 
(2" discussão); 

Do projecto n. 57 A, deste anno, prohibindo 
n. concessão de honras militares de official de 
terra ou mar a qualquer ciclauão brazileiro e 

" dá outras providencias (I a discussão); 
1" discussão do projecto n. 16 A, ele 1891, 

julgando digno de ser tomado em considera
ção o projecto n. 16, deste anno, creanclo o 
Jogar ele conferente para as substancias chimi· 
cas nas alfanclegas ele I a e 2" ordens ; 

l" discussão elo projecto n. 68, reduzindo a 
nm só os quadros de officiaes creados pelo re
gulctmento ele 17 de janeiro ele 1874 (art. 232) 
e pelo decreto n. 8 de 21 ele novembro ele 1889, 
com a denominação de «Quadro extranume
r<wio. » 

I a discussão do proj ecto n . 59, concedendo 
á Companhia Piscatoria. Sul-Americana os fa
vores elo art. 3° §§ 2' e 3° do regulamento 
Jn<1nclaclo observar por decreto n. 8.338 ele 
17 ele dezembro de 1881 ; , 

I" discussão do projecto n. 21, deste anno, ' 
isentando dos direitos de importação e expe
diente todo o materia.l e machinismo clesti
Mclos á construcção ela Fa.brica de Tecidos 
P<wlista, na comarca de Olinda,, estado de 
Pernambuco ; 

I" discussão elo projecto n. 53, concedendo 
isenção de direitos ele importação, excepto o 
de «expediente», para os materia.es desti-

naclos á illuminação ele Piracicaba, em SU.o 
Ptm1o, contractacla por Luiz Vicente ele Souza 
Queiroz; 

2" discussão elo projecto n. 7~8, reformando 
o plano geral elo orçamento da Republica., ele
terminando o modo ele organisar as leis da 
receita e despeza publicas. 

2" parte (ate ás 2 horas ou antes)- Dis
cussão unica do parecer n. 28, deste a.nno,in
clef'erindo a petição elos commerciantes e in
dustriaes do Rio ele Janeiro contra o imposto 
elo fumo crea.clo pela lei n. 25 de 30 de de
zembro de 1891 ; 

Continuação ela. 2" cliscussU.o elo projecto n. 
42, deste anno, autorisanclo o governo a emit
tir ~tte 100.000:000$ emapolices de 200$a 
1:000$ para emprestimos ás emprezas inclus
triaes existentes na Republica; 

Discussão unica elo projecto n. 254, autori
sando o governo a mandar pagar o meio soldo 
vencido e por vencer a D. Maria Joaquina ele 
AlbuquerquP, viUV<l. do capitão Laurinclo Jose 
da Silveim, D. Rita de Cassia Soares, vi uva 
do capitão João Antonio Soares, e D. Isabel 
Hoffmann, mãe elo alferes Henrique Hoi~ 
mann; 

3" discussão do projecto n. 247 A, elo Se
nado, crea.nclo umtt escola. ele machinistas no 
estudo do Pará; 

l" discussão elo projecto n. 54, concedendo a 
D. Henriqueta Ccl.rne.iro de Mendonça Faure, 
vi uva do Dr. Antiocho dos Santos Faure, uma 
pensão mensal ele 200$000 ; 

Discussão do projecto n. 244, elo anno pas
sado, elevando a. 50~) menaes a pensão de 
7$500 que, independente ele meio soldo, per
cebe D. Josepha Mattos Pinho ele Castilho; 

Discussão unka do parecer n. 145, resol
vendo sobre a petição ele Joaquim Alves Fer
reira ela Gama e sua mulher, reconhecendo a 
incompetencia elo Poder Legislativo pa.ra fazer 
nomeações. 

Levanta-se a sessão ás 5 e 1/2 horas da 
tarde. 

41" SESSÃOEM9 DE JULHO DE 1892 

P?"esiclencia elo Sr . .Toao LoJJes 
(1° vicc-p1·csiclente) -

Ao meio-dia, procede-se á chamada á qual 
respondem os Srs. .T oão Lopes, Azereclo, 
Atha.ycle .Jumor, Pauh Guimarães, João ele 
Avellar, Cn.ntão, Matta Bacellar, Augusto 
Montenegro, Casimira Junior, Rodrigues Fer
nandes, Nogueira Pal'a.nagua, Pires Ferreira, 
Martinl1o Rodrigues, Bezerril, Justiniano ele 
Serpa, Frederico Borges, Jose Bevilaqua,Gon-
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' çalo de Lagos. Nascimento. Alm;_nio Affonso, l-Julio de Castilhns Bor;es de Medeiro<;:! A~· 
d . C t C . J . - ' o ..,, ~SIS Pe ro Amenco, ou o art~t:-:o. oaq~nm : Br:.tZil, T!wmaz Floi·es, Homero Baptista. Ro· 

Perr:ambuc?• Ray:nundo Banclen•:.t, Anmbal cha Ozor10, Cassiano do Nascimento e 

,; o ~ t , 

Rios. Garcia Pires. Sevel'ino Vieira, Simtos 
Pereira, Milton. Francisco Sodre, Dionysio 
Cerqueira, Ba,rão de S. :\Iarcos. Prisco Pa
raíso. Hora.cio Costa. Nilo Peç:mha, Urbano 
Marconcles. Cyrillo ele Lemos, F'1·:.tnça, C•tr
valho. Baptista. da, :\Iott,a. Fr·ües da, Cl'UF. • .Al
cindo Gua,na.ba.r:t. Sampaio F~·rraz. - Fnrq uim 
\Verneck. Vinhacs. Thomaz Delfino. Antonio 
Olvntho. B:ldaró • . Joiill Pinllf'ÍI'II, Paci!ic·n :\[a~-

., . - ~· 

"" 'r"'' ' 
lho. Cha.gas I.oba.t-.1. Ah·xa.wh·c ~tocklf't•, 
Frnncisco V(•ig-:1 .. GrHt~:a!'·c~ CluLw . .;. YintJi. 

• I I~ 

Chagas. Domingo:-: Hudtt1 .• Cu:-:1a :\lal·ltado. 
Domingo~ Porto. Pallct:t, FctTl'i 1':1 Pit't'~ .. ll'li'io 
Luiz. Berna.l'dino ele Campo:-:. Ft·nnci:o:~:o n;i-
cedo. CCS:ll'IO J Clt <L • llll111r. . lll':tC:O: ;u'l'll~. 
Car,·alJtal. :\Iut·sa .. Pa.nlino Car·lns. Cn ... r.:t .r n
nior. Alrredo EU i~. :\f11reii·a. «la Si l\·~L .. \ lnwi« m. 
NogÚr.il~t. RuhW.o .lunioi· .. Julio de ~lt~:-;quita. 
Br-nzilio dos Sn.ntos. Lct~poldu de Butitl'e~. 
Caetano de Albuquerque. ~Iarcian«J ll<· ~ra.
ga.lhães. Etluarcto Gow;~d ,·es, Alcides Lim<t e 
Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 

O SR. PRESIDEXTE:..-Nomeio os Srs. Jose 
H•,rn.cio e Costa Junior para substituírem. na 
commissão de fazenda, os Srs. Marcolino 
Moura. que pediu dispensa, e Corrêa Rabello, 
que se acha doente. 

PRDIEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. . 
de I" ~~ 2'1 ordem. 

Nln:.nwm pedinrlo n. pn.lavro é encerrada a 
tti~L·tt~s:1o e adiar la u. votnç;.1o por 1alt<t de nu
mero do prqjccto n. 16 A -

S;1o successivam .. nte sem debate encerradas 
as Sl'guintes discussões: 

Jn discussão do projecto n. 16 A, de 1891 • 
. iulga.ndo di :no de ser tomado em consideração 
o )l'(~iecto n. 16, d~ste anno, creando o lO;,trar 

Viçosa, Fonseca e Silva, Fonseca, Hermes, A - 1sençao. e re1 os e 1mpor o, e . 
berto Brandão, Oliveira Pinto. Jo::~quim Bre- de expediente, para os materiaes desuna· 
ves, V~rgilio Pessoa, Luiz ~Iurat. Ericei Coelho, dos á. illuminação de Piracicaba, em S. Paul~. 
Lopes Trovão, Figueiredo, Jaeob da Paixão.

1 
contractada por Luiz Vicente de Souza Qua· 

Ferreira. Brandão, Costa Senna. Alvaro Bo- roz . 
. telho;Americo Luz, Monteiro da Silva, l\Iar-j Entra em 2a discussão o projecto n. 28, re
~ho Prado, Domingos de Moraes. Cincim.'l~to formando q plano geral do orçamento da ~e
~aa., Fleury Curado, Fernando Sim.as-, Sc:hi-l publica e determinando o modo de orga.ni23t 
Jlíi~h.Jictórino Moilmiro, Pereira da Costa, I as :leis da receita. e despeza publicas. ·. . 
.:.:.~:::r . ...... :. • - . . ... • .. . 
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O Sr. Ca.siluh-o ~Tunio~·-i\;"io ( qnc jlt'r·c0de :\O Pl'o.icc-to. procnm.ndo justificar 
estivesse eu, Sr. pre,;idente, tomo que· bol:ldo 'a. r~[iJl'll1:1. JH'Op:,:;t:t. tliz (I -'l'!-:'Uintc: 

. ""'• ..... · . ,, .. , . "' .. . -
em discussão. em di,·er·gencitt singular cóm a. 
illnstrada commissi'io de (azenda e orç~:tmento 
e certamente não virb a:•·ora im )Ol'tnn:tt· ~L 
Camara., nii.o azJoi,uf,,s) ma.l ac:cost.nm:tth" :'\s 
exposíc.~ões despretNteiosa s.dcspida$ de ata, vim: 
e louça.nias de linguagem e. pOI'\'C!lttmt.pouco 
attrahentes e com·iü:tl.i va.~: aos que se \!111\1-

prazem 1·om n. polemica a.t·dente que as lucta~ 
pal't,idarias costum:tm snscit<U'. 

E.nn 0.ntrdanto. l'nlllo j;i, trwe oce:tsiiio 1le 
nutm·. lm lli:t:::;. n illt1~tr:1do l'l'\H'C:'l'l11.:t nte tla. 
C:1pi!;~.l Fcdel'al. n ~~·. Alei_nd11 r;uauah:t.J~:t .. 

. . 
:'t' t.t•uha. a. C:lltmt·:t. uc~.· up:1clo t:llll\ :.t=' (pH~stC:e;-; 
fJIIl' u prt\ieel.ll I'IIVOin~ e qtw a, tli:::cu::::-Jào lw 
tle Ji•t·<·u..::unt·rd.e :o:u~dt~I.L'. 

(I~ [ll'uhlmn:I:O: [IOLil.ieoS ![lW I.;LUI,u 110:' f.t .. 'lll 
p1·enecup:uln hfü1 ~~ ·t· I'PSt 1lYidos. e:'Lou t'l't'l.n. 

IIUI.Í~ ll<fc lll Jllai:-: a :• r · 11 l • 11 ·1· ~~~· • 
mcnto da:-: p:tixi'íe::: pa.J·tidn.ri ·~. (JUal!lln ma~:-: 
acct'\1 tua.tla.men te se :wig-nl·:n· na con:-:t.:il'IH:i:l 
nal'ionnl a uecu:::sid:.ttlc iuw. temo::: tt~do::: dt• 
pai: c tt·anquiiidade. p:tr<.L ::;er pn·cenc.:hilb. a 
:~lüt missão c i vilis;,u..lorn. <• q t 1e e:-:t:"t. de::: ti nalh 
:t 11aç~í.o bl'azileim 1ia. America do Sul. 

Quanto ao pl'OlJlcm;L cconumicu. que cu
tende com a r.lb:tribuiçií.o da, riquez:t, com n::: 
meios de aproveitarmo-nos Lle todo::: o::: 1'('-

. ~ -
1~·v~rciro tle 18\Jl '1'--•il--:,'ol'mOH co:,,JJfetrunenle 
o ·i'c-,i . r~~,m '~ "' rJI'O 1; i1,:a ,, o f' ';·{a::ICJ1to e o 
Podar E.•:ec;rt~~;o, rc:.dmen <tt1 ,. :t ,..~ · · -

Vt\,m ;t~ leis ([\\(' deh~I·minasam :\. f,:n·ma de 
di:::c11tir c vot:-u· :1 s It~i;;; dn, t'Pcri ta. e de~peza. 
publicas, dentro tias ií.lt' llllll:ts dechlt·ad:ts 11<1 
C(Ju~r.ituíç:lo politka, do Tmpt.•rio. n.intb não 
modificall:ts not·e: . .duwn l'el_)ublicano H~Llera.tivo 
Pm que e:-:t<LIIl<.I:O:. 

E' as~im qne as lt•i:-: de 1:') tln ü,•zemlJro tlc 
18:->o. quo dete:·mill:t. o modt• pel•1 qual 1levc 
Sl.'l' :lJli.'CSCitl.:ltÍI_Il) f:al:liii,~Oda l'CI.'('Íf.il. I' ÜI'Spí'Z:L. 
:\. l.:·i 1\P -l•k Olltllbro de· 11-\::I. t ill'll!•l.t•t·mina. 
··llrt!pt'll' :1o 1111:11:-lt'tl' a lliZI'llll:l, tt:t qu:tl idadc 
.te )H'l'~ídt•Jrle du Tl'ib1111ai du Tl}(::'ul!l'o. n:-::::i
;.!'llat· e n}l: 'l':O:Cill~n· annnallllt>lllc. :tt.é no llit~. 8 

• o • -. • • • 

'-• (' ( ::; 

responsa·,eis. em rehH:Des clil'eetn.s com o 
Poder Legisl:tt i ,·o. nm::: anxilhwes 1lo Pre
:;identn da. l:epublica.. inc:nnbindo exdusi
v;:~omentr·. :10 Cong-res:::.u Nn.ei._nml det~ret.a.r as 
dr•spr:wts e imp:·w os l;ri!,ut.os nee-'ssarios ao 

Que o estado actual d:l-S no:::~<l:':! fin:mc.~a:': =-et·\·ic.:o pulJlico » 
~ão é de facto lisongeiro. não h<.1 riuem o Do trecl1o d :ado ::::e evübm:ia. el<1ra.mente, 
Ignore; isso tem sido dito e repetido em todos que <t principa l pt·coccup<uJfiO elo illustre 
os tons; mas dalli até ir ao extremo de u.n- l'elator da commis~ão foi adáp <l r ao actual 
nuncia.r o proximo adv-ento da lxtnca.-rota. ·é . regimen a~ normas nrt;;;;'trnentarias ::tté ::tgor<t 
realmente .não ter a intuic:ão clm·a, e nitirl<t seguida.s, mais cornptttiveis, segundo o seu 
(lo problema, é querer, á~ :fina. lorç::t., desc~· r modo do vêr, com o sy!;tem:), parlamentar 
do p~destal em que temos collocado o pa- por nos conci~mnado . As lei:-: preceituaes cl<.t 
~roe1ro elo nosso orçamento, o gm"trd<t pl'in- constituiçã.o imperial. diz o illustt'e - relator 
crpa.l das finanç(l.S da, na,scente Republicu.. d<t commissão, estão toda,s revog:ad<tS, attenta 

de _q_ualquer outras· considerações, estudar o 
:pro.Jecto da commissão, :.1fim de que a Camara, 
collocada sob o ponto de vist.t da nossa si
tu~~ã.o real, possa a valia r quanto e elle de
ficiente e attentarj.o dos principias ca.rdeaes do 
systema que nos rege. 

O illustrado relator da commissão de fa
zenda e o~mento, na exposição de motivos 

á d.iversidacle das clispõsiçües ii:t constituição 
repu · tcttna, que nao recon 1ece mmis 
ré'spons<t'Veis em relaç~ões directas com o Po
der· Legisla, ti vo etc, etc. .Abnntlando nestas 
consüleraçc·.·es e querendo tornar bem cl<tro e 
patente ? seu moüo de pensa~, accres<:enta 
ainda o Jllustre l'epresent:lrnte de Alagoas : 

«0 art. 37 da eonstituiç:ão do imperio dispõe 
no n. ll que principiará, na Camara dos 
Deputados, a discussão das propostas feitas 
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pelo Poder Executivo; no art. 55 dá a formula face elos artigos citados pelo illustre relator 
da remessa elos projectos ao Senado nos se- ela commissão ele fazenda e orçamento, que 
guintes termos : -A Camara elos Deputados não devemos aceitar as medidas contidas no 
envia a. Camara elos Senadores a pr·oposiçao projecto. Mudado o regimen, conderr:inado o 
junta elo Poder Executivo (com emendas ou parlamentarismo, a Camar11 perdeu sua feição 
sem ellas) e pensa que ella tem lagar ; -no mais caracteristica como corporação politiea, 
ca.pltulo3°, instituído o tribtmt11 com o nome deixando de influir na organisação, na viela 
ele Thesouro Nacional, para encarregar-se da elos ministerios, abstendo-se de compartilhar 
receita e despeza da Fazenda Naciona.l, está o com o executivo na, gestão dos negocios 
art. 172 cletermint1ndo que o ministro da. fa- publicas; em compensa,ção, ficou-lhe o valioso 
Fazenda, ht1vendo recebido dos outros Mini:- direito ele influir· sobre elles, votando l1n
tros os orçamentos relativos ás despezas de nualmente os orçamentos, tonmnclo neces
suas repartições, apeesenta.rá u,nnualrnente na saria sua. collabOI't1ção , collocu,ndo assim 
Camara, elos Deputados um b~tl<u1ço geral da este poder em contacto constante. e na de
receita e clespeza do Tltesouro NacionaJ elo pmdeneia dos repl'esenta.ntes directos elo 
anuo antecedente e igüalrnente o orça,mento povo. Restab:lecidtt por esta fúrma a har
geral de todas as clespezas publicas do anno monia entre os clous import<cntes orgãos ela 
futuro e clu, importa.ncia ele todas as contri- sober<1nia nac'lonal, corno admittir-se o cer
buições e rendas publica.s. cearnento ele attribuiç:)es msenciaes e priva-

A constituição republicana, 11wito ao con- tivas ela Camara, estitbelecendo receit<1 e 
trario, dispôe terminanteniente,no a.rt. 34,que clespeza. fixas, votadas de umt1 vez por· todas 
compete privabvwnente ao Cougresso Nacio- e unicamente moclitlcLweis mecleante proposta 
nal : orçar a. receita, fix<w a. clespeza, annu- do Poder Executivo~ No regimen riarla
<Ümente e tomar as contas chc receita e eles- menta r, comprellencle-se que similhante me
peza de cada exercício financeiro(§ l "), regu- dicla pudesse ser aceita; o ministerio nada 
lar a arrecadação e a distribuição das rendas mais é do que uma commissão da Camara. 
f'ederaes (§ 1 °), regular o commercio interna- Eli1boranclo um orçam:nto, apontando mocli
cional, bem como o aos estados entre si (§ 5",j ficttçõ·s a realisar nas diversas verbas per
crear e supprimir empregos publicos :íe- manentes, elle procede com inteira respon
dems, fixar-ltles as attribuicções e estipular- sabilidade ela canmra cuja confiança, possue. 
lhes os vencimentos ; assim como pl'Ohibe aos No regimen presidencial. porém, como aclmit
nistros comparecer ás sessões do Congresso, tir a. innovão, como elmpir <1 Camara ele pre
permittindo-llles unicamente communica,r-se rogativa tilo valiosa e entregal-a ao execu
com elle por escripto ou pessoalmente em ti v o, mimoseando-o com um orçctmento per
conferencias com as commissões, (art. 51,) manente? Não confessará a.ssim a, camara 
mandando que os relatorios dos ministros se- sua inut~liclaele ; nã.o poderá ser dispensada 
jam dirigidos ao Presidente da Republica e amanbã como um trambolho? 
distribuídos por todos os membros do Con- E a nossa inicitiva em nmteria de impos-
gresso.» tos, cons<1grada no lCI'~. 21:) ela Constituição, 

Antes ele tudo, V. Ex. me lia de permittir onde fica~ 
dizer, Sr. presidente, que não vejo as clistinc- No entretanto, Sr. presidente, é essa inicia
ções que notou o relator da commissôo entre tiva que o projecto sacrifica, q uanclo, uo art. 4" 
as disposições ela constituição momtrchica e assim determina : 
as da actual constituiçilo repulJlicrtna. Como « Sóm,,nte em conseqmmcia ele lei orclina
esta, aquella dav<L á Camará elos Depuü1dos a. ria poderão ser alte, adas as verbas consigna
iniciativa em materia de impostos. O facto das aos serviços do runclo permttnente. 
elo Poder Executivo remetter á Camara dos § !. 0 O Porirn· EJJectttivo, nn pr·oposta que 
Deputados uma proposta do orçamento geral enviar, annnalment··, á Camara dos Depu
em cousa alguma affectava a iniciativa da taclos fará mençilo especial elas despezas ac
Camara, porque similhante proposta não crescidas a.algumas elas verba~ indicadas no 
passava ele uma base para o estudo e confec- art.2. 0 ela presmlt•:J lei e pedirú augmento, o·u 
qão <los orçamentos, sendo cm'to. que, no incl~tsr.Io tia quantia accrescicla, do que o 
actual regimen, a. lei n. 23 de 30 de outubro Poder Legislativo tomará conllec:imento,na oc
clo anno passado considera necef:saria a apre- cu,sião ele formular o ot çtcmento do futuro 
sentação de uma rn·oposta identica. Onde exerci cio. 
está, pois, a diíl'erenç<' entr·e as duas consti- § 2. 0 ·Extincta a obrigação para o estado, 
tuições 'I Sejct como íbr, porém, o que é incon- por qualquer motivo, o Poder Executivo, clm·~i 
testavel é que a reíbrnm proposta não deixa disto cmhecimento {\mesma carnara, que ex
de ter sua originalidade quu,ndo visa adaptar- cluirâ, no projecto de lei, do fundo perma
se ao regimen presidencü1l, ella a filha legi- nente, a quantia para ta.l seniço destinada.» 
tima, a consequencia logiclL do regimen par- Estabelecendo as normas pelas quaes :pocle
]ament<w! E', realmente, Sr. presidente, em rão ser alterachcs as verbas Gonsignadas no 
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runao permanente. üiz o citado artigo : Sa- ! o Srt. CASI71IIRO JC:'\lOH.- Sr·. presidente. 
,ucnte em con.<:equencict d'~ tci Ol'dinari.a pode- I rcceia.rei muito do dia rle ama,nhã si seme
riín ~oll"rel' a.ltera• .. ~ã.o~ e nos p:.tragrarl:JO::: se-; lltantf~ prQjt'cto 1ôr trauslormaclo em lei. Ar
rruintes indicallllo os meios r~J..ticos de tues n.l- ' mn.r· o PtH ·l' • · : · 

E.:ctmet.t :1 obl'Jg,<tÇ<.tO P<trte o estado. o Pr)'(cJ'! tlo~ thherente:-1 :ml::'11hos e Yenc1mento~. do 
E,l·ewti-co d:.rrá tlislo conlwcímcnto (i. Cr.WI(',m, ! pag·amento do:) c:on tt·aeto:-: e subYew~ües, etc., 
rp!i: t':r:.::lttirá ek. nãn l'('j<'· pttl';l. este· 11:Liz o prenu neio de 

Em ih.ec de taes flisposiçõe:::, pergunto. a. g-randeas rle:'g'l'il.(;n :-:. 
a ~l~H'J~ .~?ot~ !)e~te11cendo <t inicin.tivu., it. nüs Quem 110:-: cli~·ú, que :~manhã. n~o poss;t a.ppa.-
nu .to Ex-.cutt\ o • l't'l'<~t· um Jl!'<':'ttlt-nt:·~ d:t lt(~J•nhltca. com a. cn-

fl St~. ÚI1'ICH":A-E' 11 ma. illj H:.;tic.:a. que V . r·~·~e.m pt'P\\il'a. p:tt·a. :lt'Ylll'<ll'-:-e em llietulor, 
Ex. 1hz it (•(l!Jtllli":'l:io de m·,:a.mcnto. quo tlc~ nwxirnr·~ :-:i f'll<• P::;ti.wr li:tltilita,do "· 1h.zcr Htcc 
twuln :d;.rutn l~níllu.. l.l•t• (·~::-:<'S iH! ui lo~. nppor·- au:.: •.mt i:' lll'~('lltc·~ ~·ctlll}tt·nmi~:-:o~ dn. n:tç~o ~ ! 
tlllllt'lll'' r•xpllc:tt'f~l. i O 11111:-'1.1'<' t'~'htt.nt• d::. l'llln!nr:-::o;:~c' <':'la a.lllrlil. 

~· 1 • 1·\ ... 1•111 • lt"''l 1._1 · .... , 1 , 11.,1 • l, i 1111111.u :lf.l•:•.t,adnrH·:o::tn. nMl.t•t•ta.. Como Necker, 
·'·· .• . ..• ·''''·'"' .t\,(-11(. 11'1\ .... 1' . 1 -1 ··1 1 1 · • 1 · ~· 1 ,~. ·,x. p:•n:-::a. qr11· a l't'et'll~t " t ~~pr•z;~. nan 

' " .... 1' :n·. 1 n:-: :uu~ trlt.tll tos. 1 :1. eu11! 1 " 1 ~:.::tl),. 1!""::: ( }1<'1'\.<·ll•.·c·tll põ1rí.ic·ularlllc•nt.:• ;:. c:'t.P ou ft.qndlc 
n l:wl\1 <' 1 lll\ n WO!t•cl"' h~l'l\ :1. CutJSI.JI,uwan. , .- . 

. ' ' • • " · · . · •· : ~ . . · -I cmcgmnto u.s leis tonstitutiva~ delles não 
~ulc.~·anc~n~o :ttter~::.~tm·rc: d<t ll!IC~t~trvn, thL ;:;- !orem moditlc:a.das~ e pagar . o.~ mesmos_juro~ 
mru.L .. t.wto d~ ::set. ~?~·t~lo . ~ orç<t.menl.? .:.O·) emqnn.nto '" imporb.ncia. d:l. divida publica. 
propo:-ota do I ocl~t Exet.Ut1-vo. e t.~.ut.o ,t:s::;l~ 11:-0 r01 .. <tmorti::'<l.d<t.. 
~np._ eompttrnwlo os te~t.os das duas const1- 1 ·\~rit.ica.ndo 11m discurso do SI'. lle Bismarck, 
~uH:uc:::. con_clue nos segumtes termos: j cb~ :judiciosttmcnt3 um escr·iptor muito apre-

«A constituição republicana limito "o con.-~1 ciado pelo illnstre rela.tol' da commi~siío : «A 
tr11,rio (li~piie t?rmina.ntemente,no a.r·t. :34, que doutrina do Sr. de Bismarek ê qtmsi identica 
compete priva.th·amente ao Con(!resso Na.cio- n. de Necker, como jú. tivemos occa.siã.o tle 
nal nJ·çar a receita, fixar a des eza etc » a. )I'ec:a.r êtnteriormente : receita~ fixas e des-

ua. or a 1 eren<;:.a. nota a ))Or V. Ex. en- pezas fixas, votadas umas e outras apenas uma 
tre a.s duas constituições. ao ponto de julgar Yez e considerada.s normaes emquanto um 
a.s clisposições da constituiçü.o monarcllica voto ex.pres:;o da. c<~m<J.rtt nfi.o vier modifi.-. . . . . . 

ü l . o ... .. -l • ( "" . ~( ·~ ' 

Quer em um quer em outro, a iniciativa em facilLle demonstrar, accrescentn. o escríptor a 
materia de impostos foi sempre d<J. Camara 1\ que me refiro, pois que não é da. natureza das 
dos Deputados; não vejo que distincção se pu- re~:eitas ou da.s despez<l.S de um Estado mo
desse fitZer entre as disposições U.as duas 1 cler·no que ellas s~iam a.1)soluta.mente iden
constituições. ticns em um e outro a.nno; e além disso, sob 

O Sa. OrTICICA.- Isso quanto aos impostos, o p::,nto de "!st..~ d? direi~o })~tbli~o, nü.9 fi.c_a 
mas a propost.1. para as despezas vinha do o·o-, bem a 11ma cama.ra. qt~e repre;,e~ta. o pa1z prl-
\erno '=' j var-se de todos os meiOs de ncc:ao sobre o go-

. . verM .» E' verdacle, Sr. pl'esidente, que paizes 
O Sn.: CAsniTRo Ju:XIOR.- Vmh'" do governo 

1 
ha que adoptcun o systema aconselhado pelo 

como amda vem. 1 meu illustrado collega; a Inglaterra por 
O Sn.. OITICICA- Não al)Oiado. Agora. vecm \ exemplo. M<"L~ ,como l~em .comprehencle V. Ex:, 

apenas as infbrmae5es. j é ~se um pa1z onde clomma em todo seu Vl· 
os • . . , tã 1 go1· o regimen pttrlamentar, por n?s condem-

es 'Í. R· C~s~~llRO Ju;:-.;roR. .,.- M~:s, en °· ~~t ~ nado. Como no regimen monarcln~o que lan
a.;.,." .a. 1eiorma que v· Ex. que_r í~z;.r_ çamos por terr:a._o ministerio alli e uma v~r- . 

men d d ,, , d . . actel ' c su < • , quan o, em vez e acauai, e uma 'ez para manter-se da confiança e do · apoio 
par~ sempre com as propostas do J?oder E~- 1 d t 
ecutrro, quer estatuir, pelo contrario; a obr1-l· es e. _ . . 
gaçao ile não tocarmos nas \"erbas do fundo , O Sn.~ Go~(,:ALVES CIIA.v""Es-No r~g1men par· 
Pet·maneute sinão mediante proposições do ; lamentar, sim. 
Poder· Executivo ? . I o su.. CAsBtmo Jc~ron.-E, pois então. é 

O Sn.. OrTICICA-Eu responderei. exactamente Q.\tando condemnamos- o parla-
c:vnn~ V. UI Jj . 
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mentarismo. que havemos de adaptar refor
mas qne lhe são inherentes e delle decorrem 
logica e essencialmente ~ 

Passando a outra ordem de considerações, 
seja-me permittiM que extranhe a commissão 
ele orçamento ter abandonado a trilha ver
dadeira. para chegar á fisca.lisação exacta da 
applicação dos dinheiros publicas, de accordo 
com o que previdentemente foi estabelecido 
na Constituição. No citado art. 34, § lo de
pois das palavras:- orçar a receita e fixar a 
despeza federal anm~a. .~ ·mente-encontram -se as. 
seguintes: - e toma?· às contas da 1·eceita e des
peza de cada exercício financeiro. · 

Eis ahi claramente apontado o meio de 
evitar os esbanjamentos e fiscalisar a applica
ção das verbas votadas edos creditas supple
mentares ; no eiltretanto, no projedo em 
discussão 1ião se encontra uma só disposição 
referente á tomada de contas. A mim me 
parece que a commissão presta.ria ·serviço 
inais relevante ao paiz, si, em vez de pro
curar dividir o orçamento em dua_s partes, 
uma . permanente e outra movel, habilitasse 
a Camara a fiscalísar a applicação das verbas 
votadas, estatuindo . que ella approvasse em 
ultima instancia as contas prestadas pelos 
diversos ministerios pérante o tribunal com
petente, tornando expressa a obrigação de 
ele ser ap'provacla pelo tribunal ele conta.s 
qualquer ordem de pagamento emanada elo 
Poder Executivo, quando este quizesse utili
sar-se elos creditas supplementares ; tomasse. 
em summa, outras providencias que mais 
acerta.clas lhe parecessem, dentro ela orbita 
traçada pela Constituição. Até agora não 
temos ainda. tribü:Ii.al de contas . 

O SR. DEMJ!:Tmo RIBEIRO da um aparte . 
0 SR. CASIMIRO JUNIOR ... não temos meios 

ele verificar si realmente o ministro da fa
zenda ou o Presidente da Republica cu~nprem 
estrictamente o orçamento votado por nós, e 
bem assim as autorisações de creditas. 

Esse era um dos defeitos do antigo regimen 
decahido. As camaras votavam os orçamen
tos, mas tão preciosa prerogativa era com
pletamente frustrada, porque lhes faltavam 
os meios de fiscalisar a applicação das di
versas verbas orçamentarias. 

Um outro artigo elo projecto merece sérios 
reparos. 

Tratando de firmar bases para organisação 
elos orçamentos e avaliar a receita e clespeza, 
o illustra.do relator da commissão, na sua. 
exposiç-,ão ele motivos, condemna os systemas 
ele tomar-se para esse calculo a média elos 
tres ultimas exercícios, a média dos cinco e o 
ultimo com accrescimo de uma porcentagem 
referente, por sem duvida, ás verbas ela re
ceit.c'L e desp"za não liquidadas e conhecidas. 
Quanto aos dous primeiros systemas, estou em 

inteiro accordo com o meu illustrado collega. 
Tratadista algum conceitmcdo os aconselha 
como ba.se segura ou razoavel para pautar 
por elles o 'Orçamento a votar, sendo certo 
que as razões que militam para. a condemna
ção dos dous systemas primeiros, são exacta
mente aquellas que surgem para não devermos 
acceitar o systema ela commissão, ·e veem a 
ser : que as receitas e as de8pezas dos annos 
mais afastados elo exercício em que eleve 
vigorar o orçamento , pouco se approximam 
daquellas que hão de ser votadas. Con). o 
desenvolvimento crescente da civilisação, com 
o augmento elos serviços exigidos dos poderes 
publicas, com as necessidades que vão sur
gindo a cada passo, com o desenvolvimento dó 
commercio, da industria, clEt agricultura em 
cada anno, com o augmento do preço das sub
stancias alimentícias, os impostos vão dando 
maior Tendimento em cada anno, maiores se 
torna.m tambem as clespezas a cargo do Estado. 
E' este U:m phenomeno universal e que nin
guem pôde contestar com vantagem ; ele sorte 
que a melhor base de calculo para o orçamento 
do exercició proximo é o orçamento anterior 
mente encerrado com accrescimo de uma 
porcentagem compensativa das verbas de r e
ceita e clespezanão liquidadas e das que po
derão tornar-se maiores. 

Ora, o que fez a commissão, em vez disso, 
tomou por base o ultimo exercício definitiva-
mente liqui.dado ! , 

Eis aqui na· sua integra a parte du l>rt. 7° 
referente ti. ma teria: 

«No computo. da receita de cada exercício 
devera ser acceita a cifm do rendimento do 
ultimo exercício definitiva.mente liquidado, 
accrescentanclo-se-lhe unicamente o producto 
orçado dos impostos novamente creados, dos 
augmentados e claquelles que, por nova re" 
gulamentação dada no exercício corrente, .de
verem fazer augmentar a cifra alcançada. 

§ 1.0 Si, por qualquer circumstancia ex
traorclinaria, alguma elas verbas da r.e.ceita 
houver soffriclo modificação sensível no ul
timo exercício definitivamente liq~~ idado, o 
Poder Executivo fará disto sciente ao Legis
lativo, na sua proposta, justificando-o, para 
ser tomado em consideração pela Camara elos 
Deputados . » 

Om. Sr. presidente. melhor do que ninguem 
sabe V. Ex. que entre exercício encerrado e 
exercício liquidado ha enorme differença . 

A duração do período dentro do qual devem 
ser empregadas todas as verbas votadas se pro
longa por dons, tres , quatro e mais annos, 
sendo que os creditas concedidos para um 
exerci cio vão passando ele uns para os outros ; 
consequentemente, si a commissão tinha prin
cipalmente em vi.sta approximar-se o mais 
possivel ela verdade, pautando o futuro exer'
cicio pelo ultimo encerrado, errou completa-
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mente o alvo que tinha. em mira., 
tom:tr por base o ultimo exercício 
mente li uidado. 

mandamlo vist..1. em que se collocou <.t commissã.o, outras · 
definitiva- tleYeri:tm ser as metlidas propostas, após de-

f .·. . 
.Jú esta.m defi.nitivu.mente liquidado o 

cicio de 1890 1 
o Sn.. OrTrcrcA-Estú .. 

-

ex e r-

O SR. CASIMmo .Juxwn.-Encerrado sei que 
cst:'l.~ liquidar1o ó que nü.o. Pal'a. evitar mn.ior 
polernica, vou dar it palavra soke o assumpto 
<to cscriptor mais seguido em mttteria. de fi
nanças, no nosso p;.tiz. e muito conhecido do 
ilLustrarlo representante (le Ab,goas. 

Quero falln,r do Sr. Leroy-Bea,ulieu. Entre 
<l. minha ptl.Javra (le ttmador e do illnstrar.to 
r~Iator da commissilo interponho <t do mestre. 

<<E' muito rwcessario cornpreh<~ncler bem 
csta.s rtillcl'en~;as: um exercido e dechtrado en-

•• ') • :-o. 
• t .._ -~ 

anno a r1 uc o orçamento se n.pplic:t: o-exer
cicio de l8~H flr~, encerrado no dia 31 deju
lllo de 18!.12. isto é todas as autoris< fies e 
todos os man(lndos de p(tgamento não cum
pridos devem então ser renovados e sfto Iev<t
dos á c"ntH, dos exercícios correntes e nü.o do 
ex:ercicio de 1891, se.ja dos exercícios de 1892, 
1893, 189-1 ou 1895: est.:'l.s despezas do _exer
cicio de 1891 ,ni:i.o pagas antes de 31 ele julho (le 
1892, :figuram nos orç~amentos seguinte~. em 
conta especia.l, chamada-despezas dos exerci
cios encerrados; por outro lado, o exercício é 
considei·ado lic 1.üdado no :fim do 5° anno a 
par 1r da. abertura do exercicio.» 

O Sr::.. ÜITICICA.-E' esta a lei 1'ranceza. 

... " , ' ' 

M ·•~ • 

Vi vemos em g-uél'l'a constante de tarilhs 
com a. Europ<t. sein, tocla,vi:t, col11ermos van
t~J.:,;ens reaes. desde uc se considerar te im-
portamos tudo, desde os g·enet·os de primeira. 
necessidade n.te aos m·tigos de luxo. 

De qu<~.ndo em vez, um novo Messias surge 
e f~tll:t em conter eslJanj:J.mentos, em dar nova 
orientação á nossa politiea financeira, verbera 
os desmandos dn, monn.rchi<.t, e repousa na 
immort.'tlidade, depois de aconselhar medidas 
como a cobra.n~~ dos impostos em- ouro, etc. 

.J<:'t mudctmos de fi)rm<t de governo, e, no en
treta.nto, não mudamos n.inda. de condição-
pe o con r-ariO, <t v1c a se em tornado mais 
penos<t e clitlicil, sem q lte. comtudo tenh<t para 
tal fim cont!'ibuíclo <t mudançn. de uma fórma 

com quanto não :tosse este o trecho que tinh<l em Facilitar por todos os meios <t circula.çiio dos 
mente lêr á Camara., com tudo, de quanto aca.- productos, 0 que quer dizer contribuir para a 
bei de dizer se deprehende sem grande esforço circulação fi•equente e rapida dos capitaes, 
que lla grandes distincções a fazer entre o ei~ 0 problema. Nii.o receie ;;t camara que eu 
exercicio encerrado e o liq_uidado. a.proveite a occasião p<tra dissertar sobre o 

Attendendo-se, sómente ás grandes distan- livre cambio ou sobre o proteccionismo. 
cia.s em que estão alguns estados da União, Antes de tomar parte nesta discussão, tomei 
póde-se ver logo a impossibilidade em que a deliberação firme de seguir o conselho do 
está o Thesouro Nacional de liquidar o ultimo mestre, esquecer ideas anteriores sobre a 
exercício a tempo de poder fornecer á Camara ma teria e não sahir do terreno pratico. evi
os dados . precisos para confecção dos orça- tando os e1...-tremos das duas escolas. Aban· 
mentos · danei os esct'ir>tores de minha predilecção e 

Em synthese, um exercicio só e considerado de corpo e <tlma. entreguei-me ao econonp.sta. 
liquidado depois que todas as verbas votadas da moda, ao Sr. Leroy-Beaulieu. Conto. pois~ 
tiverem a applicação destinada, e que os ex- com a.benevolencia da Camara e do illustre 

· actores da fazen~a houvere~ pres~o . suas relator da commissão. a uem e :o d cul-
. • ' • ' :s- da minha ousadia e da minha incom:petencia. 

sivel que vamos retrogradar, tomando para 0 SR. BELLAR:;)UNO CARNEIRO_ v. Ex: • . é 
base dos nossos orçamentos a somma total da t .~-A • 
receita e da despeza arrecadada e realisada muito competen e na ma~rla. 
no · ultimo e:x::ercicio definitivamente liqui- O Sr::. CA.sn.rrao JmuoR. - Sr. presidente,. 
dado. quando os Estados Uf1:idos da America do. 
- Isto posto, v. Ex. me ha de permittir, Norte quizeram transl.:.l.rmar em .realidade o 
~ooumas considerações necessarias ainda, no grandioso sonho de Simão Bolivar e de . 
intuito de demonstrar que, sob o ponto de Monroe, tão calorosamente acariciado . pe!~. < 
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Sr. Blaine, o grande estadista americano, ele 
entregar a America a si mesma, fechando-a 
aos productos europeus, por meio de uma 
união alfandegaria entre todos os povos das 
duas America, o congresso federal de Was
hington começou por nomear uma commissão 
composta de tres membros e um secretario, que 
deveria para tal fim dirigir-se aos diversos 
governos do nosso continente. O primeiro 
trabalho desta commissão foi o de recolher 
dadós estatísticos, afim de fazer idéa exacta 
da importancia do commercio ele importação 
e exportação entre os Estados Unidos e os 
demais paizes. (1'1"ocwn-se diversos apm-tes.) 

Perdão; fallaremos disso mais adeante. 
Eis, Sr. presidente, . qual deveria ser o nosso 
primeiro cuidado. Como os Estados Unidos, 
não podemos, .por emquanto, pensa,r em pro
mover um congresso internacional e decretar 
tarifas prohibitivas e protectoras da industria 
nacional, como as do Sr. Mac-Kinley. Estamos 
ainda dependendo muito da Europa, de cujos 
productos e capitaes estamos carecendo a cada 
momento. Não temos tambem o direito de 
entorpecer o nosso commercio com a Ingla
terra, com a Allemanha e com a França, tor
nando impossível a vida das classes pol)res, 
com a elevação desarrasoada dos direitos de 
entrada de todos os generos que não fabri
camos, em proveito apenas ele industrias que 
mal ensaiam os primeiros passos, clifficultanclo 
a vinda de capitaes que tendem a procurar 
collocação no nosso paiz. 

Não elevemos pensar, ainda, na reforma da 
nossa legislação economica e financeira, no 
sentido ele caminharmos para o livre cambio,a 
exemplo do que praticou na Inglaterra, Ro
bert Peel, 1842, procurando uma cornpensão 
no imposto sobre a renda, que ainda sub
siste. 

Quem se atreveria neste paiz eivado ele pre· 
conceitos e ele p1lraclores a similhante com· 
metimento? Corno subrepujar a grit(). que ta[ 
reforma viria provoca.r por parte elas classes 
mais fa voreciclas? 

Não ternos um Robert Peel, ou se elle existe 
ainda não deu copia ele si,e consequenternente, 
o melhor é não pensar em taJ. 

Que fazer então ? Só vejo um meio : conhe
cida a importancia das nossas trocas com os 
diversos paizes, recorrer aos tratados de com
mercio. (Trocam-se diversos apm-tes.) 

O SR. MoNTENEGRo-Sou em regra contra 
os tratados ele commercio. 

O SR.CASIMIRO JuNIOR-Isto é que é pratico; 
e quem aconselha como urgente a adopção elos 
tratados ele commercio, naR circum~tancias 
especiaes em que se acha o commercio inter
nacional, não sou eu, senhores, é o financeiro 
mais em voga, é o economista por excellencia, 

é o Sr. Leroy Beaulieu; como vou dentro em 
pouco ter occasião de mostrar. 

A exemplo elo Cqngresso Americano· em 
1884, o Congresso Brasileiro deveria áutorisar 
o governo a nomear uma commisso, não ele 
doutores e homens ele espírito, mas ele pessoas, 
que se recommendassem por sua competencia, 
para, em primeiro logar, apresentar um tra
balho preliminar ele estntistica, pelo qual po
clessemos fazer uma icleia elo valor elos generos 
que importamos elos diversos paiz da Europa 
e da America e dos que pnm cada um delles 
exportamos. 

Conseguido um tni resultado, ficaria o go- · 
verno nutorisaclo a entrar em negociações 
com aquelles que mais estreitnmente vivem 
ligndos comnosco pelos laços commerciaes . 

Mediante. favores concedidos aos generos de 
nossa producção, ao café, ao algodão, ao assu
car principalmente, iríamos por nossa vez fa
zendo reducções nos direitos de entrada, que 
mais pesadamente recahem sobre · estes ou 
aquelles productos de importação, principal
mente os que utilisamos como rnateria prima 
e outros mais procurados pelas classes pobres. 

Em um curioso artigo publicado, este anuo, 
sobre o assumpto, na Rev1sta elos Dot~s JJittn• 
elos, .assim se exprim o Sr. Leroy-Beaulieu: 

« O que é interessante a notar e importante 
a estudar é o contraste que o:tferecem nO 
momento, sob o ponto ele vista das relações 
commerciaes, a política que a França quer 
inaugurar e a política que adopta na Europa 
e1 na America a quasi generalidade das nações 
civilisaclas. Nós caminhamos para o isola
mento; todo o resto elo mundo vae em clirec
ção opposta, para os agrupamentos mais ou 
menos extensos. Nós pregamos a liberdade 
methoclicamente; os outros povos procuram 
as allianças commerciaes. A instabilidade das 
tarifas, abandonadas perpetuamente aos ca
prichos elas camams, nos parece um ideal 
precioso; os outros estados estabellecem o 
prn,zo ele 12 annos consecutivos. » 

E com demonstrar que o regimen elos tra
tados ele commercio está sendo universal
mente seguido, tem occasião ele referir-se ao 
noss6 paiz e aos Estados Unidos ela America 
elo Norte, occupando-se elo tratado que cele
bràmos com este paiz, e o faz nos seguintes 
termos: 

« Existe para a Europa um perigo conside
ravel, menos ainda no momento presente elo 
que para um futuro proximo. O commercio 
ela Europa com a America central e meridio
nal importa em uma boa somma de milhares 
ele fra.ncos. 

A menor concessão feita aos Estados Unidos, 
sobretudo com o desenvolvimento manufactu
reiro gradual e rapido deste ultimo paiz, re
duziria sem duvida, em lO annos, a um terço 
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teiW~LO da Ca~ara pam ~ste trecho) todos os; aia~ma produzido pelas medida.s que o Sr. 
serviços que l11es p~esta 2nce::;santemente o ve- ; Bla.me a.cu.ba de tenta.r realisar procurando 
lho mundo e sua s1tuaçao de deaedoms qua.si / entre:~a,J" a A meriea. aos americanos. 
insn{,;at,eis, come<;a.m a mostmr-se bastante. 0 s c · · · 
ex:irrentes e altivas para com clle O B. - ., j' R. ESAHIO lvlo1TA-Isso e empirismo. ( Ha 

' " · ' < '· ' • • 
1 a.t ' OUii'OS apro•tes.) 

por exemplo, amei1~~ a Frmwa com drrettos ele 1 . 

althndeg-c.1. muito elevados si eiia. H·fio diminuir O l:i_R. CASI~rtRo .Ju:xroit-Sejc.t como for, o 
:mas ta.xc.1.s excessivas sobre o rat(!. certo e que a. 1tléa, <.le l\loni'Oi} tem feito S8U ca-

A Rcpublica. Argentina. mostt-a-sc descon- minho. l'e.app<treceu em I :-;xJ. c não tbss::-m cir-
teutn r om a~ nos~as ta.xus snf.,re 0 millu 1• cum:-:tt~wcw.=' especiae:::. ell:t tet•ia. tido :t nmis 

Eb alli outro:o: t;ant.n~ gci'meus de n1t,uro~ eloqnente collsag-ac;:i.n em 188!). E' um bello 
cnutlidos. E' pr'c!Ciso te1· ·em liulm de eunt.n.: rd.e:1.l. pot· sem duvida.. l.et•mo~ uma. moeda. 
c:>t.n.-. twr:r"ies exhuiJet·~.nt.es ·· '· ,: c •• • _' commum. 11111 :4ystenw. unilbt·mc üt~ csos e 
yi\·t·t· I IH! i to t.em1Jo com cllu....; ~em couvetH;cies: mer u_ ;r.~ e, :-:o ver a~ no~~~~.~ que:~t.ci~~ pela. a.rui
comrll!~rc:a.es. · i tt•;t~cn.t. [•, ('Uelll IH~:-t <lu·a. qtH~ nao tenlmmo~ 

J·i;fi:.nwnltJ. accrescenta o Sr. lle<.tllli(Ht, 0 : ncccs~Hl:ule. :nuanha., de tm.ba.Limt· no mesmo 
l'llCl~' • ~ ,1\ o c. os • s .a .• o~ rw o.-:, t·om ! ·· . : · · :. · • • · • ' • · · · ~ 

t1lvc~ appreh~n~cjes no. Am~l'it:t Centra.l e ua! O St~. ÜITICtCA-E 08 Esta.!lu:-: Unicln8 sm·ütm 
Amt:I'I<:a. Mer!tiJon:tL O recente tratado do' merct1.do sullici~nte p<tt'<" a. HOS~t cx.port.at,:ão ~ 
c~mme~c~o com os ~sr.ado~ Unidos ~o _Norte; 0 sn.: CASI:\HRO .Tv.Nron. _ Nem eu n.mrmo 
nao de1xou de susctt.<.tr vtva. oppo;;1ça.o por· .. · . . . .. 
parte do Brazil; por outro lado, o Chile deve! sunltltant.e cou~a.. . - -
mo~tr-ar·-s:~ pouco inclinado a conceder qm\es-1 . O Sr~. ÜlTIC~C,\_- Sr na.o fossem. n~,o -pode
quer Yant<t:..;ens permanentes ao 1roverno da: rra.mos p1·escmthr da. Europ<t, e nos e que 
Casa Branca. 0 i ficaríamos soln·eearrega.dos com os onus dessa. 

A Ew·opt.~ com habilirl;ldt~ e firnvr, pode,·ia' _política. 

Um tr·atado de commercio ~~tre a França. e do Norte nã.~ são o unico po~o que existe nas 
a RepuWca. Argentina,etc. e com o Bra.zil me- dua~ America.s; em todo caso, ninguem sabe, 
dia.nte a reduc ~ão de lO ou 15 (í dos i it. s nem óde rever até onde nos levará o des-
so n·e o cate, póde, mais dío. menos dia. vir a espero e qual possa ser o desenvolvimento 
ser uma necessidade. » cl.as nossas relaçõe~ commercia.es com as 
S~nto. Sr-. president~, não ter tempo para. nações que povoam o V<t:3to continente colum

m~:s tletalhamente occupar-me uo curioso bia.no, qne amanh5, podem ~er outros tantos 
arngo do Sr. Beaulieu, que contém muitas eent,rfls productores. O que aconselho no 
observações v<1liosas so1Jr-e os tr~Ltados de com- momento presente é justamente o contrario, 
merc:~J. De·.'o dizer, porem, como ultima ím- isto e, que tentemos por meio de accordo 
Pi:ess<~o de leitma, que, como a Fran<;a, romper a.s ma.lhas atroplüadoras am que a 
nos nao podemos ri ver fóra desse convívio política eur·opéa nos envolveu, sugando como 
universal, bem ou mal arranjado pelas diver- um polvo monstro toda a seiva do nosso 
sas nações, em beneficio do desenvovimento abeaçoado paiz. Como nós, elles sentem 
commercial de cada uma dellas. Os nossos pro-. necessidade de não perclerem mercados como 
duc:tores de assuca.r :sab=m perléitamente, por os nossos, e, pela voz autorisada de seus 
Iong-•1 e dolorosa experiencia. ciue não temos homens mais eminentes, aconselham que nos 
out_ro meio de romper o.s barreiras que as tr<ttem com mais deferencia afim de n~o per- · 
r.n.rlihs proteccionistas da Franc;a e da Allema.· derem o rreguez. Comprehende bem o 11lustre 
nha OI) r : · _ va ao-ens c ue adv'i-
dueto . naquelles merêados . .A r1ropria Ingla- 1 rr1o para o Brazil si uma tal politica. for 
ter1'a tem creado os mais serias obstaculos à adoDtn.da. 

· entrada do nosso assucar de primeira quali- rênho a. fé mais robusta nos grandes 
dU:Ue, protegendo os oue se entregam a indus- destinos deste paiz, e quando penso nos 
trm dP. benefic.:iar ô assucar bruto, entor- seus portentosos e innumeraveis recursos, no 
pec~ndo assim a cr.:aç-.ão dos eno-enhos cen- seu vasto territorio, onde dormem iuertes 
traes. o riquezas phenomena.es, que forçosamente hão 
~em um esforço, no sentido de desembarac:,ar de ser aproveita.das mais hoje ou mais ama

• a Circulaç-â,o dos PI:'Oq.'Q.ctos, não daremos um nhã,J:não me posso deixar de revoltar cont~. 
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aquelles que fazem curo com os falsos a. posto- pondo de pa~t~ ~ut~as causas, é o palavreado 
los do nosso credito. intimidados com a. cifra ouco dos pobt1coes meptos e pretenciosos. 

O SR. ÜITICICA- Miseravel? E' uma. divi
da enorme que absorve <::. quinta parte da 

O SR. CASIMIRO Ju~"'OR- Para mim, para 
V. Ex. seria extraorclinaria uma di vtda 
de::.:sa ordem ; para todos nós brazitei
ros, para o nosso paiz é sem duvida insi
gnificante, (apoiados) e dia virá, tenho disso 
a mais absotuta. certeza, em que se hão de rir 
de nós os por vindouros, imaginando as nossas 
preoccupações a esse respeito. (.-ipoiados). Não 
me sobra tempo, Sr. presidente. para. demon-

Um sô Estado, diz elle, a grande União 
Americana, conseguia restringir em gran
des proporções suas despezas desde 1885. 
Por meio de con-versões successi-vas, executa
das com grande habilidade e muita perseve-
rança, meio de amortisação praticada 

1865 a 1887,reduzir os juros 
de 151 milhões de dollars a 

Após outras considerações explicando as 
razões que militam a favor da excepção, 
accrescenta. synthetisando argumentos e 
ponderações anteriores : 
, « E' assim que, grandes ou pequenas 
potencias, insulares ou continentaes, militares 
ou ·pacificas, aristocraticas ou demccrati
cas, monarcbicas ou republicanas, todas se 
assemelham sob o ponto de suas despezas 

.: crescerem incessantemente e do deficit ser 
·para ellas ou mal inveterado ou um accidente 
frequente. 
···.··Tratando da França, mostra como ella .não 

á regra geral, ao ponto da quarta 
de suas rendas - como entre nós -ser 

partidarismo intransi~ente, arvora-se do dia 
par~ !loute em financeiro, escreve dissertaç1ies 
sybillm.as, ~onfunde os problemas , intere<t-
1ando c1taçoes a cada momento e sem applica. 
ção ao caso especial que se ventilla. 

Ul\I SR. DEPUTADO- E' pura. verdade. 
. O SR. 9IT~CICA- A affi~mação de V. Ex. 

da,-me o dl.I'elto .de reprt'salla. e então direi que 
o seu 

re_r magoai-o~ tenha a . . de dizer qual 
f01 a. expressao que o attmgm, que immedia· 
mente retirarei, pedindo-lhe desde já des· 
culpa. 

O SR. OrTICICA- Bem; não fatiemos mais 
nisso; esta. terminado o incidente; desculpe
me tambem. 

O SR. CASDfiRO JUl\"'OR- Fallei em geral, 

lado tbeoricp, sem procurar conhecer as cir
cumstancias especiaes do pa.iz. 

O SR. OrT!crcA - Acceito a explicação. 
0 SR. CASL'\IIRO JUNIOR - 0 nosso illustre 

collega persuadiu-se talvez de que me q_ui
zesse reíerir ao extenso parecer elaborado por 
S. Ex •. ~ 

O SR. OrncrcA- Já não disse que acceitara. 
a declaração ~ 

O SR. CASIMIRO JUl\~OR- Si alguma consa 
encontro no parecer que tenha relação com as 
observàções que estou íazendo, e o que diz 
resneito ao estado actua1 das nossas finanç.as, 
quê V. Ex:. acila, deploravel. indo ao extremo 
de desesperar cogita no equilibrio d<l 

divida. Penso que V. Ex. se deixa arrastar 
pela sua imaginação de meridional, esquecen· 
do que habita um paiz onde o trabalho su~· 
rabunda, onde só não ganha dinheiro e nao 
encontra emprego para seu.s capitaes quem, 
realmente, não quer . 

. Na Europa, o homem desespera por não en· 
contrar emprego para sua acti V1d.ade; no nos..;::o 
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}Xtiz a. agricultura. e a inclustria. definltn.m por Isto posto. pergunto agom: que fez neste 
f:tlr;t. de tr·abalh:ulores c opr·r ·rios. Onde. pois. ~onti•lo a commi~sü.o? Por que 1órma. o pro-
r:tí'~í.o pa.raesmorecet· e dm-idttl' do J'utur(l? A .rect.o u. rcsent~trLo · ~:-: 1Y · · ?. ~ • 

cl'lSC l n s :tsso Jet· )<t, • r. P• es1 ente, e en- c:-;1:w lou a.s c i t·cumsta.ncias e:::pcciacs em que 
tor}Jrcc o desenvolYimento economico do nosso se n.chn. o pttiz. c 1wm ao menos :lh.cultou á 
p:~iz provem da. ~lifikt~dn.dl~ dn. c i rcula~.ii.o dgs Cam:1,ra os meios de fiscalisar a applicaç-.<"'i.o da.s 

• ,., • .. . crb .. t:; cwç;.uucnt:xrias, po1s que nem cogita 
se cmaminhc na.turalmcnte para o Brnil ; do TrilJUnaL rLe Contas. nem dn. a.pprovaç-~1o das 
emi.~mç:i'i.o de bra(,:os e de capiütes. Por ·uma. conta.,.;; n.lli prestadas, da.nrlo á. Ca.ma.r~t o seu 
p:u·te. os direitos de cntrn.cl:1 e sa.lticla. da.<:: verdadeiro pa1Jel de tribunal em ultima 
no~a.s c das alftmdegas européa.s ; por outr·a in~ta.ncia! 
a. thlta. de meios de tra,nsporte. o s o 

A8 reclamações do commercio de Santos sü.o ._·u. ITICICA- Isso nn.dn. tem que ver 
com o orr;amento. 

um testemunho eloquente do que a.lfirmo. E 
lllltc-st~ que S. Paulo é dos estados d:.t Uniiio o O SR. CASDIIRO .Tui'"'OR-Ma.s a. commissü.o, 

esk' n · 1 · 1 1 · 1 (1.ue ~e enc.a.rre!!on elo c~tudo elas no8S\lS I(UC IX~ .. 1 _)liS Jem S~I'Yl( O (e mCl,O:'i (C " 

prez:t e os resultados nii.o se l11rão esperar. 
(,ijioiados.) 

O problema. olitico nos absorve com eta-
mente a a tcnç:u.o, e isto desde a indepcn
dencia., quando nos 1bi outhorga.da a, primeira, 
C:trttt Constitudonn.l. A nossa emancipar;ão 

de 

eeonomiea, no entr , • · < , • 
emarrdpaç:ão do trabalho entre nús. data do O SR. CESARTO MoTTA-O Tribunal de Con-
tliit l!ffi que foi decretad<t a lei que libertou o tas nüo ostá a.inrl:t org:misa.do. 
bm.~.;) escravo. Emquanto nóspoliticavamos, o o SR. CAsDnn.o .JuxiOR-E' exacto; e nem 
negro trallallla.Ya nas roç:as, devastando as está est .. 'ttuid<t ainda a obrigação de remcttel' 
ma.ttas e lu.nç~ndo-llles o facho devastador. á. Camara as conta.s dos rliflerentcs ministe
Agarra.dos ao sy=-tema extensivo. fornos aos rios, depois de examinadas e coordenadas 
poucos nos internando pelo interior do p<tiz pelo triiJUnal. 
em busca d•J ma.tto virgem, affastando~nos 
c'tlda vez. mais dos centro~ :populosos, diílicul- O SR. OrTIClCA.- Isso estit na Constituição. 
tando o transporte---tlos---~1'1111"!\< -. 1--A---'m----f"T""C!T'UrTm..--:'fT"-"'fi~~tpH;o~Is~si~é 71d~a•C"'~'o'"n~-- - - 
aha.ndonando os que et':lm menos rem une- stituiç-â.o cumpre regular a ma teria e. si a 
radares e de mais difficillocomoçiio. Foi a~sim commis::;ão teve em vista. mo~~lar o orça-
ue o me · 

o mundo inteiro, ve-se lloje na contingencia de 
importar o arroz chamado inglez, J>Ol' isso que 
nem temos estradas de rodagem rasoavei:i que 
1\tcilítem o transpor·te desse producto para a 
mRrgcm rlos rios. onde devem embarcar para 
o mercado da, ('apiT:al. 

As camaras municipaes empregam os seus 
TCndimentos em pagar empregados e pouco se 
1m portam com o mais. 

Felizmente, uma nov·a era de prosperidade 
surgiu par·a o Maranhão : a industria levan
ta-se :pujante, o systema intensivo .i á esta 
sendo posto em pra.tica com os melhores 
result.:1.dos ; e convencida como esta a popu
hÇ<to dos lJeneficos resultados das assochtçues, 
d<t união das fbrças para a exploração da 
te!'[" ' ~~. r 

poderes publicas compenetrem-se de sua. e e
'"<'da. mis:ão. No momento actu(l.l, pouco nos 
deremos preoccup:.\.I· com o modo de repartir 
o }loder; outro problema. nos deYe :.tbsorver : 
o meio mais l'<i.cion:.\1 e fh.cil de distribuir a 
~iqueza, e esse não pócle deixar de ser 1ilci
lit<tr, por todas a5 · fórmas, a circulaç:ão dos 
I>rod. uctos. 

. 
rau1o para trata.r da materia. Falharam, 
pois, os seus intuitos, pois que, em vez de 
inspirar~se na Constituição, aíasta-se comple
tamente dell~L, procurando restabelecer o 
regimcn parla.menr.ar com a creaç:1io de ver
lJas permanentes. a.rvorando o ministerio em 
commissiio de confiança da Camara ; ataca 
além disso os principias da sciencia das finan
ças mandando tomar como 1Jase do orçamento 
a. votar as receitas arrecadadas e as despezas 
1eitas no ultimo exercício definitivamente 
liquidado, o que quer dizer receitas e despe
zas de tres e quatro annos anteriores. 

Sr. presidente, outras considerações deveria 
ttind<t 1l:l.zer. mas não só está. ja esgotada a 
hor;l, a. que tenho direito, como ainda mais · 
;wgac a o que eu se ac 1:1 tl. ca.mara, e CUJa 
atten~:<1o tenflo abusado (ntio apoiados) ; sento
me, pois. a;; .• ~~- i·ln.n1lo a contestaç:ão do illus
tradu rehttor dtt cammissã.o. (O orador e bas
tante {clicitallo.) 

o Sr. Oit.ic~ca-Sr. presidente, o 
dev-erob!iga-mea_vir dar asinform~queo 
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l < ~ { • it. 1 a u or- oc e-se d1z~r n.ü pa.iz que as despez:is estilo 
tancia, e ag1·adeço masmo i),@ itobr~ ele- justamente deternün:1.da':l dentro da rec:eit.1 
puta.do o ter trozid.o :para, :.\. Camara as orç~d~ ~ .Abs llutam~.Jnt.~ não. e a.fiirmar isto 
objecções que apresentou ao pPojeeto. p v rr, , · , e: e a naçao. 
que dão occa.sião n, que a com missão de m'-! Affirma-se que estudaram-se o.s neces:;i
çamento po~sa_ explicar certa.~ disposlq.õ~s que dad~s do ser~·iço pLlbli:-:o e l)edem-se á nação 
não fol'am bem comprehend.idas por aquelles as contribuiç5~s necessarias para esse, 1h:a.n
que leram o prqjecto e não alca.nc:.aram in to- do-se a S:)ffiffi[t dos tributo~ exigidos a.o povo e 
tttm os seus fins. Da tll:lXJSição feita, pelo annuncia-.s:!-lhe qu~ a somma, da receit<t ê 
nobre deputado deprehende-~e peefeitamente suH1ciente para n.s despszas publica.s, ha.venüo 
que S. Ex. leu o projecto e n.ttl'ibuin á com- sobras p:tra os possíveis exc:>ssos result;\nt~s 
missão outros intuitos que ellu. não t~ve no3 tla circumst<tnc!;.t do me:o em que o Ot'~<L-
diversos artigos alli contido::.. m.enso vae s3r execut:tdo ; tna3, contra ess.t 

· . . ~ • =- '"' < - ' < • , • • ~ • :s· • t ·o 1 • l e cre-
missão do orc..'.n.mento e queprecetteu o pro- dito por partir de um poder soberano, como 
jecto que apresentou. teve como fim. prin- o Legish'l.ti ..,.~. protest<.\m as au_toris.aç:ões para 
ci almente demonstr-a. r· á. · . •!l - ... ~ $,lJ:rrtru~··Ltlll· ~-·--llff~' ..--f.W.'OOl!l<lr-!eH>Pet\,-!'lli~-----1 
Deputados, a.ssim como ao pitiz, qae o tar-ia. e que dão <lesmeniido f~Jrmal ao equi-
plano seguido na decrc.tttÇ(l.o das leis de librio annunc:iado. Convem fazer cessar este 
receita e despeza ilctua.lmente, não signi- regimen ilnormal, de modo ue uamlo a 

:s , ( espeza.s com servrços 
decretados e não com:puta.tlos na lei da des
peza geral com as verbas respecth·;-ts. 

-----Frt,ixar-se a despeza a, fazer pelo governo, or
~-a-se a receita; põe-se em conlrnnt:.l <1 d.:.-sp~z:t 
com a receita. e diz-se ao pi.liz que n or·c:a, .. 
mento está equilibrado c que as receitas pu
blicas chegam para to:la.s as ue::;pezns dn anno. 

, · com uma sobr·a que se chama. n sa.ldo tlú üt'i~;l.· 
rnento~ . · 
. Quem se de1' ao trabalho tlc compul&"Lt' os 
orçamentos de muitos n.nnos, verá que n<t 
quasi totalidade delles estão annunciados pelo 
Poder Legislativo saldos á despeza g~r·a.t; mas. 

· além dessas despezas or~.adas, dessas tlespeza.s 
fi..'"{adas. que se taxavam produzindo sobr<L'i, 

· _ a lei autorisa,·a ao goYerno <t al)rir o (JUe se 
chama creditos extra.ordina.rios, eredit()s espe

. ciaes, que ~ão um novo õt'ç~tmento. 
. ?a fi.xaç:ão de despezas? E\·iclentemente não. 

:s · e ermma as, o 
governo poderá abrir mais os creditos supple· 
menta.res que. entender de conveniencia pa.ra 
serviços <tivel'SOS, creditos extraordinario3 e 
~reditos especiaes.- A consequencia de tudo 
JSto foi que durante os 20 exercícios de 1870 

- a 1890, todos os ol'çamentos se liquidaram 
.com defictt, menos o de 1888, que se liquidou 
.. com saldo diminuto-. :rodos os outro~ tiveram . .. . . . . . . . . . 

çatlo que o pr·Q]0cto de lei não cheg-atit a 
este result..'tdo porque umtt das SU<l.S disposi· 
<;ües rh~t<>rminu. que li Poder E:xecuth·o. uu 
pl'npost:t que envia.r amanhã ú C<:tmam dos 
DeputJLlus, fai'ú. mc!lc~ü.o de alp:nma verl)<t qu<· 
hoú vet· <tcct·eseido para. ser inclui• In. no rundo 
p=rma.nentc esta.b.:lec!do m1. pl'Opria.lei . 

Sinto que o projêcto não th?es5e sido lido 
com meditada attenção, para que o nobre 
di!pubdo assim como aquelles que leva.nta.l"J.ffi 
esta censur<t, conhec:ssem tlesde logo que 
absolutamente não teem razão, e fi.ca.m -per· 
l~itamente a par da. disposiçiio d~ prqje_cto .. 

Sr. -presitlí:nte, ha uma thspos1çao. e. o 
art. 10 do pro.;ecto,que responde peremptorta.
mente a. esta. ob,jecç-.ão; conhecida esta. e sub· 
or ma a a es e a:rt1go a o r1gaçao em CJ. ue e< 
o Executivo de da.r conhecimento ao Poller 
Legislativo das despezas accrescidas durante 
o exercício e que devem ser contempli.~da.s, 
em accre..~im.o ao f'unclo·permanente. es~t re· 
solvida a questão e comprehendido o eq_un-oco 
em que o meu illustre colleg-a Iabm·a. O 
:~rc. 10 dispõe o seguinte: 
~Nenhuma desp<?.za. póde ser incluida .JlO., 
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OÍ"çamê11to sem ter sido decretada por lei 
ordinaria, » 

Onde e que se autorisa o g'dverno a erear 
.. despeza para o fundo permanente do orça: 
mento? 

imposições legaes e o :;;eu estudo vem mostrar 
como não ha motivo para a objecção feita. 

O Poder Executivo nada tinha que ver com 
o augmento dos vencimentos elos telegraphis
tas, rlão estava consignado no orçamento e, 
portanto,não lJOdia ser executado, em virtude 
elo art. lO; ma~. havendo de enviar a sua 
proposta para o exercício seguinte,o Poder Ex
ecutivo devia fazer ao Poder Legislativo a in
dicação ela verba accrescicla afim de ser ella 
contemplada no orçamento e poder ser ex
ecutada a lei. 

Esta diSIJOSição e terminante:- o governo 
não poderá augmentm" despeza . alguma no 
exercício sem que para isso haja lei orclinaria 
votada pelo parla.mento, com todos os tramites 
legaes; a'l.ltorisando o augmento dessa despeza. 
L,ogo o fundo . permanente do orçamento só 
pócle ser alterado por disposição e:xpressa ele 
lei ordinaria votada pelo Congresso. Si ha uma disposição expressa da lei que 

prohibe o governo de gastar alem das previ
sões orçamentarias, como se póde admittir que 

do o projecto autorise ao governo a gastar mais 

Mas a que vem esta declaração do § lo do 
art. 4° ? (Lê): 

Sr. prj:!sidente, o . paragrapho unico 
art. lO explica perfeitamente estê facto. do que as verbas fixadas ~ 

O § 81 diz assim. (Lê): Creio que neste ponto o nobre deputado está 
satisfeito com as explicações que acabo de 

O que poderá acontecer no caso elo§ Jo elo dar-lhe, 
art. 4°; e que, depois de votctclo o orçamento, Ha, entretanto,um ponto dasobservações do 
a Camara dos Deputados em exercicio ela nobre cleputa.clo que me merece de facto 
suas funcções poderá votar algum projecto ele ela maior àttenção: e a supposição externacla 
lei que augment9 as despezas elo fundo per ma- de que a cl'eação elo fundo permanente do orça
nente ou do fundo variavel e o Poder Ex- mento significa uma alienação das nossas pre
ecutivo está de braços cruzados para executar rogativas de votar as despezas annualmente, 
a medida. autorisanclo o Poder Jj;xecutivo a decretal-as. 

Não póde executai-a. Como ha de fazer? , Antes de discutir ,esterJonto, tomo em consi-
Como applical-a? No exerci cio? Não, por- . 
que as despezas estão fixada'> pelo parlamento deração as proposições do meu illustrado col-
e não podem ser alteradas de modo algum. lega pelo Maranhão sobre a differença que 
Não pôde, po!s, naquelle exercício, 0 Poder não encontrou en:tre o systema seguido no 
Executivo gastar mais que a despeza fixada; regimen monarchico e o que se deve acceitar 
mas para o exercício seguinte, como haja uma no republicano em que vivemos. 
disposição ele lei que altera a despeza, 0 Poder Si confrontarmos as disposições da con
Executivo, <to env.iar a sua proposta ao parla- stituição imperial com as ela constituição 
mento, indicará a clespeza. accrescicla, eles- republicana veremos essa differença perfei-, 
ignando a ver·ba do fundo permanente ac- tamente accentuada. No regimen monarchico' 
crescida á despeza votada anteriormente pelo parlamentar, o governo era uma. commissão 
parlamento. da Camara. A elle competia, como delegação 

E como esta, clespeza onera 0 orçamento e elo Poder Legislativo, fazer as clespezas e di
exige a verba fixada na lei anterwr para o rif,"ir a nação· 
serviço creado, pa.ra a clesp2za decl'etada pelo O Poder Legislativo confiava-lhe a missão 
poder competente, o Congresso dever·á incluir de governar o paiz; elle vinlm ao parlamento 
no orçamento essa despeza., em verba especi:ü e trazia a propost~1 elas despezas necessarias ; 
ou accrescendo-a á verba a que o serviço se o parlamento discutia e votava esta proposta. 
destina. O paiz typo do regimen parlamentar, a 

Aind~1 no anuo passado, depois de votado o Inglaterra, consigna uma disposição que .é 
orçamento, foi acceito pe1o Congresso o au- essencial a este systema, disposição que ainda 
gmento ele vencimentos dos telegraphistas de hoje os financeiros da França desf1jam muito 
1 a e 2' classe; esta verba não foi incluida vel-a acceita no seu paiz e fazem grande 
entilo no orçamento, e o Poder Executivo não questão ch sua acceitação para a boa confecção 
ptlcle executal-lt- dos orçamentos : nilo ter o parlamento o di-

No regimen actual podia o governo abrir ci reito ele augmentar as verbas ela despeza pe
credito supplementar para este augmento, dicla, não podendo alterar a proposta do 
porque a lei devia ter execução desde a data governo para ma.is. -
do dia da sua publicação e os empregados a Esta limita,ção elas attribuições do paria
que ella favoreceu tinham o direito ele exigir o mento, consignada na constituição ingleza, 
augmento elos vencimentos desde aquella data.. deriva. ela propria natureza elo systema, em 

Mas. supponhamos que esta vamos no regi-~ virtude do qual o governo e delegação do 
men estabelecido pelo projecto de lei em dis- parlamento e é como uma commissão elo seu 
cussão; os factos teriam de accommodar-se ás seio que ell~ governa e pede os meios de 

Oamara V. IIl 2i 
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fttzel-o, indicando as despezas para isto exi- formar as repartições; já esta propos1çao está 
g.iclas pelo serviço publico. reconhecicl[t pela Cama.ra que acceitou . a indi-

O SR. CASIMIRo JuNIOR dá um aparte. ctw5.o do nobre deputado pela Bahia, con
signada no projecto como disposição ele lei, e 

O SR. OITICICA-No re;ümen parlamentar o que tira o direito á Camara ele organisar ser
governo é delegado do ptcrlamento que viços nas leis ele orçamento. 
confia-lhe a missão ele dirigir o paiz e é quem o fundo permanente, Sr. presidente, não 
tem o direito de saber elas suas necessidades. significa sinão que estas despezas são da. or
Mas no regimen presidencial, o Poder Ex- dem daquellas que o governo é obrigado a fa
ecutivo é o executor das leis e o Poder Legis- zer·por disposição de lei anterior, sem ter o 
lativo as decreta sob sua responsabllidade direito de modificar as· consignações a essas 
privativamente, diz a Constituiç5.o, porque só designadas; exemplo: o pagamento de juro~ 
elle tem o direito de cretw despezas, decretai- da. divida interna e exteena, vencimentos de 
as e mandar que o Poder Executivo as certos funccionarios e outras. S5.o clespezas 
cumpra. certas, fixadas anteriormente, que o governo 

Comprehende-se que neste regimen não lm tem obrigaçiio de pagai' haja ou não haja re
proposl:a do Poder Executivo sobre a qual ceita sufficiente para todos os serviços. O pa
assente a discussão do parlamento, porque gamento ás diversas repartições publiéas do 
isto compete privativamente ao Poder Le- mesmo modo, porque as repartições são orga
gislativo. nisadas por leis ordinarias que o Poder Ex-

A constituição monarchica determinava que ecuti v o tem o dever de cumprir. São, portanto, 
o governo apresentaria annualmente a pro- despezas que não podem abolidas nem modifi
posta do orçamento que seria discutida na caclasnas leis annuas, simples execução de 
Camara dos Srs. Deputados. leis em pleno vigor. 

O art. 37 dizia : começará na Camara a Póde-se affirma.r que ha perda ela iniciativa 
discussão ela pr-oposta elo ,r;over-no. ela Camara no decreüü-as, unicamente pelo 

Vê-se que o que se discutia na Camara e o facto de não repetir votação inutil todos os 
que era approvaclo era a proposta do Ex- annos,por constituírem essas despezas o fundo 
ecutivo. permanente do orçamento? 

No J.'egimen presidencial a Constituiçãü es- Supponha V. Ex. por exemplo que, orga-
tabelece modo diff'erente paea a organisação nisado o orçamento por esse systema, com o 
da lei, dando a cornpetencia privativamente fundo perma.nente e o variavel, uma lei or
ao parlamento para decretar as desp2zas. dilmria posterior modifica ou extingue uma 
Como estas despezas não poclem cleixa.r de. ter repartição publica, pergunta-.,e, a commissão 
uma base sobre que se firmem, eleve o Poder de orçamento no fundo permanente ha de pôr 
Executivo remetter a sua proposta para ser- i1 margem uma disposir;ão legttl ? Não; a com
vir de base ú discussão. Esta proposta vae á missão, quando tratar de organisar o proje
commissão de orçamento e esta traz á Ca- ctado de orçamento, chegando à verba da. re
mara o seu projecto, desapparecendo a pro- partição extineta ou cuja consignação foi mo
posta do governo. Aqui está a di:ITerença. en- llificacla por essa lei, att2ra o fundo perma
tre os dons systemas. nentc na quantüc equiv<tlente á di:ITerença que 

Devemos nós continuar no regimen presi- a nova lei l'Stabeleceu. Em que h a nqui perda 
clencial a praxe S!guiüa no regimen mona r- de iniciativa elo Poder Legislativo? O q ne ha 
chico, que era discutir a proposta do Poder é que o fundo permanente tira a obrigação á 
Exécutivo '! Não podemos; elevemos Üczer uma commissãü de discutir todos os annos-despezas 
lei nossa, em virtude ela competencia exeltt- na ld de orçamento, quando ella não pôde 
si v a para isto dada ao pctrlamento peite Consti. modificar esstts eles pezas sinão por leis espe" 
tuiçréo. Foi esta a razão pela qual '' commis- ciaes. Pam que serve esta discussão inutil 
são affirmou que as praxes deviam ser outras. si não para prejudicar o exame das outras ver-

Mas. a creação elo fundo permanente elo or- bas possíveis de variação 'I Não comprehendo 
çamento prejudictt a iniciativa ela Camam no onde está a razão d<t censura grave feita a 
votar as clespezas ? este ponto do projecto. 

Não compl'ehenclo absolutamente. Pois a Diz-se, entretanto: a. distincção de fundo per-
Canmra vot:t 111n;t lei de orçamento, que não manente e fundo ele reserva não produz ell'eito 
é lei cb c.re:J,ç<:í.o ele repartiçües public:1s; a alg-um porque illwle-se sempre a pretendida 
commissão lb orl;ttmr•nto só tem o clevm· cl.e fixidacle, desde que se dú. ao governo o direito 
verificar as despezas rlccrr,ütdas em leis :.tnt:-- de gastaz do fundo de reservtt, ccbrindo credi
riorr~s e catn.logal-tcs em nm corpo ele lei para tos supplcmentares. A d1:ITerença entre fundo 
apresentar it Cam<wa, e esta ae:ceitccr ou re- pernmnente, fundo varmvel e fundo de re
.ioitar o plano o!l'm'el·.illo, depois ct~ discutil-o. serva, tem por Jim pr,nc.:ipal fazer entrar no 
Portimto, o papel da. commissão de orçetmlmto computo geral todas as clespezas possíveis de 
não é supprimir ou crear serviços, nem re- fazer no exercicio. 
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Nestas ha umas que são fixas. a que o l'l'o
Terno nito_póde fugir_. porq1.~e são d_ecrrta.dn.s . . 
ces:::iddcle de discutil-a annuall~ent~. H<~. po
rém. outras despezas que não tecm esse cn.rac

or exem lo os fornecimentos ao exer-
cito e it armada,, as despezas com soccorros 
pubiicos. ns despezas com obrn.s. Não se pôde 
fix;tr annualmente a ci!'ra a que ellas cheg;a
rão por dependerem elas circumstancias do 
tempo em que -vão ser reitus. D:'t-se isto. não 
sômente no or~mnento brazileiro. Jnrts em tn
dos os paizes. Procura-se eYibtr que o "0-
verno abuse elo direito que tem de rlecrc~n· 
es~'tS despezas, augmentn,ndo extr::.tordina,l'in.
mente ,-erbas a retexto de necessidades do 
ser,i<,~o pu lico, quando elle pórlc desviar es
tes dinheiros para fins outros que nã.o os co~i-
tados p~lo parlamento.. ~ 

Na lei actu&l o governo abre os credito~ como 
e1~tende. g-asta-o_::: como quer;_ pelo p{'Qircto . . ... ' ... -. -. -· 

•oo \ ' '· I, '- J t 

...-erba~ derer·míiM•.las. ao rundo • le re:::l~r,·;t 
que não póllc ser <:'Xt·t•dido. :tincln, ó ohriga.tlo 
n, :'m"C'itnl' o eredih' ú~ a.udiencin:; do mini::;-
tt·o da, 1\t,zcndn, e ú, ;tp]H'o,·:H;;iu elo Tl'ibnnal 
de Contas. 

Pa.recc qHe est<' l'C;,!:inwn •·e::.n·in;,!:L' mnito 
nw.is nesl:l' )J:tl'iiculat· :t. liiJ1~l'l.la.d e c lu Pod~·t· 
Ex(;cuti\·o cll• qw· •• t•cg-inwn eon:o:i;.n1adt1 nn. 
lei á~Ltml. {iiJifltt!rlo~.) 

O nolwe dc~put;ttlo e..:futl•)ll aind:t. ontt•n, tlis
pnsic;:io do pl't\Íl'dtJ. do at·L.'i''. qtlt.' ::..:1· r!'li.•t·e it, 
cifr•a, ()\IC 1.!1•\"e :::el' :1\"t:t'il:l p:U';l, 11 c;1k11lu cl:l, 

receita .. 
SI'. prcsi,]!ontc-. n. com1111~.~ao (jUIZ • at· um 

bom regimen de Ol't;ilmentn :IP pn.iz: 1cn• po1· 
fim unkamentc i~so. e nfi" ::;e deixo11 domina.l' 

Ella, pretendt~ll ~~\;;,,l;(:lecet• regras pma 
que o orr:amento corl'e:-:pondessc ::1. uma V('t·d.a-

"1 o · \' •::..:se 11 ma • ·ln.ra-
. orç.:1.mento um fundo de reserYa, calculado U.c ç;:i.Ó fr<.tnc<.l. e le;:~,l tle e'Lllitibrio. cs:::e Jbs:::c uma 
· accordo com as necessidades pos:::iv-eis para rettlidade. 
i todos os serviços e o governo não poder abrir Assim =-endo, <1. commiss:Io te,·e necessidade 
creditas supplementares e extraoruinarios de procurar o::: elementos mais segmos para 
senão dentro das forças do fundo de reserva. estabelecer n. ciira com a quaJ pudesse fixar a 
. Este e o systema adaptado no orçamento receita. 
mglez, no orçamento italiano e em outros. Hn. div-ersos moclos do procumr estG, cifra~ 
contra o direito que o gm·erno tem de abrir ha a média dos trl'S uWmos cxet·cicios. ha. ti. 
creditas supplementares, fora da despez<.t geral' média, dos cinco5 ultim 1s exercidos. lm a sim
decretada e u · · . - · les v-ontade d<t coJnmi:::sii,o da Cnmtwa, o 
lamente ao qongresso Nacional. I completo arbitrio lh•. ~ei inglei'..i.~. _e lln: ~~u1-

:Mas. podera o governo abrir esses creditos: meme o estudo do ultuno L·xerclCLo Llduutrnt
supplementares quando q1.1izer e como q uizer. : mente liquidado, augmcnt<.tnclo-se sobre os 

e · ::- , ( e reser,·a como en .enc er ~ c <: ;:, • ::- < ~ • 

Xão; não poderú, ützel-o. porque abi está o do de impostos por- melhor org·anisaç[tO do 
art. 9) do projecto que, enumer<:tndo as ver- serviço. e dos novos impvstos. 
bas a que o governo poderá abrir creditos Entre os divet·sos syst,emas que aca.1JO de 
supplementa,res, limita-lhe esta autol"isaç:;.io apresentar. a commissão acccitoll este ultimo, 
no ];lll.I'i.\gra:pho unico, que dispõe. (LG). pm· que o!Ierd.:e tu?a base solula pn,ra. um 

De modo que. concedendo, como devia. o calculo ma.is aproxunado d:.1, verda1lc. 
fundo de reserv<t para as despezas supple- Dizem que a receita .<~ugmcnta SL·mprc c 
m~ntares do orçamento,. tt commissão res- · que por isso o calculo tetto sobt·e est..1. _1-'n~e 
trmge a acção do Poder ExecutiYo, não só poder~t ser muito restrict.o; mas a, comm1~sao 
mar~ando as verbas para as quaes podem ser acceita o computo das vct·has _liquid~tda::; parn. 
abertos taes creditas como ainda exi!!indo a . b<'-Se dos seus r.n.lcul0s; o ma1s sen1, sempr(·_ . 
auc~encia do minist;o da fazenda e a 

0
appro- :julgar com dado::;clefeit,uosos, qul~ quem est~t

"''açao do Tribunal de Contas. : da. esse:; dtver:;os systt·ma5 collltec::.· como ~ao 
. V. Ex. comprehende. Sr. presidente. o ' ardidosamente levantndo::; ;'1s ve~c~. 

Cli'culo _restricto a -que :fie<.\ sujeito o Poder i .:'. med}a dos tr~s llltimo:; eXCl'ClClOS tem o 
Exec~trm em materia de des ezas. Elle só ; gra:;de mconvemento de se encontr-ar· uous 

ra gas ar as ver as cons1gn<1. as no orça- : <.tnnos m:.t e um, pt·Qjllc ic;t • a. ue •, 
mento. e. para as despezas supplementares das · a média f]_Ue })Odja. :::.er tirada, 1lc~te; n. media 
verb'lS especificadas, o ministro submetterú a dos cinco nltimus exer·cicio:; om~t·cee os me:::.
s?a. prop?sta. ao ministro d;.~, !ttzenda e sujei- mos inc.:orp·enient~~· ~~ aJ,·~Ju_ f!:bso vae huscar 
t:.tl-a-ha. a approvaçiio do Tr1bunal de Contas. dadus em cxerctclo:\ mmtu rcnwtos, nos 

E, per,!:mnto: haverá outro meio melhor tlc quaes <.ti·eccita. uúo cst;'~ de ;l,ccordo com o au
fu~lisar a acção do Poder Executivo em re- gmento propor·cion:ü ü:t rene las, o:ITc~l·e~cnilo 
1a~.to ús des:pezas supplementares ~ Pelo me- computo muito in1erior á realidade e limi
nos, confesso a V. Ex .• ~ não encontro outro. I tando o direito que tem o Poder Executi-ro de 
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applicar as rendas publicas aos diversosmelho· 
mentos reclamados. 

A vontade exelusiva ela commissão tem o 
inconvenientll ele computar ficticiamente a 
receita para poder em um momento dado 
augmentar despezas que estejam no seu inte
resse realisar. 

Parece pois que o melhor systema é aquelle 
que foi acceito pela commissão, acceitanclo o 
exercício liquidado e exa,minanclo as verbas 
em que elle tende a augmentar. 

Foi este o motivo que preponderou no espí
rito da commissão, depois de estudo serio e 
reflectido, para adaptar este systema. 

Mas haverá quem digtt, estudando esta 
questão, que este projecto não traz vanta
gem alguma para o serviço publico? O nobre 
deputado me desculpe, mas nãc posso achar 
que tenha razão alguem neste paiz, desde que 
edude um projecto como este, desde que saiba 
que elle tem por fim principal fazer com que 
todas as despezas fiquem dentro do circulo 
limitado pelos representantes ela nação, não 
po8so achar que tenha alguem mzão para 
dizer que este projecto não tmz vantagens 
para o serviço publico. 

Sabendo-se que as despezas excedem sempre 
aos recursos ordinarios do orçamento, saben
do-se que tem sido sempre necessario emittir 
títulos da clivicl.a publica })ara satisfação do 
excesso ele clespezas orç<lmentarias; poderia
mos, porventura, continuar na submissão 
em que estava o parlamento de autorisar o 
governo a gastar por cr·eclitos supplementares, 
sem que tomassemos a iniciativa de limi
tar esta, faculdade, com '' eircumstl1ncia l1g'
gravante de annunciarmos sempre ao paiz que 

E como chegêLmos a este resultêLdo? Sem que 
se justifique urg·encia, sem que tenhamos 
guerm ou peste, todos estes factos que moti· 
vam perturbação para a receita. publica. 

Devemos continuar ntlste systema ? 
A nação bmzileira representada por um 

parl:1mento republimno, póde continuar a 
conceder êLO g-ovemo o.direito de ~astar, além 
elas forças Ol"ÇêLmentarms fixadas . 

Não ; por honra nossa, por honra do paiz, 
para honra dêLS nossas instituições, para abolir 
os abusos, pêLra começar a obra ela regenera
ção que iniciamos e para não nos obrigar a 
acceitar imposições dos estrangeiros que man
clêLm nos advertir de que não caminhamos bem 
orientados. 

Foi por isto qU:e a commissão de orçamento 
julgou ele conveniencia onerecer este plano 
ele reforma pelo qual, está convencida, o 
eqnilibrio elo orçamento será uma realidade, 
desde que a despeza é fixada realmente, in
cluídas na lei todêLs as que elevem ser feitas no 
orçamento. 

Este é o primeiro passo, dêLlli partiremos 
para o regulamento das repartições publicas, 
trabalho este que a commissão já iniciou ; 
depois trataremos ele traçar as normas para 
o governo, qualquer que elle seja, obrigando-o 
" cingir-sB ás clespezas votadas pelo parla
mento, sem poder· continuar o systema dos 
êLUS os por meio do dinheiro elos contribuintes. 
(Muito bem; nntito bem.) 

Fica ~1 discussão adiada, pel<1. hora. 

o Poder Legislati~·o v?tava .orçamentos com SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
saldos, quando a reahdacle e exactamente o 1 

contrario? I 
Sr. presidente, ~1 vorn,ção destes creditas Entra em l)iscu?s~o uniea o pa~ecer n. 28, 

l)roduz taes resultados que ~' noss<L divida tem deste. armo, mc~efermdo a pet19ao elos co~n
augmentado de um modo espantoso sórnente mercmntes e mdustrmes do Rw de Janmr~ 
para supprir os defic'ts do orçamento. V. Ex. contm o 1m posto de fumo creado pela le1 
verá pelo quadro n: 7, que de 1870 a 1:390, n. 25 de 30 de dezembro ele 1891. 
sómente para cobrir dejic'ts ele orçamento, O SR. FRANÇA CARVALHO (pela ordem) -
cnjo equilíbrio o parlamento ammnciav~1. a Sr. presidente, parece· me que deveria pre
nossa divida angmentou-se em 559.340 contos. ceder ~1 este pa,recer em discussão o projecto 

O SR. SAMPAIO FERRAz-Toda a clivicla? apt"eselltado P'~la commissão de. legislação e 
o SR. OITICICA-A divida, publica contraJlida justiça, por ser ümêL preliminar claquelle pa-

recer e a.inda porque este projecto precedeu 
lla 1870 a 1890, para cobrir dejicits orçamen- ao PfLrecer em discussã-o. Peço, pormnto, a 
üu·ios, importa. em 559.340 contos, sendo em v. Ex. que na. organisação dêL ordem do dia. 
a,polices 32!.426 contos,em papel moeda 40.000 co !loque o projecto da commissão ele legisla.ção 
contos e em ouro i1 10:~ por 10 197.9!4 contos. 

O systema seguido produz taes resultl1dos: e justiça. em ordem anterior ao parecer ora 
t d. . 1 . t 1 em discussão. es amos com a nossa. lVlC l1 assim angmen ·ac a, 

continuamos a gêLstar sem saber deveras o que 
15astmnos e sempre com a. chapa de que o nosso 
paiz é um paiz rico ... temos muitos recursos 
e não é possi vel que cheguemos nunca a nm 
momento de descredito. 

O Sr. Leopoldo Bull.bões
Sr. presidente, a commbsão ele orçamento 
entendeu que havia um equivoco, por parte 
ela commissão ele legislação e j ustiçêL em 
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julgar inconstitucional, attendendo a uma re
}Jresentação de negociantes de fum · da Bahia, 
o impostD lancado pela lei financeira de 30 de 
dezembro do anno pa;;;sado,pt~rque essa lei 
não cogitou de producção, fabrica.ção ou Ir,ter
cancia de fumo,rnas do consumo dess 'l art1go. 

Nada ha, portanto, de commum entre o pa
recer da commissão de orçamento e o pro
jecto n. 24 da commissão ele legislação e jus
tiça . 

Trata-se de uma questão urgentíssima ; 
trata-se de uma lei de receita que não pôde 
ser executada nesta, parte á vista dos escru
pulos do Poder Executivo que, em vista dos 
protestos e reclamos que Q systema de arre
cadação provocou, entendeu seu dever ou
vir a respeito a Camara dos Deputados . 

A Camara .poderá resolver a. questão vo
tando ou r .;speitando o parecer e depois tomar 
conhecimento do projeto apresenütdo pela 
commissão de legislação e justiça, que tem 
outros intuitos e outro alcance . 

0 SR ; FRANÇA CARVALHO-Não apoiudo. 
O SR. LJWPOLDo BuLHõEs-Peco, pois, a 

V. Ex., Sr . prssidente, que não faça o peo
jecto anteceder o parecer da commissão ria or
dem do dia, visto que este não depende da
quelle, não põd!3 acompanhai-o na discussão, 
porque só tem urna dbcussão, na forma do 
regim~nto. 

A ar.provação do parecer que mantem a lei 
de meios, tal qual foi.votaclo o n.nno passarlo, 
que respeita o orçamento votado, quando es
tamos em meiados do exerci cio e quando ainda 
oneram os cofres da União tam.as despezas es
taduaes, parece-me . uma indeclinavel nece~
sidade . 

O Sr. Se-verino Vieira diz que, 
tendo assignado com restricções o parecer que 
se discute, corre-lhe o dever de vir explicar o 
seu voto quando se abrir debate sobre o pa
recer. · 

No seu humilde entender, a ques tão levan· 
tar,la pelo nobre deput:'l.do pelo Rio de_ Janeiro 
é uma simples questão de ordem. Nao ach.a 
razão em o nobre deput:'l.do qun.nclo pretende 
que o parecer n . . devesse ser prececlid? 1_2a 
discussão por um outro parecer da comnussao 
ele constituição, legislação e justiça concluin
do por um prqjecto em que se firm·· a dou
trina, de que o imposto sobre cultura e com
mercio de fumo, incidindo sobre iudustria e 
profissão, não póde ser lançado pelos poderes 
federaes. 

Mas ninguem poz em duvida este ponto. 
Não é iam bem sobre elle que ver&'l. o pa

recer da comníissão de orçamento. 

A materia. deste parecer não tem relação 
alguma de dependencia com a do outro. 

Logo,póde ser perfeitamente discutido antes 
daqu(llle. 

O S~. PRESIDE1'1TE, resolvendo contra o Sr, 
Franç\1. Carvalho a questão de ordem, declara 
continuar em discussão o parecer. 

O Sr. SEVERil'W VIEII1A diz que vem agora 
explicar os pontos ela diverg·encia com a 
maioria cli1s com missões. Nas di versas recla
mações formulada.s contra o "imposto do co~
sumo do fumo e seus prepar(l.dos por negoCJ 
antes e indutl'iaes, destacou tres que pare
csm-lhe procédentes, além do que versavam 
sobre e taxa tle licençn. que ficou reconhecida 
pelti. com missão . · 

O primeiro destes ponbs é a desigualdade 
entre o imposto cobrado sobre .o charuto 
avulso do qualidade superior e sobre o cha
ruto ordinario. 

O segundo ponto versa sobre gravame t~o 
vexatorio do imposto 130bre o c)lar·uto ordl
nario, que é susceptível de acabar com o fa
brico deste producto, si persistir o imposto . 

O terceiro pon! o é o que tem por objecto o 
tempo e o trabalho com que á execução das 
disposições fiscaes r elativas a arrecadaço.ão ·do 
imposto faz contribuir o commercio princi
palmente na vendagem dos charutos avulsos. 

O orador opinou no seio da commi.ssão que 
o pa.recer concluísse por um projecto pro
vendo desde jásohre estes pontos. 

O orador declara que foi vencido quanto á 
oportunida,de do alvitre ·lembrado, sendo 
certo que o iilustre relator da commissão 
mostrou-se de accordo com as idéas lembradas 
pelo orador, para serem attendidas e contem
pladas na lei do orçamento para 1893. 

O Sr. Arthur Rios Vem ape
nas fazer uma decla.ra.ção e explicar os mo
tivos por que assig·noa com restricção o pare
cer d<t commissão. 

Comprehende que, tríbuta,ndo- se pela pri
meira vez o imposto de consumo sobre o 
fumo, este tributo,aliás j ustissimo,vem trazer 
muitas reclamações; comprehende a difficul
dade em que se achou o homado ministro da 
fazenda para confeccionar um regulamento 
pat;a a execussão da lei orçamentaria nesta 
parte, t:'l.nto mais que não se quizeram ad
optn.r .os alvitres seguidos em identicas cir
cmnstm1cias e em objectos semelhantes pelos 
outros paizes 

Não se adaptou o systema de monopolio 
adaptado em outros paizes, não se quiz ad
aptar a lei ferrea e a lei draconiana para a 
percepção deste imposto. 
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E' o primeiro a confessar que no regula
mento ha lacunas que só a pratica podera vir 
esclarecer e mostrar media tos ou immediatos 
remedios. 

Lamenta com o honrado deputado que o pre
cedeu na tribuna que não se tivesse guardado 
neste tributo uma certa proporcionalidade, 
em relação aos obejectos expostos á venda. 

Mas acceita a lei e o regulamento como 
está, porque. si os e:ITeitos desta lei forem 
tão desastrosos, corno suppõe grande mune
ro de industriaes, o orador não se ise.ntará 
de vir votar na sessão vindoura de modo con
trario do que vota, hoje. 

Mas a sua discordancia com a maioria da 
honrada commissão, em relação a este pare
cer, foi apenas uma questão de fôrma. A com
missão não tinha de dar parecer sobre uma 
petü;ão sujeita a sua, apreciação; ella tinha 
ele intervir nesta questão, em virtude da. men
sn.gem do Presidente da Republictt, na qmtl elle 
explicava os motivos por que não deu execução 
á lei como devia. 

A commissão tinha de estudar as razões 
adduzidas pelo honrado ministro da fazenda 
sobre este assumpto. 

Promulgado o regulamento, tendo suspen
dido a sua execução para ser elle su bsti tuido por 
outro, o p 1recer da com missão não devia ter
miJmr pelo deferimento de uma petição; pa
rece-lhe que a conclusão elo parecer devia ser 
um projecto de lei, porquanto, Begundo a opi
nião da maioria da commissfio, havia pontos 
do regulamento que tinham necessidade de 
ser modificados. 

0 SR. LEOPOLDO BULHÕES dá um aparte. 

O SR. ARTHUR Rros diz que o regulamento 
foi expedido: o reguhtmento é o complemento 
ela lei votada. 

Mas a parte do regulamento que devia ser 
modificada é justa,mente aquella que fixa as 
patentes para os encarregados das vendas das 
estampilhas. 

Neste caso, o imposto deixa de ser imposto 
de consumo para ser imposto de industria e 
profissões. 

A commissão diz. (Lê). 
Orct, si no regulamento para. a cobrança do 

imposto, que é de consumo, se dá uma dispo
sição pttm que este imposto se .torne em im
posto ele industria e profissões ; si a commis
são entendeu que esta. taxa devia ser distri
lmicla, não por um FJ,gamento em virtude de 
ta.lões, rn~Ls por um outro. meio em que ella 
cogitou ; a commissão devia terminar o seu 
ptcrecer por um projecto, não só mandando 
dar inteira execuçfio ao regulamento nesta 

parte, como mandando fazer ~•s alterações taes 
e taes. 

A commissão, apesar das observações do 
orador neste sentido, em reunião entendeu 
que, sendo a materia por sua natureza urgen
tíssima, restando cinco mezes para a termina
ção do presente exercício, não se devia ad
mittir delongas que necessariamente traria a 
discussão de um projecto, até que fosse con
vertido em lei ; e admittiu, para evitar este 
iiiconveniente, a fOrma que o orádor não pôde 
acceitar, porque não satisfaz aos fins altne
jados. 

Foram estas as razões que o fizeram votar 
com restricção o parecer, apesar de estar de 
accorclo com a maioria da comíuissfio nos con
siclerandos que ella estabeleceu no mesmo 
parecer. 

O Sr. Frederico Borges nota 
que, discutindo-se o parecer ela commissãode 
orçamento em relação á petição dirigida á Ca
mara contra o imposto do fumo, existe.elabo
rado um projecto pela honrada commissão de 
constituição, legislação e justiça, sob n. ;G44, 
e que determina que o imposto ele fumo só 
será cobrado pela União nos estados que não 
estiverem organi:Sados. Ora, parece-lhe que. a 
fôrma adaptada pela honrada commissão de or
çamento na conclusão elo seu parecer, indefe
rindo a representação dos industriaes, devera, 
como bem disse o honrado deputado que o pre
cedeu, concluir antes por um projecto de lei, 
e não por um simples indeferimento. 

Assim, na questão que se debate, é isso para 
o orador da maior importancia, porque tan
tas razões actuaram no espírito do chefe do· 
Poder Executivo, que elle se viu forçado a. 
suspender a execução da cobrança do imposto 
de fumo ; e si são taes e tão importantes os 
motivos que influíram para essa resolução, 
não pôde ser o assumpto decidido por uma 
fôrma tão simples, tão elementar. 

Assim, parece-lhe ter comprehendiclo nos 
seus devidos termos esta questão a honrada 
commissão ele constituição, procurando dar o 
verdadeiro sentido á disposição elos artigos da 
Constituição que pelo projecto n. 24 tem ele 
receber uma decisão do Poder Legislativo. 

Ora, como a materia do parecer que se dis
cute implica ele um modo directo com a ma
teria constante do projecto n. 24, como neste 
projecto a questão recebe uma solução muito 
mais legal, muito mais constitucional, abran
gewto todos os seus termos, dando uma solu
ção geral e complett1 ás duvidas que teem 
sido sugget'icla:,, e que ainda não for·am re
solvidas pela honrada commissão de orçamen
tos; parece-lhe que o Poder Legislativo não 
deve ser precipitado na questão, não eleve 
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adeantar um juizo, que müs tarde lhe virá 
crear difficuldacles e embaraços para a pro
pria decisão em relação ao projecto n. 24. 

O Sr. presidente e a Camara teem conheCi
mento desse projecto que na sua concisão 
apreCiou elo modo mais Incido a questão su
jeita á apreciaç5o da Camara, do que a com
missão do orçamento no seu parecer. Nestas 
conclicções, para que a Camaia não acleante o 
seu juizo em um assumpto ele tal gravt'lacle, 
o orador requer, e n ,sse sentido vae dirigir 
urn requerimento á mesa, pedindo seji:L adia~ 
da a votação do parecer n. 28, até que a Ca
ruara tome conhecimento do projecto n. 24 ela 
commissão de constituição, legislação e jüs
tiça. 

De mais a mais, dá-se o facto de que nesta 
questão parece que a, Camam está clivíclicla, 
pois que o parecer da commissão de orça
mento é só ela maioria da commissão quanto 
á sua conclusão; e o projecto n. 24 tem a una
nimidade da commissão respectiva, e resolve 
a quest1to de um modo mais completo e m:1is 
consentaneo com o espírito das disposições 
constitucionaes. 

Fazendo estas ligeiras poncleraçues, procura 
apenas methodisar a discussão. 

Parece-lhe mais regular, mais methodico 
adiar-se a votação do parecer n. 28, que se 
discute. 

Nesse smiticlo vae mandar ú u1esa o seu re
querimento. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e entra con
junctamente em discussão o seguinte 

RequeTimento 

Requeiro o adiamento ela votação do :pare
cer n. 28 (indeferindo a petição elos negocian
te.<; e industriaes ele fumo) até que a Camara 
tome conhecimento elo projecto n. 24, relativo 
á cobrança elo imposto de fumo, ela commissão 
ele constituição, legislação e ele justiça.-:- Fre
derico Bor'ges. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões
Sr. presidente, louvo muito a solução que 
V. Ex. acabtc ele dar á questão levantada pelo 
nobre deputado pelo Ceará com seu requeri
mento. 

S. Ex. propõe que sejam· dados para a or
dem do dia e discutidos conjunctamente o 
pa,recer dto commissão de orçctmento sobre a 
reclamação ele commerciantes e industriacs do 
Rio de Janeiro e o projecto p. 24 da com
missão ele legislação e justiça, que declara 

que não compete ao Congresso Nacional impôr 
sobre a cultura, íb.brico e commercio do 
fumo. 

Sr. presidente, V. Ex. sabe que o projecto 
apresentado pela commissão ele legislação e 
justiça tem tres discussões nesta Camara e, 
caso seja approvado aqui, terá ele seguir para 
o Senado, ele onde, si for approvado, subirá á, 
sancção, ao passo que o parecer da commissão 
ele orçamento só tem uma cliscussi:io. 

Por consequencia, Sr. presidente, não se po
derá unir uma. cousa á outra. 

A commissão ele legislação e justiça declara 
uma cousa que ninguem poz ainda em clis
cussão e que ninguem contestará, isto é, que 
o Congresso Nacional não pócle lançar im
posto sobre cultura, fabrico e commercio elo 
fumo. 

Sr. presidente, estes tributos sobre procluc
çi:io agricola, fabril e mercancia, ele um genero, 
são TRIBUTOS DIRECTOS reservados aos estados, 
são tributos ele industrias e . profissões ; mas 
não se cogita desta questão, trata-se de im
postos de consumo, cousa tão diversa claquella 
como a agua é do vinho. (Apoiados.) 

A lei de 30 de dezembro é muito clara: im
pondo sobre o consumo do fumo, estabeleceu 
um imposto INDIRECTo, que nada tem de com
mum com o projecto ela commissão ele legis
lação e justiÇa,; não affectcwdo. por forma 
alguma, as fontes ele receita estadmws e es
tando ele perfeito accorclo com as disposições 
constitucionaes que discriminaram as rendas. 

O art. 12 ela Constituiçi:io autorisa o Con
gresso a lançar impostos ele consumo sem 
excluir a competencia dos estados sobre o 
mesmo· assumptg. 

Por conseguinte, não se poderá f~tzer clepen· 
der a discussão elo parecer da c·ommissão de 
orçamento, ela discussão e votação do projecto 
elaborado pela commissão de justiça. São as
sumptos muito diversos e que serão debati
dos e votados, nesta casa,pela forma prescripta 
no regimento. 

A razão pela qual a commissão ele orça .. 
mento preferiu dar esta solução á questão, é 
J)orque não se trata de legislar, não se trata 
de explicar o pensamento da lei, nenhuma 
duvida lm sobre n, interpretação da lei votada 
a 30 de dezembro; trata-se simplesmente ele 
attencler ás reclamações contra o systema ele 
arrecadação de um imposto. (Apoiados.) 

V. Ex., Sr. presidente, conhece os diversos 
systemas de arrecadação do imposto sobre o 
fumo ; V. Ex. sabe que o unico que pócle ser 
adoptado pelo Congresso é o indirecto, por
que a Constituição federal veda, ao mesmo 
Congresso, legislar sobre a proclucção, fa
brico ou mercn,ncitt do genero. 
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Por conseguinte, a camara não póde atten
der as reclamações que lhe foram dirigidas e 
deve manter em sua integra a lei de 30 ele 
dezembro, cuja execuçào foi suspensa por 
uma condescendencia., por uma longanimi
dade do chefe do estltdo deante dos protestos 
de alguns negociantes desta praça. 

A commissão de orçamento tornou bem sa
liente· que não são os contribuintes que pro
testam contt'a a lei, mas os intermedil\rios, os 
commerciantes e · manipulaclores de fumo. 
aquelles que, si adeantam, exigem immedia
tamente do consumidor a importancitt elo im
posto. 

Si o consumidor, si o productor, si o contri
buinte não reclamam, podemos nós, mts con
dições actuaes elas fin<1nças elo pc,iz, attender 
a essas representações que não se fundam em 
nenhum orgam phtusivel ? (Apoiados). 

O nobre deputado pelo Ceará entende que, 
sendo esta questão importante porque figura 
em uma mensagem do Poder Executivo, por 
que é objecto de uma petição ao Congresso, 
não se poderá resolvei-a sem as formalidades 
ele um projecto. 

Mas o assumpto é simplíssimo: trata-se de 
manter uma lei votada lJelo Congresso o uma 
lei de receita, em meio do exercício. 

A questão é tão simples que um méro inde
ferimento a resolveu e a resolverá, porque 
estou certo que a camara approvará o parecer 
da commissão de orçamento. 

E uma vez que estou me referindo as ob
servações feitas pelo nobre deputado pelo 
Ceará, direi que o imvosto de que nos oc
CUlJamos não affecta ás classes laboriosas, como 
S. Ex. pensa, n[o fere t\ producç~ão agrícola, 
nada tem que ver com á producção fabril, 
não recahe sinão sobre o consurniclor. Por 
conseguinte. pergunto em que este im
posto pócle prejudicar a industria e o com
mercio? 

Diz o nolJre deputado que o parecer da com
missão de orçamento :fica.rá prejudicado pela, 
apvrovação elo projecto apresentado pel" com
missão clel egislação ejustiça; mas, si o assum
pto sobre que versa o parecer da commissão 
de orçamento é um, e o assumpto sobre que 
versa o projecto é outro, a decisão ela Camara 
sobre o parecer, não veda a discu:osão so1Jre o 
projecto. (Apoiados.) 

Sr. presidente, alguns membros da com
missão de orçamento assignamm o parecer 
com restricções e entenderam do seu dever vir 
dizer á Ca,mara quaes os motivos que os le
Yt\ram a, não acompanlmr a maioria ela mesma 
commissão. 

Um delles, o nobre deputado pela Bahia, o 
Sr. Arthur Rios, disse que o parecer cleveri'l.l 

terminar por um, vrojecto, porquanto figura 
no regulamento expedido para execução da, 
lei de 30 de dezembro uma taxa de patente ou 
licença não cogitctda pelo Congre,so, e que 
portanto o parecer devia concluir por um 
projecto eliminando essa taxa. 

Afiirma, pois, S. Ex. e com S. Ex. o 
Dr. Demetrio Ribeiro., que o'Poder Executivo 
exorbitou na regulamentação daquella lei. 

O parecer assignado pela maioria da com
missão responde a observação dos nobres depu
tados, explicando tt creação da licença e con
cor·dando com a, sm1 eliminação do regultt
mento de 17 de maio. 

O regulamento n. 8946, de 1883, sobre es
tampillms do sello adhesivo, esta,beleceu que 
iünguem a.s poderia vender sem licença e me
den.nte o pagamento de umtt ta.xa de 4$4()0, 
Entendeu o thesouro que a estampilha creaclct 
agorn, para a cobrança elo imposto elo fumo 
estav<1 nas mesmtts condições daquellas e por 
conseguinte exigiu que os mercadores defumo 
se habilitassem pam a acquisição de estam
pillms, inscrevendo-se em um registro nas 
estações fiscaes e pagando a taxa ele 4$400 de 
licença. · 

Vê, V. Ex., a differença que lm entre opa
gamento desta. licença que é fixo e, por assim 
dizer, é apenas urna compensação do serviço 
elo registro, !"o imposto ele industrias e pro
fissões que t9m uma part9 fixa e outra pro
porcional. 

Não obstante, a commissão entendeu-se com 
o Sr. ministro da fazenda a respeito, decla
rando que sobre este pmjecto versaram fortes 
reclamações dos interessadoR, e S. Ex. pro
metteu á commissão que reformaria o regu
lamento nesta parte. 

Não houve, repito, exorbitancia por 
parte do Poder Executivo, por quanto o go
verno entendeu que podia applicar ás estam
pilhas creadas pela lei de 30 de dezembro, o 
mesmo principio do regulamento de 1883 
ácerca de estampilhas do se!lo aclhesivo; en
Lretanto o governo está prompto a alterar, 
nesta parte o regulamento, de accordo com o 
parecer da commissão ela camara. 

Entendeu outro digno companheiro ele com
missão, o Sr. Severino Vieira, que devia-se 
modificar a base ela imposição, deixando-se, 
por exemplo, de tomar o peso para se tomar o 
numero do producto, vodenclo-se, por esta 
flirma, provorcionar o imposto á qualidade 
do proclucto manufacturado. 

Sr. presidente. já existe certa proporciona
lidade estabelecida na propria lei em vigor, 
porquanto o fumo estrangeiro paga dous 
impostos geraes, ao passo que o nacional só 
paga um. 
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O fumo estrangeiro piJ..ga l~lll imposto e não propõ3, no seu rela.torio, a i!'lenção do fumo 
pequeno, como y. ~x.. vera. por estn. tabella em bruto nacional e qué se taxe em dez r-éis o 
ilmP tP.I) flO effi InãO (lê\ ' r•h:n•n f.ll 11>' f•j,"'ln" l • .on"\ f,..j nt• -:-t • • ' 
'L' • _ .,.. ~· , , , w > v _...,...-u .. uu0 vu v • 

A comnus•ao (te oeçameuto est.t't estlllla.ndo 
estas metlüla.s C proran~trneme as COil;'::l rrrará 
na lei do rcceit.;l. (to cx(wcidio futnt·o J)otÕue o 

o 
E-< actrw L .1"' c.: ta crn meio. dew•udo-se dat· ex

ecw;:1o rtuanto :LIJLt·~ :'1. lt·i \'Ot;rda. eontt·;t a 

1\--:.------------··----- qual naüa. se all•g-a qrw bn~ u Con.!.!·t·(•i-:50 a 
, •I .~-....... I corlll~mnal-:r .• 
..; I , ~~ c c o o o o o I' I ' - l ~~ ~ 00 -,r~l':'!~ '..ntew c a e;~mmr:O:;;;;r·) '· e Ot'1;amr•run ntw se 
.2r ~~ :-:-"'f.· · ?'f.Sl-..~:r..- .?!1-::;;. tl"w eobra.1· n imtJo . .:r.o =-o!,r·u o rumo Jlào sú 
-~1 ~ ~ i ~i-= .... • .J.:.: pot·qlle r• ~:cu rt~n•linwnt.o Pl\1\':l\'Cl cutt·oa no 

, ·- · c;rlcnlu do ol'(·allletlt.o da I'ee.·ita. :v·ttwl e nii.o 
~I ~ ~ 1 púd·· a ct•mmi:-:::õ;io n.lwir· mi:io •lellc em mz:1o do 
;;: "d 

1 
-- rfe,'ic!t PXi::-ten t.e nas pL·,•.visüci> pa.l'<'- o orc:a-

..., -s ! • •. .'l' ' • l " • • • • ~ ·~• •• " ' ' _:••<"_ "'"' f .-!-.."'= :l.l't'CC<Hl:H;ao. };ei::t:I.S eow lt1: ws. P~·;,J 11. V· Ex. 
·~ ~ ' mttnt0t' \'lll dis .~uss:io o pa.t·eeet·.o qnu.l. :-;:-gnn-
~ .g ._7 1 _ tio tletermi n:t o 1 e,:.ámeato. w1o _p:',tle ter mtl.is 
"'! "" ::- co õ õ õ õ õ õ r.le unm 1L1:::enss:to e. cncm·t·atl:t. esta ::tet•tl. sub-

·-o~ - r- - l ' ' ~I ·-l-
~~ ~c·" 

.:J:. ... z ... J:··"f:. .. :r.··'l::· metT,ÍLO ôL YOtaçÜO. 
~~· .-- ~ Xinguem m:ü5 pedindo ::vptüan.l, é encerra-

~I E-o ""ill-' :o ____ _ ~~ 

C) I .3 ~t --::: 
~ .... c 
:9 a:::: ~ ~ ~ ~ 
:::: ~,!;:::! 

(ht ct discüssã.o e n.tliadu. a YOtaç:lo tio par~cer 
n. 28. 

I ;::J . . . . . . 

0 Sr:.. PRESIDEXTE- Acha.ndo-.-:c Qtl:.lSÍ es
goü\d:t a. hot'<l. desti na1ht {~ tli:ScussJ.o das outras 
mn.--.;~·rias U.a 2" })<Lrte tla or·dem do dia, salYo 
reclam:.tção, n.nnunciu.eei :.1. hora. tlo expedient9. 

---~---~-:--:-:-:-:--.~o:--.--:o=-=c:~-:::-~....:.~ (Pausa. i . •..::; 
~É ~ : ~ : ~;;: : O SR. 1° SECRETARIO vae ler o expediente . 

. . ..., . c:: . :~ . .:::: . . c;:: 
. ~o • ôM :--:=-~ · ProceU.e ú. leitura elo s~guinte : ·~ : ~·~ • o,..: o . . . 

:r. Alem deste tributo cobrado na alfandega, o 
rr. U}Ilo estrangeiro, o charuto de ha vana paga 
ru nnposto de consumo. Não ha, pois, tant.'l. 
~~sproporção no imposto, como se diz: o fumo 
f.l.e q~alidade superior paoo-a mais do que o de 
~?al1dade inferior. E,para tornar mais equita
.•• va a imposição, o Sr. ministro da fazenda 

C amara. V. UI 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 o secretario do Senado, de hoje, 

communicando que aquella. camara enviou a 
sanc~ií.o os a.utogrn.phos do decreto do Con
g·res~o, a.utorisando o Poder Executivo a rele
var a, pena de prescripção em que inc:orreu 
D. Olympia Candida. Guimarães do Amaral, 
filha do fallecido tenente-coronel relormado 
Sebastião Lopes Guimarães.- Inteiradtt. 

Do mesmo s~nhor, de igual data, remetten
do a propo;ição desta camara, concedendo á. 

1 Companhia Manufactureira. e Agricola does-
tado do . Maranhão isenção de direitos para. 

"' ..... '1'\.,,.,,Jh.-. ............ ,h;.... ...... : ... 01"1 ... 

v~ ~r r -~· :~· . ' - • ' ''1 ~--- ··-r--~~-
})(\1'3. as fabr1cas de tecu.los de algod<l.O, extrac-· 
ção e preparação de ol~o3 e outras industrias, 
que pretencle estabelecer na villa de Codo~: 
daquelle estado, proposi(.'.ão a que <tquella ca
mara não pôde dar o seu consentimento . .,.. 
Inteirada. 

Do :Ministerio dos Negocios da Guerra., de 7 
do corrente, enviando o requerimento e mais 

r7 
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pa:peis em que Lncinda Francisca Alves, vi uva! de melhor desenvolver o movimento in
do 2° sargento do 9~ batalhão de infantaria! dustrial do paiz.-A' commissão de ihzenda. . ~ ' 

"' . 
. migra,ntés asiaticos.-A' commissüo de obras 
publicas e colonisaç-.ão. 

Actas elE>itoraes de S. Sebastião da Chacara 
(P e 2a. secções), Ponte Nova (6\1 secção), 
S. Sebastião do Herval (S.t secção), Nossa 
Senhora da Pieda.de, Sant"Anna do Pirape
tinga (101 e I4a. secções), Serrano (la, 2a e 3a 
secções), Livramento, S. José do Pitanguy 
(la, 2~, 3 1 e 4a sec2õ.es}, _ Jagua.ry (2.1 secção), 

. . ' ,... . -
~ ' ' terra, S. José do Barro2o, Pompeo (31 secção), 

Santa, Barbara de Canôas, Dores de Guaxupé, 
e Santo Antonio dos Cam os. da, ultima elei ~ão 
a que se pro~ecleu no estado de 'Minas Geraes, 
no dia 30 de junllo proximo findo.- A' com
missão de petiç:ões e :poderes .. 

Requerimentos: 
Dos officiaes de pharmacia do hospital de 

Marinha da Capital Federal, pedindo a decre
tação de uma disposiç:ão de lei que lhes de 
nomen.ç.1o e vencimentos proprios dos servi
ços que desempenham. -A' commissão de 
orçamento. · 

Do Banco Unitario do Br<tzil, pedindo a fa
culdade ele emittir debentures do valor de 
200$, garantidos pelo go,·erno federai ate 
ao maximo de 10.000:000$ ao juro de 4 °/o ao 
anno -A' commi.<::são t\.e fazenda. 

e e 1ra erre1ra e as o , 
pedindo a relevação da prescri}>\'.ão em que 

·incorreram :para receber o meio soldo a que 
.· · teem direito ~omo irmãs dos 1aHecidos tenente 
, . José Francisco de Castro e alferes Albertina 
. Francisco de Castro.-A' commissão de ia-
! : ZelÍda. . . 
.: '· :: · ·~ Do ·Banco União ·· Agrícola do · Brazil, .pe
·."::oàindo diye~o.s favores que tenham o intuito 

;:.: ---~: ' 
- . · ... -··. ' ' ' ·' 

Vão a imprimir as seguintes 

Do jwojecto n. 208 de 1891 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Fica . concecli~la a D. Anna, ~faria 

.1. • 

Do p1·o}ecto n. 275 de 1891 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o E' o governo autorisado a mnn· 

dar pagar a Justiniano José de B;u·ros, pil· 
gaclor uo Thesouro Nacional, reintegrado por - . 

Sala das sessões. 8 de julho de lSDZ.
LeiJvi(Jildo Filgueitas. - Jf"hjes ela Cri!;. -
.Alcides Lima. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 21 A. - 1892 

.4pp~·o~:a as e!ciçües ?'ea!isadas no estculo do Rio 
G1·ande do No~·te e ?"econl~ece cletmtado o 
Si·. A.w~usto Sevm·o de Albttqtte1·que Jfa;-a· 
nlu"io, co;n voto em sepa1·a o no sen : 
se1·e,n ammltadas a.~ mesm.as eleições 

Em virtude de resolução da Camara,, vol· 
tando à commissão de petição e poderes 0 

parecer relativo á eleição de um depu~ 
federal pelo estado do Rio Gra~de d~ No . 
afim de ser apreciada a all~o-açao de mcom~ 
tibilidade levantada contra o candidato maiS 
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-votado. _ Augusto Severo de Albuquerque 
Jviaranhao, pro~edeu a commissão ao neces
sario estu~io da questão, ouvindo os in teres-
s, , 1 - e com os ( ocumen os 
precisos. 
. Desse e.st_u~o veriflco.u a commissão : que a 
:" • a '" 

ti 

se basettva na concessão de um enO'enho cen-
tral, feita por decreto n. 1160 de lZ de dezem
llro de 1890, ao referido candidato, constante 
do Diario O(ficit~l de 14 do mesmo mez e anno. 
Co~sideran~o, J20rém •. a commissão que o 

cand1de:1.to elmto nao est<t comprehendido nas 
disposições do art. 31 da lei n. 35 de 26 de ja
neiro deste anno, pois não foi prova(lo, nem 
consta ele modo algum, que o mesmo candi-. . . 

2", que seja. reconheciclo e proclnma.do depu
tado pelo estado do Rio Grande do Norte o ci
dadão "\.uausto · '\' . · , . _ 
ranhã.o. 

Sala das commissões, 8 de julho de 180Z.-
Ccgw· Zc~ma )J:'esitlen . - ' · •r • · · · · 
-Lcon:Jt Fdho. - Baplislct rln Jlolfr1.- A. 
1l!ilton. (vencido) com Yoto em separado. Sinto 
ürv-erg'll' do P<Lrecer da. maioria. dt~ commi~sfi.o. 

Xo meu conceito. o cidadão Augusto SeYer0 

de .Albuque~·~1e ~Ia.mnllão nü.o podi:1 l'eceber 
votos na ele1çao a que, pn.ra. um deputado· ao 
C~ngresso Nacional, ptocetleu-sc no e::;tado dO 
R10 Grande do Norte a 22 de maio do u.nno 
corrente. 

'J, '1 .. J I )' • 

compan.llia ou empreza que goza de favore~ com isenção de impo:;tos e gn.ra.nti:~ de juros 
do governo federal, constantes dos §§ 1 o, 2o (clccJ·eto n. 1.160 de 12 de no oembro de 1890), 
.3o e 4° do citado artiO'o: ' o canclida.to, alludido está ma.nil'estn.mente in-

ons1 era.n o que a s1mples concessão, a que c UH o nas mcompa. 1 l 1c <U es estatuídas no 
se refere o decreto n. 1160, não crêa. incompa- art. 24 da Constituiçã-o dn. Repub!icn., tt que 
ti~i!.idncle, pois essa só póde Fesultar da e~e-. se ref~re o .• art. :31, §§ I o e 3·• da. lei n . 35 de 

' aconteceu, pois o concessionarlo. nem siquer 
cheg~l!_ a orgaf!.isar empreza ou companhia, 
·conthçuo essencral para esses fa. vares · 

Considerando que, antes da organisaç:-ão de 
·companhia ou empreza, nos termos do citado 
decreto, este não tem outro valor le(l'al sinão 
·O de mera autorização; o 

Considerando que, atem daquelfa condição 
€Ssencial, o mesmo decreto estabeleceu clau-

' prazo pa.r·a. organisação da companhia ou em-
=preza, que, sendo ele seis mezes, já foi em 
muito excedido e o · 
a caducidade da concessão feita ; 
C~ns~clerando que, nem siquer o concessio

nurto amda pagou o respectivo sello, para ser 
expedido o decreto que approvou os planos e 
Ol'Ç<'l.mentos da empreza projectacla, o que evi
dencia ter sido ella abandonada pelo mesmo 
·concessionario ; · 
_ C~nsidera.ndo, que toclos . esses fundamentos 

sao resultantes de documentos presentes á 
·commissão e publicados por ordem da mesa 
no Diario do Conqresso de 7 do corrente ; 
. Çonsiderando, .finalmente, que a inC"'ompati

blltdade deve ser entendida s!1·icti juris, não 
sendo licito dar aos termos e espírito da dis
posição do art . 31 da lei eleitoral ma.ior com
prehensão .do. que a que elles justamente 

E' de parecer a commissão: 
}o, que seja approvada a eleição para 

um deputado federal pelo estado do Rio 
Gr~nde ~o Norte, alli procedida no dia 22 de 
ma1o ult1mo, e na qual obteve o candidato 

. mais votado, Augusto Severo de Albuquerque 
11faranhão, 7.696 votos; 

Contestaçao 

Jammcio da Nohrega Filho, candidato vo
tado na eleição de 22 de maio proximo findo, 
neste estado, para um deputado ao Congresso 
Nacional: 

Considerando que a pluralidade relativa de 
votos é o principio aceito pela lei eleitoral~ 
n. 35 de 26 de janeiro deste anno, para deci
dir da eleição dos candidatos ao Congresso Na
cional ; . - . 
por nullos ou insubsistentes os votos reca.hi
dos em cidadãos declarados CÁ']Jressamente in· 
elegíveis pel<t Constituição Federa.l e pela su· 
pracitada lei ; 

Considerando que o candidato Augusto Se
vero de Albuquerque Maranhão está. naa con
dições acima declaradas, por gozar de. f o. vores 
do governo federal, indicados nos §§ 1 o e 3~ 
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do art. 31 da citada lei, provenientes de uma janeiro deste anno; e tendo em vista a. mesma. 
concessão de engenho central, 1éita. por decre· .com missão o telegramma official de 7 do cor-

~ . .. " 
' o ~ (. • 

no n. 337 do Dia.;·io 0/ficial de 14 de· dezem- sidente da Camara dos Deputados. da.ndo 0 
bro do mesmo anno, como pro\'a, a publica.- resultado dtt apm•aç.\.o final. feittt nos termo., 
fórma junta; da. lei sendo ex e ic di ; · 

onSl( eran o cone uc entemente que sã.o só- dat{)s mais Yota.dos, D1· •• João Alves ele Cnstro. 
mente Yalidos os su1fragios exercidos em ílt- com 4.:238 Yotos, e Dr. Urba.no CoL~Iho u~ 
vor de candid;.l.tos que .preenclmm as condi- GC?UYêa, com 4.182 votos ;-é ue lXwecct· que 
ções de elegibilidade exigidas peln. lei eleitoral se.]<tm ttpprovadas a.s referidas eleiç~üc:-:. contra 
em seu art. 29 e que nã.o tenham nenhuma as quaes nada 1oi allega.do. e qne sejam !'e
das incompatibilidades chtr<tmente e~tatuiclas conhecidos deputnt.los os mcncion:u.los cida
nos arts. :30 e 31; d;i.os. Dr . . João Alves de Castro e Dr. Ul'l,:uw 

Considei'<tndo, portanto. que a. maioria. re- Coelho tle Gou n~a .. 
Jativa só se deprehende do con,inncto de Yo- Sala das commi~sõe~. s tlc jullto llc J~n~. 
tos validos mttni!'estaflos nas urnns, isto é , . . , . · . 

e egac os a c.:1.nc 1 a. os lega mente eleg1veis; 
Considerando que, dos candidatos elegi veis e 

não in.::ompativeis. suífrag<tllos no pleito de 
22 de maio, foi o prot~ , < .. ..,_ ---~-·-
reuniu a maioria. relatiVtt de Yotos; 

Por todos os fundamentos expostos. vem o PRO.lECTO N. 70 - 1892 
• • ... 6 - '\ " 

protesto, em nome da lei, e em defesa de seus 
direitos, o qual ser·à. apresentado à .juni<t 
apurad9ra por seus fiscaes-Dr~. Manoel do 
Nascimento Castro e Silve:t e Diogenes Celso 
da Nobrega, afim de que, tomando-o mt devi
da consideração, a junta apurador<t abstenha
se, na fórma da lei, de l?roceder á contagem 

· dos votos ao cidadão At1gusto Maranhão e de 
expedir-lhe diploma, e requer que se men-
~ • 7 ~ 

testo, e seja appenso á mesma, de con{órmi
dade com a disposição do art . 44 § 8" da ci
tada lei eleitoral. 

Natal, 22 de junho de 1892.-Jannuc:o da 
Nobregct Fi~ho. 

Reconheço a :firma infra ser a pl'opria do 
assignatarlo. 

Natal, 22 de junho de 1892.-Em fe e tes
temunho de verdade - O tabellião publico, 
Jotio C:imaco da Costa lfcntei?·o. 

· (Estav-a uma estampilha ele 400 réis, devida
mente inutilisada.) 

N. 32- 1892 

Approva as · eleições 1·ealisadas no estado de 
Goya~ e 1·econ!tece deptttados os Srs. João 
Alves de Cast?·o e Urbano Coelho de Gouvêa 

: ·,: Sendo presentes ã. commissão de petições e 
poderes as authenticas das actas das eleições 
procedidas nos collegios eleitoraes do estado 
de Goyaz, em 6 de junho do corrente a.nno, 

.P.a~ preenchimento da v3.cooa aberta pelo ex
;,!l~ut.ado G:uimarães Natal. que a.Ceeitou c:Lrgo 
·federal remunerado. e em virtude do art. 28 
:Ua 'ConstituiÇão, art. · 6o da lei n. 35 de 26 de 

Isenta elos dil·eito~ de imp01"tllçri.o e expcdiciltt: 
to ·lo o m,ateJ·ial e m..zcft.ini.·w~ ·J clest!;wdo ti 
constnecç,7o da fab,·icrz de tecidos drt Com· 
-l)anhia J.1lanuf,(CC01"(t Plu.miner~ .. ~e. situ rda em 
.:.Vit!terGy, na estado do Rio de J(mei1·o. e 
m rmda restituiJ' os clireilos po1· -ven !W'Lt co
brados 

A commis..~o de fazenda e industria, tendo . . . 

O Congresso Nacional . resolve : 
Art . 1.° Ficam isentos dos direitos de im

por~.ão e exp?diente todo o matel~ial e ma
chinismo importado para a const.ruc~~o da. fa· 
brica de tecidos da. Companhia Manufactora 
Fluminense, estabelecida em Nitheroy. estado 
do Rio de Janeiro, restituindo-se os direitos 
por ventur-a. cobrados. · 

Art. 2.n Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 9 de julho de 1892.
-~{ursa. , presi~ente. - Thoma:; Delfino , re
lator. - Com restriCção quanto ao expe
diente, Be:;ert it. - Com restricc;ão quan~ 

, • • 10 

Fe1·ra:;. - BeUarm,ino Carneiro. 
O SR. PRESIDEi"''TE designa para 11 do cor· 

rente a seguinte ordem do dia: . 
1" parte (até ás 3 horas)-Votação das se

guintes materias_ : 
Do projecto n. 22 A, do Senado, approva.n~o 

os actos do governo referentes aos acontect
mentos de 10 de abril e constantes dos decre· 
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rettlisada.s no estado de Goyn.z., e l'ccon cei1do 
1leputados os Srs .. Joüo Al \·es de Cu.stru o Ut·
hn.Jw Coelho de Gouvêa; 

0(, pa.reL"er n. 27. deste anno, concedendo 
licl'll<.'<l· ao Sr. deputado Franciséo Cot'l'l~a. F'L'L'· 
reira lhthello pa.r;t tratar de suc.t :::auüe (üi::;
CIIS::~;io unka); 

flo lWO\ecto n . 5:!. deste <.\11110. l'('gutn.mto a 
couccs::;;"i.o de n.pu~entadorin. no:' runccionarios 
pultlico~. 1 e aecOI'l o com o art. 75 da. Consti
tuit;üo F'elleral ( 1" discussiiu): 

Do pro.iecto n. 4:3, cl:·~te anuo. autori:'!ttll· 

de eunlbrmidadc com a lei n. 2G tb ::w de 
dezrmbrod.e 1891 (1" (.Hscussã.o) ; 

Do projeeto n. 55, deste <tnno, nutoris<l.ndo ;1, 
1le=-peza. no exercicio corrente, du. q uanti<:L de 
48ti:215!) para. a.cquisi~il.o e adaptação tle um 
PL'Ctiio para o quartel tlo regimento de ca.val
lar~a. da brigada p9licial, po.ra diligen<:i<ts 
poltc:w.es e para varias obras no quartel dn. 
ru;t dos Barbonos (Za discussão) ; 

Do ) · cc n '>25 n Jrovando mt · }arte 
que compete ao Poder Legislativo, ocontr·acto 
celebrado em 3 de fevereiro de 1877 entre o 
1Iinisterio do Imperio do extincto regimen e 

·. au mo •ran .... · t • - -
Ca.ninde) pn.r;:" o a.htl'gamento e prolong:.\men
to da. rmt tle Gonçalves Dias desdi' :.t rua d:t 
Prainh:.t ate ao largo da. ~Iü.3 do Bispo, em 
fi·ente ao mttr (3a. discussão ) ; 

Do projecto n. 44, deste anuo, autoristtndo 
o govemo a conceder permissã.o ú. Companhitl. 
l\fogyana ele Estradas de Ferro pa1'a construir 
uma. linlla. rerrea dupla da est::u;,-."lo cht Res
sac:t ao porto de Sn.ntos (2~• discussfio) ; 

Do projccto n. 50, deste <:tnno, u.utoris:.tndo 
o govemo a. conceder seis mezes üe licençt\, 
com os respectivos vencimentos, ao Dr. :Ma
noel Silva M:.tü·<:t, ,juiz do Tribunal Ciril e 
Cr~miua.l. para tra.tttr de sua sau.Je (discussão 
umca.); 
' Do pro.jecto n. 46 A, dando providencias 

re as_ promoçoes e ' (e Janen·o 
(2a discussão) ; 

Do projecto n. 57··A,deste anuo, prohibinclo 
a coucessão de honras militares de official de 
ter~a. ou mar a qualquer cidadão brazileiro 
e da outras providencias (111 discussão); 
. Do projecto n. 16 A, de 1891, julgando 

~1gno de ser tomado em consideração o pro
Jecto n. 16, deste anno, creando o logar de 

conferente pa.ra as substancias chimicas nas 
a,lfandeg<~S de 1 a e 2J Ol'cle~~ (la diSCUS:'ãO),; _ 

• • • ~ ... l lo,; ~ 

quadros de otnchtcs cr·eados pelo re:.:"ttlameuto 
llo 17 tlcjancit·o de 18i4 (art. 2:32) e pelo 
dect·~·to n. ~ .-!e 21 d1• no,·em ln·o l IR . 1 

a • cnomina.;:1n lle-Qu:tdt·o c:dt•anum·:l' .rio
(1 a r!i~l'll~5:io); 

. Dn pt·~d··.:w n. ;J!J. conCP1l!·n·lo ;'t Cotnp 111hia. 
Pt~c:n.ol'la ~ul-Am .. rkana. o:-: f,Yttl't•:-; 1\<1 m·t. :3•• 
§§ ~·· l' :;• ilu L'eg·ul:ttnL·llt•.l maudadu oiJ·Pt'\'ll.L' 
pot· f.le,~:·t·ln 11. ·:-c:·l~ 1lu li dt~ dt!Zt!lllbt·ll de 
l~XI ( l·• rli..:eu~·ã.••l : 

Do PJ'(t.it••.:to n. =!I • tle:o;ll~ anuu. i •Pill • .1111lO 
J(l;o:. •\i.l·.·~tn,; ·h~ impu1·1. ·~·;H,,·· P:qr·tli••llt•• t.fulu 
o m:LWI'!nl e ma.l'!tini.-:nln dP:'I i nadtt:O: :'1. con-
s l'U•·•:ao • :t ·a. >l'll';t 1. c P•:lt ••:-o 1>.111 r:-:tn .• ua 
('Oill:ll'l~a. de Olintht. e...;tllltt d·· P.·t'IWIItllllcO 
(la d iscus:o:;i.o) ; 

tlireiws ··le iJ;lll ;rt~•::in. ext·.-:.t•' ,, ;le_::Expe· 
dientc- }Hm o,: nwtJ•ri tt:-: tl• :,:tin ·cln:o- it illu

iu ·;i.:, de Pil'aci ·a.lm .. em S. Pa11lo t'OIIM'a-
ctada pot· Luiz Yic,·me de Suuz t Queiroz 
(l" diseu:-:s:~tO\; 
· Do p·wect~t· n. 28. tle::;tí' :tllllt~ . in·!tofet·intlo a. 
peti•:ão dos comme:·dante . .: e itlllu::;tt·ia.c:; llo 
H.io üe .T::tlr:!iro coml':t o imp.n;;t;o ti•) nuno, 
<~reaclo pela lei n. 25 tlc :Jo de dezt!tnlH·o de 
ISnl (d,~l'ussüo unica) : 

Continn•t•:ão da ~.l cliscns~üo do pt·ojecto, 
n. -12 ckste anno, <lU tnl'isandu o ,!.!·<weruo a 
emir.tir- atú 100.000 :000:-:; em apolice:' de 200:5 
•t 1 :000~ par·;.1. empr-e='>timosa:-: cmpL·czas Hll us
tri:w:~ existente~ na. Hepnblicn .. 

2" parre (ús :~ h ocas ela t:trd(l ou :.ultes ). :3a . - . •) . . . . .. 
de Ü' l'l'a pam o anno ele 18!):3; 

l" •liscu:::são do pro.icc.:l'o 11. 24. deste anuo, 
determina.nllO que O imposto de t'Ull10 SU sera 
cobrado pela União do~ e;:;tados que não esti
verem organisado:::; 

Con tinuac:;fio tht 2.' clisctissü.o <lo projecto 
n. 28, relbrm:.tndo o plo.no ;:.rerttl do orçn.mento 
(h 1. ReDublic:.t e detel'mimtnclo o modo de or
ganis:.\r as teis ela receita e despeza publicas; 

:3·~ discn:::são do projecto n. 247 A, (do Se
nê:\.Llo), erea,udo uni<\ escola, de maclünistas no 
estado do Pará. 

Discuss:lo unica dos seguintes prQjectos: 
N. 62, conced~ndo a D. Thereza Florentina 

de Cant..üice, irmã do C:.\)?itã.o de fi:"a.gata Fran
cisco Fhwiano de Cantaliee, morto no n~~-
r ·· o . < ~ ' .... 

equivalente ao meio sold::> daquella paten_te, 
segundo :.l t u.hella a.ctual ; · 

N. 2.44, do anno passado. elevando a 50$ 
men&'teS <t pensão de 7$500, que. independente 
de meio soldo, percebe D. Josepha Mattos 
Pinho de Castilho ; 

N. 253, autoris<'\ndo o governo a mandar : 
pagar o meio soldo vencido e por vencer a. 
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D. Maria Joaquin<J, de Albuquerque. viu•a do cisco Veiga, Lamotmier, Gonçalves Chaves 
capitão Lc.urindo José da Silveira, D. Rita de Viotti,Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, Aris.:. 
C..'I.Ssia Soares, "\•i uva do capitão João Antmúo tides Maia,GonçalvesRamos,Carlos das Chago.s, 
Som·es, e D. Izabel Ho1Imann, mãe do al· Domingos Rocha, Costa 1Iachado, Domill!.!'OS 
feres Henrique HoJrmann; Porto, P<llleta, Ferreira Pires, Joiio LUiz, 

N. 54, concedêndo a D. Hem•íqueta Carneiro Bernardino de Campos, Francisco Glicel·io, 
de Mendonça Fam•e, vinva do Dr. Antiocllo Cesario J[ott..'\ Junior, Moroes Barros, Carm
dos Santos Faure, uma pensão mensul de lha!, Murs:L PauUno Carlos, Cost<t .Junial', .\l-
200:j000 ; freílo Ellis. :Moreira lle Sil Y:l., Almeidt1. ?I o-

Do projecto n. 61. revertendo :t D. Iie1·un· geira.. Rubião Junior, Julio de >Iesf"Juit..'\. Bm
din3. Ma.ri<t Fer1·eír;1 •·avt\lcami o meio. ~ol- zilío dos Santos, Leopoldo uc Bulhi'ie,;. Caet;tno 
do e pensão que percellia sm mii.e D. Vh•g·i- de Albnquel'CJUC, .Ma.rcíano r.! c Mng<Lilliie~. 
nia, Ze11;1.ndes Ferreira, v:u"a üo m;tjor do Ecluardo Gon~ah·e~. Cados Ca.mpo~, Akitlc.~ 
exercito Pedro A:tfonso Fe!'~eim: Lima e D~metrio Ribeiro. 

Do pt'Qjecto n. 6~, concedendo I ícen(:a.. J?91' Alm-se a se.~s;1o. 
um armo. 5Cm Yencunentos. ~o DI'. Sebasuao 
Jo3e SpiÚoltt de ·\thaYde medico a.rljunto do D~ixam tle comparecer com c;\tlSa. part,iel-
e:xercito· · • • · pnd«OS Srs. Justiniano llc Sm·tm .. Josü Avclino. 

Do pm!ecer n. 145. resoh·~ndo sol•re a p2ti-~:\Ii;:~.~el ca~t~o. A~nor:im Garda,Rctr~:nln~_. ·!fJ:;u• 
çãode.TOU<J.uim AlvcsFencirt\ ,.la. Gamtt e smt :.r:.wmno. :.r~n'tHlC \·asconcellos, Joao \1~1ra. 
mulher, reconhecendo a in,·ompetcnda do P.?•~te~ de :\fa•an~tt, Se.1.~I'a, Fonsec:t e SL!Ya. 
PO\lel' Le~í~la.tiYO pam H'l.7.el' nome;a;i"l('~. \ ll'HJ.to de. :)leden·os, Alcmdo Gua.no,b;tra, .r a. 

· [ cques Oul'lque. l\layrinl\., ~Ianhües lhrrcto. 
Le1·:tntn.-se :t ~ssão ás :3 110l'<ts e ~o minutos i .Jesuino de AlLuquerque, ~i:1.tta. Z..Iachaüo, AI· 

drt t..1.rde. l >aro Bot('lho, Col'reitt R;Lbello, Fen·dra Ra· 
, bello. Lopes Clla.ves, Adolpllo Got·do. Ang-~lo 
1 Pinheiro. C<1rlos Garcia. Belhwmíno uo .Men

42" SESSÃO ll;ll 11 DE .Jt.:LIIO DE 1892 

P·J·c~idencia do SJ•s. Joc1.? LOj)rJ.~ (1• ~icc·lll"Csi
dmte), 1'iotti (2• vice-prc;·ic!~:nk),Jo,7o Lopes 
(1•-vicC-l)J'Cs!clentc) e A~c:·ed9 (lo sec:·ç!arõo) 

donç-a, Lam·o 2\Itiller e l\!ennu, Bane to. 
Deb:a m de comparecer ~em causa partici

pada os Srs. Pe(iro Chermont, Anü·isío Fia
lho, :Nel5on, :Mnrtinho Rodrigues. Tolentino 
de Carvalho, Rosa e Silva, Gonçalves Ferrei-
1'<1, André Cavalcanti, Anhibal Falcão, Espírito 
Santo. Augusto de Freitas, Santos Pereira, 

Ao m~io-di(l. procsdt!-se à c1wJno.tb. á <1nal Villa Viçosa, Prisco Para.iso, Fonseca Her
respondem os Srs. João Lopes. Antonio c\ze· mes, Cyrillo de Lemos. Alberto Brandão. 
redo. Athayde Junior, Paula Gnimai'ães, .João Olh·eir(l pj11to. Joaquim Br~ves, Virgilio Pes:. 
de A Yeliar, tJchôa Rodrigues, Indio do Bra· so(l.. Luiz Murat, Lopes Trovão, Fig-tleiredo, 
zil, Cantão, 1Ia.tta B:Lt"ella.r, Augusto ~Ionte- .Tacob da Paixão, Ferreim Brandão, Costa 
nen·ro. Costa Rodt·i!mes, Casimira .Junior, Ro- Senna, AmericoLuz, Monteiro da Silva, :\-Iar
d_rlgue:; Fermtndes:. He.nrique de. Car\·;<lllo. tinlto Prado, Dominaos de Moraes, Cincinato, 
N_ogueu·a ~aranagua, Pn·~ F~rren.·~. Bezer- Braga. Fleury Curado, Fernando Simas, Sclü
ril, Freder1~o B?rg:es, Jose B~nlaqua. Gonça~o Jnidt, Lacerda. Coutinho, Victorino Monteiro, 
de I.agos, ):lascul\ento, Almmo Affo:1so. Ep1- Pereira da costa. Julio lle Castillws. Borges de 
tacJO,Pecl~·o Amenco,Couto Carta~o.Sa An~ra- l\Iedeiros. Assis Brazil, Thomaz Flores, Home
de,Joaqulm Perna_mbuco, -l';lYencwdeA&':ll<ll', ro Baptista, Rocha Osorio, Ca..~iano do Nasci-· 
~aY~D:tmdo ~ande1ra, Pere1ra Lyra,_ Joao de mento e Fernando Abhott. 
Su~ueJra, Luu_ de Andrade, Be~~r.mmo Cat'- E' lida e sem debate approTada <l act"' da 
nmro, Theophllo dos Santos. OltJclca, Ivo do sessão antecedente 
Prado, Oliveira Valladão, Leandro Maciel. · 
Felisbello Freire, Paulo Argollo, Tosta, zama; O SR. P-RESIDE;\"TE-Nomeio o Sr. Francisco' 
Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino ~Ioura, Sodre para substituir na commissão, de Qrça
Severino Vieira, Milton, Francisco Soclre, mento, o Sr. Alberto Brandão, e o Sr. Palie ta 
Dionysio Cerqneira, Leo>igildo Filgueiras, para substituir o Sr. Francisco Sodré,na com
Barão de s. Marcos. Sebastião Landulpho, missão de constitlliçiio, de legislação e de jlli-
Horacio Costa, Nilo Peç:.an1la, Urbano ·Mar- tiça. · 
co:t!des, Fra.nça Carvalho, Baptista da Motta, 
Froes da Cruz, Erir.o Coelho, Sampaio Ferraz, 
Furquim \Verneck. Vinhaes, Thomaz Delfino, 

-Antonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, Paci· 
. fico MascarenlJas, Gabriel de Magalhães. Leonel 
.Filbo,Chaga.s Lobato,Alexandre Stockler,Fran-

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDE!\'TE-Não ha•enuo numerQo 
para se votar as ma terias indicadas na ordem 
do dia, devemos passar á continuação da. 2• 
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uiscuss<Lo do projecto n. 42, deste anno, uu
tori:;ando o governo a emittir atê IOO.OOO:OOOs 
e1u apoliees úe 200$ a 1:000$ par<' emp1•eS.:. 
tiro os tlS em prezas ind ustriaes existentes na 
Republica. 

clidas por mim apresentada~ na comm1ssao 
rora.m :tpoiadas pelo Sr. ministro da 1àzenda. 

A;signei o ur·ojecto de auxilio directo e 
:.ob a emis:>ão de apolica<:, como o meio 
unico deobte1·ca1litaes para :tuxiliar as índus
tt'ius. Não julgue a Camara c1ue Yenho col-

O Sr. Joü.o de S'iqueira-En loenr a discussão ue:lt<t mater·ht em terreno 
n(io pretendia occupaP-me do assumpt.o em llOlitico. As conside!"aç:iies que .-ou Etzer são 
di>cu:i$ilO p:U'<t apresenta1· um requerimento completamente :tll'astadas das paix0e;; partida
que tinha por tlm '' nomea.ção de um:~ commi&· rias e si as !i1ço é pm·r1ue ;Lsjulgo verdadeiras. 
::.i<X!~pec i;t l p:wa. cntcndcn"üo-se com outr::t tlo D~:;J.e os pl'im~iros pa.·~os tl:1 industria no 
Sen;ulo, rundil' o prr~jecto tlc <tuXilio> :i> indus- nnmolo, foi ella sempre amp;.\l'ath pela:< :;a
rl'ias t'Om ctous projectos que c:<t;.i:o t•tn discu~- r·a.nt!a.:~ QIIC podiam ter neMn. ou uaquella 
.~ion:H['lt•ll;~c:.urmra : mas.~omo h:LJ>onc•lsdi:t~. p;wr.c <lo mtmdo ch· itL~:Hio: rles• lo~ .-. momenr.o 
tendo ;~qui a p;tlavrn, nff.o pude jn~tificat· o I enHJIIt~ a l i l ~t:\'llnlle perecia. rle>tlc.· u munwnto 
meu voto :>em restt'iC1,:oic·~ 110 pr(tjCCttl •·rn dis· ·~m ((lltl uãu h;wia. :L mini ma :,::u·:n tlht ithli\'i
eu:;.'<io, :qJI'on~ito a oppot·tunit.ladc p:n':\ f;t - dual. em que todo,: o~ tlirnit.lt' l't':tm tl t.,;co
zel-o. o estou cer·to que dc::;ta Vt•7. llll'l'I.'C!.!l'l.'i. , nhetiolos. c f )He a lei CI~t mu;1. cltirn • ·t ·;~, nm 
$r. Jll'<..">idente. as cen,:u!'<ts tle \',Ex. c-:.tpricho, tndos o:> üii\$ Yiolao la . :.< imlu:>trin. 

Si. lhr.~ndo eu p;wte ti:\ commissiio tlc lit· tomlx\\";L mot·ihund(l.. 
zcnol:1. c í ndustJ•i;l.:'. tive:<~c sido eleito pt•la Y. Ex. compt·cht•ndc. c ú c• qur: ~c tiit 110 
maiot·ia qne sustent:.\ o governo, teria, antes lka;~il. que a lhlw. 1le c:t.pitaes c •1(~\·io \a :t f:t lla 
tle ~~t· u projecto n.pi'C$~ntuclo á Co.mar:t. u.on- de ;.rar;tutio~. á 1\tlta de con fhmo;:t no cstr·an· 
>elh;tdl' o ;;orerno <t qu~ o fi7.es~c lJl'l:'ectlel'<le t:eiro :t <t~t.ual ordem de cou:<n:> no 1 ~1 iz . 
outt'J> lei~ regul:tmentares neccssarias ao fim \' .E:x.compt•chende q\te o:> capim~:; e~tiio no 
IJUC cllc tem em Yista.on.uxilo it indu~tri<l· qna~>i •·elhq numuo com gt•(l.ntle !alta. Ü(l collocut,·.ão 
mc,ribund.:t; ttconsellt.trla no goYerno :t que l'<'lldendo t' muito 1 "f,. tto nnno. 1itcil el\1.. que 
apre:;:onta.sse c:m,junctamentt'. llllll)ro,iecto que no Brazil encontt·a.~se collocttção <t li ou 8 "}u; 
trouxc:>sc a e~perançtL ús classes opertu'ins de e pm' qlte nito Yeem . o~ capih\es ? Porque no 
rer~m o governo do Estl'.t!o interress..1.ndo-se Br-,\Zil não existe garantia, para o capita l em· 
pela sua ~sorte; acon~elhari.:t ao St•. ministro l)l'eg:ulo ; e t1.l é tt de-scl'ença no estado 
da lltzenda a que apt·esentasse um pt·ojecto ue ~ousas que os commcrda.ntes do llrazil niio 
tentlo 1)1)r 'fim ti·atar (l;tS rehtções que tlevem pod~m 1hzel' encommea(las p;U'a a Europa.,sem 
existi!' entre patrões e operarias. V. Ex. hem c1ue etwiem immedhtamcme o dinheit'u; e, s~ 
comprchende que set•ia. muito melhor pat'i\ o assim é. Y~ V. Ex. que o auxilio :'•.s indus
Brozil que o go\·erno d~rnbamçasse a, es- trias seria feito de um modo muito diversó 
trnda. po1· onde tem <le passar o soch\lismo. llaquelle que se pretende. ~Ias, desde o mo· 
que nssim passaria por entre palmas. em wz ment.o que existe a. espem.nça de que a naç.ão 
d~ pa .. <....:ar inevitavelmente por entl.-e as expio- l·ecupetoar:\ a. st:n. liberdade c s~11s direitos, 
~s <l•• dynamite. Mas romos simples opposi- não quero cleix;U' 1~llttr est<t. t.1.boa de s;tl>açã.o 
~<to; nôs quasi não temos d~reitos em no:;..-:-1. e pot' isto :' sslgnei o pro.iecto d<U~d? uma, certa 
parrw; os D0.."-'<03 conselhos sv.o sempre :recebt· l>l'OY<l. de confi:mç:-1. :to :..ctual mmL;;tt·o. 
do.> com t1. maior pt•evew;Jo. F;tllat-nm aqui em <1.uxilio imli1·ecw. 

EYito,pois, de apresent.'tr esse requerimento, Mas, Sr. presidente, o <U!Xilio indil·~cto está 
mesmo porque dentro dcst..1. camam existe conclemuado 1 . 
quem se arrogue o direito de chale do partido Este systema posto em pratica na França, 
operaria. no seculo passaüo, em que o goYemo pro-

Aprosentei tres emendas, uma pellintlo n. curou por todes os meios auxiliar :i.s indus· 
suppressüo tl<1. palavra - di<~ctctme,1tt: . E de t rias. começando pelo auxilio indirecto. con· 
facto, ([1.tem lê o prQjQcto vê immedi:ü~unente cedrndo h;eu~.ão ele impostos para. os mate
~u~ ~auxilio e directo e por consequencia in- 1·iaes destinados ás industrins; tro~xe co.mo 
lUl't~lico o emprego de,'ta palavra no art . 2·'. canst\ o que se chamou a guerra mdustnal, 
~ech a sup1'essão do § t" desse artigo,e ele ütcto, mnncommunando-se a. Inglaterri\, liespanha e 
S! na Capital Federal, soh & inspecçüo do re - ~ Alemanha, contra a França. 
spe~tivo ministro e d:J. imprensa, póde esta Então, a Franç:a 1.<\nçou mão do auxilio 
.commissií.o de f<~zenda resolver os empresti- (Urecto, rm convicção de que os elementos 
In?> e fiscali~a.r os empregos ele modo que uii.o para o desenvolvimento industrial eram o 
seJam opprimidos pelos politiqueiros, não cu.pital e a concurrencia~ 
acontece o mesmo nos estados, onde real· E a..<:Sím, Sr. presidente, não sü o ministro 
me~te o auxilio às industrias serã. somente empregou ca.pitaes enormes em emprezas in
ded!~do aos amigos dos governadores que du;;tl•ias, como tambem estabeleceu certas ga· 
pres:direm essas oommissões. Todas estas me- rantias ásclasses operar ias. 
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Na Allemanl1a-, es..~ systemn. tambem pl·O
duziu os melhores resultados com o auxilio 
dil•ecto à industria assucareira. ( Os crpaí·te.~ 
a.ba(.-rm á vo:; do Ol·ad01· .) 

Um anno depois do <1uxilio immecliato a 
Allemanha contav<t, de 300 e t.'1ntas fabricas 
ordinarias, 400 e tantas por systema :'lllCl'
teicoado e tal foi o clesenvolvimento ela pro
ducçao c a occul)aç~ão dos térrenos pela cul
t~ll'a da beterraba que vroduziu-se.a crise dos 
cereaes. ( (.ontin«am os apartes a n<!o dei:J;w· 
OWI)Ír u ·~.-1~ rlo o,·111lor.) 

.Justificado assim ligeiramente o meu modo 
de pensm· não posso deixm· de apresentar o 
meu r~)(jiHJrimento ;i considern(:ão da Canuw:~.. 
p11.rn. que se nomeiG mn:t commissão especi:tl, 
que,eJlt€ndendo-~e com a commi8são do Scn~do. 
pOS&1 fumlir os dous prqjectos e apre;:antar iL 
consitlcblçii:o da C<\tnara. um sô. 

Sustento o meu Yoto com a~ emendas apre
sent.'ldns :to pr(\jecto que :1 commlssã\> snbmet
teu ú tli~m~são com as mesmas base5 por mim 
n.p~~entttlln s. 

Tenho conéluido. 
Flctt $ohre a mesa ate ulterior clellber:tção o 

~eg-uinte 
~ 

Reqneil'o a nome<l!;iío de uma comm:~são 
especial, para , (.:Olll í\ commis&it'o que ftlr des
ignada }leio Senado, estudar os projectos de 
au:xilios às índustri<l.s; que eskío sendo di:>
cutídos em ambas as casas do O:mgresso e 
apre~entar mn s0 proj ecto. • 

Sala llas sessões, ll tle julho à<) 1892.- Joao 
de Si1~reira. 

uliA. voz-E em cil'cumstanclas identicas á 
da que5tüo em liebate. 

O SR.. SA~tl'AIO FERRAZ- Q11e é o protecio. 
nismo, sinão a intervenç.ão do Estado? 

o SR. CosTA Jl'~IoR-Não apoiado. 
O SR. S.\.~IPAIO FERRAz- Inquestionavel· 

mente nesse conjuncto de cloutrinas que con. 
stitue o que chamamos protecionismo, entra 
a interYençiio do Estx'ldo em prol de certas 
classes. 

E depois, o Estado é umo, entidade l'eal e 
como tal dirige a collectividade ; nestas ~"\ln· 
diçues. não póde (!eixar de ser legitima :t m~ 
intervenção a hem da me~m<• collectivilbde. 
Só acrelli tttmlo-se o E:>t;\do como entidade 
~•Lstracta. póde-w nega1• a lcgitimldade de sua 
intervew;{lo Do contmrio. não. 

O no1Jre depni<tdo 1lisse que as' apolic~ rc· 
ccbidas nas estw"Jc~ public:ts, ~ómente J!Or 
esse lado deviam ser consideradas como po.pel· 
moeda. 

Não ha, tal. A apoiice Yence um juro tem 
um pmso p:tm ser resgatadtt ; o papd-moeda 
não tem juro, nem pr.1so. 

Outra referencht üo nobre deputado é CJU~ ~ 
cambio l><:üxar:i. com est~. emissão, e que ji~ 
lJa ixou, com a noticia da apt•esentaçã.o do pt-o-
jecto. · 

E' uma. i1lusão. Ci cn.ml1io nlio o"beclece à 
clmmadtt balança do commet•cio que regula a 
importaç,ã.o e exporht~'ão. Innumeros ftwtos 
attestam isto. 

Entre, outros este; qu;ttl'O estados da L'nião 
-S. Paulo. }finas, Espirito Santo e Rio de 
Janeiro, produziram, na ultima colheita. só 
12m care. 40 milhões de ~.l'tobas que repre· 
senta.m, calcnl;tndo pelo ktixo, 400.000:000$. 
A nossa re(!eíta é 2.18.000:000$000. 

AS>Ílll , per;;::unt<t; Si só a pr'oducçiLo de 
O S1.·. SaJnpai.o F'erJ.·a.·,r, lnmeut1. q\m.tl'O estados repre..~nta o dobro da nos.<a 

que, em um assumpto dest<t orclem, não de- receita. e si e a bal<\nça ch importaç"~o e ex
sperte '' aitenç:ão des~.javel, por parte dos port.v;ão que regula o cambio, CilmO s~·ex· 
representantes da nação. :plicar o estado elo caml)io ~ntre nós. 

A camara sate que o illustre represent.'tnte A intet•venção do Estado para anxíliar ilS 

das AlagtJ<1s é um dos membros tlessl1 Ctlmar<J. industrias é uma necessidade que se imJ!iiea. 
que mais se preoccupa com <tssnmptos finan- 1odos os espirítos. E, sômente quem não tem 
ceiros 71-!<ts, neste debate. o seu discurso !oi o menor interesse pelo futuro deste.paiz;póde 
um amontoado de invectivas contra as inclus- vir <Uzer á Camar'" dos Senhores Deputados 
trias. pedindo, afinal, a J·etirada. do pro.j€Cto que as ínclustrins devem morrer neste paíz~ ~i 
da discussão. Kão tem razão. é que.,pam ellas viverem,precisam do t\uxilio 

O orador Yae encll.rar o :prQjecto sob os seus j directo ou indiret'tO do Estado. 
tres pontos de vista: economico, politico e so- Toda u. argumentaç:.io do nobre deputado, 
cial, (' mostrará a sem razão do nobre depu-~ combatendo ~se Jlrojecto, repousa na idé<\ de 
tado. · que o abuso é <t norma de todos os aconteci-

A primeira. questão a resolver é si o Estado! mentos nesta terra. Argumentando assim, S. 
deve ou não intervir em o.uxilio de certas Ex. nunca sahirá de um circulo vicio:.1l. 
classes. (O Sr. Jorio Lopes deixa a cad:;ira da P'·~si

: Mais de uma -vez tem o Estado, em outros dencia que eoccwpada pelo Sr. Viatti, 2" ~''*" 
pa.izes, intervindo em favor de emprezas in- pr-eiide,.te.) 
dustriaes e em favor de certas e determiuadas Não ha duvida que algumas compau1lias ~ 
. cl.a.sses. t.ão desaihgadas; mas,porque baja compau!JJ35 
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em taes condi~. não se segue que todas pos- dos quaes um transcre,·eu artig-os do da com-
::am di<'pensar auxilios. missi.o da, cmnam. 

o nobre r-eprP..sentante por Alagôas, a. quem Pass.t <l.COnsillerar o Msumpto sob1'e o ponto 
responde, não se limitou a negar a.uxilios di· de ~'isht político. 
rectos; S. Ex. foi alem. negou mesmo auxi- Enc<H<v.lo o discurso do nobre deputatlo poL' 
Hos indirectos. O nobre deputado quer que o Al"-gt);ts, sob este 110n t.o lle Yista, ,-ê-se que 
!OHlrno ~e conservn impassível ante as cir- S. Ex. foi de um:t inlelicidade supremn. nos 
eumstancins nduaes . Que cessem as labricas seus conunental'i(l$. 
de runccionar; que fique o proletariado sem O ;;en illustmdo colle:,rJ., ua t:ün<l. de a.taca:r 
meio de adquirir o pão de todos os dias, pela. o pro.iecw. cart'~;,rou lle mais mtS (:utt"l.;t com 
f;tlt.'l de tr<J.bi\lhos; S. Ex. entende que<i.cous;.t C[ li<'- pinton ;1,; c:ir~nmstnncias nctnaes e ru
al:;uma ~e deve prestar ;tttençüo. le\·a~Jo pOI' tm·a~ do p<ti'l.. ~- r:x . di:;:;e q11e n paiz est;i. 
um i'm·li 211·is, collocaclo no ponto de ví"ta em r:ondí·:··:c~ r-ní11s. a R!:lpnblic:t qmtsi 
rescritto, <tc:tnhado, de que o :;ovcmo D<\(l<t (:m lictuid;l~;'to, o Tlws.mro (L< p •:t:t$ tla. !);tu
tem q_ne Yer t·orn i880. C;t.rrot•• •.le I!Uê n pt·ojcew coutl'ibui1·i:1. p;mt 

Qu:tes o~ ur~nmentos apresentados pelo no- unm J:llh·nét prornpta .. 
hre deoutado ~ Aiwht- nwsmo que taesdechu'a•3k; não esti-

Pat;i. S. Ex •• o pt'Qjecto imporí.<'t em:s;;;i:o de \"~"'i<!m fl)nge ri ;~ YCt·thltle. ft•ii::t~ [JI•Io nobre 
p;\pt!l-moeth"t.; e esse o sen \tnico argumento; t\ tleput:ldo. membro th represenr,aç-. .'io n:tdonal, 
é o bastante p<ll'it repeliU-o in totHm, parll. taes 1kdat:u,"ie;, ~er-i:nn lllri:1na~ c ill11Jrtt
cl;l:lsífic<\l·o <!e assalto ao tlicsouro . dmne;;: Jll:l;, pr-ofe!'id:1.s por S Ex .. que lhz 

O oratlor .!tt o dis:;e e repetiu : no project.o p:trte ~h\ C.iHnmi$o~to ele "l'<;altmlto :>:lo, alem 
nii.o >e trata de ll<Lpel-moed<\. SiLo titulas res- de levianns. compromettetloras. 
g:.tütreis em certo prazo e vencendo juros. S. Ex. cntenrb qne :\s tin:tn<;:ls .!o Hr-azil 

;.[a~:< o nobre deputado :tíuda úülou dll. opi- Yão em coudiçõe:> idcnticas ü,; da. RP.publica 
nião 1\a imprcns<\. A imprensa está tlividid<L: ,\l'gemin:t e aw litz t·eJcr·enei:l;;, pouco jllstas, 
uns jor·m\es ac!eitam o pr-oject.o, outros não. :'1quelle J}O">O it·m·i"\8, nobre. tr:.1 halhatlot·. que 

E" Yerdade que o J()n~ot 'lo Commercio ma.- depoi~ da re\·olu~ão Ül;! 20 de jullio mauifes
niJi:stou-se contm. mas, de que modo? Cha- totHe com re,ig-ntiÇ"ão o confiant;a no futum; 
mando o 11rojecto de balhurdia. Por maior· que talvez não. t iresse o pm·o l)l':lzileiro si se 
i1Cilh\mento qtt~ mereçam as opini~ do .Tor- visse nas mesmas condi<;ões des;,;ntÇ:lda:;_. 
;d, o orador ni"W se póde conformar com o I Volut :l. discutir o prvjccto <lc_qut roi relator. 
ma:Jis-tc;· di:ci"t; o•nnP.s JXtrcre debtmm~. Ootros I Clnuna. a. a.tten~ão ch\c:.tm:tr:t pa t<t o ar·t.lú, 
houn; que publicaram luminosos artigos favo- A emiS';iiO de apolices tle typ'J pc1J.Ueno e. sem 
l'a,·cis ao lJro,jecto. dtl\ridô\. uma novichl(le. Ulll<l or·igint\lida.de 

(r) Sr . .Jo,To L·1Jes cccu1w, ele ;wtJo,a cncleira i neste a~_umpto ; mas é_ ti\1) _aeeit;wel, que os 
da we~ide;wia.) . I ctous pro.1~cto5 q u~ s_e est<l~ ll1>~nttndo, no Se-

nado, cop11trnm, •Jl$zs , ,!;·ú"· es.->e a.rtl::ro . 
Ao traktr-se <le apresentar ttrgumentos A utílid<tll~ é eritlente : h1st..'t olJ:::ervtn· que 

n~ !•o ,,. :,,cm. como iez ~nobre deputado por 0 ca;pital vadio. o capit~Ú que n:io exylora., 
~~mas, qua~tdo ~ referm a. ~tm<~ representa- que não rcl?r.esenb ::lement? de Yid;t ua cir· 
çao c-om 40i) :J.>~tgnaturas, amei::~ neste _ponto cula<;t'io, sel"<t empr~·ado, po1s ~;rata·se de pe· 
o_ ~l"ador colhl'~t ~~antag~us , como se ve reta· quenas q mtnt.ias. "~lem di~so, tacs ti tu los íaci· 
;n~mente u. opmmo du. 1mprensot. litt\m a circnlnçlio. 

A r-epresent.ac;1o, sopr-e que se ft\llon. contem Apezar de ser o <;.rt. 2' a c;nt~'l. da mi1 im-
4_05 :u;signatm·;\s <tpena:s e esse nun:tero e in- ; pressão que. o pt'QJeC:to p;-ocln~m nô\ l_)t'<~, o 
SJgnrfica.ntissimo ante o nwnero de llldustrias -~ nobt·e depurado PQr .-\.la~'U<ts na o Pl"Olet•tu so-
e>dstente;:. . . bre elle um;t só p:~olan-ll.. . 

Accresce que quasi todo~ os que asSign:t- :\'~o 5<) po_dia est-~belecer nm::t medidt\ mats 
t•am o documento são estrangeiros,. apenas h <l. prtttlca,_m~ls C$C011:0'"~'" de chtficuld<>d?s do 
6_9 br-azileiros, e, em realidade, não ha 405\ que a na o nlterJ~ledta.çao dos b;tncos. Fot com 
SJgnatarios, pol'q_ua.nto acontece que alli se elh\ que o Sr. v tsconde de _Ouro-Preto cons~
enrontram, assignadas,firmasconunerdaes co- 1 guiu. coUocar 80 ou 100 mll cont.os em aUXl· 
nhecidas cujos socios. j ;i. eQmprehendido> 1 lios ti lavoura. . . . 
nessas firmas, tomamm ::. Msignu.r separada.-~ Os ba_!!-cos, na. mmor parte, ~omm ':tetunas 
mente. . · da jo~atma, reem as suas cartetL'<li' peJa~s de 

Abandonados. porem, esses detalhes. opinião I títulos, que nad~ vale!fi, d~ ~mp1'eZ..'\S md~
por opinião, o projecto tem em seu · favor o .triaes. <: <t conseq~tencmserm um~ vet•dadeua 

· competentiss1mo parecer do Club de Eoge-l absorpça~ de apohccs pelos propr1os b11!!cos •. 
nltaria.. · 

1 

continua o orador a commentar e discut1r 
Accrescenta que o projecto ainda. tem a seu sob o ~ntn de vista financeiro os arts: 2" e 3<> 

favor dous projeetos apresentados no Senado, . do projecto e seus pa.ra.,«rapbos e tcrnuna. sus-
Ca.mo.ra V, lU 2S 
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tentando, sob o ponto de vista geral, a conve
niencia e necessidade de intervir o governo 
no estado afflictivo das industria,>, interven
ção que será em favor do desenvolvimento 
industrial e da conservação do sahcrio ele mi
lhares de operarias. 

Essa intervenção não trará o menor pre
juízo para a Republica. 

Ficcc a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em 3" discussão o r)rojecto n. 23 B, 
fixando as forças de terra para o anno ele 
1893. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e enira con
junctamente em discussão o seguinte 

ilclditi·I)O 

Additivo ao projeto de lei de forças ele 
terra. 

Art._ ... FiclL o Poder Executivo autorisaclo 
a restabelecer bandas ele musicas nos corpos 
montados e a crear uma escola para o ensino 
de musica, cornetas e tambores, sem angmento 
elo numero de praças fixado na presente lei. 

Sala elas commissões, ll ele julho ele 1892. 
-Oli·ueira Vallaclao. -Pa1-1lo Argollo. -Pires 
Ferrc ira.-111achado de ll1agalluies.-Ban7o de 
S. 1ifareos. 

O Sr. Marciano de Mag·a
lhàes - Sr. presidente, não vim prepa
rado para discutir convenientemente a questão 
da fixação de forças de terra; entendo, porém, 
que o seu encerramento, tU.o rapidamente,não 
convem aos intere-ses elo exercito. E' por isso 
que tomei a palavra, em relação <LO assmnpto, 
para ligeiramente ficzer algumas observaç1!es. 

Não sou o mais competente para. dirigir a 
palavra á illustre Camara ;venho, porém, 
cumprir um dever, duplo dever como deputado 
lJelo Paraná e como offlcial do. exercito. 

O SR. B.ELLARliiiNO CARNEIRo-Muito clis
tincto e que honra tt sua classe. 

0 SR. MARCIANO DE MAGALHÃES- Venho 
ainda em relação ás grandes questões que se 
agitam presentemente, que interessam ao fil
turo e bem estar da minha patria, dizer tam
bem o que sinto. Não me preoccupo com essa 
seducção pelo brilho do talento, que não 
tenho, mas me seduzo pelo amor á ver
dade, que, si não agrada a todo o mundo, é 
incontestavelmente o pharol que lm de illu
minar a sociedade civilisacla, e que lla de abrir 
a estrada largte para o cmninho da Republica. 

Peço licença para dirigir-me á minoria, 
infelizmente não representada devidamente: 
nesta casa porque lLbanclonou seu posto ele 
honra; a ella presto, entretanto, as mesmas· 
homenagens ele respeito, pela sua energia, 
pela sua coragem, pela intelligencia com que 
dirigio os seus interesses nesta camara e no
Senado. A' maioria me dirijo tambem pela 
mesm<1 maneira, agradecendo essa corclura, 
esse desejo ele harmonia que tem manifestado, 
abrindo caminho vasto ptcra que a minoria 
chegue ao resultado ele seu olJjectivo-a am
nistia; mas a essa amnistia que deve ser '" 
paz dentro e fóra desta, camara, dentro e fóra · 
do nosso paiz, a essa amnistia que deverá ga
rantir o funccimmmento regular dos orgãos 
que representam a sorerania do lJOVO lJrazi
leiro-o governo da nossa Republica. 

Quando fallo em governo, nU.o me refiro á 
pessoa elo grande cidadão marechal Floriar:.o 
Peixoto, mas á essa, entidade abstracta e re
sultante do exercício simultaneo, har-monico. 
e independente, desses organismos sociaes na 
meio dos quaes se manifesta a soberania an-
cional, isto é, os tres poderes constitucionaes. 

Como republicano, tenho o dever' de ser 
claro e de ser franco em todos o~ momentos 
afflicti vos de minha patria. 

Sr. presidente, o projecto de amnistia apre
sentado ao senado por um elos dignos re
presentantes ela minoria, foi aceito e votado, 
contra os reaes interesses da ml1ioria gover
namental. 

Não sou jurisconsulto, não entendo de di-
reito, mas, como tenho ouvido a opinião dos 
competentes e elles dizem-me que o direito é 
o bom senso posto em acção, nU.o compre
henclo que se estude os e1Ieitos de um phe
nomeno social qualquer sem que se estude 
ela ml"sma fórma as suas causas e origens. 

Assim, pois, o Senado, si quizesse corre
sponder á solidaridade com a maioria desta 
casa, teria offerecido outro projecto, logo que 
foi a11resentado o projecto de amnistia , e 
esse projecto seria aquelle em que se discu
ti:-:se o estado ele sitio e as causas que para 
elle concorreram. 

Antes ele tudo, deveria estudar a responsa
bílidade presidencial. 

A amnistia lava culpas e lava penas; mas 
lava culpas e lava penas porque ha clüpas e 
culpados, ha innocentes e lm criminosos. Si ha 
innocentes á clesaggra v ar, si h a culpados a 
punir, inquestiona velmente é preciso conhe
cer quaes os innocentes e quaes os culpados e 
apontai-os á camara e ao ]Jaiz. 

Só assim se fhria justiça inteira tanto aos 
governados como aos governantes. 

Nestas condições, sem pretender desrespei
tar aq uella digna corpor<1ç.ã.o, devo declarar a 
esta camara, que ella errou. no meu .bom 
senso, discutindo e votando precipitadamente 
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~ amubti:~. :mt.ccipadt\mente :\ tliscn~0 •los 
motiY•)> qne de~t·minar:un o !'sbdo de sitio 
•k·creta•h) pelo Sr. Yke-Pr<•sidente tia Hepu· 
b[[C<l. 

O Scn:1tl0 não podia tomar em con~itlet·a~ão 
mna. q11e~tüo comequente, quamlo a base do 
i eU jtllg:unento em um:• outra q uesttio ttnte
ceclenro e dep::ndente d(l.quelln., um pro1Jlema 
~ rewlwr e cu.jos d;t.dos nil.o tinh~. em seu 
pocler. A justiça da Repuulic-:t nad:.t. lttct'OU 
t'Oln a .itll'isprudencia do Senaclo, nem 1brão 
al!i :tmr~u·<ttlos os intermes da. nmioria .. 

A maiot•:a. do Senado deve estar cmwenckla. 
•!e que l':tciocinou com o ('Ora-;ão <' que dcix•m 
a e>l:t (',amara. o t\-,l.ha.lho tle inYet~ão tios ter
mos th quest;1o alli pt·orJOsta . Deixou·~c ,·cn· 
cer peh1 minoria.. 

:\'est~l ca.m:rra, ;t m<tiorh\ foi t:unlmn ,[it•i· 
;;ida pela. minorh. O lcadc•· tia minol'i:\ cxi
~iu do :.ro,•erno as provas e documentos rela 
tiro~ aos motins de ·lO tlc abril e :• revolta , la 
fort.'\lc7.<\ de Sa.nta. Ct'tlZ. 

Si a maiori:J. quize~~e mn tE~mpo cot-riglr o 
erro do SeuMo servindo melhor :'l Jnstka. 
ieria ofl'ereci•lo ao tlelMte o prqjcci:•) em rcl:l· 
r.'io ú. <liscuss:c1o dm motivos que tlctct•nli
Jlar.,m o · estado cle sitio ; não o iez. e assim 
proc~xh:ndo, ou procedeu com certa incompe· 
tencia , o que não e possi;·cltl.llmitClt• utten· 
dendo-se a grande illustra.ção do<' s~us mem· 
bl'os, ou quíz ser comlc~endente t.l::! mais. 
uão sendo. porém, franctt e leal para com os 

: ailversnr·ios. A ma.icria. estava. incompatível 
; oom (). vot..'l.('.ão da. a.mnistia antes da appro· 
ralito dos a.ctos do goYet·no. Dis$0 sabia tn.m· 

· bem o Senado. 
• Alguem que tívesse melhor conllecímento c 
prn~iC<l. das lides parlamentares, por !hWte d11. 
~a1oria. tleveria propor este projecto t\ con· 
~demçã.o lia camaru e deveria d izer le:1.lmente 
•t. lllinol'ia, que a maioria tinha idens a fllzer 
TUJgut·, que tinlla programma., que 11a.via. de 
lrafu!bar por elle, porque essas itléas reprc: 
~e~tam o congraçamento da. canmr;t, ores
pelt9 ú.s I. eis e a paz do pa.iz . 
. Nao venho discutir a questão que :;;e relere 
• revoltn. de Santa cruz nem ao movimento 
sedicioso de 10 de abril ; são iàctos infeliz· 
m~~ verdadeiros aos quaes não pGcle i'ugir a. 
OJ.llmao clara elo paiz. A revolta coineçou 
pelos Dl'Oprios membros elo J.X1rlamento no Se
nado e nesta. cama.ra. Um prestigioso g·eneral 
declarou que não desembainharia sua espada 
em 1\J.vor de um go.-erno illega.l como o e1·a o 
governo do Sr. marechal Flori<J.no Peixoto ! 

Foi esse grito sedicioso, partido das altur:\.s, 
~_mpanhado por militares não menos illus· 
'':S naquella casa e nesta ca.marn e por cida.
~3 adver.sa.rios, que le<aram o lmJ..il.o da re
>olta para a imprensa e~ as ruas. a.rl'a$
ta.ndo o depositaria do poder publico para um 

e<tminho lamacento e indigno de ser trilhado 
por nm lXl\'O eivilisatlo e cOtH::ituido. 

J;~ me dirigi it ma.ioda e it minoria desta 
casa ; é preciso ;tgor<t que me p~l'lnittu a ca· 
m:.wn, que me ])ermittam aquelleg que me 
ouvem, que eu ill',''' um ligeiro historico a, re
speito d:t origem do mol'imento OP!JOSicionista 
nest;1. casa e da ;tttitude (!lte tem mantLdo a 
m<tiorüt de.~de o tem])o em que foi tt~mbem 
minorit1.. 

Per·tcnço ~cnltores . .c es.~e pequeno gt•upOC[ue,. 
dedicantlo ao,: heroes tlt.: 15 tle no,·embro a 
maiot· Yen~·l~t•;iío . t' g-t':l.tidão. m:L~ reconhe
cendo <til~ a polith~t tom:un l'Hino conttm·io 
ao~ inic1'e:'St'il da t!cnwc1~1 dn. an:;. ini.uit.os d:t 
re,·uln•;.'io t·•~puhlic:llla. :10.< imt• l-e,;,<J·~ th Re
tm hl ic;t, tw;;on .. , ,;vn ,·ut.v a•.1 ;.;u n·ruu pl'OYÍ· 
~\WÍI). , 

1~11 o fi1.. St·. [ll'l'~itli'UIA•, !<t•utln 11111 tlo~ Jll'i· 
md1"s !li Iaos •l:t ~~·,·oln•:i'•o. • lt ·d:ll~lll'lo olr>;ta 
t.l"iltuu:t tfll<' mio }J• Nii:llll:ll~ 1hll' o llWH apoiu;m 
;.!0''"1'1111 .to St•. ma l·: •,· li:• L [k•mhwn. ~l' ll l dCS· 
L'OlliH•c t~r ·~nu·o~l;tntv t!lll S • .Ex. (~ itllpvr· 
t~lllt<~~ ~P['\'Ío .11S f1 IH' Jll'i•~ t;tt•;t aO li l'.'U p:ti1.. 
~[n~ S. Ex. 'c ltat'ia :1. cc!'c:Hlo •lc eirl :u!;'tO>l 
J~!liC•) apt'llJll'hHh.,~ p:u·:t :t ~:OW' ''Ii thH;ito ,],! um 
l't•;!Íllll11l •fdka1l11. tl" nm rt!;!'imcn q lltl dc\'i;t 
mclltOI':ll' a. nu~~::. :ullliÍilislt'n•;:in politic:t, e 
que t>et'i;~ i;;twlnlcnte tl<.: mdl:m·ni· a tl ii\'CI,'itO 
tlnttncclt•<et• t•t·solwt· Oltka,; r\m•:;W~·~ de :;mn
üe illtm·~:<st• puhlico. 

O :lt· . Luo.:cmt. iucont.csb.Yelmcntc. muito 
concorreu pam ([l!C não se pmlcs~c contt<Lr 
110 governo; S. Ex. diri:!in.. p:w assim dizet', 
~oúnlto os ~l':Ulllc:s intcr?s~~ puhlieos ecapri
ch;tYn. em .. metter :\ nossa RepulJlic;.\ nos :tn· 
ti~"()S moldes viciado:;; \I;~ m;u\archi:J. deca· · 
hida. . 

O SR. BEni.ACoWA - Apoitulo. 
O St: ~I.\RCL\:'\0 DE ?IL\G,\LIIÃES-S. Ex . 

em um rencional'io dos tempos da. nú;nar· 
chi<\ ; não po<1eria. portanto, prestAr essa ser-. 
Yi<:O tle ttmm·, de congmç-mnento, de paz 
e de igualtlade que nos todo;; agual'da.vamos 
e que1·iamos tr;\uuzir em 1í1.cto no governo· 
republicano . 

S. Ex. foi o primeiro governo da. Repu
blica ·que penetrou nos estados procedendo ás 
tmtigas derrubadas ; foi elle quem dividiu a 
fa.rnillr. republicana, principalmente no estado 
do P::Lmnâ, que humildemente. represento. 

0 Sr... PEDRO Ali!ERICO- M~ito distincta.
mente. 

0 SR. MARCIAXO DE ;-.L' .. GALIIÃES-S. Ex:. 
mandoi1 organi,ar o Parani pel:1. minoria d~ 
sua. re11resentac;,;ão, porque a. maioria niio vo-
tara. no St•. marechal Deodoro ])ata. :presi· · 
dente da.Republica.. 

Combatemos esse governo dentro dos mol-
des constitucionaes; diariamente o pequeno· 
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grupo ~1ugmentava,porque estavamos com a tente que se denominou o golpe de Estado d9 
bandeira da constituição nas mãos. 3 ele novembro. Aconselhava,entretanto, outra 

Fazíamo-nos fortes diariamenie e a lllG,ioria cousa aos amigos elo Sr. marechal.Deodoro-o 
{1e entíio, Jwje opposição, reconhecendo que patriotismo e o amor á jovem Republica. 
já ern,mos uma força, pretendeu fazer a con- Nunca o patriotismo aconselharia que a irí
ciliaçã.o,garantindo <10 elemento opposicionist:" Duencüt de um monarchista amante. de sua 
tres logares de secretarias no governo do ma-· corôa de barão se antepuzesse ao exercicio 
recllal Deodoro. regular dos orgãos elo pcder publico e violasse 

Mas (1, nossa questão, senhores, não era de a nossa Constituição ainda no seu berço. Esse 
governo, como nunca a nossa questão será de golpe de 3 de novembro feriu cov<1rdemente 
poder ; representa vamos um principio, e era o coração ela Patria e a honra da Republica. 
somente deante delle que poderíamos entrar Senhores da opposiçào, atirastes por terra o 
em conciiia,ção com os nossos adversarios. templo sagrado elas nossas liberdades ! Pntti-

Dissemc\s <cos enviados do Sr. Lucena, castes esse crime hediondo. para, salvardes 
que o Sr. marechal Deodoro teria todo uma situação politica já condemnada e mys
o nosso apoio, o mesmo apoio dedicado tificarcles o renascimento chc dignidade na
que lhe demos antes da m"ganisação ruinosa cional. Quem sois vós, pois? 
do governo que então dirigia o paiz, e que Vós, sois 0 regimen dessas mmssoes immo
estccbelecem os conDictos com o parlamento, deraclas elo papel-moeda, que trouxe a miseria 
.mas só pediam os uma co usa : que o mare- á um ,povo rico e fhrto e a riqueza, a opu
chal Deodoro arredasse ela direcção suprema lencia a meia duzia de homens sem amor ao 
do paiz um cidadão que não tinha dado provas proximo e á Republica. Vós, humilhastes mais 
de abnegação pela Republica e que a tinha uma vez o povo brazileiro cleante elo estran
compromettido, consentindo que, emquanto geiro, atirando-lhe os restos elas vm:sas ex
tralJalhavamos aqui no exerc:cio das nossas travagancias de bolsistas em fórum ele feijão e 
attri1miçõe.s como Poder Legislativo, um carne secca ! Vós, nào tendes, pois, direito 
poder incompetente-o Executivo-legislasse algum de mostrar-nos 0 caminho ela moral, 
parallelamente na. organisação política e em ela correcção politic<1, 0 caminho ela consti-
contmrio á orientação elo Cong·resso. tuição, e.mfim. 

O Sn. JoÃo DE SIQUEIRA- Emfim. houve Não pêde, conseguintemente, o governo do 
quem fizesse ess' declaração do proceclimento Sr. marechal Deodoro manter o seu prestigio 
inconstitucional da. maioria, porque o lJl'esi- dentro desta Camara; foi vencido por ella e 
dente ela Republica. tem pela Constituição <t pelo Senado,clentro dos moldes constitucionaes. 
liberdade de escolher os sens ministros, que Infelizmente a minoria resulta,nte. vencida 
são secretarias ele sua exclusiva confiança. mais uma vez a 23 ele novembro pela ·renuncia 

O Sn. MARCIANO DE MAGALHÃES -Ninguern. elo Sr. marechal Deodoro, nào qniz até este 
contesta. essa liberdade e esse direito ; mas o momento submetter-se ás leis do paiz. As 
presidente precisa viver com a representação provas ahi estào patentes ; ahi está ainda 
nacimml, que é a solmmnia do povo, como mais o obstrucioni"mo que temosdeantecle nós. 
vive nos Estados Unidos· e como não é possi- O abandono e a dissqluçào elo Poder Legislativo 
vel deixar ele vi ver em paiz algum onde o por parte da minoria ; mais um f~ccto recente 
povo exerça a sua delegação. e que consiste em um membro cl" propria mi-

O Sn. JoÃo m' SIQUEIRA- Qu-eriam impôr noria, o Sr. deputado F1~eitas, tomar a si di-
ministros. rei tos, quco nào tem, ajuizar dos proprios di

O SR. BEVJLACQUA - Queríamos aft'astar 
o Sr. Lucena, por inepto e po1· incapacidade 
repu l:licana. Era um bac! mrel ele lettras 
gordas, que não comprehendeu e não compre
hem1e a Hepublica. 

O SR. .JoÃ.o DE SIQUEIRA - Na opinião de 
V. Ex., quo talvez não seja a ela nação. 

0 SR. ]'dARCJANO DE MAGALHÃES- 0 qUC' 
nós queríamos nil.o m·a ill por ministros ; nós 
queria.mm que o governo vivesse no êtccôrdo 
harmonico o iLdepenclente elos clous poderes e 
na oLservancia, dtc nossa lei constitucionnJ. 

Vencido es,;c governo pelo prestigio cht opi
nião inteira nesta casa, vericido pelas icléas, 
pelos ü1ctos e pelo numero, tivemos o dissa
bor ele receber esse golpe traiçoeiro e prepo-

reitos. quando o direito ela minoria é o di
reito de todos n<\s desta. cn.-a, negando dar o 
seu apoio e collabomção aos tmballios com a 
maioria nas commisslies que lhe foram desig
nadas pela Camara, por eleição. Mas, aJguns 
dignos deput:"clos que respeito e considero, 
entre os quaes osSrs.OliveiraPinto, Chaves e 
outros, deram a prova desoladora para todos 
nós, ele que não estão preparados para servi
rem ao reg;imem democratico,pedindo, instan
do, ützendo a nmioi:'it1 retiral-os da colbbora
çào nos trabalhos da Camara, demi.ttindo-se 
afinal, porque não podí'ram vencer a opinião 
clêL maioria, nêLS com missões de que íhziam 
parte. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-A maioria foi qne 
nos retirou. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 1810012015 10:00. Página 6 ae 25 

Sessüo em 1.1 de Ju ll1o de 1892 

o Sr.. !IL\RC!A.l'O DE ~1AGALHlE5- E" menos 
e.u.cto · a mínorh1. d:1. commi:;são de leglsla
çío e j{tstü;a ajuizou de um direito que não 
tinhtt; a minoria ol>rig·on a Ca.Jno.t•a., contra. o 
meu 'oto, a acceiú.tt' n sua r~soluçi.ío de nã.o 
u-a.W.llt<\1' m(tis com a maiorh~. 

Jm. senhores, é obstruir o catuínho da. 
maioria. e revolucionn.r o Poder· Legisla ti \'O, 
quando nõs todos temos obrig<l.Çiio .~e fa:ter 
c:ms:tconunum no troba.l!lo legtslnttvo. em
ooro com opiniões diametralmente oppo8~ 
que se exer·c.tam :pelo voto contL'<trio, obri-
~tiYo. . . _ 

A minorm pl'O\'Oll que a. :<tta oppos1çao vae 
ao J~)nto tlc obstt'tlit' o c:uniuho d11 maioria . 
A rniwwi:L quet· go,·et·nat· :L m:üot·ül. ú lo!"~~\ ! 
como~:· p<•tl:· J~·, 1·emetlim· semelha.ntc prOC<!· 
dhnl'llf O. (\Ut\ll•lo n•:•:; tOtlO:; 11\~\'Cll\úS Obser\11.1' 
BS ll'i> 1lo l';IÍ)(, ac:lt:w e ser,·ir o benelico 
ru·iudpi .. ol;l l'ept•c:;etliÃl~~jl) tlns minnrias para 
Htt:tl' n tlc~votJ~tnu tia~ ma.ioria.~? Como c que 
A m:ti,ot·ia \'Clll íhll:u• t'lll nome do$ s•m:> di
i~!~. ~i elh~ anuulln u 1>rineipio garantidor 
1\() tt:lhalilo ~ol\t.'l!ti\·o, o unico ([\\C pótl e <•Yi
~r a pt·cpot('nd;t das maiorh\S? Di;;o e 
:úllrmo qna a minori<t está 1\:orn do sen p:q>el 
patriotko. :t minoria nií.o cumpre o seu dever 
ne:>t..t Cit&t e ttlmsa tle suas pl·erogati'as pat'· 
J~ruent:ue5. 

a amnisth, c.-omt:\llto que sacrifique t.Lmbem 
os ~'1.~.lntles intere:;scs e<t:weis do paiz ; e an
nulla o ]JOll.el· que exerce. comtanto que abata. 
o t·epresent..'l.nte do Poder ExecutiYO, que e o 
lmtç:o armado po1· nós 1·ept•es~ntan tes da 
rrw.ioria. p~n·•• cons;'llidaçi\o do l'cgi men ver
dttdeir:tmente republitano. 
K_ã~ t ' nho pra.tic:.~. das lides parla-mentares, 

e. Sl lll~rveniiO m:. ~,rmnde quest-lo politica 
que · :1g1ta esta. cam:.wa. e o pctiz. sou a isso le, 
v;\do pelo meu gmndc amor às instituiç,ões 
democ:ra,t ica..<;. á honm tla, llepuhlic·n e <1.0 in
teresse qne ligo h~je i~ paz com n minorh1, 
que• n.l;andonou o CXC!l'éicio do ;;cu m:tndato 
llOPltl:w. 

Se.i:l.mo:; todos pn.tt•iotn.s, ce•lentlo cada um 
,t;gnnment:.: o q 11" ptt•.lcr c~dct· <le :<U:~ ll<tl'te. 
11:\1~~ qu~ niio N',ja. pertuJ•l,,tth\ n Yiua n:L
cional. 

Declal'o :·~ c:un:u·,~ c ao p:\iz que não tenho 
um sü inimig:o eutl·c o:> destet·raüos e deteutos 
de 10 ttc ,ÜI'i 1. F,_,ço ardentes YtltO> para 
que volr.cm totlos <uJs seus lares, mas q tw u 
l'a~:<.\m em nome tlo l'Ongr-:tçrunento da !hmilia 
Lt-:tzilt:im e em nome·da paz da. Repul>licn .. 

Si a a.mni~tht ~ a pa~ tht R~pnblic:J., concc
d;tmo-la ; si t,> , pot•êm, :.t agitn\fto, :t guerra 
civil. pat-a n, qmll pode1·á conduzi1•-no.; a. mi
noria no ~u }lrocetlimcnto ext ;•a.-legnl, ent:"io 

O SR. PEDRO A:.IIERi co -A minoria quei- clirei ti. maioria e t1. naç~-to que se ncMHelem 
Ia-se <le que a maioria d.eu o exemplo. contt~.l. os inimigos <}:\ 11<'l.trit\: a amni;;~i:" será 

O SR. ?.f:\.R.CIA.::•w DE M.A.GALU.\Es - Não ê um p:!rigo socittl. 
meto. O que a minoria que1• é revolucionar Ahi está, pois,lan<:ado o meu p1'0t2sto, espe
~paiz, .quet· governar pela. forç.n, 1i.ira dos rando que a rnino!'ia fi.\ça um esforço ~obre si 
apparelhos leg<~es . me;mo e que .-enba. occup;w as bancadas 

O SR.. JoÃo DE SrQL"EIR .. I\.-A maioria que desta casa. 
ft~a casa. Não encontra.r-j. deste lado a deslealdade e a 
o Sn. MAncrAxo DE MAGALHÃES-V. Ex. perfidia.; encontrar~ a m~lllor boa. Yont<Lde 

sabe que maioria absoluta. é diftlci l de se con- para que se faça '!la1s ~~pidam:ute o cong~
seguir é até um llSI'i..,o que de,emos evita.r ça,mento, }.Xlrque e posst•e~; ma.'> o que precl-
pat·a l;onra da Republlca. samçs e ~egumr com. a l!beru~de do:; nossos 

. · . conc1d.adaos desterrados o respe1to aos poderes 
. ~1sse um_grande d~mocrata. que pode dar constituídos; porque sem respeito n esses po
fi~'<~es a m~1tç>~ republicanos desta nossa terra deres não havel"d. autoridade, e sem autoridaâe, 
pel~ sua~ 1de1as, p~os seu s exemplo~. e pelos não ha.lei, não ha liberdade, não ha ga.ran
serl'!ços a democra~m, o g_:an~e Emilio Cas- tias para. ninguem. 
tellar, que : a ma10r13.. nau póde leYa.r a sua _ · 
for~,a ao ponto de abafar os direitos e acção O SR. JoAO 'J?L""<IIE~o-De pleno accordo com 
~minoria ; e, por outro lado a minoria não V· Ex·; m~ e. prec1"_o tambem que a autorl
póde levar a sua opposi~ão ao ponto de ob· dad~ da ma1orw. esteJa em pleno acoordo com 

I struir o caminho da maioria. a le1. 
. Mas não e isto que se tem feito no Congresso o SR. ~CIA.!'iO DE MA.OALBÃ.E$-v. Ex. não 
i Brnzi.leiro. Está. por consequencia deslocado o :pódefal!ar e~ lei, porque V. Ex. tem grandes 

I 
t:entro de gravidade do parla.mento brazileiro. culli!S a exprar .. . . . . . 

A minoria triumpha. desde o Senado ; e Nao ~ admtttll' q~e o cr1~ prat1~o 
Qlmo encontrasse deante de si, nesta camara, 11ontem deue de ser ainda bOJe um r.rrme, 

1 umobstacuio razoavel, a approvação do es- porque o criminoso se a rrependeu no dia · :se-
: ~o de sitio que ella devia des>iar ·negando guinte. . . . _ 
1 Sllllplesmente o seu voto, a minoria foge ver- V. Ex. e crlmmoso de Iesa-na.çao, porque 
I goD_hosa.mente aos sêus comprom.iSS<?S consti- acce~to? o golpe de esta~o que aviltou o povo 
! tlre10naes, sacrificando o seu grande 1nteresse, bra.zile1ro e algemou a. liberdade. 
i . 
I 
i 
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o SR. .loXo PrxnEIRO-Jlas V. Es:. não 
~cceitou 20 golpes de Esb do 1 

o Sa . MARC!AXO DE i.\IAGALTIÃEs-Acceitei 
"Desses 20 golpe.~ d~ que fa.lltüs_ as_ consequ~n
·cias do restabelectmento da d1gmdade naclO
nal. Isto é, uma reivindicn.c;ão da lUJerda.o:le e 
<lo direito, pelo restabelecimento da Consti· 
tuiç-:io. 

O SR • . JoÃo DE SrQGEIRA-?Ws accaitãmos 
.um e V. Ex. ::tcceitou 20, à bala e â. bayo· 
neta. 

0 SR. MARC!A:\0 DE M,\.GALHÃ.ES-Compre
·hendei bem: somos republicanos. 

Para. nós, a r eivindicaçiio de no~s.'1.s liberdn.· 
-des nüe tanto que a fazemos á bala., pot'qne 
1elizmente temos sa.ngue nobre e n-ene1'0SO p;J.I>a 
derramn.l·o cnt honra e sü n1o;:.iio 'ã,"t no>s;J. pa· 
tria. Foi es.~c s:~ongue generoso que lavou a 
mancha JI (>.gra.que V\'. Exas.lanÇ<u·am á 1ttee 
da Republico.. Yiolastes a Constituiç,[o no seu 
berço de pm·ez3 ! 

o sa. BE\"lL.\.QüA-!1-Iuito bem. 

O SR. M~RCIA.i'\O DE MAv ALUÃES- Erul 
Constituição que íamos levantar e que nã1w 
fizemos immedia.tamente como soldados, jl{l· 
que es)ler,wamos o protesto populat•, e,~ llfll
va esú:i. na reivin_dicação da honra nacional! 
2-'3 de novembro a custa do denodo e de,u~~ij 
<tos patriotas da marinha e do exercito naciv
n(l.l. Ahi est;\. o protesto do estado ,lo fim 
~la voz de um. distincto milimr , discípulo ill 
Benjamin Constam. o major Lauro Sodt·e: ali 
estão as revoltas do Rio Grande do Sul e ót 
S. Paulo e ele todos os esta<los que niio quize. 
ram se su bmetter aos delegados da dictadul'l. 
([~le não tinham poderes do povo pa.rr. ese1~· 
vts:tl-os. Senhores, muito ma.is pemidosoi 
Republica eu. dept-eciaçiio elo caracter n.1ci> 
nal e esse pl'OC!C(limcnto que intelh.mcntc tl2 
tido alguu~ Sr:>. deput:.ulos no s-ell CI.)JillX.1MI· 
mento político. mentindo a.o seu m:tn•lato !!~ 
pular, tuenT.inclo á l~onra. de seus dewi'CS 111-
t.riot.ieos e decl<Lram!o <tínda ho,ie. em ~.lla,; 1·o· 
zes. i~ f<lce lle uma nac;<1o civilisada, que :till!~ 
l~pr~senmm o golpe de estado de 3 de Iwrem
bro. 

o·sR .. ToXo DE SIQt:EIRA.- HQje é que i~ 
mos o orgulho tle d1zer que repres~nt:uno; • 
gol:pe de estado, depois dos desmantlos uo~r. 
Floriano Pei:.:oto. 

O SR. !\h Rcu:-;o DE MAG.-I..LIL\.ES-Não fal
leis ma-is nu. deposiç-.ão de go"lerna.dores dos es
tados que adheriram à dictadura. tão crimino· 
·sa.mente. Si esti'\"'essern os estados organisados 
:pela. maiol'ia dos po>os, fortes ·e autonomos. 
teriam elles resistido ao golpe ignomínoso de O SR. BEYILAQlJA - Triste orgulho ! 
3 de novembro, tel'ia.m cumprido o sen deYer o Si!-- Jo:i.o DE SzQtiEIRA. _ Porque podemo; 
de gua.r(ta.s fieis da. soberania popular. A sua. comparar este governo, com o governo do ge
falta de a.poio, a sua mà. comprehensão dos de- neral Deodoro . 
-veres cívicos, a. suu. ambição, emfi.m, foram as 
causas determinantes do captiveiro dos ptn·os O S~. MARCIA•"iO DE MAGALUÃEs-VV. EEli 
que representa.nm. é que estra.ngulamasleis dopaiz.Para. fazerem. 

A l'el)uncia do goYerno pelo Sr. mareclla.l uma republica. a. seu geito. estrangu1~m a 
Deodoro o1>rig-axa a. igual renuncia. por pa.rte Constituiç:5.o, levantando a. r evolta ua. pra\'a 
de todos os governadores que apoiaram ou publica. e nas fortalezas. Estão du~Iamente 
1oram conniventes na dissolução do congresso fóra da lei, quando violam a Constitni~o e 
Nacional. quando deixam o seu exercicio n~ c;tõa, e 

vã.o para a r ua. e tomam armas contrt\ o ]:10' 
O povo em cada estado fel-os afinal com· tler constituido. 

:prehender o seu dever, .í()rça.ndo-os a deixar 0 SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Não podiamos ~~ 
-oo :postos que tão mal oceupa. vam. mar u,rmas porque não as temos. 

0 SR. JOÃO PThiiEIRO - Dá licença. para UDl. . 0 SR • .MARCL!..JSO DE MAGALHÃES - Foram 
aparte 1 encontrados,armados. representantesda na(ão 

· O Sn. ~lARCIA ... '\'0 DE MA()ALUÃES - E' ri!o levantando gritos sediciosos, quizeram deplr 
de lesa·nação, mas póde fallar. o governo legal e tramaram a revo)t.'l. de 10 

O SR. JoÃ.o Pil'.ilElRO- No meu crime de de abril. · · 
ter aeceito O golpe de estado, tenho uma por- 0 .SR. JOÃO DE SIQUEnu.-Foi um bond c~ei~· 
~de companheiros. No mesmo dia.. muitos de policias secretas . 
deputados militares se apresentaram a. quar- o SR.. t..L\RCL.,_:-;0 DE MAGALllÃES-SS. 'EE§. 
teis. Pergunto a. V • Ex. : qual é a defeza para. estão fora. da lei ; querem fazer no~-a. r~-ro
.estes deputados militares que se a.presenta:ra.m. lue.ã.o e neste caso não representam lll()IS 1. 

- a quarteis no dia do golpe de estado~ confiança. do poder soberano, que n~o !b~ 
O SR. M.mcu:s-o DE MAGALHÃES -A defeza. deu armas para atacarem a Consttt;t!lçao 

é a Constituição que v-v. EEx . calcaram a.os do seu paiz e os governos estabelecidos te,oal· 
·pés e que só elles poderiam restabelecer com mente. 
as armas nas miios. o SR. JoÃo DE SIQUEIR~-AJ! a.rmasest.wam 

O SR. BEVILA.Qü.A. - Muito bem! todas com o governo; 
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o SR.. 1L\.RCIA);O n-.: ~-t\.(:;,\.LU:\.ES--Port..'l.nto. O Sr. 4" SECRET.\RIO,- ser.,-indo, lle 1 •, 
r 0 que . de~·ieis tazer , o que e!·.a putriot!~ procede á 1eit nl'a do seguinte 
em que dtssessets aos vos;;os elettore.<> : « Nao 
tomos fdlzes; não soubemos de~empenllar o EXPEDIEXTE 
\'OõSO mo-ndato, e por isso mandai outros_ Sl! b-
stituir-nos. VV. EEx. não qaerem a anuusba., Otncios : 
11uerem a. revol\\çfu}. 

Do :\lini~te t•io dos ?\eg-ocios do Intel'iol', de s1•• Presidente, não Llesejavu. ver encerrar-se S do , t., , - .•. . _, . .. . 
a lei de fixação de forças e pot• isso tomei a cor~cn ~·em resl~0~"'-\ao uesta C<l.t;'l<U'a, 

la na p~tra iilzer ulgumas ligeiras observa.- ele 16 . d~ .Janeiro_ do c~n renL anuo, em1ando 
~ Estou de ac<.-ordo com a declitraç~o dos por co~11'-.0 otr;~o do m_spector get~J. l de saude 1· · · colle"M da commissã.o de marinha e d~ llOr_to:;, de ' ' ~e m~Io do mesmo rumo, re
~ rgn?~t ne"'~1do o se\1 voto ·\"" en1enchs que 1:1-tt~o. <1. l'eor~;\\\1:><1\,'ão t\o servi.;,'Ü :>ani.tario 
-1~oul~l;; ~p~·~ntadas'.por distin~tos colle,;:..r.s n1n.r<tuno. -:-A' commis.~o e instru~iio e 

... ' o • ~tudo pubhc~. 
Sinto que neste prurido de amor:'\ lei , de Do ~IInisiel'io dos :Negocias tht .Tu,ti<:•\, de 

mno1· ao direito... () •ln Cürt-cntt'· l'emettcndo o rêquerit!lento 
o Stt. BE\'ILAQt.:A-Embom t.ar1no. em () llc Gt.•ra lt~O 9actano dos Santos. e:;criYão 

· ut\. Cn.m:\m Ct·umna.l. <la. Corte tle Appella~,;io, 
O !'!t. 1\!AliCJAXo DE i\IA;t.\I.IIÃt:,;-... a. Con· p~lt: ser :tpos::nt.ado er.~m os_ Yencimcntos pro

stitnkiio niio sej:L aintl:t a.c:t taua tlcriuamenlc pOl'ClOU:L~:; n.o seu officro extmcto de e.-,crivão 
nesta C:umu·a. ([as <Lllpella~lres do Tribun:tl da. Reln.t;:'io do 

P<'t;O lil~n~~t par:\ tli;,cr que a deputa~io l!io de janeir·o.-A.' commiss:.1o de fazenda. 
minch1t cstit Jorit tht con~tituit;~io, e:;tit i'L>l't\ dtt Do mesmo ministerio de 8 do corrente, em 
l~i. Obr'rg:tdo nqueUn · e:>t:ulo no tl'ibuto l\e rcspost<\ a.o onlcio dcst:\ c.'l.mara. n. 98, de 4 do 
8anguc, a. concoJ•rercom n. sua populaçuo para corL>ente, enviando M relaçiies dos cle.•>elllba.r
o pt·cencltimento dos claros, do cxcl'cito, ne- goJore5 e ,juizes de direito,-A quem fez a. 
nhurn U.eputtdo mineit-o, ao que llle parece, requisição. (0 ~r. deputado .Justiniano de 
sanccionou e~sa lei re;;ubment.:·w Jt:~, Consti· Serpa.) 

· tulç,ão o.presentad:t pelo Sr. deputado Athay- Do presidente do estado de Santa Catha.rina, 
de .ltmior. t1e 4 do corrente, enviando clous exemplares 

O Su. CAETAXO DE ALBULQüERQlíE ·:... E S. da mensag-em lida por occasião da abertura 
,__ . . . -•- 1 d do co~"l'esso daquelle estado, em 14 de ju-
"'-'-· io1 mmto generoso para. com o 9""''tc 0 e n1w pro:x:imo findo.-Ao archivo. · 
l!lnas-Geroes. Do prasidente do mesmo estado, cie 27 de 

O Sn. Mancm;-;o DE MAG.u.IIIES-l\Iiuas fal- j Un1lo proximo ftnuo, enviando uma repre
tllu M seu dever par-a. com o gover110 federaJ.; sen~~o de negociantes importadores da ci
negou o seu tributo de sangue ú. federação. (ll\de uaquelle estado, a.cerca. do decreto 

O SR.. SEVILAQUA.-Sí se trat<tSSe de redu- ~· 805 de _29 de abril ultimo, que Ci!ta~ece 
zir i\ represenmção,não consentiriam de modo ·~ factu~ con.~ulares. - As commJSS()eS de 
algum. Protesto em nome da. constituição. diplomacia ~ tratados e de ol'('.amento. 

' _ . Actas elettoraes de Vargem da. Pa.nta.na, 
O Sa. 'li'L\:Rcu:-:o DE MAGAU!AES-Acce1to a Santo Antonio <lo Manhuassti Santo Antonio 

reducç-ão feita no quadro do ~xercito de ac· deMatipóo (2• secção), Concei~1o <le Ibitipoca., 
cordo com a emend?- otrerecttla pelo nobre s. Gone.alo do Rio Abaixo (10• secção), Iber
deputarl.o pelo Parana. tioga (l" e 2• secções), Cachoeira do Campo 

Encerrando estas observações l igeiras, peço W s~~o), Ouro P_reto (2• secç~o), Jesus Ma-_ 
ainda a digna minoria que se submett..'l. ás rw. Jose da Boo VJ.Sta, S. Donungos do Prata 
lei$ e seja :patriota. · · 11• e ·2· secçõe.;), Pinheiro. Sant'Anna do 

O _ _ · Jacaré, S. João d'E~-Rei (3" secção). Concei-
SR. ,JoAODE SrQIJ~R.A.-ApOlado. , ção (I• seCÇli.o). Sant'Anna de S. João Acima. 

O SR. . lv.íARCIANO DE MAGALIIÃES- E que (i• e 9l secç.ões) , S. Domingos, Crystaes. Pará 
aprenda. connoscoa venerar e amar a n~ (6~ secç.ão), Jequery (la e 2• secções), CMho
patria. (Apoiado•. M~tito be-m. o Ol"ador e eira do Brumado, Ypironga., Ja.botica.tubas, 
0mp,·i»tentado.) Furquim (1• e 2·• secções), Caudeos, Pira.nga 

Fica a discussão adiada pela hora. (~·secção), Porto Seguro,. Rio S. Francisco, 
_ . • L1ma. Duarte (I• seccao), P iedade da Paraho- · 

!0 S!·. _Joao Lop~s 1•. 'llrce-P.resulente, _peba.. Serro (4" secção), Antonio Dias (4" 
dei::a. a cnde•ra da presidenc&<:, qt~e c: occupada seC\"~). · Ilhéos, Entre-Folhas, Santo Antonio 
pelo Sr. A:er-edo, t• secreta no.) do Rio Abaixo, Ta.pecurussú, Ca.cb.ooirtl. Ale

O Sa. Pll.ESIDE.YI'E--vamos entrar na. bOl'a. gre e se de Ma.ria.oa., da. ultima eleição a que 
de:.'tinada ao expediente. se procedeu no estado de Minas Geraes, no 

·.· 
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dia 30 ~!e junho proximo findo. - A' com
missão ele })etiçües e po(leres. 

Requerimentos : 

Art. 2.'' Revogam-se as disp:>siçiJ2s em COD· 
trario . 

Sala das se.'JSsiíes, 8 de julho de 1892.-Pe
clro Amel'ico. De Guitllermina CeeHia.na. de Barros, filha 

do Dr _ Polycarpo Ce.;;ario de Barros, pedindo 
a reversão da pensão que percebia sua finada OS&. DE~IErnro RrBEIRodiz que é portado!' 
mil.e.-A' commis&io de fitzencla. de uma repres~nta.ç.ão do Club de Enrrenll;wia 

De Casto Yturralde (como procurador de desta capita.l, rel:.l.tiva aos auxilio~ ~s indus: 
Edward Collier Leigh & Comp.,) protestando trlas, enede que a mesma represent:.u;ão sej• 
contra uma p~ti,.ão dirigida a e~t<1. ca.: publicada em sua int!lgt•a no Dia,·o tlo (\n~ 
ma.ra par;t exploração da industria d.a pesca qrcsso. 
no littoral do Bra.zil , etc. - A' comt~ão de O SR . PaEsroE:>iTE-Toma.reina uevi<.la con-
fuzenda.. . sider~.ão o pedido do nobra <.leput:ldo . 

Do bacharel 31t\noel Antomo do> Passos e Vem á mesa, e lida e enviada a commis>ão 
Silvll-. sub-se~ret:1.rio aposentado da Faculdade de fazenda a seguinte 
de Direito do Recife, p~dindo melhoramento 
de a.posenta.doda.-A' commissU.o de il1.zenda.. 

Do engenheir·o .José Ca.rlos de Abreu e 
Sih-a. !)edlndo diverws f,~....-ores para construir 
uma ~tl·ada. de !erro part indo de Belém 
(estado do Parú.) e terminando no forte do; 
Prazet·es. -A' commissü.o de obt•as pul.llicrts. 
D~ Constatwa. Augusr..'l. Dama.sio, pedínllo 

uma pen,:;ã.o.-A' eommis...<:ão de fazenda. 
Do St,·at~.~e::,-s' Ilo~il:lal, pe:\.indo isen

ção de direitos pa1•a o rn<l.térlal destinado e 
necessario no seu estabeledmento.-A' com
missão de fazenda. 

Do ca.bo de esquadra. reformado Joii.o Coe
-nJO de Mello, pedindo uma pensão.-A' com
mi~são ele fazenda. 

Ficam sobre a me5a até ulterior deliberação 
os seguintes 

PROJECTOS 

Rcpn:sent,.çi'io 

E:<ms. Srs. membro:; do Congre.:;so tlos E..'
ta.dos Unidos do BmziL-Ao Club de Euge. 
nlmria, a.ssocial;.ão ltwrnada pela grande maio
ria. de nossos engenheiros e industr-iaes, não 
podiam passar desapercebidos a sitn<t\.i'io <~~· 
íiicta em que se acha a indtlstria Mcion~l 
roi'undamente ferida em suas mais ele.-:ld.'ll 

manifestações, assim como o problemtt da in· 
tervenção do Est11do em amparo n. mesnm in· 
dustria. , 

Em sessões extraordinarias e publicas tra
tou elle brgamente do assumpto, com o di
reito que lhe dão os seus longos e reaes ser
viços a causa. publica, com a competencia · 
indiscutivel e elevada de seru membros nas 
ma.terla.s que entendem com a engenharia e.:2 
todas a.s suas manifestaçõe.> e relações, e com 

O Co N - 1 d ta. . a. alta. lsen(".;io de animo que lhe a.ssegu~ o 
ngresso. ~o na. ecre · facto de não ser elle uma. em preza., nem dírc-

Art. l. • .A.o JUlZ ou Tribunal Federal, de cta.mente interessado nos auxílios pedidos. e 
q~e tra~ o art. 60 da Constituição da Repu- sim uma. associação pr.,fissiona.l,cujo fim uniro 
bliro, so compete a. concessão de ha,IJeas-corpus e o estudo pratico das que::.-tões que iuteras>:lli 
em lilvor de individuo já prouunciat.l.o ou â. prosperidade da. n.ol>Sa. pa.tl'ia.-
sen1.enciado por autoridade judiciaria. do esta- No correr da. discussão salientou-se a con
do, em que o mesmo juiz ou tribunal exercer veniencia. do conselho director do Club ele En· 
juri;>dicção, quando essa autoridade estadual genharia se dirigir sol.l fórma. de representa· 
f?r 1ncompetente para. processai-o, pronun- ção ao Congres.~ B~asileiro, accentua.ndo a I 
Cial-o ou sentencial-o. necessidade urgente, inil!udivel, de virem o; , 

.A.rt. 2.• Da decisã.o do juiz ou Tribunal poderes publicos em effica.z a,uxilio ás in· ·~ 
Federal, que denegar a ordem de hebeas-c()rpus dustria.s na quadra a.ftlictiva que ella.s atrares
quando em favor do paciente for invocada. a sam. 
incompetencia da autoridade estadual que o o conselho do Club de Engenharia, toma.n· 
processou, pronunciou ou sentenciou. haverá do como lhe campria em oonsideração os de
recurso voluntario para o Supremo TribunaJ sejos accentua.damente formulados p~los mem: 
Federal. · · - bros do clube mais cavallleiros que bOnrarollll 
~· 3. • Revogam-se os disposições em con- as suas sessões, em que o assumpto foi es

tra.no. tuâ.a.do, e com elles plenamente se co~or· 
. · Sala. das sessões 11 de julho de 189-2 - mando, reverente e confiante "!em pedir • 
-Leo-cigildo Filqueirlts. . . ' attençio de VV. EExs. para. o que passa. ~ 

_' ·:~CongressO Na.ciona.l resolve: e~r ~rysolado pah-iotismo e alta. comp~ten· 
· .. Art. L• Fica. areado um consulado na. ci-: cia de VV. EExs. tudo espera. o Club de En· 
_ ~ade de Milão. geo.haria., como tudo espe~ o pJlz, em belD 
~ . I 
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da industria nacional. pois todos estão con- pt'ia depressão do camlJio, se torna pela. força 
rencidos de que no alto desempenho de vos- das causas. noYo factor de sua. prosperidade. 
sas funcções, em.face de uma questão de tão AS indtlStrias extractivas apenas carecem 
orroncle reJeq.ncia., ce~ariiõ as luctas poli- de premi.os e de benignidade nos impostos de 
ticas, as distinc<,iJes de <:l'el.lo e de escolas, exportaç;io para tomarem possante a.lento. 
íLS di>'ergenclas de grupos, as velleidades de Ja não a.c-ontece assim com as industria.s 
zollüS geogl'aplücas. !)<'tra sô e unic-amente !'r.bris e de tr,\nsportes. Estas acham•se l10je 
cogíta.rdes pl"'ropt'-1. e efficazmente da. grande em siiua~ii.o muito m<~is critica e desespera.
caus<~> ua industría., que e ao mesmo tempo a dor-a do ctue outr'om ~~ industria agrícola e o 
n-ande causa nacional. problema que cnti1.0 se erguiá deante de um 
" Dareis assim ao pa.i.z inteiro e o. cada um de governo monarchico. e que este soube com 
vossos eleitores em particular segu1 o penhor patriotismo resolver, ~e et'g-ue agora mo.is 
!le perieita lntuição de vos:;os de>eres cívicos temeroso. mais t\Ccentu,tdo,deante do governo 
e de leal desempenbo do honroso ma.ndu.to de repnblic<mo. 
que estaes revestidos E ser-:t lto,je o go\·el'no republíc.\no menos 
l~almente confiam todos que-. S{l.bereis hmzileiro, meno.~ pt·eYitlente do que n:tquella 

11m- ~ lei que votnrdes n. m::~llen.bí!ich\(le e OCX'~\sião sonhe ser· o gowl'no mon:wchico ~ 
lle:dllillda.de precisas pa.t•J. que o pa.trio; ico E..·~c:oUter<i el!e, 1xn·J. cJ·m; tr· o::: lmt4;0s e só 
go,·et·no qtte a tiver de executat' niio veja. o~ 1tbrir ouvidos :~ thco!'ias economím~, que a 
seu$ e YOS:lOS intuitos abol'to.rem por eJleito pl'Opl'iu. lít;ão do.> i: tetos nos paize~ em que 
tle ~xaggera.d:)s restt·icçües.pois melhor do que l'llas 1or:1.m lor:indns sG enc;.u·1·c;.:l•U de mo:stral' 
ninguem ~beis que ~ sempre erro quando o ~ immidmle, .in~t<tmente o momento em que 
le;;i~lt\tivo desce ti. regul:tment:w<1o e tletall!es as no~St\S no,·us instituh;ües politic.~s luctam 
tle :tpplica~o que pot· sua nll.tureza. mclhol' pelu. su:\ con:><)U• l:v,~"i.o. qu:J.ndo os t:slurças de 
competem r.o executivo. wdos mais de,·em com'ergir para demonstrar 

O Drazil, com a l'norme vastiiliio de seu no p(l.iz e ao mundo qne o Bt-azil tem tucto a 
terl'itorio, eom suas colo>saes riquezas na tu- Jncl<tl.r com '" :>lia nova :ürmn. de. governo~ 
mes. com a sua população laboriosa. e intelli- . DeixaNc-ha os e~:plornderes dos erros de 
~;ente, com a sua. natural aspiração '" ele\'U.r- todo o gol'crno no\'O dizerem com razrw que 
;e no conceito mliversa.Idos povos adiantados, a nossa ugricuitur-a se sn.lvou '{)Orque no mo
nii.o podí!l. sob pena de decaclencia, limitar-se mento ele sua crise enconti'OU deante de si um 
:is runcr,Xíes pastoris, ao elementar cult.ivo illl. :,!OYerno monal'Cilico, e que ~nossa pobre in
term, ao rudimentar íhbrico de insignificantes .dust rio. se anniquila porque só póde ttppellar 
e tost-os. urteractos e de ierr•~ment.as prímiti- para. um go>et•no republicano? 
\1\S. Elle carecia de lançar resoluta. ou- Deixar-<;e-bã.o fechar, com condemnavel 
!<~d« e confla.ntem~nte, no vas~o campo da impre\·idencia, comatro11 índifl'erentismo, cen
grandeínclustria, tanto a industria. "gricola temU'es defabrict\S, lan~mdo .L ru;t. sem pito 
como as industrías extractivas, f<tbris e de e sem trabalho, millHtl es de operorios. eu
transportes. grossando assim as fileiras dos (lesordeiros e 

A lndustri :~. agricola., primeira que se esta· at1gmentando o:s elementos perturbadores da. 
teceu logo em seguida. á pastoril, como ;;oe cousolidac;;\,o social~ 
sempre acontecer na Yida de um po>o, .ià Por venturo somos tiio ricos que elevamos 
luctoa e muito entre nós com as vicissitudes permittir que se vot~ '' complew aoniquilà
da. sorte. com os embaraços de occasião que mmto os enormes capitaes .F~ empre;,'1ldos nas 
por wzes tomaram caracter verdadeiramente industria.s fabl'is e de transportes, capitaes 
assombros~, a..'lllim como com os erros. impe~ que formam par te consideravel da. fortUDa. 
ricia, fa.lta.s c impravidencia. naturaesao ho- publica e que. com um pequeno auxilio frn
mem. Em um momento dado a conjuncção ctificariam abundantemente~ 
desses males, difficuldades e erros foi ta!, que Seria impre~·idencia. e a>ro. dobrados de 
ella se viu não mais à beira do a.bysmo. ma.s wrdadeiro cr ime de lesa.-na\'<iO. 
jâ rolando pela. abrupta encosta desse caminho 
de suas profundezas; ella teria. ficado com-
pletamente a.nniquilada, e ·com ella. as melho~ 
~esperanças do Brazilde entã.o si o go;erno 
e o parlamento, em commum e nobre impulso 
de acrysolado patriotismo e alta previdencia. 
política., .não houvessem resolutamente corri
do em seu amparo~ estendendo-lhe mão salva
dl:lra e jogando para a 'ba,aagem os princípios 
theoricos e a.bstra.ctos da não 1ntervenção. 
.I;foje, alentada por aquelle valiossimo a.u

.lilio, a industria agrícola prospera e a pro-
C~rn:.ra V, Ul 

Não ha quem, sincera e desapahonada.men
te observando o que se esti. ..Passando _entre 
n0s, desconheça. quanto é aífiictiva, terrível, 
medonha. :\ situa~.ão .em que se acha.m .as 
nossas industrias ill.bris e de transportes. 

Espiritos mal preparados ou actuados por 
orga.nismos dyspepti.cos, enfesa.dos censores. 
indüferentes reprehensiveis, e os felizes da 
sorte, pretendem q ne a. a.ctua.l crise de nossa 
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industria. e o fructo de seus erros e imprevi
dencia, o resultado do ,jogo e da fehre que 
maligno,mente elles denominam-incorpora
ticia! 

Niio !la duvid<t que erros se comruetteram 
e é bem possível que algumas de nossas em
prezas bem mereç-am o clescredito em que ca
lüram; mas o principal culpado desses erros, 
dessas ous.1.dias. além de todo o razoavel, 
foi o proprio Est~do, que em um momento 
dado inundou o mercado com numeraria a 
ponto de ützer quasi perder-se a noção elo va
lor do dinheiro e de escancarar-se as portas 
do credito. O Bra:dl inaugurn.V'a urna nova 
era social e i~ larga confiança. do governo na 
sutt prospcrida.de resp~ndett a. confian~ll de 
todos. 

Não se leva, porem. o homem a reg<ties des
conhecidas, para alli abandono.l-o. dizendo
lhe - tirai-vos agora como puderdes. 

Demais, nã.o e do. caus~t das empr-eza.s erra· 
das que se trata, nem mesmo da. ca.usa. isolada. 
desta ou daquella empreza sympathica e bem 
planejada; e sim da causa, da índustria nacio· 
nal em sua collecti >idru:le ; e nem os auxilias 
devem se1· prestados sem criterio, sem acu
rado exame de cada solicitante. oU: devem 
su1fra.,"1tr empreZ.'1.S mal pensada;::: mal deli
neada.>.- mal encaminhadas, . que não tenbam 
pa.ro. j1.\stifical' o direito ao auxilio provas de 
sua exequibilidade já. em e1fectiva acção. do 
effectivo emprego de seus prirneü•os capitaes 
em acquisição de machinismos, terrenos, pre
dios e installações, de que correspondem, em
fim, jà a uma necessidade publica, já á pro
veitosa exploraç;:\o de nossas riquezas natu
raes. 

Trata-se, ~im, de Yir em auxilio a emprezas 
que teem razão de strr>, )i. iniciadas. tendo j{t 
empregado utilmente seus primeiros capitaes, 
e que agora, pelo retrahimento dosca,pitaes 
e do credito. :veem-se sem meios para concluir 
sua installação e qui~.á pagar e retirar das 
alfandegas· o resto' de seu macbioismo. 

E~ias ou jà vinham de mais longe e ultima
mente a.l.a.rgamrn-se os seu.'> quadros.ou se ior
mara,m em um momento em que o B!"azil, to
mado de ver-ladeira sêde de progre;;so.encarava 
ousadamente o futuro. Os ca.pit.'1.es abunda
vam e o-credito era quasi sem limites. Fun
daram-se entií.o essas em prezas e as CJ.Ue jâ 
existiam deram gt·ande expansão a seus com
mettinient'ls : encommendaram-se custosos 
mac:uni;;mos, reuniram-se numerosos mate
riaes, iniciou-se a installa~ii.o de futurosas 
fabricas, tudo emfim se apparelllou :para a 
grande batalha da industria. 

O proprio excesso de dispendio de força 
vital trouxe em pouco tempo a morbidez do 
enthusiasmo, e da confiança ao panico basta 
muitas vezes um grito imprudente ou male· 
volo para passar-se, e nada e tãa sensível 

CJ.Uanto o capital, a confiança. e o cr.:dito. A 
consequencia. foi o retrahimento dos capitae< 
e o naufra.gio do credito. ·' 

Já se tinha, porém, dispendido grandiosas· 
somma.s e estas hoje serão votadas a irrenlli;
sivel ruim arrui~ando-se assim enorme lla.r-. 
te da fortuna pubhca e toda:; as a:>pirações de 
progt•esso do paiz, si o Estado 11ão lhes Ylet• 
em amparo. 

E nem 5e diga q1.1e e justo castigo do erro e· 
da impt·evidencia ; nem se julgue qt1e esse 
medonho descalabro que nos bate ãs p01•tas só 
affectarà as emprezas q11e se deixat•.:un. Je,·ar 
por illusi"teS ou que esbanjm•am seus primeiros 
capitaes. Não; a crise tudo anniquitará · nn-· 
niquiln.t't\ a industrüt em ll.'el'nl. pois to:la. 'a· in
du.~tria, mesmo tt mais prospera, car2ce tle· 
credito ; <tnnictui!ara os mais solidos b:l.ncos, 
pois estes ou lhes empre;tllril.o directamente 
ptwte de seus capit:tes on os emprest:n·ão M 
publico sob a cmwão de títulos daquella~ t•m
prezas ; ttnniq uilani. a for·tuna pal·ticu.l;n·, pois 
esta foi depo~itada. naquelles bancos ou em
Jlre:mtln. em selis titulas e nos . das emprez.'I.S; 
anniquilar<~ o commercio, t'\nto o commercio·· 
indígena, como o commercio importador. r1ue 
aliús se tom<\ hoje de uni panico ritlictúo 
deanta da idea de auxilias às ind ustrjas. lJOis 
que em um paiz tlepaupemdo o commercio sú 
póde a.rrast..'1.t· vido. mi»el>avel; anniquiiat·:~ M· 
proprias esperanc:as na a.ctual fórma de go
verno ; anni~uilará emfim a nação brazileil~\. 
reduzindo-a <t triste condição de tribu de dcs
gra<;~1dosã merce dos primeiros omados. 

Xiio e o inter~sse de um;t clas.;e ou de um, 
grupo que está em jogo: e o interesse mtCÍt}
nal, é o futuro da patria, pois na •ida eco
nomica de um povo tudo se entrelaça intima-· 
menie, e prende por ~-treitos laços de clepen-· 
dencia, se entrostl. pela propria commnnhão 
dos interesse:;< ; e, ferido pro1hmlamente um 
membro, otodo caheem prostração. 

E é,CJ.uando razões dessa gravicbde actuam, 
que os poderes publicas hão de cruzar os. 
braços, hão de isolar-se elo pa.iz, llão de des
interessar-se .dos interesses nacionaes ? 

Porventura uin ·governo fórma entidade à 
parte na viela de um povo, ·ou póde assistir· 
como mero espectado1· desinteressado aos suc
ce..<:Sos ou as deSe<>Ta-Ç-as da lL.'tÇ'.ã•). 

O governo tem ma.is que ninguem :~.respon·· 
sabilidade da prosperidade nacional, e <t prcs-· 
peridade nacional reclama a sm\ e!fecti>a (1.5-

sistencia pa.ra se fumar,para se desen\·ol'rer. 
Sua missão não e só 11-l.zer respeitar fronteir~, 
manter a ordem, prender criminosos e adlm
nistrar justiça, elle: tem como não menor 
dever promover a riqueza do paiz, ampa
rando-a nos momentos de crise, dando-Lhe 
expansão nos momentos anormaes. • 

E assim o teem sempre entendido. os grr 
vernos ~o Brazil e os governos· de todos o» 
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paize:s _civilisados do velho _e novo mundo, l Si. a economi<\ poutic-J. devesse condemnar 
que n<1.o peze aos economtstas ab~tra.ctos. os ~ro-.ernos ã immohilidade musulma.na. dea.n.-

Em nosso palz a. interyenç~o do governo r te das crises sociaes e economicn..<;, si deve..~ 
s~ ~n~J_ltra em ~ as epocas de nossa his- desintere.'->al-os u<~. prosperidade industt·ial de 
tor1a., JO. garant,ndoJtU:?S a estr<~das d~ ferro seus paizes, seria caso de r asgar-se-ll!e as 
e .a engenhos cen~raes,.p. subven~lO~aaao ser- bulas de sciencia, e de riscal-a dos program
nços de navegaçao, ate sob pavilbao estran- mas do nosso ensino superior. 
:;eiro, .i á. auxiliando a. agricultura., já correndo 
em. amparo de bt\ncos nos momentos de et•ises 
financeiras, já forne~endo a cu~ta da. com-
munhão braç:os ;\certas e determinadas zonas Qual a fôrma. no ca~o a.ctual. <los au:;.ilios 
a~ricolas, ja, e <\inda. <i. cusro da. commun!Jão, as nossas industrias? · 
c-õnstruindo e~trada.s que vão vn.lorisar de- O conselho do Club de Engenl;aria. dit•i~tin
t.o<rrnina.das terra:>, quamlo a. out111 s e:<se me- dO· !;C n. uma. corpor-avio illustt'i1da. corõpe
lhomrncnto só e Jemdo pel:\ bolsa particuhu·. tente e patt•iotica, quo.l O Congres..~ Federal, 
j:i. em fim atei suhvencionando cnmo1·e8, mu· serht impertinente tbrmulnndo um phmo. 
~ko:;, pintores, <'te. Seu pens:unentn, SU<~ miss;lu é u.ntl':> :\CCen-

Nos paí?.es est.l'ilngeh·os 0 mesmo se dá.. e tuar :~ necessidade, mostrando n. su:~ m·:,nmcia. 
~m precisar muito exemplificar hastat•á lem· de vir o E>t.atlo em emca.z auxilio il.s indus
Lr~rmos a. Ft••mr;-n.. a Allem;mlm. n~ Estado~ t1·ias, e coufta1· no nlto cl"iter io e Jliltl'iotismo 
Unidos da Ame rica do C\ orte e n. prOlll'in. In- do Co~rresso P,ll'll. melhor e;;colhn. tios meios. 
~1:\ter r-.l . Entretllnio, como no Congt-csso j[~ ro ini-

Vemos a Frant;n. proteger de modo assam- ciou o estudo ela materia e o pat•ecet• ela sun 
broso a sua indu~tria a:;;sucareira. o~ seu~ ce- commissfLO cot•re impt·esso, j ulgamos não de
re:tes, o. ~ua, industritl. metu.llurgica e cte con- rogar de ll<~tttral reserva, que a propt•ia con
~trucção na.>u.l ; e tmlo isso não jú. em épocas fian~-a no Congresso nos imp\ie, destaca.udo no 
anormaes, mas sim como. plano seguido em seu plano a. sua idén. capital, isto é, ;t ·emis: 
todas as époctlS, atraYessa.ndoa~ diversaspha· .süo de apolices convertiveis em determinado 
ses de·suas monarcllia.s e irn:Pla.u~ndo-se com prazo. 
direitos de cidade em sua. repuhliet\. Este é, com ell"eito, no sentimento geml dos 

Vemos a Allemanha. desenvol•er esforços industriaes e do nosso mundo :financeiro, o 
lterculeos para crear uma industria nacional, melhor- typo, a melllor fúrmtt paro. O"$ auxi
que muitas vezes até não passa de imitação lio5 directos as indu;;trias !abris : e bem terá 
de artetactos estr-J.n~eiros e quiçá de ma.rcas o Cougr~so merecido da pa.tria., transforman
dos visinhos: vemol-a dispender sommas co- do-o prompta.mente em lei de a.utot·isa<-:ío ao 
lossaes em dinheiro e protecção para ele\·ar n. go>er·no. • 
sua. industria metallurgica. ás mais assombro- Pelo que respeita<~ industria de transporte. 
$aS eminencias. o auxilio de que ella carece estâ natural-

Vemos os &tados·Unidos <lo Norte crearem mente indicado. A sua. crise par::t as que se 
a mais possante indtistria, graças ao ma.is te- acham em exploraç;:io, não é devida a retra
naz protecc:onismo c ho.je ceder parte de sem himento ele capitaes e sirn á baixi.\ de cambio, 
direitos de entl~.:~.da, isto e, de parte das re11- q_ ue dobro. e mais o custo do transporte pela 
das publicas, para facilitar aos pt•oductos de necessidade ela importação do matel'ial e do 
$\la industria abertura. e predomínio de noYos combusti vel e pela. alta dos salarics, ao l><l..«<l 
mercados estrangeiros. que suas tarifas, que ru1o pódem ser altem-

Emtim, a Inglaterra, como chegou ella ao das sem permissão do governo. se regulam 
estado <le vertiginosa riqueza, siüão prote- uinda como quando o cambio estaxa ao par. 
gendo etfirozmente em seu inicio as SU;JS in- O estabelecimento, pois de ta.ri1à., moveis, 
dustrias fu.bris ~ Por ventura é uma lenda a tendo por criterium a. baixa. do cambio. pa
historia dos botões de Birmingli.am ~ E hQje o rece, geralmente ser !l. verdadeira. 1brmura 
que titz ella. na. India. ~ Pois não é . ã. custa elo de auxilio ; desse auxilio eS&\ industria. ea
era.t•io publico llUe ella a.lli tem implantaclo o rece sob pena de cabir em ruína, traduzi.ndo
commercío britannico e -alli esta dia a dia. se ~crise em um desastre medonl.!o, e o pro
abrindo mercados novos aos productos da me· prto goYerno, explorador de estradas de 
tropole ?- terro, melhor do que ninguem .iü. o deve 

Tudo isso não é effectiva protecção a uns sentir em suas protJria. estradas, que, embora. 
com os dinheiros publicas creados pelos im- na presumpção SOCialista de muitos não. se
postos de todo::, embora com :resultado final ja.m instrumento de lucro, não foram. entre-
• para. prosperidade da. communhão 1 Não re tanto. feit.'IS p&l".s. '{lerder. 
conhece ta.mbem naquelles paizes a eC()nomia Quanto ás novas .concessões de estradas de 
politica, ol.i não é delles que nos veem os! ferro e de navega.~.ão, ainda não iniciadas ou 
livros de economia. politiea.! ! apenas em seu inlclo, as garantias de juros 
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de,'ent ~er eJI~ctivas nn mesmo padrão em que /recorrendo aos mercados nacionaes e estmn
forem lev;tntados ?5 seus_ca.pit.1.es,e :1-ppli~as g.eir·os. como na occassão melhor puder garan
·nâo só aos de11051to> feitos mt drle!,"llCut do ttr o succe~St), poisascircumstancias tletempo 
Thesouro em Londres e nos banqneiro;; e8- e lOfmr. as L'Ontingeneius do momento e mii 
trangeii:os, _mas ~o <'tl.pií.o'l.l -acç·~o levantad<t outras que sempre influem no successo ou in· 
no ~ri\.Ztl e <t medrd~ de 8na e!IectiY<~ entra~la. successo de m12a operação. financeira não po. 

No ql1e concern~ as concessoes de lmha.s fer- ~em d~ antemao ser prevlstas, e, si o execu
rers e de naveqa.\'l.'I.O, e outros melhoramentos tiYo nao fic<w éLrmado de uma certa. latitude 
e serviços publtcos, o conselho do C!ub de En- na. acção. elle póde encontrar-se a, braç:os com 
genhtwia mui re::;~itosamente pondera que dítllculdaues que farão mallo""rar as melhores 
seria de toda a. eq uid<tde, q e seria de toda a intenções do Congresso. "' 
prudet~cia ~ bo!ll aviso, toda a henignidac~~ Xão pal'ece tamb~m q na c1 ta :- 11 , 
n~ elng·~n~tas 1;npos.~s~ q ua~t~. t\ P:az.os; :l't a_uxilio~. o Cong·r~s~o seu~eva cte~~~r í~~r: 
P;la .:pr~eu.l?Ç<\0 .. d. e~tu~~~..l~ par,t InMO stonar pela g-rita que alguns levantam contra 
d. execuç.ao, .1•' para conclu~o rl\:s obras. os auxilio• clirec'o- e nomeadame te cont · 

Bem sentem todos qne essns grandes obl'as. emí -~fio d . }·"' ·. n v rlla"' 
reciama!ldo g~anrles dbp2ndios, sô podcr~o auxiLias. c ,\po tces especl,\es pnra aque es 
ser emprchend1das com o ~oncnr;:o dos C<l.pl-
taes estrangeiros, e que com esse; se não púde PretenJ.e-;;e qÚe e uma, emissão disft1XÇJ.tla 
nem deve cont:tr emqmtnto ·se não re~i:.'\hele- de papel-moeda e que O$ an:xilios clirec-tos vi
cer n confiança no paiz. Conces.o;õe:;; ha. mesmo rão ainda mais clep1•imír o c:J.mbio. 
que. por sun. palpasel conYeniencia, de vanta- Não h:t boa re nessa. crltica, nem na que 6 
gens imrnediatas,lloje mesmo obteriam aquelle fe'ta. no paiz, nem na que, dizem, veindo 
concurso ; mas como espel".tl-o de capitalistas estr-angeiro. 
que Yeen :\teu:>, intere~;;e;; arríscallos ú. com-
:pleta rui na por simples demora muita.~ ,·ezes Compar<n' <\police amortiz..1.vcl em pr<l.Zo 
na apresentação de plauta.s á approvação do curto e determinado, emittida para fim cet'to 
governo ou nilo inicio dos tmbalhos em dia e remunerador, com papel-moeda,, e com 
certo, fatal? effeito levar muito longe as scmel!Ja.nças f(n~ 

o Estado nada. luct'a com: a decreta\ii.O çadtts. O pa-pel-moeda representa uma divida 
dessas caducidades ou com a. tel'ocid<tde elas sem p·:azo e sem juro, como sem gar,tntia es
multas e é pr2ciso que os lJOder~s publícos se pecia.l ; ao }Xt~so que a apolice do iypo pro
convençam de que 0 excesso de oo.veridade posto gnat'd<\ corno primeira hypotlleca a 

. nesses casos só tem por e1feito arruinn.e os propriedade industrial .~it existente, r<!al, 
esforços já feitos, o;; elêmentos já reuni •os, e palpavel e de Yalot· mais den-es Yezes maior; 
atirar Jlara, fttturo muito remoto. longínquo. rzcebe mais como subsidiaria. a Yaloriza~io 
a realisaç:ão de melhoramentos necessarios e ilsssa propriedade pela propria applicação do 
'que, a.lJ1parados CQill benignitlaue, em breYe prodncto Lht apolice no desen>ol,·ünento da. 
esb riam produzindo s:ms heneticos resultados fa.l>l'ica. ; como garantia efiectiva de seu ser
para a prosperidade rio paiz . >iço de .i m·os e amortização tem ella a pl'O-

Esm JlDliticn. de previdente _beniguidad~, de ducç,üo dessas fabricas que t>lla vae J~m!r 
:p:w~rnal amparo, de verda.detra intuiç.ão pa.- funcciomrr ; finalmente, seu resgate em curto 
triotica. e de perfeita justiftcação na. quadt'a pra.zo e SU<t qualidade de titulo ao porto.uor 
affiidiv:l. q_ue 0 paiz atravessa, se acha entre- dão-lhe todos os caracteres de um titulo de 
t to vad · · · · l p~·.elação : tornam-a •erdadet'ra obria:,u:iio. · an encra a. por um prmmpto ( a lei do ~""' 

: ultimo orçamento, que f:t.z depender exclusi- nome este que tal vez mais convenha lla.r-se-lbe 
-vemente do congresso a c:mcessão de proroga.- P<J.ra tr:inquillisar todos o> escrupulos . 

. ção de prazos, como si o Congresso fu'nccio- Si isso é papel-moeda, ei'> ahi mais uma 
·nasse }lerm.anenteniente todo o anno. ou si surpreza que nos reserva.va a economia poli· 
quando ftmcciona. não tiYesse muitos outros tica de uso ele certos. espíritos transviados. 
·asswnptos a. tratar. Quanto a influencia malefiC<'l. sobre o ca.m-

~~ .. AqueUa 'funcçã.o deve ser conferida ao Ex- bio que possam ier os auxílios directos, niúl 
,·~t~v6;; que é sem d~vida o mais compe- e menos infalíz a apprellensfí.o. Bastará lem.
:·;te~~e·Y<:r.a· em cada casoJulga:r _da PEOCedencia brar quequalq_uer empreza, tendo jã. grande 
:'d.~· razoes, e; por ser de exerClC!O permanente, parte de seu material, ac11ando-se em via de 
:::J;\ód~ .vir com o remedío no justo momento em completa insta.llação, carecerá de emprestimo 
·;.;qü~oma.l o exige. · apenas por um terço, um quarto, um quiut.n 
;~::-.Quanto ao modo pratico de realizar a emis- ou menos de seu ·capital já realizado, e, com 
~r@1: ~. dê: distribuir os auxilias 'às ind ustrias, esse auxilio, ella vae logo entrar em explo
~r..eçe .que :seria. de bom consell_lo deixar-se ração, :produzindo, em valor de artefactos, por 
t;,ac1,~utivo .. ~ ~i~o, COJI?. faculdade de anno! tanto e mais do que o qu?:neum do em
t~ pof' ~·:ou por mterniedio dos ba.ncos, e. prestimo. 
M~l~~~i~~·-·~,.-l-::.. . : :..::: _.::: / -- --~-~:~ -- .... ~: · !. ·- . 
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Será. ma.ss..1. equivalente de productos que 
desde logo deixm-am de ser imponudos, di
minuindo a..~sim a col'l'espondente passagem 
úe dinheiro para pag<\mentos no~ merc:~.clos 
estmngeiros. Como, pois. tal MlXilio irú. in
fluir para a baixa do cambio ? Para a sua. 
alta, sim, pois elle vem ooncorret' IJ O-l'lt augm
entar a pl'Oducc:.ão do ])<'Liz em artigo:; que 
ho,je sfw em sua maior parte impól'tados ; e a 
cada augmento de producçüo cort'esponde 
decrescimento na importação do similar es
trnngeíro, e cacla vez mais n. l.iil[tt.Jl('(l. ·do 
commercio p:endt>rá a nosso {axor. • 

O que sem duvida se quiz dizer é que o facto 
dos n.uxilios do governo poderà ser ,.:,.plorarlc
pam a baixa do camiJio . O que. porem, hoje 
em dia niio é explorado para ~se eJfeito ? 
Es;a explOI".l.<,ií.o. porém, não podN~;, r<.'si:t
tir il e\-idencia dos f<tetos. como todo o recu1·
so «le occasião. 

Nesse ponto os auYer&u·io~ do;: atLXilio5 nii.o 
rcconemã. eeonomia. polttica. cntretm1to tem 
esta um pr•incipio que é muito mais positinl 
do que o da niio inter\"eOção, e •em a SCl' 
que qm\nto mais produz um p1\iz menos elle 
importa em artigos similares ou mais tem 
com que :(lag-ar o que importa .. e ;\ consequen· 
cia disso e t\ u.lt.\ para. o ·valor (le stm moed<\ 
llduciaria. 

Essa e que é a verdade, e o contrario é 
estarmos tle coraçiio leYe f..1.zendo o negocio 
dos lahrica.utes estran!!'eiros. 

Não tlesc:mhece o Õongeesw que hoje pot· 
tod;\ a P<Wte, nos 1);.\izes e:>tl'u-ng:eiro;. se fere 
renhidamente a batallnt da. industria. Alli 
ella. tomou ta.l . expnnsiio que se acham ame
~.ados de pletbora. ele producto~ f<\bl'is, e tmlo 
quanto fJr diminuição de mercado~ ser;i. par-.J. 

. aquelles pa.izes um des:lstl'e. Seus go>ernos. 
pois,e seus W.nqueiros muito habilmente pro
cedem quando aconselham os paizes no•os a. 
se contenra.r·em com a agricultura, bem feli
zes :und<1. estes. pois lhe.~ podiam só ~en:~.r 
com as bellems bucoliéas da.s eras ]l<\Stol'is. 

Que elles nos deem conselhos londt·inos, 
compt•ehendem~se, roas que 11ós brazileiros 
niio tenhamos um..1o politica brazileira, ~ o 
que não se comprellende, e que sera um de
sa..~tre. 

Ou prosperidade ou ruina.- E is o dilemma 
que hqje se ergue de:1,nte do Congt'e~so Fe
deral. Elle, porém,não fa ltará á stm ui.i~sito.e 
de seu patriotismo e providencia tudo espera 
. o paiz. . . 

O conselho director do Club ue Engenhat•in.: 
presidente, Antonio Augusto Fernandes Pi
nheiro_ 
- Vice-presidentes, Jeronymo Rodrigues de 
Moraes Jardim, Pedro Dias Gordilllo Paes 
Leme. 

Secretario;:, Eduardo Mendes Limoeiro, An
tonio i\I:n·ques Baptist..1. de Leão. 

'l'liesoureit·o, Conrado J;tcob de Niemeyer
Conselbeiros: Gabl'iel Osorio de Almeida. 

-.José Mariê\ Teixeit<\ ele Azevedo.-Ca.rlos 
com·ado ele Niemeyer.-.rulio Augusto Horta 
Ilarbosa.-.Joilo Gonç:üves de Araujo.-Fmn
cisco das Ch:tga3 Dol'i:l.-João Teixeira. Soa
res .-Ft'<tnci~co Manoel ue Góes. - Frederico 
Augusto Liheralli.-J<tcintho ~rachado Bit
tencourt.-Lui:c C<t,·;ücanti de Campos Mello . 
-N·~Wton Ces;.w Bm·hunaquL-João Augusto 
Ce:>:u' de Souza-- Antonio l\i:wht de OU1·cir-n. 
Bulhõe:;. -Manoel Buat·quc tlc Mncedo.- An
ul'e Gusr.av'o Paulo ele Frontin.-T!u~odoro 
Duvi\iel' .- Eu:.r:meio FetT!o'il·a. de Andrade. 
-John Roscoe Ã.Uen. 

O !Sr. De1netrio 1~.ibeiro pro
nuncia um tli:;cm~·) . 

Vão i\ imprimir os :seguintes 

l'ARECERES 

:N. 3:.: -.1802 

[,1(/o:(.:re " 11Cii(:r7o de Custodio Cot(tinhl) de 
J!il·,~.Hicl .forf/,;u s~vrc col!ce.~sc7o de Wil" 

cst1;ar.h1 ele fen·u de GvacHh!J, 110 estc1do ele 
Mi:lrr.< Gci'!le,•·, 11 C(•jlita! ele ele Goya.:, 

A' commi:;são 'de fa.zenua e industrias foi ·
}Jl'esente o requerimento de Custodío Coutinho 
de :Ylitamla Jordão. pedindo a conces.~o dé 
um:~ l'Strada. de lerro. partindo de Guacuhy, 
no e:;tado de ;\finas e V<\ terminar na. ca.
pita.l do ('Stado de Goya.z, com um ramal. de 
:santa Luzia a Villa Formos.•, com garantia. 
de juros ou subvenção kilometrica.- privilegio 
pot· 90 annos e isenção de direitos de impor~ 
taçiio ele mai~rial fixo e rodu.nte, etc. . · 

Sem entmr n;\ indag-,lção das con•enümcias a:. 
qu~ pot·ventur·J. venl1a atteuder a >ia. ferre& 
requerida, sem procurar saber si elh se .acha. 
comprehen<lida. no plano geral de Vi.a.ç,ão, que. · 
se nclla em estudos no Congresso, entende &· · . 
commis:>ão qne não convem onerar maii:i os . 
cofres da Repuulica. sobre os quaes já peSO. ... 
J:."l':l.nde res)_lonsabílidade proveniente de ga· 
ra.nt!ns de juros. . . 

E', pois, a oommissã.o de parecer que deve 
se1• _indeferida a. mencionada pretenção. . · : · 

Sala. das commil3S~s. 11 de julho de 1892.~ 
Jlfursa., presidente.- Edua,·da Gançal~es, re- , :: 
lator.-Thoma:; Delfirw. - Be:;eTril, - Betlar· 
mino Cari!eira. · 
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indefere, po1· nc1o ser· ela competencia do Con
gresso Naciona~, a )Jetiçao do conego Amador 
Bueno ele Ban·os sobye isenr;ao elo imposto 
de transmissao de pr·opriedade e ele clecimas 
twbrm(Js para o pYeclio em que fúncciona o 
.Asylo Isabel nesta capital. 

A' commissão de fazenda e inclustrias foi 
presente o requerimento do conego Amador 
Bueno de Barros. pedindo isenção elo imposto 
de transmissão de propriedade e de clecimas 
urbanas para o predio em que funcciona o 
Asylo Isabel nesta cidade. 

Entende a commissão que, sendo esses im
postos de natureza municipal, e que se achan
do quasi votada a lei de organisa.ção elo Dis
tricto Feclaral, eleve o supplic<1nte aguardar a 
occasião opportuna para requerer aos poderes 
do Districto Federal 

Sala elas commissões, li ele julho de 1892.
Mt~rsa, presidente.-Ecluanlo Gonçalves, rela
tor. -Thoma.:; Delfino. -Bellarmino Carneiro. 
-Bezn-ril. 

N. 35-1892 

Incle{CI"C a petiçao da Companhia Recife sao 
Francisco Pernambuco Railway, limitecl, 
sobre isençao do pagamento ela qtwta que lhe 
compete Jnra o pagamento ela jiscatisaçtío 
das estradas ele fen·o 

A Companhia Recife S. Francisco Pernam
buco Railway, Umitecl, pede para ser isenta. do 
pttgamento da q nota, que lhe compete pam o 
pagamento ela :tiscalisação das estradtts ele 
ferro, alleganclo que esse onus não consta elos 
clecl'etos, segundo os quaes se estabeleceu no 
Brazil, decretos esses que regulam os seus di
reitos e deveres para como Estado. 

Considerando que esse onus é imposto a to
das as companhias de estradas de ferro, quer 
subvencionadas, quer não, pela disposição do 
§ '1° rubrica 20 da lei n. 26 ele 30 ele dezembro 
ele 1891. que fixa a clespeza geml da Repu
blica para o exerci cio ele 1892 ; 

Considencnclo que o regulamento para o 
serviço de fiscalisação das estradas de ferr0, 
decreto n. :399 de 20 ele junho de 1891, dispõe 
que a importancia correspondente a essa, quota 
será incluída no computo do capital para a 
garantia ele juros, nas que gosarem desse fa
vor, ou levantada pelas outras emprezas em 
uma pequena porcentagem sobre as tarifas em 
geral (art. 3° elo citado regulamento) ; 

Considerando tlnalmente aue esse onus em 
nada offende os contractos ela companhia, 
visto ser uma taxa orçamentaria sobre um 
serviço do paiz ; 

E',pois, a commissão de fazenda e industrias 
de parecer que seja indeferida a petiçq,o da 
mencionada companhia. 

Sala das commissões, li dejulho de 1892.
llfw·sa,prcsidente.- Edtwrdo Gonçalves, rela
tor.-Br•azilia dos Santos.-Thomaz Delfino. 
-B8zerr·il.-Bella1"mino Carnei1·o.- Hor·acia 
Costa.- Costa Junior. 

Vão a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabaJhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 9 A -1892 

Rejeita o projectJ n • .9, deste nnno, que per
mitte aos estados da Unia o a li v 1·e intr·o
ducçao de immigrantes q1~e mais convenham 
ús swzs necessidades; com clo1.~s votos em se
pamdo, no sentido ela adopçao do mesmo 
projec:o 

A' commissão de obras publicas e coloni
sação foi submettido o estudo do projecto n. 9 
deste anno, apresentado pelo Sr. Costa Ma
clmdo e subscripto por diversos Srs depu
tados, permittindo aos estados ela União a 
livre introducção de immigrantes que mais 
convenham ás suas necessidades. 

Na simplicidade de seu texto, tal projecto 
não visa mais elo que a revogação dos arts. lo, 
2", 3° e 4' do decreto n. 528 de 28 de junho de 
1890. 

Nesse decrsto se consagra a livre entrada, 
nos portos da Republica. ele individuas va-:
liclos aptos para o trabalho, exceptuados os 
indigemts ela, Asia e da Africa, que somente 
mecleante autorisação elo Congresso Nacional 
poderão ser admittidos ele accorelo com as 
condições que forem então estipuladas. 

Ao em vez, porém, de estipular as con
dições para a introclucção, no paiz, dos tra
ballmdores ttsiaticos e africanos, o projecto 
n. 9 pretende lhes abrir os portos ela Re
publica, de par em par, até agora fechados 
api~nas aps immigrantes daquelles <;onti
nentes. 

A commissão de obras publicas e coloni
sação iulga-se no dever ele lembrar á Camara 
elos Srs. b2putados os intuitos altamente pa
trioticos que dictaram aquella sábia restricção. 
rememorando <t campanha que, de longa data, 
brazileiros illustres teem sustentado p 1ra im
pedir a introclucção de tão pernicioso ele
mento na evolução de nossa nacimmlidade. 

A introducção de trabalhadores asiaticos, 
no paiz, que uma propaganda periodica pro
clama ser effic<tz remeclio para as crises da 
lavoura, como a que tttravessamos, não faria 
mais elo que aggraval-as, trazendo um cor
tejo cle desgraças, algumas irremediaveis, 
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·que tlor muitos e mutos annos,talvezpor s~culos 
nos retardaria. a conquista do lagar que no~ 
compete nos destinos da America. do Sui. 

Kão nec~ssitamos ensaial-:\ mais ; ja temos 
,, necessa.ri:J- experiencia do que .-ale a immi· 
graçilo cllineza no Brazil e não é difficil es
tudar a sua influencia ma.le:fica nos paizes 
que tiveram a desventura de adoptal-a. 

Da.ta de 18.'55 a. pl'imeira tentativa feita no 
Br(l.Zilnesse sentido ; na segunda., em 1856, a 
.cas<t Sa.mpson & Teppan intrucluziu, por con
tmcto com o governo brazileiro. 368 chins. 
qull ior;tm clestribuidos p:tru. diYel':los mis
WI-es omle pudessem exhilJir smts optidües: 
uns foram internados para. ützf'nuas. ontros 
ficaram enc.,rreg·ados do plantio do chá no 
.Jardim Bobnico e outros se collocaram como 
opern.rios no arsenal de marinlm .. 

Xito durou muito que trouxessem elles a 
mais completa disillusão, mesmo aos maio> fer
vero;;os de:ffensores d<t immigracção chineza., 
aquaJ foi julgadtL nas seguintes insuspeitas 
JI:llavms do Sr. conselheiro Manoel Felisardo, 
dh·~tor da. rep"'rtição lle terras publicas, 
inlormando ao então ministro do imperio Sr. 
marquez de Olinda : « A experiencit~ ::.ob1·e 
·.tl"<tlxtlhadores chius deu pessimos resultados 
e por felizes nos devemos dar :por nos achar· 
mos li v:res de nova importação de semelhante 
gente, que de certo ningnem mais receberá.. » 

Novas pequenas tentativas foram ainda 
Jeitas no correr dos :1nnos. confirmando sem
pre o vaticínio do preclaro brazileiro que se 
acaba. de cita.r. 

Em 18í0, a Sociedade Am:iliadora d<\ ln
dustria Nacional a~ítou a discussão da these: 
« ?i conviril. ao Bmzil a importuç.[l. ' de colonos 
dnus. » 

X o p:wecer de sua. se~~.ão de co lonisaç<ão e 
·estatística, que opinou peh\ conveniencia ele 
me~ co11lonos, encontram-se conceitos que me· 
r~cem a a.ttcnção dos incumbidos rle resol>cr 
tão arduo problema: « 1\lits só e simplism•nte 
nesse cm'acter de meros elementos de 1 rabalho 
é que <t secção entende conveniente a sua 
·acqnisiç<"io temporaria, e 11üo como verdadeiros 
~olo~.lús ctue venham ílX<H' no solo. ihzcr parte 
1rmamente de nossa sociedade e concorrel· 
pela ft1s1o com a população indígena do }Jaiz e 
lrumigran~s de outras origens para coilstituír 
nossa nacionalidade futum. » A discussiLo 
de..ose parecer correu luminosa no seio daquella. 

'll.SSO'\iaçoão, Onde a.utorisados oradoreS se em
penharam 110 seu ataque e defes\1. 

A imnugraç'ão chineZ<'1. veiu novamente ô. 
tela. dos debates trazida ao .varlamento na pro
Jlosta do Poder Executivo pa.rJ. um credito 
extraordinario destinado ás üespezas de uma 
·missão especial á China. Os annaes parlamen· 
·tares daquelle a uno fornecem precioso subsidio 
ao estudo dessa questão, que tão estreitamente 

se relaciona com os destinos que o futuro pre
para ao nosso paiz. 

. A d!scussã.o t~avada naquella epoca impoz 
sllencto aos ma.1s ttrclentes propttaandista.s de 
immigraçiio chineza, que só ago'i·a começa.m 
novamente a se agitar, proc1u·;tndo curar os 
mal~s que aftligem a. hwoura com a propi· 
naçao ~e um veneno letllal à propria lavoura 
e ao :patz . 

Sobre a, immigra.ção chineza em outros 
paizes lallam eloquentemcntc SU<'LS respecti,·as 
estatísticas e os pu blicistas que as est udt\m, 
muito embora. o optimismo de algnns escl"i· 
ptores tenha tento.do occultar a:;; chagas que 
naquelles paizes tem feito o colono agia~co. 

Excep<;•1o feit:\ da Calilbrtlh\ e da Australht, 
onch:: se tem est:tbc!ccido uma el!rrente de im
mir,rr:h;ii.o !i,·re; os chin;; (]tte \"~O pam vutl'OS 
pa.izcs ~ii.u cooli~., reclamados como meio de 
transit;>.ão tl:t e:;;cravidiio para o tt·ah:11ho livre, 
e sujeitos ;t contt·actos severo~, cr ue os tran~
ii:mmtm Clll Yel'(]acleil'OS escr<J.\"05 t\lll(Ll'CllO 
pam suh::tituir ao escravo negl'O. 

No Perú, na ~Iurtin ica, em Guadttlupe, 
Reunião,Goyana e Culxt, os cblns, soffrendo a 
peiot• da.s e:::cmvidües, teem entorpercido o 
pl'Ogl'e~so, an nullando a coloniso.<-âo, trari.s· 
mittindo seus .-ícios, comlemnaudo essa.s 
b ellas porções do solo americano á ·petrificação 
mongolica, que fe~ da Chinn. eS<'e paiz myste
dosumente esta.cionarlo, amarri1do a um pas
sado que se perde na noute dos tempos, sem 
querer compctrtill!ttr a cívilisaçlo dos nossos 
dias. · 

Dispens:<n1lo citar numerosos · testemunhos 
que confirmam essa.s asserções, a commissão 
de ob1·as publicas e colonisaç:iio encontra ainda. 
o ntlioso apoio do eminentepublici.sta Sr. Paul 
Leroy Beaulieu. que. estudando a, immigra
ç;."ic clüneza por outro aspecto, se exprime 
assim : « Xo ponto de vista mo1'al, a immi· 
gl'<.t~;-J.o está julgada ; e um expedi~nte deplo· 
rtt vel q lle mina as bases do. sociedade C'>lonial, 
queju~~püe popuhtçu~ inteiramente di"fersas 
e sem in ieresse commum, que inocuhl. os vicios 
asiatieos na>.' possessões europeas, que, mil 
n~z~s peior .do que a escravidão, transforma 
as colon ias em uma. senti na abjecta. )> 

);'os paizes de immigraçii.o livre, esse quadrO 
não soll're gl"antles modificações ; e os · gover· 
nos previdentes desses pa.izes jã. se apercebem 
da necessklade de es'Wncar a corrente vene-· 
nosa, que vae minan<l.o a.quell::ls sociedades 
de organimc;o~1o resistente e forte. .. · 
~a Austra.Iia, onde <t immigração chineza 

é appellídada a aaon~ct ((-lnarella, existem hoje 
impostos prot~ccionistas do trabalho nacional 
e europeo, impondo as leis de Queensland 10 
libras esterlinas por immigrantes chinez in- . 
traduzido no paiz. 

E' conhecida a propaganda. tena.z feita. na. · 
Cali.íbrnia, para expellir d.aquella terra. o que .. 
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. o senador Sargeant chamava _no Con,gresso. 
americano « uma pedra que nao se _p~e as
similar no estomago de qualquer na~.ao es
trangeira». 

Doo.nte dessas consideraÇIJes, é a commissão 
de obras publicas e coloni<ac';ão de parecer 
que os portos da RepuiJlica. continuam fe
chados aos immigrantes nsiaticos. 

Quanto aos ímmigrantes dÇ) continente afri
cano, a commissilo julga-se dispensada de des
crevel-os para cheg-ar· il. mesma conclusão. 

Considerando, pois, que e de tr.do ponto 
improflc11a a ímmigração c·hipeza. n qual não 
resolve a crise <1{;ricoh• do paiz : 

Considerando que tu.! immigrn<·ão, nl~m 
de improftcua. é pemiciOSil. no ~io de um;:, 
naaionalidade que evolue ; 

Considerando que a immígr·aç.ão que mais 
com·em ao nosso p;üz é de trabalhadores sfto;;. 
que se fixem contribuindo pa.ra deseuvolYeros 
recursos naturt~es do sólo e setHlo ao mesmo 
tempo factoTes efllc:ienies na elaboração de 
nossa raça; 

Consideranclo que um pOl'to aberto ao im
migmnte asiatico é porto fechado aos irruni· 
gra.ntes do resto do mundo : 

considerando que aos poderes.}mblicos cabe 
a missão de pre~rar o futuro da uaç.-ão ; 

Considerando, finalmente, que o desenvolvi
mento sempr·e crescente das ind.ustrias e da 
civilisação reclnmam obreiros que saibam fa
zel·o aperfeiçoar e progredir ; 
. E' a commissão de obras publicas e coloni
sação de parecer que a Camara não adapte o 
Jlrojec'o n. 9 deste anno. 

Sala. das commissões,. S ele julho de 189-2.
.A11tonio Ofyntlto, relatOr·.-uruano Marcor1âes 
(com parecer em separado).-Prisco Paraiso 
(idem).-Ga•·cia Pires (idem).-l~odo Prado. 
- Joaq,.~im Per1Wil~b~cco.-Josd Be1iilaqv.a.
lose A11gusto Vinl!aes. 

VOTO E~I SEPARADO 

VOTO EM SEP ARA.D0 

Sentimos divergir do parecer da illustre 
maioria da commissii.o.mas,servindo <i. O]!inião 
arraigada em nosSú espírito pelo estudo d~~ ma. 
wia. do ];>J'oj ecto, servimos ao mesmo tempo <i 
instituição federal, e aos interesses e a$plra
çues do estado que temos a honra, de repr&
sentar. 

A i li ustre eommLsSJ.o considerou a questão 
da immigração simplesmente soh o JlOnto de 
vi;::ta etlmogr,J,pllico. 

Desculpe-nos os illustres colleg<~; a (Jlle-
stáo snbmettirla à no~8a apreci:wão é com
plexa. e o ladoethnogmphico e ju~tarnentc o 
menos importante. 

Antes de entra.rna apt·eciaç~iu dos motirül 
que. dctet•minn.ram o pnrecet· da illustrc maio
riu. da commissiio. ~ej<l-nOs permittit!o e,:r.abe
l~cer uma prelimhl:l.l'. 

O r:spirito altamente liberal da. instituição 
que. rundámos no Estatuto ue 2.4 {le fevcreiD:l 
tolertt que o governo da Uniü.o limite :10:1 e:r 
tudos autonomos SUil. ltberdade na escoll1a dos 
elementos que mais apr·opriadosjulg·uempura 
o desenvolvimento da sua riq_ueza.? 

Póde a União exercer uma tutelo., qualquer 
q1.1e ella ~ja.sol)re os actos da. vida intima da 
economia domestica dos estados, desde que ~s
ses actos-uão venham quebrar a verdatleira 
harmonia, os laços da federação ~ 

Estudemos os direitos que pelos estados f~ 
ram cedidos á União, a extensão desses direi
toz. e nos convenceremos de que a União e:s.~ 
horbirora si por qualquer fôrma. tentar ;ml»
dir que os estados busquem, onde os encon
trar-, os elementos de ~ue carecem para. o de>
envolvímento do seu 1rabaiho. · 

Nem esta foi a doutrino. acceita entra os 
americanos do norte, que em tuclo prwlrra
mos imitar. Os portos americanos fomm 
abertos a wdos que procurtwa.m uma non 
pa.tria., campo pa.ra sua. actiYidade. braços 
de irmãos que os estreitassem. 

Os estados não precisaram de lieenr;a do 
poder federal par,, receber os que os procu· 
ra:ra.m, :para );lromo-ver a entr·ada do:; que 
mais lhes convieram. 

Firmou-se a commissão no d·ecreto n. 558 de 
A; co~ssão de obr~s publicas e coloni· 1890, que fechou os pOl'toS da Republica aos 

: sa.çao fm presente o proJe.cro n. 9, assignado colonos de origem a.sia.tica. e aírica.no.. Esse 
:pelos Srs. !Jo~ta. ~Iachado ~ ?utf>?s.d.~putados. decreto do governo :provisorio, de um go· 

.. · · .A. comm1ssao VJU !Suas opm~es divrdi.d.as sob~e verno dictatorial, 11erdeu sua razão de ser, 
. •. o_assumpto, e depms d!l OUVIdos p_ela COI?JllLs- i acha-se. implicitamente revogado pelo ar~. 8_3 
· :,. sa9 auctores_ e contrad.ictores do dito prOJecto, r da constituição, por ser conti"a.rro aos prmcr· 
z. : o .ínfra -ass1gnado eD:_tende que a. Cama.ra dos l pios nella consagrados. . . 
;:;.Si'S.Deputadosdeve aâoptaroproJecto, ficando E quando «e lhe pretenda. que, a despe~to 
~:, a.os , ·~stados. as restr~cçOOs que lhes. convíe· das liberdad~ e franquezas· do a.rt. 74 d~ 
~~~rem.,.< r~peJ.tada a.ssw a. ~.Qtonomla esta- constituição, do espírito dessa mes_ma cousti·. 
i·:t~~ll,ai;;. ~: ·. ,· tuição, e da. natureza da. instituiçao fedel'\lr 
f!;,i,:~;sidi~d3.á comm.iSsões, R -de jnlho de 1892.. lista, tenha vida e acção, o Congresso tem 0 

r~~r.bano':.Min'conà~- ,. .. · rigoroso dever de o revogar. 
~~~~.;:::·.?>' .·. ':: ::{ : .. . ~ . . .. 
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Esta.belecida a preliminar·. entramos nas timo a. narrativa d<1. íntroducção dos chim ntt 
considerações que nos suggere o parecer da ilha de Cuba. 
illustre maioria da commis..<:ão. L'immigration cltinoíse, qui se fait sur une 

Citaaillustremaior•iaaspalavl.'"Js do Sr. Le- grttnde echelle, est venu njouter un element 
ror Beaulieu, que, sob o ponto rle "iista ethno- nouvea.u de i'immoralité.Cette population ins· 
grn:phico, con~emna a raça mongolica, ~u table,toute masculine,étranger e par lalangue, 
êlmarel!a. ConslClera-a uma raç<• cstacioMrw., la religion et les mreurs <1 gr·efi'e les vies <J.Sia.
plll'lllJ'sadano centro do movimenio do mundo tiques ~ut· les vues europeens et a1i'ie<J.ins, n 
moderno. a ete dit au Senat Espagnol, d:l.Us la. seance 

A esta injusto. apreciação do illustre eco- du 17 .Juillet 1884, qu'il ,-e truuve i~ Cttba. 
nomi$ta oppomos as ob~ermç,}e~ do Sr, La- iO.OOOchinois, et seulemcmt, 1.000 chin'•ises .. 
ness.t nt. professor ag-g-regado da Faculdade de Xiio pC:•de o St·. Le Roy Deaulieu set• mais 
Medicina de Pariz, deputado pelo Sen~. com- infenso à coloni>=aç~o chim; m<l-'5 veremos 
mis5iomtdo pelo go\'erno ibmcez em 1866 . como elle explica, elle mesmo, e at.ê <:erto 
p:u~t estwl~.r :J.s condiçXiesecont•mic.'\S dascoio· ponto jnstifica. estes lilcto;, qui) tiío injust.'\-
uin:: Jndo-Ghinas. mente a.ttribue at» chins. 

Diz.., erudito commissa,rio Jhmcez, em um A nal"mtiv;t •lo lwdiondo k<tfic:o (!lll! in-
3rti~o de :;ua. excellente obr:t, con:>agtoado aos g'c::c.<. f;·ancc:cs, ít« lim>os e lu!~])(tllh.ae;; exei'
ellin::: cera.m nas co,t.'l.S da Cltin:J., e:;<[Ut.'l:iúos dos .seus 

ex<tltados sentimentos de pllil<mlroph\, nos 
Quoi qn'il en soit. les c!Jinoi~ donnent nu- set•virú. de guia.. . 

. jourdlmi le spectac:le d'une activité mer,·eil- «Le tL·ansporr. meme des coolics est une 
le11se. e d'une rema.rqnahle intelli;.;enc~:~ COlll- inilustrie suspecte t·t êqniYoque, oú, m:tlhe-
rnercinle. ct industrielle partout oú ils sont reusemcnt, !e Ji!lo illon fi·an;,a;·$, pendant 
en contac:t a vec les europeens. qttelq nes ann~es p rit une hu·ge ptu·~. c' et<toent 

Tandis qu·au delwrs du celeste Em:t:ire, et te~ rurvü·cs wu;lais á !'origine. qui se Ue~·aient 
pariout ou il~ vivent au contact dt>s em:'O- p1·incip,d1JiiiiJ"t ,, ciJ cooi.mcrce. On sa.it com· 
peens,les chio ois developpcnt une inteUigeuce, bien (les litits sinistres, des revotes en mer·, 
et nnr activite que n'e.ITraie aucun des pro- de;; massacre.~. se r~veiét·ent dans ce ti·afic 
{!rb !e;; plus recents de 1'1. ci \·iJlsation JUO· voisin de la trai te .... 
del'ne. · · Nem os pt·incipios de 1793. nem o seu .alto 

Vê-se. pelo que diz dos c\tin~ o illustre evo- orgulho de exaltado liber<l.!ismo.impediu que o 
lucionis.ta francez, que ns _c.:1:US..'ls muito diver- pavilhão fr<tn<:ez: no seculo .S.l::S col.Jris~ o lte
sas de que se ll1es a.ttrrbue ger'almente :t diondo tr·afico. Nem R sua pretendida sobera
degeneraç~o da raça. deve o c~leste imperío nin. nos dominios dos prim:ipios lmmanitarios. 
sut~ immobilida.de <tctU;J.l. nem a lembranç-<1. do seu insultuoso cruzeiro 

A9 passo que no exterior, em contacto com nos mares do Bt·azil embaraçou r~ ?.V<treza in
outros povos,os c:hins desenvol>em uma intel- glez.-. 1\ffi.\stO\H\, nem mesmo impediu que o 
ligenda que os habilita. a a.propria.r-se dos pa,·ill!ilo inglez désse o vergonhoso exemplo 
progt'C'ssos modernos, .uma a.ctividade e tena.- de pôt'·$e ao scr>iQO, elle o primt:it'O, 
cidade que tornam imp:"Jssivel :c concurrencia, da mais n~!!'ra elas instituiÇties. A ltalia. 
no Interior Chin<t são r~fracta.rios, dizem, <1. qne npr:?St<t- I.'S(!Uadr·as pa.ra. pr'Oteger seus 
todo 1Jrogresso, a todo ad.ea.ntamento. · filhos. qt1e com esquecimento da g~nerosa hos-

Bu..<quemos :t causa. do tà.cto, e talvez a en- p italidltde que entre nós r~cel;era.m,. transfor· 
contremos muito diversa dessa degenel'"açii:o m•~ram-se em h.tndos de iurbulen tos e desot·
que se lhes quer attribuir, e contra a qual deiroo. a It<l.!h• de>e sentir o remorso das 
:prote~tam os tactos. . · desgraças, que á sombra da sua bandeit"a pro· 

Entretanto não e este o ponto essencial sob voc-,\ram os pirat:.s S1\hidos do~ sel1Spoi•tos. 
qac devemos estudar a. questão ; porque, . E' que quando trata-~e do que julgam seus 
q);Uindo mesmo fossem verda.dein1.s «S aprecia- interesses o~ grandes philantroposesquecem 
1:00> dos inimigos da immigra.ção chinza, não os princípios de humanidade·. 
temos razão de receiar o predomínio da raça A China protestou contr-a essa "Vilania que 
amarel!a, a ::tllsorpção.da raça branca; por- se pr<\tica'l'"a em suas costa.s. A população de 
quanto a. distancia, as difficuldades da viagem cantão sublevou-se e dezoito agentes· chins ·. 
níl.tUI-alm··nte porão limites a uma. invasão ao seniço das C.\sas havan€zaS foram dEropi-

• digna, de inspirar-nos e:ose temor: .-:· tados. _ . 
· Mas a illustt•e maioria da commissão firmou- Levados ao desespero, os chms revolta..: 
senos f<J.ct.os occorrídos nas coloniasdeorigem. ra.m-se. · • . . · 
hespaJ.1hola e na Calilornía para Ia vrar uma En ·1868 ·trois reYoltes de ooolies clunolS sur 
condemna.ç[oi.njUsta contra.~ colono chim. des batiments francça,is., ou iuuiens en destit?-a-

E' ao Sr. Leroy Beaulieu, inimigo de!'&!. 'tion de la Havane et du Perou, font . cro~ 
eolooisação, a quem va.moo tomar de empres- que le racolement de ces pauvres engages · 

c..m..~ v. m · 30 - · 
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-restes entachê des memes violences, et de la. movimento político, occupando um lari!Q 
meme perlidie. bairro, e não se misturando quasi com 'Os 

La commercia.le Ga:;ette de 1\law·ince, citee brancos. . 
'Jl3.r le JOUTIHÜ Le Temps, 19 mars 1868, Desde a. sessão da Cnlifornia. 3.03 Estado; 
TMonte une revolte des chinois a bord eles Um<los a paixão dominante foi o quechiliMtno; 
·vaissaux L(~ Canneline. de Bordeaux, relacllé. -Jogo da bolsa . 
.en a varie dans :>t>n ;oya.ge de Macao a la Ha- Di~ ainda o Sr. Br1le- Californians o f nll 
vane. Le seu! mobile de lémeute, dit h• Hmi).e clas..<eS have formid the lw.bit of buying, and 
coloniale, etait pour les chinois· de regagne.r ~elling in the mining exchanges .. • Specula
leur liberte. Presq11e en même temp une au- tion become a passion, patient industy is di~ 
tre revolte ent li eu da.ns l~s mers da la chine tateful. 

-sur le na vire L' Esperance de Na.ntes. Les Chi- Acrescia que a propriedade territorial 
noís tenterent un coup de main desésperé o.ehava- se na ~ua. mo.ior pa.rte em poder dt 
pour recouvrer leur libert~ en se preciiJÍt\nt COITlpa.nhias <te caminhos de t~r-ro, c o prin
dans la. chambre pour se saisir <les armes ciJlal delles e o Cent,·al Pacific Ruil1ctt!l crn 
du bord. !Uiios de pouco;; q11e o exploravam. ;\[<mife~-

Quelques mais npre le nn~ire La 1'h~n;a, tou-se na Citlit•.lrnin em l83i a ct·i~e que c,. 
se rendant de llh1.cao a Ca.Uao, fut le theatre nwçou em 1Si3 nos estados do N<t~ceme. Os 
·d'un horrible mMSl\Ct'e ou presque tout equi- tiLulos dos cru.ninllcis de ferro, com os quue; 
}lage perit de la ma.iin des engages chinois tinhn.m leito grtl.nde jogo. soffrer:tm lot·te •le-

Eis como realisou-se achamach1. immigração pl'e~o. t!'<1.Zendo prejJli7.os enot•mes, e :t ful
·a.<>iatica para as colonias europeas. lencia <le muitos. Da.bí a. crise do tr;tlnlho; 
· Homens violentamente a.rrancado3 ú, sua. ruJUCII<t. multidão que tinlta vindo de todn.a; 
· casa, á sua f<unilia, ao culto dos seus ant?pa. .. "- parte:; do mundo ua. espera.nçadefazet' grame 
sados, ou illudidos pelos agentes das casas ex- e raphla· fortuna ia t lw lc_md o( yoltl 1·iu-~e 

· porta.doras, potlem ser responsa.v-eis das 1a1tas par-J.lysadtt, sem meioo de subsistencio.. Deu-1e 
que.se llles imput<J..m? . o que se linde infallivelmente dar sempt·e \)JI 
· O sentldo hespanlwl emocionou-se do facto \tma lei economica, a barateza do trabalho. 

·de existirem em Cttba íO.OOO chins e de só Os chins que como todos os outros soffriitm da 
~rem 1.000 mulheres dess::~. nncionalidade. crise, entra.:-am em concurrencia reduúndoa 
Accusa. as autoridades h espanholas, que sciente t:n:n do salario i~ metade. 
'e conscientemente permittiam esse tratl·o re- D;\lü na~u :1. lucta contro. elles, que det~ 
· gula.r , á propor~.iio que deviam guardar os lO'~'!l.r ;\ crea~rLO da commissão de ~i<;ilanci 

traficantB$ entr·e os dous sexos? :para :Protegei-os. 
Os .ti1ctos occot•ridos nas colooias hesnanholaa Mn.::: ao pa ... c:so que os clüns nüo t inham o di

· deshom':l.m simpleEmente aquelles que, sob reito de ll<tturalisa~.ão no paizque elles recun· 
prome.~s falllt.zes, abusando da superioridade, danm com o seu suor e o seu trabalho, e qu~ 
da. força, foram á · China, como verdadeiros, poL't<mto não podiam tomar· parte nos mil
estabelecer o infame commercio de carne lm-:- v-ünentos politicos, toda. essa rust of arl>en
man<l. t\lrers, from ali pa.rte ofthe worl-go~wad! 

Em 1844. e em 1858 o~ Estai.los-Unidos da plenitude dos direitos. . . 
America do Norte cele1jl'aram tratados com a. Como acontece· na America. dtz o Sr. Bt'!C~ 

··chiil.a. Ttle CI.Jnt~i brought . inf.Ó-life o. numlier d 
Es,;es tru.t:1clos foram substituídos pelo ele clttbs, of other orga.ni5ations, purpoting ro 

1868. no qual figurara m, como representante ' rep!essnt various. pai.'ties or secti_ons .. of1. 
' dos Esta.dos-l!nidos, o eminente Sr. Sewa.rd, e I partr , a.nd a.moog other:s a. ba.dy collmg 1~ti 
~ínistro plenipotenciario da. China o Sr. Bur· the_ \VOrking mt>.n's. n:ade and La.bour p~u~ 
ligame. . . . . . r-;; o .começ:o esse partido, que era dl!Ig!"' 

Reconhecendo esse kata.do o direito de resi· ! :por .um certo alistandez Diniz Karney,so p00e 
-dencia dos subditos respectivos, todavia. ex- i alistar· motty uagabomls . Animado J.lOr um: 
press.'1.mente prohi~iu o direito de natura-l das gazetas então existentes, da qual um da: 

. lisn.çã.o. i red<tctores aJ.istou-se no pal·tido, o que ícz au-
A descoberta uo ouro na CalHornia deu-lhe i gmenta.r a sua éxtracção, fbiellecresc_endoút 

um desenvolvimento rapido, que o Sr. Bríce 1 ímporta.nci:J.. Em um dos seus meetmgsex· 
· compara. like a gourd i11 tl~e nyth. Sua popu- :

1 

cla.mou Keaney: tllen we cango dawn to~ 
1~ 1bi tbrmada, ainda na phrase do mesmo Pac:fic M ail company dock. and turn bl"' 
nota.vel publicista by a .~làdcn rush o f ad11cn· thc stea.me1'S thal come in bringíng ·t lle tlU-
turers fro >n aJJ pari~ O/" tltC \ vOrlrl. I neso. . 

Os Chins ta.mbem concorreram em gr~mde [ Eis como passou a questão dos cluos a& 
·escala. · campo da política. e 

Priv~os yelo tratado de 1868 do direito de ~~ um part.i'!o forte J.?elo seu numero q~ 
··naturalisaçao, elles conservaram-se longe do I Citgm a expulsao dos cbJ..DS, para qualqu 
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lado para onde se inclinasse sua influencia 
seria poderosa. 

O Congresso da California tentou tomar me
didas restrictivas da immigração ; mas, como 
•ella era garantida pelo tratado ele 1868. A 
supreme court of the unitecl states resolveu, 
que a questão era da competencia do parla
mento. 

Foi approvado o projecto do Senado lJara 
reforma dos arts. 5° e 6° do tratado de 1868 ; 
mas o presidente Hayes deu-lhe o seu visto, 
que foi sustentado. Só depois da approva.ção 
do veto o presidente Hayes abriu negociações 
com o celeste imperio. 

A respeito dos chins o Sr. Blaine, em sua 
obra Twenty Years ofeongress, assim se ex
prime, não obstante a grande opposição que 
fez no Senado: 

The rapicl settlement of California,stimulated 
as it was by the clescovery of gold, attractecl 
a. considerable immigration from china. Inrl~ts
trious anel patient laborers, the chinese \<Vere 
found useful to the pioneir ; and they recived 
for their work a clegree of compensation many 
folcl greater than they had ever realizecl in 
their na tive land, yet far below the _average 
wages o f an american laborer. 

E concluindo as queixas apresentadas con
tra os clüns na California, firma a questão di
zendo que ella se resumia em saber si o ele
mento do trabalho no vasto territorio do Pa-. 
cifico deve ser mongola ou americana. 

Não no'l propomos a refutar os argumentos 
dos que na America do Norte se oppuzerem á 
continuação do trabalho chim, reservamos 
para fazel-o na discussão; porquanto receia
mos tornar fatigante a leitura do nosso parecer. 

Não podemos todavia deixar de dizer al
guma causa em relação á nossa situação. 

A questão dos braços é para nós questão de 
momento. A immigração que nos venha da 
Europa não póde satisfazer as nossas neces
sidades. 

Os estados do norte, sobretudo, dependem, 
para sua existencia,pa.ra sua vida, da entrada 
de populn.ção, que possa :::em difficuldacle acli
mar-se. 

Não diremos que o europeu não se aclimará 
no norte; mas só procurará o norte quando 
tiverem povoadas totalmente as regiões elo sul, 
onde encontrarão climct mais approximaclo 
. iJaquelle em que nasceu, cultura mais facil e 
jgualment3 remuneradora. 

O Rio Grande do Sul, com o seu clima, as 
suas culturas do trigo e da uva, o Paraná com 
as suas florestas de pinheiros; sua cultura da 
herva matte, do trigo e da uva, Santa Catha
rina podem attrahir os europeus. Elles encon
trarão tudo que lhes ftcz lembrar a velha pa
tria, e mais o coração franco e generoso do 
brazileiro, que lhes substitue os carinhos da 
familia. 

S. Paulo, florescente hoje, recebendo em 
poucos annos mais de 300.000 immigeantes, 
desde que, pacificado o territorio, restabelecicla 
a calma, firmar a confiança nas nossas 
in§tituições, entrarmos em uma vida eco
nomica regular, o estado de S. Paulo, a despeito 
do patriotismo de seus filhos, da illustrada 
propaganda que fllles teem feito, S. Paulo pas
iiará pela crise mais medonha, e mais compro
mettedora elas finanças da união.-

0 Norte ! Onde irá elle buscar trabalhadores 
industriosos, activos e intelligentes, conten
tando-se com um salario moclico, unico que a 
sua industria pócle pagad 

Somos lavradores. Não conhecemos um só 
europeo que cultive no norte o solo com os 
proprios braços, Muitos ha proprietarios de 
fabricas, de fazendas, nenhum porém, traba
lhador do campo. 

Reservando o mais que temos a dizer para 
a discussão, somos c!.e parecer que o projecto 
seja approvaelo. · 

Sala das cani.missões, 8 clejulho de 1892. -
Garcia Pires.- Prisco Paraiso. 

N. 9-1892 

Pennitte aos estados ela Uniao c~ livre intro
ducçao de immi,qrantes que mais convenham 
âs suas necessidades 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 E' livre aos estados ela União in

troduzirem os immigrantes que mais conve
nham e se adaptem ás necessidades ele suas 
industrias. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

S. R.-Sab elas sessões, 31 ele maio de 1892. 
-NogueiJ·a Pcwcmaguâ.- Costa jjfachaclo. -
Pires Ferreira.-Garcia Pires.-Ftew·y Cura
clo.-.A?·thur Ii,ios.-Caetano de Albt~querque.
Al(i·edo ELlis.-Theophilo dos Scmtos.-A.nfhsio 
Fiatho.- Henrique ele Carvalho.- Augusto de 
Freitas. -Pat~la Arqoll,o .- Alberto Br·anclao. 
- Carlos Chagas. _:_ Pacifico jjfascarenhas. -
Moraes Ban·os.-Mit;uel CastJ·o.- Andni Ca
valccmti. - Chaqas Loúalo.- Nascimento. -
Gonçalo de Lagos. -Angelo Pinheiro. - Joa
quim Breves • 

N. 71- 1892 

Isentct de direitos de imp01·taçcio os matedaes 
especificas necessarios para a constntcçao e 
installaçao do Colle:_;io Americano deTm~baté, 
no estado de S. Paulo, e de propriedade de 
J. L. Ií.enedy 

Considerando que ao Estado cumpre fomen
tar, por meios directos ou indirectos, o desen-
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volvimento maximo da instrucção, em todas da Repartição Geral dos Telegraphos , de corr
as camadas sociaes ; · for midade com a lei n. 26 de 30 ele dezembro 

·considerando ainda que desse pro8edimento de 1891 (l" discussão) ; · 
só mente póclem provir beneficos r esultados, Do projecto n. 55, deste anuo, autorisando a 
porquanto o ni vel levantado da sociedade .. se despeza, no exercício corrente, da quantia de 
constitue ma.is positivamente peJa expansão 486:215$ para acquisição e adaptação de um 
intel!ectual; preclio para o quartel do regimento de caval-

Consicleranclo que os col!egios do typo cha- laria da brigada policial, para diligencias po
mada - Amu icano, em virtude da orienta- Jiciaes e para varias obras no quartel da rua 
ção e dos detalhes de uma educação completa, dos Barbonos (2a discussão) ; . 
teem apresentl),(lo quasi sempre resultados Do projecto n. 225, approvando, na parte 
magníficos onde elles teem sido levalitados; · que compete ao Poder Leiislativo, o contraeto 
. Considerando,,outrosim, que pequenas serão celebrado em 3 de f-evereiro de 1877 entre o 

as di:tferenças de desfalque no computo da Ministerio do Imperio do extincto r egímen e o 
nossa receita, dados os favores pedidos e in- Dr. Paulino Franklin d) Amaral (Barão de 
terposta a conveniente fiscalisação; a com- Caninclé), para o alargamento e prolongamento 
missão de fazenda rasol ve formular o projecto da r ua de Gonçalves Dias, desde a rua da 
infra : Prainha até ao largo da Mãe do Bispo, em 

frente ao mar (3• discussão) ; _ 
O Congresso Nacional resolva : Do projecto n. 44, deste anuo, ·autorisando 
Art. l .o Ficam isentados de diraitos de im- 0 "'OVerno a conceder permissão á Companhia 

portação os materiaes espedficos que sejam M~o-yana de Estradas de Ferro para construir 
necessarios para a construcção e installação um~ linha ferrea dupla da estação da Ressaca 
do Collegio Americano de Taubaté, no Estado ao porto de Santos (2' discussão) ; 
de S. Paulo, e de propriedade de J. L. Ke- Do projecto n. 50, deste anuo, autorisando 
nedy . o governo a conceder seis mezes de licença, 

Art. 2. o Revogadas as (lisposições em con- com os respectivos vencimentos, ao Dr. Ma-
traria. · noel Silva Mafra, juiz do Tribunal C i vil e 

Sala chts commissões, 10 de julho ele 1892. Criminal, para tratar ele sua saude (discussão 
- 111w·sa, presidettte . - Sampaio Ferva z, unica). ; 
relator. - B m:;ilio dos Sant n-<, - Thoma z; Do projecto n. 46 A, dando providencias 
Delfinn. - E luw·do Gonçalves. - Bel! ar- sobre as promoções de 7 de janeiro de 1890 
mino Carneiro. (2" discussão) ; 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã a Do projecto n. ·57 A, deste anno, prohibindo 
seguinte ordem do dia: a concessão de homas militares de official de 

terra ou mar a qualquer cidadão brazileiro e 
Ja parte (até ás 2 horas) Votação das se- dá outras providencias (l" discussão) ; 

guintes materias : Do projecto n . 16 A, de 1891, julgando 
Do projecto n. 22 A, elo Senado, approvan- digno de ser tomado em consideração o pro

do os actos do governo referentes aos aconte- jecto n. 16, d:õste anno, creanclo ,o logal' de 
cimentos ele lO de abril e consta.nte:; elos de- conferente para as substancias chimicas nas 
eretos ele lO e 12 do mesmo mez, com voto alfandegas de la e 2 'ordens (!" dis~us .,ão) ; 
em separado, e concedendo amnistia . a todos Do projecto n . 68, reduzindo a um só os 
os cidadãos detidos e desterrados por força do quadros de oflicia.es creados palo regulamento 
decreto ele 12 ele abril do corrente anuo de 17 ele janeiro de 1874 ( art. 232 ) e pelo 
( 2• discussão) ; decreto n. 8 de 21 de novembro de 1889, com 

Do par·ecer n. 32, approvando as eleições a denominação de« Quadro extranu merario ». 
realisaclas no estado de Goyaz, e reconhecemlo ( I• discussão) ; · · 
deputados os Srs. João Alves de Castro e Ur- Dope~jecto n. 59, concedendo á Companhia 
bano Coellw ele Gouvêa; P iscatoria Sul-Americana osfavor~sde art. 3" 

Do parecer n. 27, deste anuo, concedendo §§ 2' e 3> do regulamento mandado observar 
licença ao Sr. deputado. Francisco Corrêa Fer- por decreto n. 8338 de 17 de dezembro de 
reira Rabello pa ra tratar de sua saucle (dis- 1881 ( I a discussão ) ; 
cussão unica) ; Do projecto n. 21, deste anuo, isentando de 

Do projecto n 52, deste anno, regulando a direitos de importação e expediente todo o 
concessão de aposentadoria aos funccionarios material e machinismo destinados á construc
public03, de accordo com o art .75 da Const i- ção da Fabrica ele Tecidôs Paulista, na co
tuição F~deral (! " discussão) ; marca ele Olinda, estado ele Pernambuco 

Do pro.Jecto n . 43, deste anno, autorisando ( 1 · discussão ) ; 
a abertura elo credito supplementar neces- Do projecto n. 53, concedendo isenção de 
sario para pagamento do augmento 'ele venci- direitos de importação, excepto o de « Expe
mentos aos telegraphistas de I•, 2• e 3·' classe!< cliente», para os materiaes destinados á illu-
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minação de Piracicabo., em S. Paulo, contra
cto.da por Luiz Vicente de Souza Queiroz 
( 1" discussão) ; 

Do parecer n. 28, deste a1~no , indeferindo a 
petição dos éommerciantes ·e indmtriaes do 
Rio ele .Janeiro contra o imposto elo fumo 
creado pela lei n. 25 de 30 de dezembro de 
189 1 (djscussão unica); 

Continuação da 2" discussão do projecto 
n. 42. deste anno , au t.orisando o governo a 
emittir ~té I 00 . 000: OOO$,em apolices de 200$ 
a I :000$, para emprestimos ás em prezas in
dustriaes existentes na Republica; 

2" parte ( às 2 horas ou ames .) - Conti
nu ação da 3• discussão do projecto n. 23 B, 
fixando as forças de terra para o anno 
de 1893; · _ 

l • discussão do projecto n. 24, deste anno, 
determinando que o imposto de fumo só será 
cobrado pela União elos estados que não esti
verem organisados; 

Continuação da 2" discussão do pro.;ecto 
n . 28, reformando o plano geral do orçamento 
da Repnblica e determinando o modo de or-
ganisar as leis da receita e despeza publicas; 

3' discns'ã.o do projecto n. 247 A,do Senado, 
creando uma escola ele macllinistas no estado 
elo Pará: 

2·' dis~ussão do pro.)ecto n. 41, autorisando 

que percebia sua mãe D. Virgínia Zenandes 
Ferreira , viuva do major do exercito Pedro 
Alfonso Ferreira ; 

Primeira discussão elo projecto n . 70, isen
tando elos direitos de importação e expediente 
todo o material e machinismos destinados a 
construcção ela fabrica ele tecido~ ela Compa
nhia Manufactora Fluminense, situada. em 
Nitheroy, no estado do Rio de Janeiro, e 
manda restituir os direitos por ventura cobra-
dos; · 

Discussão unica elo projecto n. 67, conce
dendo licença, por um anno,sem vencimentos, 
ao Dr. Sebastião .José Spinol<t de Athaycle, 
medico do exercito; 

Do parecer n. 145, resolvendo sobre a peti
ção de Joaquim Alves Ferreira da Gama e sua 
mulher, reconhecendo a ilicompetencia doPo
der Legisla ti v o para. fazer nomeações . 

Levantn,-se a sessão its 5 horas ela tarde. 

43 • SESSÃO El\1 12 DE JULHO DE 1892 

Presidenc:'a elo S1'. Bernanlino de Campos , 
Joc7.o Lopes (1' viee-p reside;.te), Paula Gt!i
maraes (3 · wcretcwio) e "üeredo (1· secre
tario) 

o governo a conceder á Companhia Fabril In
dustrial e Constructora os mesmos favores 
concedidos á Companhia Industrial de Cal e 
Marmores de Carandal1y, hoje Companhia Ao meio-dia procede-se à chamada, á qual 
Progresso Industrial de Carandahy. ~'espondem os Srs. Bernardino de Campos, 

Discussão unica elos seguintes projectos: Antonio .Azeredo, Athayde .Junior , Paula Gui-
N. 62, concedendo a D. Thereza Florentina marães, .João de Avellar, Ucllôa Rodrigues, 

de Canb llice, irmã do capitão de fragata. Fran- Cantão, Matta Bacella.r , Augusto ;Vontene
cisco Flaviano de Cantallice, morto no nau- gro, Costa Rodr·ignes, Casimira Junior, Ro
fragio do couraçado Soiiinões, uma p~nsão drigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
eq uivalente ao meio soldo daqnella patente, Nogueira Paranaguá, NeL<>on, Pires Ferreira, 
segundo a tabella actual; Mnrtinho Rodrigues, Bezerril, João Lopes, 

N. 60. tra,nsferinclo p<1ra Maria Eurídice de Frederico Borges, .José Bevilaqua., Gonçalo de 
Araujo Neves a pansti.o de 21$700 mensaes, Lagos, Nascimento, Pedro Americo, Almino 
que percebia sua fallecicla mãe, Carolina Leo- A1fon§lO, Col~to Ca.rtaxo, Si Andrade, .Joa
polelina do Araujo Neves; quim Pernambuco, Raymundo Bandeira, An-

N. 54, concedendo a. D. Henriqueta Car- nibal Falcão, Pereira ele Lyra, João de Siquei
neiro de Mendonça Faure, viu va elo Dr. An- ra, Bellarmino Cn,rneiro, Theophilo elos San
tiocho elo:,; Santos Faure, uma pensão men -al tos, Oiticica, Correia ele Araujo, Ivo do 
ele 200$000· Prado, Oliveira Vallaelão, Leandro Maciel, 

N. 244, 'elo anno passado, elevando a 50$ Felisbello . Freire, Paula Argollo, Tosta, 
mensaes a pensão de 7$500 qne,inclependente Zema, Garcia Pires, Marcolino , Moura, Se
de meio soldo , percebe D. Josepha · Mattos varino Vieira. Santos Pereira.Milton, Fran
Pinllo de Castilho ; cisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leovigildo 

N . 253, autorisando o governo a mandar Filgueiras, Barão de S . Marcos, Sebastião 
pagar o meio soldo vencido e por vencer a Landulpho , Horacio Costa, Nilo Peçanha, Ur
D. Maria Joaqnina de Albuquerque, viuva elo bano Marcondes, Franç.a C<1rvalho, Baptista 
capitão Laminclo José ela Silveira, D. Rita de da Motta, Froes ela Cruz, Erico Coelho, Sam
Cassia Soares, viuva do capitão João Antonio paio Ferraz, Furquim Werneck, Thomaz Del
Smwes, e D. Isabel Ho1fmann, mãe elo alteres fino, Antonio Olyntho, Baclaró. Pacifico Mas
Henrique Ho1fmann; carenhas, João Pinheiro, Gabriel de Maga-

N. 61, revertendo a D. Herunclina Mar!a! lhães, Leonel Filho_, Chag~s Lo bato, ~\.lexttn
Ferreira Cavalcanti o meio soldo e pensao dre Stockler ,FranCisco Veiga, Lamoumer,Gon-
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~ves Chaves, Viotti, Dlltra Nic-acio, Manoel 
Fulgencio, Ari~thles }laia. Gonçahes Ra
mos, Carlos das Cbag·as. Domingos Roch<~-.• 
Costa ~rachado, Domingo~ Porto. P<l.lleta, Fer
reira Pires, Joiio Luiz, Ghcerio, CezMio Motta. 
.Tunior, Mor-J.eS Barros, Carmlhal, l\íursa, 
Paulino Carlos, Cost<t Junior. AHh~tlo Ellis, 
:111oreira. dt\ Silvt~-, Almeidu. Nogueira, Rubiã.o 
.Junior. Julio de Mesquiw., Bt·azilio dos Santos, 
Leopoldo de Bnlhijes, C:tetano (lc Albuquer
que, 'i\Inrcin.no de ~Iil.gltlhães, Eduardo C:ou
(~lves. Ca.rlos Cu.mpo~ •• lldde,; Limtt e Dome
trio Ril>eiro. 

Abre-se :t ses.~iio. 
Deixam •lc <:omp:u•ecct· com cn.us:t ).l<tt·tici

vaua os St·s .. lustiniano lle Sf.'t'JKI., .lOS~! Ave
lino. :\Ji;.:ucl Cn.~tL'O, .\morim Uat·da. Rer.um
lJtt •• lo:<.l-. ~lM'itutu, ~lciL';\ de \'as~·nncdlu.<, .loií.o 
Vieirn. Ponte:; do ::"IIÍL,\nd:t, St•:~bt·n. Artllur• 
!tio~. Fon:>~c:t u Sib·~t. )!anhiie~ Barreto. Yil'i
ato de ~Ierl~it•os .. \.lciudo Gu:ma.l~n·a .. racque:s 
Ourlque. ~1:\yrin\;:., .lesuino de ;\llJuquel•quc, 
Mu.tt;L ~In.clmüo. Al1·aro Botelho, Amel'ico 
Luz, Cm'l't':l. l~tldlo. Fel."reir·a Rahello, Lopes 
Clm. ves, Allolplw Gordo, .\.n)!elo Pinheil·o. Cur
los Garcia. Bell;Ll'mino de Jiendon~:t. Lauro 
}.Iuller. Lacerilit Coutinhu e . :\Ienni!. Thlt•reto. 

Deixam de comparecer ;:em ctmsa }13.l'tici
pada os Sr:>. Iodio rio Bra:sil, Pedro Chermont, 
Anl"riso Fialho, Epir..acio Pe:sii&J.. Tolentino de 
Carvalho, Rosa e Silva, Gon~:alve; Ferreira. 
.Juycncio de Aguiar. Andre Cavalcanti, Luiz 
de Andrade, Espírito Santo, Augusto de Frei
tas, Villn. Viçosa.. Prisro Paraiso. Fonseca 
Hermes, Cyrillo de Lemos, Alberto Brandão, 
Oli>eim Pinto, .Joaquim Breves, Yirg\lio Pes
sôa, Luiz ?.Iurat. Lopes Trovão. Yínlm:o:s. Fi
:,rueiretlo, .Tacob tla Paixão, Ferreh•a Branili\o, 
Costa Senna, ;\:[onteiro da Silva, Martinho 
Prado, Domingos de >roraes, Cincina.to Braga, 
Fleury Curado. Fernando Simas, Schimidt, 
Yictorino Monteiro, Pereira. da Costa, Julio de 
castilhos, Borges de Medeiros, Assis Br-asil, 
Thomaz Flor•es, Homero, Baptista. Rocha 
Osorio, Ca.ssíano <lo Na$cimento e Fernando 
Abott. 

E' lida. e sem debate uppróvada a . a~ta · da. 
sessão antecedente. 

O Sr:. OrricicA (pela ordem) declara achar
se na. ante-~;·ala o Sr.· Rodrigo de AI"J.ujo, 
deputado eleito por· Alagoas e reconhecido 
pela. Camara, e p2de que s~a convidado o 
o mesmo senhor a prestar o devido compro
misso. 

0 SR. PRESIDE:>."'TE convida os Srs. 3• e 4• 
secreta.rios a. receber o Sr. Rodrigo deAraujo, 
deputado por Al3.c,"''aS. 

Introduzido o mesmo senhor no recinto, 
. ~junto á. mesa o respectivo compro
~.~ regimental e toma assento. 
··'· .. 

i PRIMErRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sa. PRsiDEXTE -Não havendo numero 
para :Se votar as m~\t~rias. mdieaclas n:t ordem 
do clla! vamos passar a continua(·ão d~ 2• 
dtscussao do projecto n. 42, deste anuo, autQ
torisando o governo a emittiratk IOO.OOO:OOQS 
em a:·.olices de 200~ a l :oqo$ para empt·est~ 
mos as eml)t'ezas tndnstt'lae~ existent~s n• 
Republic;~.. 

Contimm a discus&Lo do art. 1•. 

O Sl·· Oiticica (]1(0'a tw~n e.;.:p'ic•~"' 
p~,·sotrl)- A Camn.ra !bi testemunha ,Jo modo 
s~vero por que o nobre deputal.lo }le lo Rio de 
.Janoit·o. rel;üor do parecer sobre o projecto 
tl!! auxilias as industt•ht~;rel'et'in-se ao ot~lClOr, 
empr<!stando-lhe phrotSes que niio pronnaciw 
e <tlé provocando-o. Certamente nfto Yi!'ia 
tom:.u• a pala na para refu tttr esss:\S :trgui
çiles sem li<tse, si não 1i.>sse '' sua. di~nid;tde. 
não indi Yidua.l. mas lle represent;mte ® 
nac,·ão, que não pOde estar it met·ce <los ca
prichos e máo !lU!UOl' ue quem que!' I[U! 
seja. 

O nohre deputado disse que o omtlor ün~l 
vindo para e:;:ta. camarn de partE p·Yis. Est•t de 
:u:cordo com o fundo de um artigo do JoJ";wl 
do Commcn;io de hc\ie, onde ~e diz teNe feiio 
umn. unica. collect.:'l. de quinllentosconto~.pru~ 
por todos os modos se obstar Í\ p<l..~;::.tgemdll 
projecto nessa camar:l. Isto enYolvc uma m· 
\\J.mio.. que pl'ecis::t ser estr-a.ngula.da r1esrle lo~~ 
porque, a continuarem ta.es meios miscram 
para anullar tts opiniões elos r2pres~ntantcsdl. 
nação, ni.ío se poderia jamn.is ernittlr. d~t.! 
tribuna um ,juizo que não seja de par!! JIM; 
e ao deputado nV:o rest<trà. mais do que ab<m· 
clonar sua cadeira, pam trazer ille~r. su<t lto
norabilida.de. . . 

Não acredita que a idea infame <Jn~ 1~sp.1· 
rou o anonymo dQ Jo,·nett do Commerc:~ 10..,. 
pirasse tambem o nobre deputado. ).!~. pt•e
cisa repelli<r a insiunação, porque l1\l~ ~ 
nhece em S. Ex. direito algum par<t 1aw-a, 
nem tão pouco para impor-lhe a;; sna~ opt· 
niões. Nilo tem autoridade para i:::to. · 

O nobre deputado atfirmou 110ntem qu~ ~ 
orador. havia declarado desta. tr1buntt. q~~ e,re 
projecto era. um a:,.~ to ao Thesouro. ~ao~~ 
tal· o orador nun(j]. disso isto. O que cli:;se_.' 
q11~ o projecto era· um de:;astre ?aciona!, H~ 
o demonstrou.no terreno mducttYo e deducti 
vo e o nobre deputado não o refutou. 

Outra censura do nobre deputat!-o :1.o ora~ 
dor, foi de ter este se referido com nsperwf~i 
Republica Argentina. Si aspereza 11ouYe 
da pa;rte de s. Ex. e não da do or:<ldor · O q~ 
disse foi que a segUirmos o cammho que d 
vae trilhando em materia econoroica, se ha e 
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chegar_li\ta.lmente ao mesmo resultado daquella.l c:i:~t·am _tendo mais em \·ista. os lucros fa.bu
republlca- · loso.~ e msta.ntaneo~ dtts tr:t.n::;~&ls da boL~ 

E. <tdmiranl que. quando o orador enC\w~ •. do qu~ remtimentos mOt:lestC!S e ra..<;roveis 
como o fez nos-deus discu~os que pronunciou P1'?Yent~ntes ~la explora.;:ão mtclligentc do . 
nesta. camara.. a que;;tão no terreno das leis e olJJCCLO das lltve.~tt.:; emprezas; . mas todos 
elos princípios que regem o mundo economico. esse~ factos nao _tr~~ceml_em as L·n.~:~• tl:J. acçiio 
rem ll.cscer absolutumente á.~ individualid:~clcs , p:n·ttcuh~r. do_dn•etto lWmulo. omle os pode-
o nobre deputado ...-enlut para este ultimo ter- I'CS pubhco:' !:LO ~xxlen~ . sem }l l't•ju!_zo d_e su:t. 
reno, llcspr:'sando aquelle, unico em l]ntl ~e el~Httla. _nussuo, mteL·Yn· rlc modu t.i1u t.! • rect~> 
esclarecem os problemas c se sern~ ao paiz-. e m~me_\h~to. 

Nao ~ v~l·tladea011·mvr·se que. ~i o gown·no 
( I) St. B~1·;uwtlino de ('(lmpos ,fe:.w a ~~~- - 0 d' t T · · 1 t · 

(lei;·" rlrt lwe,;irlcnâ r!. q•w ,; llr:c" ')''d't ,. ·'o <;,- na acu n· com promp o <HlXl lO as lll\ us .rw.s. 
" JIC• • • est.1s se mliquilarão trazcntl•'· em sn:1 de~s-· 

Joli? !A•Il<:~, 1• "'ct:-Jn'C:sidt.:ll l<:.) t 1 ' I'OS:I. q u C\ n., um ;,'1':mdc destitlq lll: para. o. ri. 
, qne?.a pultlicn.. 

O :Sr. Se-verino ·vieiru. YCm ~tio é exncto i ~~o. Quando :'t. lhlt:.t de au-
cúm t~cla a ca.lma. e •lt·~preoccup:~<;ilu i'unt!H- xilios muitas emprezas venlmm •~ des;tppare
mentat' o seu modo tle ver em rclar,ii"o i\1\ pro- em·, nii.o podem. al!~olutnmente ckosapp:Lrccer 
jecto em delnte. o:; hn.vel·es. u.s r rqucY.a.'i que con;:titucm o seu 

Dcre previnir. antes de come1;ar, que :~. s1m.

1 

lJ'lÍ!irnonío, pa...~ivei:; apen:~..o; ue um:~o ueslo
ilttitUtle em frente deste projecto. d tl.bor;u[o caçao para. as muos dos credorc~ d~a~ em
em wlnr;iio da mensagem do Potler Exc~:ntiw.. prezas. _A rif[uem puhlictl. uüo soJrr·criL com 
não sig-nificaabsolutnmente a inter1·up<;ãn do 1 1~0 deslalque alg-um. . 
seu apoio rasoavel e reflectido no:< acto:; le;,rí- 1 O or;tdol' faz outr·as consider:\.1;~ e con
tiniO$ ou l:~em irs piradcs <to St•. Pre.;:.klente ([a dne dtzendo que ,·otn. contrn. o pi'O.\<.'i:to por
Republi<:<t. • qtle n sua ap}n·ovac;Jo ser ia. mais um 1lesastre· 
Affi rm~\ que a sotu,üo pr·opost.1. no pro.j~cto inevit.·wcl para. o pniz. 

em di~CLJSsão não é nconselhadn. por consíde- · 
ração algum<t de ordem .jurídica.. social ou O Sr. Costa .:ru.nio a• vem tic::t-· 
poliLíca.. nlmdo ú. tribuna, pol' i:;:..~ ctue não tem pendot· 

Diz qne si a. commis..~\o quize;;;;e·, ou 1m- :para as fl\lestõe~ financeiras. }.Ja>. como na 
ile.sn t'e,"1llar com f.ronqneza, sem tlesf:trcc. ~ tliscn:>.-;iio des:>e prqjccto lbi forçado a dar al
resultudos que o projecto se propõe <tlcan<;ar. ;;u!)s t\pmtcs. 11.uando orosa o nobre depu
não tinha mai.<;; do · que autori,<1r com mais tado Sr. Oiticicn., vtl-~e 1br~n.uo tt 1Miar para 
simplicid,tde e laconismo uma emi;;;:ão t.l~ pa.- completa r as suas opinii'íes sobre ll quesC<"lo. 
pel-moeda Desde logo declara que não vne fuzer· um dis-

Si n. commissã.o assim não procedeu é que a. curso sobre ma.terh\ e~=onomica. 
emi~&1o. nas actuaes circumstant'ias. é uma ISto dito. começaril. {!Or a.nalysar a opinião,. 
~tlen condemnada ; mas si a emissiio de papel :H(lli emitticla pelo nol>re deputado por Ala
mconversivel é uma, idea condemnadt• pelos góas sobre bancos . S. Ex. disse qne era de· 
e~eitos (!Ue delta fatulmente decorrem, não grande Yantagem para. o paiz a liquiclnçiio dos 
póde deixar de ser , por egua.l. eonclemnada. bancos. 
qualquer operação que venba procluzir os ~ão está de 11ccordo com e;;ta.opiniiio .Pensa. 
mesmos ctreitos, qua.eSC)uer que s~jam o;; \les- que em materia · ~conomfca. são de tooo ina· 
farc~ so1l os qu<tes ella. s~ja a.pi'esentada. plicaseis 11rinc!pios o.b:;olutos. Aqlli é preciso 

l\ão ~-ompt-ehende como. nas cireumstancias transigir. ttttender ilS nccessidadu.des do mo
nctuaes. graves pa.r:1 todas as cla:>ses menos mento. ·E. sol> ~ie ponto de >ísta., a liquida
fla t~l n. dos productores ; quanuo a inclu~tría c:tlo dos hru:.co,::, ainda que em principio fosse 
~ioual, para entr-ãr. em luta na concurren- legitima, seri;~ um desas~re paro o Jl1liz. 
biacom as simil;tres extrangeims, tem a Yan- O Ol':J.dor tem céga e alJsoluta confiallf;a. no 
tagem enormíssima de nos custarem actua.l- plano financeiro elo honrado· ministro da ià· 
mente ~ prouuctos dest.'ls o triplo, ou o qua- zenda. S. Ex. simboliSit '' prudenci :~. e a com
drupulo, do q·ue custavam. antes da baixa. petencia em materia tina.nceira. Seu plano 
nunct.-d<tntes vi~ta.. de que tem sido aifectado attende, em primei~ linha, a opportunidade 
o cambio, e em consequencia (}as t arila.s •.e M noS50 meio economico. 
aduaneiras ; não com]_)rehende. diz, como nes-! Como se sabe o Banco da Repubüca, con
tas ;;_~ontJ~josas condições se possa justificar os j' centa. grandes e var~os interesses de indi~i..:. 
alll:Llios pedidos. duos e classes e nac10naes e, em tMs condlc-

~~ostra. que os males que affiigem a.ctual- ções, '"sua liquidação seria uma ca.tastrophe 
ment~ as industrias,nãoteem outl'll. causa sinão! inca.lculaveL 
a. ga.nancia de riquezas rapidas. os erros d~ E' sua opinião que o patriotismo mnnda 
toda a ordem daquelles que ·a ellas se asso- ~ue se apoie o plano do ministro da. fazenda. 
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ião guerreado pelo nohre deputado por Ala- titulas nunca poderão valer menos de 200$, 
.goas. tendo so brc o papel-ni.oeda. desse valor a vau-

Em relaç,:'Lo ao pro,jecto, o orador nem pensa tagem, o juro. Entre uma not:l. de 200$ e um 
com o optimismo do nobre deputado 1_)elo Rio titulo desses, quem vacilhrá?. 
de ,ln.neieo. nem com o pes~imÍ.'lmo do nobre li consequencia da escolha sera a deprc-
deputado por "llagoas. ciaç.ão do papel-moeda. 

Yac explic;n· seu pens:.1mento. Ant<'5. porém, Não concordo., nem com o Sr. Oiticica, im-
de ütz~l-o. Yt\e responder ao nobre depnmdo pugnador, nem como St·. Sampaio Ferraz. 
pelo Rio de Janeiro, sol)l•e a. baixn. do cam- propugnadot· do lll'Ojecto. 
bio. lmpugna-o. nega-illc o seu votv. porque 

S. Ex. di~~ que o cambio não obedece a elle importa nma. emissão. cuja comequeucia 
balan(".:t commercinl; e para pt·oy;tl-o. :tpt'e· 5erà inrallivelmente a b:tixa do c .mbio ; mas 
$enú:lu o ütctO do equilibdo de nos~t impor- não concord:t com o Sl'. Oiticic:t em que 0 
taÇ"".lo e export."l.Çii!l. concluindo que. :tpeznr Estado 1leva ne!!ar em ttiJ~oluto auxilio ás 
di~SO. cstú. O ca.mbiO baiXO. imlustrias. pois entende que em cert.;L~ e dl'-

:\ão tem r:1;1 .. iío S. Ex. terminada,; condit;õ~s l: uma ncce~~idade 80-
0s seus caJculos nilo foe:un verdadeiro~·. cial o go\·erno intervir em auxilil) ,]:c;; in

Nii.(' h:t duvida que a. import;tçiiopl'Oduziu Jes. rlustri:is. 
equilíbrio e que o a,ugmento de importa<;iío, Caso tenha de ~er approvado o lll't~jecto, c 
a~l,'Ta.vado pelo abuso do credi10. peltt em i- de opinião q ne o Poder Legislativo de\'e Jà.zer 
gr,,~ão de ca.pitaes. pelo abmo dns emissües e :t select;-ão dtts intlustr•ias u. serem soe(!(Jr
:principalmente pelo modo da applica<;ãv de:s- · ddlls. 
~as emisstíf'~. produziu a baixa do C;J,mbio: I Interrompido pelo Sr. pl'esiucnte. que lhe 
~lmlt 0s c_ons:ts que _mais concorreram pn:ra. l?re_vin<" <!e já esmr esg·ot~do. a hora de.stinuda 
1sw fOt <t pll<\.:;;e especrai .q11e atrave:;-ou o patz, ~a dtscussao ,lessa ma.tet·r;t. o orador suhmet
p1mse em que o medico. o :lt.lvogado. o func- re-se à ntserva<;iío ua mesa. peclin<lo que 
donario puUico. o commerciautl!. individuo~. tàmhem lhe aproveite o precedente j:t ~
emtim. de todag as ela:,;ses ab;wdonaram as belecido r:e poder proseguir amanhã na. •~ric 
suas funcçlíe:; para orga.nisar com1Janhias- de ponderaç-ões que aindá li\ e resta fazer, 
quasi todas ímpo$-Sivei~-e atimr--sc desen- Fica a, cliscusoii.O adiada pel:t hora. 
í'readamente a jog-J.tina da. Bo'&t, ma.nifesta.u
llo-se as.;;;im grn.ve desloca{!âo do trnhalho; 
mu~. de todo o conjuncto de cil·cum5ta.ncias. 
a que· mais influe hoje na Europa, em Lon
dres.]lara a h<tixade cambio, e a emis:::ão. 

S'EGU~'IJA PARTE DA ORDE~f DO Dn 

C•1nt;mb a 3• discnssão elo pmjecton.23B. 
ti.'i:n ndo as fo: ç-as de terra para. o anno dn 
1893. 

Act·e<lita que uma emi~<ão a.pplic-J.da com 
crit2rio e }woveito na exploração da.~ indu&-
tr-ias nüo produziria. a falta de confiança ex
'terna.. a. ba.íxa do cambio; mas, emissão O S.-. Caetano de Albnquer· 
allJllicacla como foi ~1ltimamente no Brazil, que- Sr. presidente, começ:arei, como~ de 
unicamente servindo par-J. accender o jogo na meu co~tume, usando de tod<t « fmnqueli\ 
praç'd. e favorecer inter?sses individuaes. perante a Cmnara dos Sr~. Deputados, e, por
essa deveria torna~ c ê a.c:tualmente a tanto. perant~ a naç,fio. 
·causa princip<tl do descredito do pa.iz, da Hoje ~uho a esta tril:mna cheio de tontra-
·baixa dos seus titulas. ried;'Ldes, porque eu quizera, Sr. presi.clentt. 
· A emis,ão de apolices de 200$. como esta- achar-me ao lado da illustre maiorüt de.;U. 
·tue o projectc, com a obri!ffiç-J.ci de serem O$ casa e poder, com esse ciesassombt'o eom.que 
·titulas acceit1s nas repartições publicas, e um ella o laz, tecer brmnos e louvores ao d~o 
verdadeiro desastre, porque taes tii.ulos são Sr. Presidente da Republica-, em quem fo~ 
papel-moeda privilegiado, original em eco- de 'ver um cidadão illustre, cuja espadn. glo
·nomJa polltica., trazenclo por· consequ?ncia ri~a diamantisou o seu nome nas :pa.ginasda 
·me<llata a depreciação do papal-moeda. l105Sa, historio. e que e O prototypo, O ~ID· 
' 'lnutil foi o esforço elo nobre rela.tor. pre- mentario Yivo da honro.. quer na sua >Jda 
'tendendo demonstrar que. taes titulos são apo- privada. quer na sua vida pu ulica. . 
-!ices. A a.police e um titulo de divida, com Mas, Sr. pr&idante, a politica, es>e wrve
.'~()rtisaçât> .:fixada, sem curso nas reparti- linho que nos apanha tanta;; vezes con~~ 
}~'(lo governo :para pa,..,<ramento, e não anda nos~ 'I'Ontade, tem dessas grandes contT~~Je
·.\de·.:;nmo .. ·.·em. mii.-o; ao passo que os titulas do dades, tem desses antagonismos. A pollti~ 
~~~~ :participam da -natureza do papel- esSB oceano de pai.xões revoltas, elll cUJI.l3 
~~"e·aa natureza. daa.:police-tem desta o. abrolhos tantas vezes rompemo~ as n~ 
~,~:~eJla. o •curso. · . carnes, teem desses factos contrarlDS ; qutJ.D 
~'f.."~"~do ;pelo governo e juros·! .Esses vezes,~ quizessemos .consultar os nossos sen-
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funentos pe,;soa.es, teriamos de agir de modo &\!' Oll ret{l.rtla.r certos e determinados pheno
·rontl"J.rio áquelle porque o tazemos consul- meno:; sociaes. 
ttndo os nossos cieveres, e mõrmente os de- Sr. pre.údente, tenho ouvi<lo nesta casa., e 
'ieres de representu.ntes da nação1! ouviuoallás com bastante desprazer, quasi 

Sr. presiU.ente, tenho necessidade, mesmo que diarh\m~nte se nos atir•ar. como se 1pra. 
porrtue ainda não o fiz. J.e acce1ttuar a minha um ill8Ulto, esta. accusação: acceitastes o golpe 
situu.ç;iio nesta casa., mrtj:ime na quadra que de Estado.- St'. presidente, entemlo (]Ue isto 
ramos atrM·essando, tão prenl1e de dit!icul- não pi.X:!e sei' motivo de glorh~ nem motivo dP. 
da.des, dilik u!dndes que ;ttJ:-av;tnct~m o cami- desllonl'õ.t p<!.l'l\ quem quer que seja. 
nho pclo qm~l de\'eria.mos transitar linemente Acceita1· um dado ;~contec imento cu con
Pi\1':1. conseguirmos a. :,n'(l.nder,a. da. pat r·ia., que demnal-o, e um phenomeno de consciencht. é 
ueve ser o dcside,·attwt de todos os bons bt':lr um pllenomeno de intelligcncia , é todo elle •lo 
zi!eit·~ . donünio da liberdade tlo lJensa.mento (.!lt>oia-

X;t qua.llda.de de opposicionista • preciso dos ) 
(!izer· que niitl sou d:J.quelles que não ~colhem o SR .. JoÃo DE SIQUEIRA- E ante5 a.cceitat• 
os meios par•a 1l1Zer opposic;;1o ; assim, o a.nno um do qlle vinte. 
pas;o;tclo, nw CJ\Ialidade de gover nista. mnitM 
rezes em Q\Lcstües c:qlitaes, em questües que O Sn. Ft:!l.Qt.:m \VERXF.CK- ~Ias cesteiro 
tlizi~.m respeito mormente ;ts ftna.nças th\ que fa7. um Ce$tO fil.Z um cento. 
patri<t, en ti\"e de me afastar do governo. N':Io o Sn. C,\ETA)(O DE ALJJUQUEH.Qt:.t::- E. Sr. 
sou, por t;\Jlto, daquelles que ncham que os pre:;:idente, ema.ssumpto fl€:staoruem. eu que 
meio~. quae~qucr que &'j i1m, devem ser todos sou inimigo de toda:; as díct.tdura.s, por mais 
elles acceitos, desde que pos.>am conduzir n &'l.nl:.:.t;:, por mais bem intencionadas que se
um fim determinado. jam, prefiro á. dictadura anonyma das mtüti-

Neste regimen presidenciali~t., parece-me dões. ~~ dict;1dura. inconsciente, á dictadura. 
que seria erro, que seria acto de tl.nt.e-lla.trio- irre~pon~a.vel , a dictadm•J. responsnsel e cons
tismo sustentar o gaverno <i m~ll·allce, e da ciente e, portanto, a. dictallura do Poder Ex:
mesmt. fórmu. acho que seria erro ou Pl'Oczdi- ecutivo. 
mento ani:e-patrioticof~1zer opposi~.ãoem todos Entendo. St'.lwesidents. que, nas circum-
os terrenos. stancias em C[ue no~ aclJa.Yt\mo~, em uma. ten-

Si poL· ventura o nosso regimen fosse o re- são desesperadi1 entt·e os dous ramos do podér 
gimen pn.rlamentarista., então entendex·ia. que pl.lblico. o Legislativo e o ExccutiYo, era um 
todos os recursos :seriam legitimas. mas no a.<:ontecimento Logico e fatal, um de~ses pode
regímen presidencialista. que adoptamos e res obsorver o outro; e essa. absorção ou se· 
mormente na situação gravissima que vamos faria do Poder Lcgislati'fo :oobre o Executivo, 
Mt'!l.vess;tndo, parece me que não serâ dB Loa. e teríamos entã.o a. peior de todas as dictadu
politica, de boa intenção patriotica mover ras. a dictadura p.1.rln.menta.r, n dicta.dura. 
opposição, mover obstrucionismo em todos os dos tt·ibuna,e$ revolucionarios ou entilo dar-
8entidos. (Muito bem.) se-hia o que se deu: o Podei' Execut ivo, ab-

Sr. :presidente, os factos, que são phenome- sorveria o Legislativo e teriamos a dictadura 
nos externos, reguem-se pela mesma lei me- do Poder Executivo. 
caníca e é\'Olutivaque os phenomenos do pen· E' como digo. unw: questão que de,·e ser 
&l.lllento e da intelligencia, que sã.o factos a.prechtda debaixo do ponto de vista dos prill
:internos. cipios e tendo ainda em consideração as cir-

Os movimentos re•olli.cionarios. factos <le cumstancias tle occasiiio ; eu que, como disse, 
ordem elevada, que são phenomenos extraor- condemno todas as dictaduras, nã.o posso ser 
dina.rios. para serem dura.doiros, para. conse- acoimado de falto de sentimentos de patriotis
guirem exito precisam de ser 1il.ta.es e por- mo, preferinll_o o ~cto que se deu á dictaduta. 
tanta consenta.neos com a logica. do Poder Leg1slatiYo. . 

Querercrear movimentos revolucionarias, Sr. presidente. preciso da. bene>elencta de 
~m como querer impedil-os em sua marcha, V. Ex .• e appellando para. ella me parec~ 
·~um erro tão grave como necessariamente e que vou perfeitamente apoiado nos prece-
11ID. erro imprimir-se um movimento r:tpido dentes que se estabeleceram nest<t casa 
--ou bruscamente parar-se a rotação de um porquanto, a proposito mesmo da fixação de 
yola.nte. forças de terra, diversos oradores distinctos 

'Entendo que em todos os phenomenos e da opposição e da. maioria, se refe~ ~ 
:prec1so ~ suborninação ás leis evolutivas, acontecimen~ que ~ dera.m nos r~pectr!'~ 
~uer ~am phenomenos de ordem moral, estados e me a.provejij) desta occas1ao, solitt
~Uel' se.!am pl.ienomenos de ordem material. tando a benevolenci\. ie V_. Ex. . com: ta:nto . 
. E!' por isso que, pela orientação do meu es- mais direito quanto e verdade que ha. um 

.Pll'lto, .condemnoe desa.pprovo todos os intui- mez, agitando nesta casa a questão sobre. os_ 
•tos revolucionarias que ~ellham por fim apres- acontecimentos luct{)sos de Ma.tto Grosso, Jul· : 

.C=ra. V. Ill 31 
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guei de ineu dever dirigir <i. mesa um l'eque
rimento de informa<'ões ao governo· e :~ mesa. 
não sei se U.ebaixo da critica da. hoa ou má 
llermeneutica. regimental,entendeu de si pa1·<1 
si, que o meU requerimento revestia o cara
cter de verdadeira indicação . e então remet
teu-o á commissuo de le;;islaçiío e justiça. 

O illustrnuo membro da minoria da com
missii.o, o Sr. August(l ue Freit...-cs, ;:e deu 
pressa. em hlvrar o parecer sobre o assmnpr.o , 
que ainda niio teve a ventura -de $81'. dado 
para a discus~ão. 

Não sei, Sr. presi<lente, si ha nisto propo
sito, mas em todo caso, essa demora, que sou 
inclinado a não julgar })rOJ)Osital, dú-me o di
reito de vir agm~a responder ao dis8urso do 
meu amigo e distincto collega de deputação, 
que ora. tenho a satisfação de ver pro:ximo de 
mim. 

Sr. presidente, o meu illustre collega no seu 
discurso, em resposta ás despretenciosas con
sidera~Ges que fiz nesta casa, me fez injust ic;;a 
grave, que quero antes attrilmir ao calor que 
dominava S. Ex:. na occasião, do que mesmo 
ao intuito de desconhecer os moveis que de
terminaram um ce1-to tom tts palavrn..'l que 
então proferi. S. Ex: accnsou-me de ter· 
usado de linguagem injul'iosa e depl'imeute 
dos crc:ditos de nossos conterraneos ! ... 

Sr. lJresidente, preciso dizer ao nobre depu
tado, a quem aliás me ligam sentbuentos q\le 
me parecem de mutua cordialidade. que S. Ex. 
na occasião não fol justo para commigo, por
que si S. Ex. volvesse ao pa5sado e se recor 
da.sse elos servicos communs em que temos 
nos empenhados, veria. que sou incapaz de 
usar, principalmente no parlamento, de ex
pressões deprimentes dos creditas de nossos 
conterraneos. ( .4. po iados.) 

O SR. AzEREno-Eu me referia ao que li no 
resumo do discurso de V. Ex. 

o SR. C.UT.ANO DE ALBUQUERQUE - E' 
prova.vel que eu fullasse com algum senti~ 
menta e exaltação de a.nimô, mas isto devia 
ser d<!sculpado, deante das noticias dtts occur
rencias do nosso estado relatadas pelos .iór
naes desta. capital e que me forçaram a vir a 
tnõuna. Nunca, absolutamente, de caso pen
sado, seria capaz de usar de expressões que 
magoassem a susceptibilidade de nossos oon
terraneos em cujo meio tenho vivido e cujos 
melindres sei devidamente respeitar. 

P.à.ssando a. outro ponto o nobre deputado 
ainda foi injusto, dizendo que eu havia con
corrido para· aquelles factos lutuosos, que tanto 
magoaram o espirito do meu collega • do 
mesmo modo que encheram-me de luto a 
alma.. alma; de verdadeiro e extremecido mat
to-groosense. 

Sr. :presidente, podemos prestar o nosso 
concnrso a qualquer sucresso, ou por maneira 

dit·ecta ou J.lOr maneira imlirect.'l.; e si por ven
tura, os acontecimentos que se deram em nos. 
sa. terl~<J. dependessem exclusivamente do in
í:l.uxo de minha vontade, elles não se t e1·iam 
dado, ou não se teriam dado da fôrma por 
que ~e deram. 

.Sabe o men illustre amigo que dm·a.nte a 
sessão ordinaria elo anno passado, recebi do 
coronel Luiz Benedicto uma. carta de cnracter 
official em qne elle pedia que o aconselhas.<e 
como devia ogir nas circumstancins em que 
se acl!<l.va,. Tive occasião de mostrar ao no
bre deputado essa carta e tive :tinda a fran
queza de dizer-lhe que não podht dar o conse-
1110 pedido pelo illustre membro tlo partido 
nacionaL 

Quando, Sr. presidente, o annopassado se 
deram os factos que terminaram }Jeh\ dis>olu
ção do Congresso ~acionai, me dirigi para 
Matto-Gros~o Ievnndo commigo o de')lrazer, 
que me causat'<l.nl noticias recebidils em Bue
nos-Aires da depo:;;ição de governadol'es, en
trei n;~. capital de meu estado verdadeira
mente coacto. Essas deposiçces para mim, pe· 
rante os bons principias, abstl'a.inclo das ra
zües que as det~rminaram, v-inham inkodu
zir na nossa. vida política um precedente fu
nesto que fazia recuar a nossa ci vilisa~ão e 
adiantamento poli ti co ate essa esphera em que 
gra.vitam ess?s poYos em que os governos se 
succedem pelos pronunciamentos militares. 
Encontrava-me. portanto. emoaraçado dean· 
te de meus amigos e €ra !orçado a não 
enunciar a minha opiniiLo que lhes seria. desa
g:·adaYel e pol' i~ abstinha-me propo>ltal· 
mente de conversas em que entl•asse. o ele
mento poiitico. E esta minha attitude quasi 
de conciliação, si assim se póde clizer, aca.rre
tou para mim até sym:pathia.s, que não eo
pcra va, de a(l ve~·sarios politicos. 

Alguns delles hoje se acham a.lcandorados 
nas alturas da governa.çuo de Matto-Grosso; 
alguns delles ate tiveram a franqueza de ;;e 
rna.nifestal'em contrarias á poli tica do mtwechnl 
Floriano Peixoto, na· :persuasão de que o cllef~ 
da nação esquecia-se dos seus deveres, par3 
aconselhar esses pronunciamentos, tão fat:L..os 
a marc1la e â. organisação lla Republica. 

0 SR. ANTO~'IO AzEREDO- Nunca aconse
lhou tal. 

0 SR. CAET.lliO DE ALB'CQ1J'ERQUE- Esta >a 
eu nesta disposição de espirito, quando na 
manhã de 31 de janeiro fui procurado pelo 
illustre chefe do partido nacional, o Sr. coro-
nel Marques de Fontes, que me mosirou com
municação do official que commandaYa n. alo. 
direita do batalhão 21°, que então subia, a,<Tlll\S 
acima, para Cuyabt't. . 

Essa communicação sobresaltou-me. por 1!!51! 
que era de incontestavel gra:vidade. e respan~ 
ao mustre Sr. Marques de Fontes, que esta v" 
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acompanhado pelo capitão Tavora., que jul-j O SR. C.~ANO DE ALBUQUERQUE- Sr. pre
!mVa inteiramente impoS:>ivel, além de que sidente, ftü desempenhar a. incumbench~ que w uma cousa eontr<t os meus princípios, me havia sido conferida pelos meus amigos 
n.girmos em segrcxlo, e cntendin mais correcto com Yercl~<.l.eirn mágoa, pot-que, como já 
procurarmo> o commandante da. guarnição, dis>e, havia. condemnado a (le.p:lSlÇão dos go
Ihe expormos as nccnrrencias, pedindo a S. S. Ycrnador<>s e si fos>e o.ttcnder a E'ssa circurn
que procedesse de modo a e1·itar urna scena sto.ncia. si attt~ndesse à. maneira, aliús l1onraua 
de san!!ue. e intelligente, por que o D;·. Ma.noel Murtinho 

Acro"' continuo, dil'igi- me :~ ca.S<\ do coronel dii·igia os destinos d~ Mattu-Grosso .•. 
Maciel da Costa, em companhia do coron~l o SR. A:>.'TO!'IO AZEREDo - Ainda. bem que 
Fontes e Tavora, . expuz-1~~ os acontec1- V. Ex. fai. justi-;a, porque elle e digno de to
mentos de Curumba. e mostr~1-lhe a commu- do 0 elo.,.iD 
nicação que havia recebido. Esse officlal, a c • 

quem por uma grande injustiça se deu are- O SI~. CAETAl"O DE ALBL'Q't:E'I\QUE -Faço 
rorml\. . . . justi(l;l. aos adversarios que a. me1·ecem. 

o SR. AXT0:-110 AzEREDO -E..~a reforma ioi Si eu f<>5se, como dizia, consultar essas con• 
solicitada por ellc. siderações, então teria roto a necess"-T'Í:l. soli

dariedade com os mew; amigos, e a occasião o Sa. CAETA:\'0 DE ALDUQTJERQtiE-... decla- era a menos propria. 
ron-me que aquella. referencia lhe caus<l.va. 
vercladeira ~orpreza., que lhe cumpria agua.r- Sr. presidente, ch~do;; esses factos em Matto
dar os acontecimentos, e terminou dizendo que G!'osso, quiz-se eonstitnir uma juntá gover
eu ncasse certo ele que elle evitaria. que no nativa <ht q·ual eu devi<~- fazer pal'te ; renuu· 
sólo matto-grossense se derr-o.ma.sse sangue de ciei ao Jogar que me era destinado, dizendo 
seus compa.triotas. f1-ancamente aos meu~ amigos que não o ac· 

ceitava e que nü.o acceitava. a !orma.çiio dessa 
Ne>&'l. attitude do coronel :Maciel, correu junta ; porquanto, sl eu lw. vitt concorrido para 

iodo o dia 31. No dia I de fevereiro desem- 11 deposição do illustre governâdor de MtttfJ:J· 
lmcou em Cuyab<i uma força do 2l",e o pllr- ·Grosso, não o fazia }lorque este tivesse a.dhe
tido nacional totlo, que se achava presente, rido ao golp:~ de Estado, mas simplesmente 
reuniu-se a essa forc,\il. e puzeram-se em mar- pela questão de que todos nós entendi:unos 
cha para o quarrel do Zl ", que, como o illus- que não devia ser annulla(la a elei«;ão de 31 de 
tre collega sab2, é situado bem no centro da jàneiro, que me pa.rece v.lià~ tel' sido an~ulla.da 
capital. simplesmente por sug;estões de meu xllustre 

O SR. A!'TONIO AzEREDo-Bem; mas aquem collega ... · 
da casa onde morava o governador do estado, o SR. Al\'TONIO AZEREDD- Nunca inter
em cuja frente formaram os dous batalhões vim nas eleições de Matto Grosso. 
-o B' c o 21" ue infantaria.. 

O SR. CAETA.!'>O DE ALBUQUERQt;E- . . elei-
0 Stt. CAET,\J"'O DE ALBüQUERQ'ú"E- Quando ção que fora reconhecida pelo Sr . Lucena, 

o povo >e achava nas proximidades do pala- como secretario do governo na occasião em 
cio.do govel'no,eu,quealli me achava, aliás <i. que demittiu 0 governador, que foi lá vio
pa.isana, fui procurado por diversos amigos, lentamente dissolver a nossa assemhléa. 
que me disseram que eu deveria levar a. inti
Jna{'ii.o ao Sr. Dr. Murtinho, dizendo que se 
acbava. deposto do governo do estado. 

0 SR • .A:-."TTNIO AZEREDO dá Um apâ.rte. 
. O 81~. C~ANO DE .ALBüQt:ERQüE -Sr. pre

Sidente, si isto \i un1 modo de concorrer pam 
aquelles acontecimentos, eu não podia,. por 
lllaís que desejasse, dizer aos meus amigos 
que não acceitava a incumbmcia de que me 
encarregaYam, tanto mais quanto me a<:hava. 
(X)Jnpenetrado de que era um direito nosso,. 
'IÜO <lepo!' O {JO'OCrna:f O r qtle... hallÍ<l adhe
ridn M gOlpe de Estado, mas raze1: evacuar a. 
cadeira. que. na nossa opinião, S. Ex. havia 
OCCUpado indevidamente ! 

0 Sn. ANTONIO AZEREDO - V. Ex. era a 
Ptimeira autoridade militar de Cuy:~.M e á 
li'ente dos dous batalhões intimou o Dr. Mur
tinbo a deixar o Jogar de presidente. 

0 Sn.. ANTO:O.'IO 'AzEREDo- Pertlão, não se 
di~solveu a assemblfa., V . Ex. esta contanclo 
a hístoria muiro ditferente do que ella é. 
Peço a palavra . 

0 8&. CAETAXO DE AT,BUQUERQUE-8r. pre
Sidente, para pro...-ar a minha maneira. de 
proceder, visto que o íllustre cleputado quer 
me attribuir a responsabilidade toda desses 
factos, embora e'u esteja habituado a aceitar 
toda a responsabilidade que é inherente a 
actos praticados por mim, vou lêr a. . esta. 
Ulustre camam ... 

0 Sa. Al'.'TO:O.'IO AZE~EDO- Isso e um facto, 

O SR. C.u:rANO DE ALBUQL'ERQUJi: - • • • a· 
carta que. como disse, escrevi a.o illustre 
coronel Sr. Pereira. Leite. (18); . · · 

«Rio, 29 de setembro de 1891-Illustre cidà- · 
dão Sr. col'Onel Luiz Benedicto Pereira. Leite-
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Ha tres dias que tive o prazer de receber 1 preva.lecem as considerações a que sou for
vossa c-:~rta, datada. de 30 de agosto ultimo, I çaclo a. attender. e me impõem os termos da 
em a qual, alludindo ao aviso do ministro presente resposta. · 
do inte:-ior, moti>ado pelo discurso do Sr. ~ . ; •· ,.. . . 
senador P. Guedes, pedis minha opinião sobre Com " m.•.or CO!btder;).ç:.ao e estlma-am1go 
o procedimento que deveis ter· na qlJalidade etc. etc ~ 
de vice-!?overnador eleito pela nos~a digna. _C?tno ~e Y~ •• St·. l?l'esi~ente, si os amigos 
assemblea. Em respo~tn., cumpre-me dizer mthtares ou ClYlS se mspuassem nos palana.s 
a V. Ex. que sempre considerei violento que aca1Jo de ler, os acontecimentos f1ue .;:e 
e att~nt.Rtol'io dos no~sos direitos o· acto de!'ttm em minha 'tet•rn. não chegariam a.o 
do coronel Solon, annullando as ren~t·idas gr~to <\que chegaram. 
elei~ões, e bem assim que tudo ltei eu viciado PMs:mdo a, out1·a .parte, ainda l'eferente 
para que seja reconhecido nosso leg-itimo áqnelle~ mesmos acontecimentos, predso dizer 
direito. Aind~ . a. 17 do and;mte. a }Jro~pnsito a.lgnm;t cou-:n. pnrn. concluir, .e peço M meu 
do YOsso tele!!ra.mmn. ao Sr. Presidente cltt illustr~ amigo e collegn. que não yej;\ em 
Republica .• u~el da litl.lan·a na Ca.marn. e minhas pala n-as nem umo. ofi'ensa 1X!~$ú<tl, o 
formulei o requerimento constant•! dos jot'· que ~ou incttpaz de thzer·. 
naes ele 18. ];l:dindo M governo que int'or-
ma~~ qu(l.eS as pl'OYidencias tle que se hu,vi•• E~peculou-se, St•. presidente, de um;t ma. 
serYlUO lln.ra qlte fosse empossMo 0 g-ov-cr- neira. tol'pe e indign<\ pa.r(l. se con:>Bguil' o 
na(lor eleito pela. assembl~a de 3 de j:\neiro. aniquilamento do no;:so direito. ll<tO (:om a 
Conf'e~;;so que não encontro ma.i;; nenhum lucta e com as dm·es que pro\·inlta.m d:l.quel
recm·~o 1xn·a con~eguil· 0 respeito á nossa. les ncont.ccimenws; mas com um facto que. si 
causa.; me~mo 0 (1.;iso a que vos referístes por ~~emm•a nasceu e teYe exístencia, lbi por 
não passa de um a.rti1ko _governamental. certo em algum espírito ciesequilibrado; p<Jl'· 
Esgota.d~s:. :porta.ut.o: os meios legaes de que quanto, Sr. pre«idente, não e possível que no 
nos pod1,unos. sernr (e nenhum delles ibi espírito são dos ma.tto-g!'ossenses, que conlle· 
preterido), 1Jarece que 0 tmico recurso sem a cem a sitna.çã.o geral d·J paiz e a sitmç-ão 
violencia, que e 1 ~ fl·a1~camente TIOS aconselha- particular do estado, nascesse a idéa de se
ria, si e1~ me~' ~spi-rito nao su,·gis\·cm conside- ·parar,:uo ! 
r(,çüe.• ele alto valo,·; ass:m, contamos com Este intuito, o da separação, foi uma arlllll 
alguns ::tmigo!> militares, mas tenho certeza llevantacla contra nós p~wa que se conseguisse 
de que elles sm~J.o sujeitos a comelho de cont ra o. nossa cau&'\ a animad ,rers~o do Pre· 
guerm si nos ijUXiliarem em a nossa. em- sidente da R.epublica. 
preza, e,.podemo~ sujeiW-os a esse sacri:ficio ~iio 11ouve nbsolutamente, Sr. presidente, 
que importa- em sacrificio do bem estar pre- a idea (le separação de :VIatto Grosso do 1•esto 
sente e fntm•o de suas esDosas e flll1os? Posta da União e tanto era. isto uma falsida.de que 
de lado esia consideraç~o. nossos elementos se assacara contra os meus amigos. que até 
nos asseguram a. victoria, M modo que não nem siquer respeitaram ageographia e der:cm 
corr;).mos o risco de uma derrota e, portanto, i\. nova republica um tituloante-geograhico ... 
de sermos collocados fóra da lei ? perseguidos ~ào é possivel que alli se pensasse em des-
em nossas pessoas e bens? . membramento, quando as circumstancin.s de 

Lançadas estas interrogações, que devem :.Ybtto Grosso, que luta com tantas difficnl
ser pe5adas Ú('l.utelosa.mente, ncío me. sinlo dades paz·a conq uista.r um passo no ca.m in h o 
bast~<~lte liv J·e para Tios. aconselhaJ·, confiando do progres~o. aconselham a mais estrict:l. &O
no vosso cJ·iterio, que vos ha de inspintr da lidariedade com a União. 
melf,or maneira nas graves conjuncturas- em "-~ão era possiYel que um cerebro &io pen· 
que nos achamos, nesta republica em que sasse em semelhante cousa. e tanto ill!to e Yer· 
tanta confia.nç:.a depositamos, mas que tem dade; Sr. presidente, que achando-me em 
sido tão tittal ::LO nosso estado. Cuyabà., escre>i ao coronel Barbo..."<!., qne,_>l 

Minhas garantias derep1•eseutaute da nação não e uma. illustra.ção, não é um espírito tilO 
são de tal natureza. que me .. collocam ao peco como diz o meu illnstre collega., pcrguu· 
allt•ig:o deprocedi.meuto decerta ordem contra tando-lhe si na. attitude \ie Corumlla m: 
minha pe~soa; à sombra dellas tenho toda tl.uira a idea de se-para.c;:ão, -porqu!U\to_.. Sl 
liberdade pa.r3. defender os amigos. como existia uina tal idéa, ella. devia ser .combattda. 
tenho 1\:ito, procum.ndo o governo e na tri- como e'lidentemeute a.ntipatriotica. · 
buna.,mas dito-me cllas autoridade pa~·a di;;er- O illustre coronel Ba.rbosa. di::;se-me_ ~11 

, ~os- : a1-rastae nossos amiyos a todo~~ os sacrifl- responcleu-me q_ue semeLhante idea não e:-as~ 
· cios :pl'escnt~s e {v.turos, comranto que vos e nem se cogitava de separa~ã.o,eqne ell:t naa 
· empossei.s da co.cUi1·a (JOvemamelltal? · I podia. ser sinão uma arma. de q\le la.n~.avam 
····De modo diverso J?óde IJensar ·o illustre 

1 
mão eontra nós para nos enfranquecer deante 

cidadão Aquilino, pms a respeito delle não , do poder centt-a.l. 
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O SR; . .Ar>rox~o AzER.E~?D- Y. E:\: .. canhece I deputado me tem dito m;üs de uma vez ne 
o mmufesto da. mtenclencw, de Cuyabà. se Yae fazer em 1\fa.tto-Grosso uma eleiç:Ü~li-

0 SR. CAETA:.-iO DE ALBL'Q"L"ERQ'CE - E" tun berrima. 
manifesto C).Ue ibi condemnado em Cuvahá e . O Sn. A:'\ro:-:ro Azl!:r:EDO- os nmigos de 
que passo1~ quasi occultmnente; poucos utni· \i . Ex. n~;\bn.m de o reconhecer rrovernador 
<!O> deHe t1veram conllecimento. do e:>tallo de :\'l:<tto-Gro$so. " 

O Sr:. A.'\-roxro AzEREDD d;\ um ;:q1arte. O Sn. C,\ETAXO r.E "\L!lwQUERQt:F.-1.'. Ex . 
. 0 SR. CAETA:-.o DE AT.BlJQtiERQt:B-:51'. pre· h~<g"<l a publico e,~ U!leg'l"l\ll\1\ltt. Yi nesse 

sJdente .. de que nature.:t~'l., port.a.n!O. e1·;m1 0~ tele;.;mmma. fJlle o~ meus amig-os úaa5~mbléa 
acontecimento;; que se dl':'enrol;u~un nt\qul'lle de:; de .janeil'O renuncia.t-a.m ó~ :;eus lo~n·es. 
esta<!"? Procm>e1 expl!~:~l.' e"~" pt·oce..limento delles. 

!\ão E'l'<\ um mo\·imi'nto ;:epnt-at.i~t:1 : err~ ou IJOI·que s;.: acham oleb<t.ixo tle co:t<:t;5.o e 
uma . ..t~~:>as re<\ç,~.c;; di~n;l.:;: p!:r:tn1·c a hi~tol'i:t temem qm:lf'ltH:l' riolcncht contt~t n:> ;:un,; pes
politil::~ de todos o;:. po,·o::. : ent \lllm ltna que· srxts; ou amlla porqtw dk:< lllt:~m•.l o tii~:;emm 
;;c tra,·:wn. no tet'i'o:no mais l'<:>;;ueimvel. HcS.~~ teleg-t·amm;t rp1c •lv~t'j:un pam os mili
no t.ct'l'~'nO em qne a.:< lutas ;c tt'nn; l'ormam ün·es qu~ li:~ z·n.m ilmocent~me:nc ~n,·<•Ldtlo:> 
em ;rio~·ias, por is..-:o que se coml;.n.tia em nome na quest:.w. <rne ~c Ih•:~ couc~da :t :.tnwist.ia. 
do dn·e1to e da. justi(,~\ L. :.ras, t·e:;:pontlcndu <tiUtht ao aJxa·tc •1•.• nobre 

Pelo menos cea. a. convlcção uos meu~ ami- d~putado. p;ll·Cl.'t'!·I:le que es,:;,t !'C:I·d:\<;;iO n:lo 
go>. que aliús póde ser com.estath pelo meu pode entr::~.~· nus n sw.;; do illustre Pr;·~l..lente 
CIJII~g:t , como portodoo os seus <:orreliaiona- d<~ .Republu:a. Sei que S. Ex. lJensnsa. 
riO:>. ~ mt~tto ante.~ ele ser chefe da naç-ão. que a 

Er<J. uma. lut:l. qt1e nolJilitavn. 0 e~t:\dO. sem ume<\ solu<:i:io Jló\1':1. t\5 difficultln<.k;; de ).httto 
abtttlll-o. porque ella se ha.vant 110 terr<!no ~1·os5o CL':.t lll<tltdar }J:t~• :'.!li um homem 
do üil·~ito e da su;,t propria aut.onomia. . 1sempto de _paixt.es p .. u·rich~·t'itt~ ptu-;t entt:eg-ar 

O genet'al Ewbanl~. enviado ,1, i.\httto-Gresso a goYernaç-ao uo ec>tildo ttquclle que dz;;pu
corn:o emissario elo ll'OYerno não tev-e aUi in- ze:>se ele m:\iores elemento:::. 
gresso, não p01~ e~pi'rito de 'hostilidade ;1 pes- Sendo e~ttts as _vistas do illustre Presidente 
soa do illnstre n·eneral ou ao !!OI'erno da da Republlctt. nno posso e~pe!<ll' de S. E::.:. 
União. mas porq~e, casualidade oü c:aso pen- Ot1tro_PL'OCE:dimento. :\t>m posso .ab~olutn.mente 
sado, S. Ex. teve por companheiro 0 s1•• Mur- acredtw.r, embor~H-econlteça. o.• t:\lentos do go
tinha. que, olhando :pa.ra os canhões do· tbrt.e Yernador depo;;to: que c::lle S('ja. repos:o depois 
de Coimbra, disset':l, segundo fui informado. dos fa~tos que alh se dc~~o.m : ~em-dl~o ainda. 
não 1li1~~1:.po.r lev}amlade. porque o ex-gover~ -fie~ be_m ao SL~- ~~m·tmho; ~~·~io mesmo q!!e 
nado1· nao e levmno! mas por um excesso de S. Ex. nuo accettflr<~ um<J. pos:l;ao que lhe nao 
:prllSumpção: aquelles mesmos c.-1.ullões clen- adYenha dos sum·aglOS !iYres elos seus con
tra dP. poucos dias hão de saudar-me como terr:meos · 
pre.>ident.e do estudo ! . . . . . Kão foi, por con$eguinte, a repul~a ao illus-

Esta phrn.se clenunciava. uma reposiçiio; .. _ .. tre genen'IJ. EwlJank llm acto de hostilidade 
O SR. Ai'iTOxro AzEREDO- Elle não 0 fez. ao go•·erno central, mas 5i existiu es~a hosti-

mas si o fizesse seria propheta. . · lida<l~ . ello.1. na$Ceu do que Yt>nho de referi=· á 
0 SR.CAETA!\0 DE ALBtiQliERQUE·- 0 aparte Ca . .mara. 

do nobre d~putado p(U'ece d:w :1. entendei· que OSP- .:\...'\TOXIO AZEREJJO dá um O.}X\1'~. 
o Dt·. Murtmho n~e ser reposto n;J. cadeira. OSn . .C,u.-r.·\.''\0 DE :\LBcQliERQt:E- Pergunto 
presidencial~ ! ao nobz·e deputado: o Dr. 2\Iurtinho, tendo 
·O .sn.. AxTo~~;10 A~EREDO- Elle não accei- :.ulhet•ido o.o ~olpe de E:::t.ado, como é so.bido, · 

tou n. deposição e publicou manifesto. pois aqui jit !oram publicados seus telegr~m-

. o_ sa. ZA:IIA.- Quem é que acceita depo- mas, póde, decentemente, set' repo5to na posi
ção de governador? 

szçuo ! · · · · ~ Eu J<i. disse que a.c<:.-eito a eleiçilo. mesmo 
o SR. CAETANO DE ALBtiQt.t:RQüE- EUe não qne ell:t seja. uma formalidade. Si a escolha 

acceitou a deposic;-Jo como não a. n.cceitilrom recahil• 110 Dr. }Iurtinbo, muito estimarei, por
muitos outros governadores; nem é de ;:uppor rtue fuc;o Justiça. aos seus t<1.lentos e ~~ sua. pro- · 
que se a.eceite e:xpont..'l.nea.mente n. deposi.;ão i lJidade. que sempre respei.tei, act-e<limndo que 
(las o.lturas go>erruo.mentltes. M<~. digo, -o 1

1 

ha de le>o.r paru. o. cadeira. presidfmci:U o sen
a.parte do nol>re deputado parece indica. r que timentO leal e sincero_ do respeito que a. auto
o Dt·.- Manoel Murtinllo vae se1· reposto na !'idade deve a todos .os direitos ciYis e poli· 
c:ll!etra de presidente. Si assim acontecer, I ticos dos cidadãos. Hoje nada mais quero que 
P.oderei dizer que o nobre deputado não tem todas as g'Uorantias aos i11dividuos e aos direi· 
SLdo .franco para commigo, porque o nobre tos; não peço outra cou...oa. 
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o nobre deputado leu aqui tantos tele.,rrram-] esses fuzis seriam remettidos para Ma.tt(.
mas, que um representante de S. Paulo cl1e- Gros~o, pela In_tendenci:: da Guerra. 
gou (t dizer que ao represent-ante d~ Matco P01s bem; sr o proprw ex-governa.doro da
Gro,s.so basta.vam os telegramrua.s parlL proferi!' quelle estado reconhecia'" necessida.de de ~er 
um discurso. armada a policia com quatrocentos fusisChas-

Eram :realmente telegrammas em resposta n sepot, pot• que não h:witt eu de mandai'ib~ne
per,.nntas fo1·muladm; pelo nobr·e depmado; e em· à mesma policia. duzentas cara.IJinasJ>Hnie 
si, "'por ventura não ])Osso cont;-stEor a ql!a,ndo-~ nã~ sei si posso . ir lms_car· e~te si~ 
maior pat·te desses telegrammas, ]?Dr nao co- nure IH\ lnstorm-como COl'tohtno as pot•t,asd~ 
nhE>cer todos os 1actos, posso contest<H' 11m Roma., aclmsa.::;e o col'OllCl Ponce ás portas de 
delles no ponto em que se raft~re it minhü. pes- Cuyabá? . . .. 
soa. onde é inteimmente inexucto. Como hant1. eu de tler:Glt' ·~ llt">!Lctu. tlcsar-

Diz 0 s1, coronel Ponce (D;) ma~la., CJ!la!lllo um<~. m~~-:.;;;~ do~~ete~entos rew>· 
~ • " lucwnarJOs. qne S. S . .]a <·ntao tllllm :t •luus 

Oru. eu a;:snmi o commando dodi~tricto. na le~n.las d;\ c;1pit.."\l est;t.vn pt'Ompt•~ J.lill,L, m 
tarde de l t!e 1~JYer·eiro. em virtnde de effecti- pt·imeim Cll)pol'tunidarle. im·auil• a citl:ule c 
viuadc d<lS leis militares, pm·quanto era o depor :tut!'Ítichtles que l1a viam ~i< lo nomeatlas 
encarregado cln. mo11tagc:m cí.o lnl:or::t.toL·ío py- e llOsta" nos :>,cus log,.re< pnr <~.migos meus~ 
roteclmico, e cahia-me, na l:tlt'" de nutoridndes E', purtanto, Jit1so o tel1•gmmmn ne.~ta. parte. 
militares tlc: mo.iol' patente .Otl mais antigas, 0 Szç. A~roxw AzEitEOO 11,·1 um aparw. 
desempenhar essas ft.mccües. · 

o S1~. C.\ET,~:~o DE ALBtiQuERQUE - P.'ruão, 
Não estive, portanto. á fr~nte dos nconteci- tna,ndei fornecet· eS&I< a.rmas á policht; si, 

mentos como primeira antori,Jade militar do llorém, 0 t:\lele tle p()lit:i;L d~sviou-;J.:> d;J. "PPli· 
di~tril:to, como decla.rou o no \Ire deputado em c-a~·ão a que eu as tinlm d~<>timulo, e pat'a qu~ 
ap:u-te. antecipadamente. Só depois de dado o r d 1 ~ 11 ·u .r · 1 b 
facto da de""sir,:ão, e se verifica.r que a mim ot•am pe· h as, .entao e e t UulU a multa Oil 

;:v fe. 
cabia o commando militar, é que me empossei A segunda parte tlo telcgrammli diz que 
do cargo de .command:\nte do districto, e pos- ordenei ao .::omma.ndante do. s• b~.talhiio de 
teriormente, :ie com:nandm:t~ ~a guarnição, i.nfant.a.r\a que fotnec;:s~e \\m con\.ing~nmde 
com (1. chr;,n-aua do c01onel Barbo:sa. 4o praças que ~eguissem gat'V. 0 Ro~arJO <lfun 

~Ia&, diz o telegramma que mandei o ar-~ de rest<thelecer a. oruem e g<tmntir as :1.utori· 
senal de guer•m fornecer aos r-">Oltosos 200 dades amenç:adas. 
arm<õs e 3.000 cartuc!Jos! E' uma verdadeira Sr. lll'e.>idente, eu preferiria. que o Sr. coro
exploração contra minlla. p~soa. Não mandei nel Ponce, procurando mesmo responsabili~
fornecer aos revoltosos nem u.ma arma siquer! me, guaruasse ~ilendo 5obrc ~:ste facto. 
Apenas, a requisição do governadoe e do Ahi estd. a origem tristissím<t de todos os 
chei~ de policia., ma.ndei. ptu·a. serem opportu- acr.onte<·imentos luctuo;<os qne se deram em 
menteindemnísadas pelos cof['eS do estado, que 1Iatto Gt•osso, e >ou dizer á. c:tmn.ra ao qne llll 
o ar-senal de guer-ra fornecesse á polic-ia ffit reduz est.:'l. parte do telcgrttmma. 
capital 200 cambinas Minié que, comparadas Acll:mt-me na ca.•a. de minha resicl~nc~ 
com o armamento modemo, não Y<\lem a.b">>l\\- ctuando, ás S ho1·as d.a. nowte., fui proc.urM.~ 
tamente nada. pelo chefe de policia que me mostrou dive~ 

Dizia-se que era plano do go,·e~·no augmentur offi.cios e cartas partictll<u·es, nas q uaes se d!· 
a policia de ~fatto Gro~o, que se <LCllava in- zin. que os capan)f<ls uaquella senhorn. CUJO 
teirament2 desarmada. po:·qua.noo as propl'ias n~me o meu illustre amigo leu nesta ca
car-abinas que existiam em se1•viço estaYam mam. · · 
todas deterioradas ; e si pratiquei <'S.Se acto, I O S1L A;\'TOXIO AZERBDo-seollom distin· 

.. foi na certeza. de que elle seria appl'Oi'a(lo pela· ctissima. 
autoridade militar a quem deYia d!l.r conta o SR. CA.ETAXO DEA.LBUQt::ER.QUE ••• haviam 

· de!Ie. ~ ~r. coronel Barho&t, ·que o acl1on ínva<lido, Inteiramente embriag;.tdos, a, dl~ 
· correctlSSlmo. . . . . do Rosario e deposto as autoridades, depoll 

E amda.. ma1s~ • Sr. pr~s1de~te, SL .m?. nd~~ de terem 1·arejado casa;::, indo ,tte ao ·pmto de 
fornecer a. po~c:ta 200 carabmas. i\Ilme, 101 não r<speitarem a. propriedade alheia. 
porgue o propno S1·. Dr. Jfanoe~ Jiurtinho I ~ · 

: ~licito~ do g?v~rno 400 fuzis Chassepot, que O SR . . A.xTOl\"IO AzEREDO-Is;;o nao e Yet-
.:sa.o:mUJto mats Importantes, que ruem muit.J 1 dade. 
·>J!lais do que 200 ca;rabina.s Minié!... - I O SR. CAEI'AKo nf ALB't;QL"ERQUE-.A auto
·.·-.· .' \E si esses fuzi. s não foram logo fornecidos, ridade auperio~· julgou-se no dever de mandn:r 
, .,fo~ porqu~ não exi.Stia_m no arsenal de guerra uma. força para. restabelecer a orde_m e re~!' 
Fíde,~bá ;,mas o aVISO do .!J'overno foi muito 1 as autoridades. o chefe de poliCia, como JA 
';.;~9· dizendo que :na primeira opportunidade' disse, procurou-me verdadeiramente impre;· 
~-<T:_;:.:.::~·~::-.... : .. -. . ' -
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sion~do, e.pecliu-I!le. qu.e lhe fornee~e llm i indignaç!ão ela força armada que, em altos 
contmgenr~ ll~ 1f <t vrlla do Rosar1o. I brados, pedia ving-<lnç:a dos seus camaradas. 

Escrupultset em fazel-o, porque desde 0 s . . 
ID"?~to tempo so~t inimigo llo emprego da forca. n. ~\:-.7'?..:" 1o.A.z~~no-~ • E.x:. esta co~-
mütt:tr em servrços desta n;ttnreza mais eon- tando Ul).~ .u~torw. dr!Ierent~, o facto dos /51'1· 
sentaneos ~om o <!'lracrer üa f'orrla policial,\ t~s d.e v~ngan~:a, em Corumba., ne>sa oecasião, 
ma~ o cl1el~ de polrcra ponderou-me qne nrro 1

11ao e re,\l. 
podet•ia .di:<por de mais de dez praças ao pn.sso : 9 Sn. CAETAXO DE ALDUQUERQI.iE-Kão me 
qt1e n.< !orças dos remlmsos eram muito nu-[ refiro nem quero me ret~ .. t·ir a esses factos a 
mm·o>ns. que aUnd~ o nobt·e deputulo. 

;:sc•·.:vi en;to a.o com__m~?~a.n~ ;to S" !);~~~- i o_ :>J:. A:'_'!OXIO :\7.!-;RE~l-v. EY. diz que, 
lh.to thzemlo .h~. que ~ltisflzesse '" req_msJr,.w ! ncs,;~ occ:t.~l<~o. holl\·e ~r1tos tlú YÍU"'~\U~ em 
dt1 chef~ •le pollcla e llt~ ft?rnetesse o contm- ~ Corum()i1• i~SI-1 niio 6 eYad.o. " 
:.;entl' dc que pudesse thspor. .. 

O wmm•~nd<tnee tlo 8". como era. untnrol. . ~ SI:. C.\IIT.\XO •·~: ,\:-m.:Qt'ERQn;-A terceira 
m:unl•m {!sS;tS pra\'aS municiada.." c :Jt•m:ula~ . P:2-l Wu•.o tcle;:ramm;L rhz r[ue.nas mtsma.s func
e e..'~ pobres soldados ([m' se clil'i!::'imm ~~~1~ • '-'~.>es ele. comm:lllf.l:.n tc tl:t ;.!' :t<!l'lli~io . eu 1'ui 
a. viU:~. olo Roz:wio em cumprimento de Ul\1<\ I t:~o p:tl't·n:l que o_Hlel:ws d<!l·::m part.e ue doen
ord~m. depois de uma. m:\rch:\ fa.tig;.mti•sinm. te pam u:1u ><et·,·n'l!m comm1go. 
1lepoi~ tle tmn~púrem uma serm ue mai~ ele S1·. [IC't::<it!Pnt .. , 6 preci~o tc.'tYe mua.coragem 
700 1><-'S d~ :\~tura, che<,;at-am ao ~eu olc~tino impoi<$ivel 1lc Set· qualitiCJ.ttht par:.\ se ava.nçru.· 
com o;; }W-'> ohl:.tcera(lo~. com o espírito :d;u.titlo, uma proposi~·iio ti~;; ta OP<lem, 
com as !õ:lrç;1.~ exhaustn~. Qtmndo 11.~~umi o c.:ommanuo tht "'ll:t.rnkão 

Pois bem ; .i it. em c:.uninho o c()mmanllunte en<:ontt·ci tlous omciae;; tloentes, dous capitães 
da 1\Jrç:a enconh·ou imlivitluos loragidos r'fi!C CJUe, :di:'~:;. si' dit.ia pertencerem á p<trdalicb:u:le 
diziam vir pedir garantias ; e es~c official , do Hlu~tt·e gcner;\[ Antonio ~Iarin. Coelho, 
lt~mem de l.JC"t. intenção, !1lcil de :tercditM em a.mlJO$ ~llcs licenciados e gTavemente ttirecta-

. promessas. dirigiu-se ao Rozario e promettett rlo~ rlc bm•ibel'i. 
' toda~ as g·arn.nt:us solicítndtts . Esse~ amigos m~ns, ou que ta es s~ diziam, 

Vieram até ao seu e11contro. Sr. presidente, lbrmn o~ lml;os lJ.llC tl\"era m preten~ões ás 
memhros Influentes da politica do lo"nr pro- qt~aes ~;~o pnue att~!ldcr, l?orquc (!eame <las 
~r ~az&s a t>.sse offi.cial, e. quancto ;; pt-aça..~ leis mtl1~1r~s ~r<< unposst :·el S<t~sf<tzer .a.os 
se acnt~v~m ac<tmpadtts e clormindo, os revol- se~~ deseJOS. ~[;tS, ner:n_ ~r 1~0, e_~e.s offic1~es 
t.oso3 cttlllmm sobre eua.s·e :J.:S ma.ssacroram de <~etxaram de me ma.mlest,t..r .1. me~m.~ cor'<h~-
um modo barbaro ! lluade, a mesma s.ympa.thrt\ e a mesma a.ml-

. 7.a.lle que dr.ntes ; SI por •entura gn:.!.r<lal"<~.m 
O SR. A~'TOXIO .A.ZEREDO - Não e exacto resenr.imentos, não podem estes nascer de mo· 

que estivessem dormindo. ti>os .justificados. 
0 SR. C..I.ETA •. ' \0 DE ALRCQt.'ERQu'E- ?\aO Quando n. a.ln. do l.r.:t.talhào 21° desceu para Co-

len]tO sobre esses successos senão as informa- rumbú, n.lgnns otliciaes deram pnrte ae doen
çõe;; que me fol':l.m fornecidas quando já. me t\'S pam uão acomp.c1.nbm• ess:.1 força . Esses 
acbava em Cornm!Jã.; e si elles se passar<\m ,.ffichles cra.m todos da. minha parcialillade 
do modo por que me foi garanti<lo que effecti- polit ica; e procedi pa.m com elles da mesma 
•amente se deram, pergunto eu á camaro. maneiro por que procedia com meus adver
que qualific:Jção pó:le merecer o procedimento sMios, fi~r.endo cumprir a lei . Vou l'eferir um 
des.>es homens que ~~obusa.ram d:t bô:~, té do tMto que já ii>e Oé<:asião lle na.rmrJl<t rticular
commanda.nte da. força e que sobre ella. ca.hi- mente ao meu illustre collega, para prova.r 
ramás 3ltoras da. manhã quando os soldados que eu procedin com isenç-;io de animo. 
se achavam entregues a um somno reparador Na guarnição u·e i\Iatto Grosso ha um o1fl.-
das suas ener::,'ias abatidas? l cit\J. de origem a1lemã.,distinct í:>simo e inteira-

O SR. AKTOXIO AzEREoo dá um aparte. mente consagrndo ao.chefe do partido repu-
blicano. Este otliciu.l se achava no destaca- · 

. O SR. CAETA~O DE ALBUQtiERQVE-Eu Já mento do qual foi dispensado pelo coronel 
disse o. V. Ex. que o official Gustavo foi pro- Barbosa e 1oi se ap1•esentar n mim. 
n;r-.tdo yor infiueneias politicas do logar que ·poucos dias ctepols, me appareceu um of6.-

e pedtram pazes. ci:tLmeu n.:migo. que me disse: «Sr. Dr. Ca.eta-· 
d Ma~. Sr. Presidente, a barba.ridade nã.o no, o tenente Perrot est.-i. incompa.tibilisado . 

ca. russo ; ta.mbem fui informado ele que-o com o 8", venlJO pedir·-lhe que o mande para 
~:mdante f,lra preso e amarrado e que COrumbá», ao que respondi: que si otenente 
diaru1.1nente soffria palma.toada.s! Quando es- Perrot esfu.va incompatibüisa.do com o 8", não 
las noticias chegaram a COrumbá, e preciso era. aquelle oflieialcompetente pa.r a do.r aquel.- · 
que eu _o diga, foi quasi impossível conter a: Jt\. parte, . mas sim o comma.ndante. Então. 
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acrescentou esse officia( : Perrot é amigo de · população ele Minas seja de 2 milhões e 500, · 
Ponce, Perrot é allemão. Disse eu : Sei que mil habitantes. 
Perrot é allemão, que pertence a essa grande o SR. JoÃo PINHEIRo-Tem perto de qua
nacionalidade; sei que é amigo de Ponce, tro milhões. 
mas é official distinctissimo e ha ele cumprir, 
mts suas fileiras as ordens da autoridade com
petente.» E assim dei a resposta, que julguei 
dever dar. Onde; Sr. presidente, a minha par
cialidade? 

0 SR. ANTONIO AZEREDO-· Correctamente. 
O SR.. CAETANo DE ALBUQUERQUE- Eis 

ainda, nesta parte, desfeito o telegrani.ma pas
sado ao meu distincto collega ele represen
tação. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE--E O no-
bre deputado atnrma que se approxima de 
quatro milhões. De modo que o proprio repre-· 
sentante de Minas Geraes vem dar força ao 
meu argumento. 

Mas,em todo caso, essaemenda é aeceitavel,. 
acceitavel, digo eu, porque já passou em 
2" discussão e porque fazendo-lhe penetrar o 
principio da equidade, não podemos contar 
com a bancada mineira. O projecto estabelece 

Sr. presidente, passo, agora, a occupar-me ainda a concessão de lotes de terras nas colo-
do projecto de fixação de forças de terra e nias ela União ás praças escusas do serviço. 
vou fazel-o muito ligeiramente . Esta promessa já está consignada em lei; foi 

Apreciado em todo o seu conjuncto, estou promessa com que se acenou no tempo da 
de pleno accordo com o projecto em discussão; guerra do Parag·uay aos voluntarios, mas a 
vejo, porém, Sr. presidente, aqui uma emenda verdade é que isto não tem passado ele simples 
que está assignada. pelo meu illustre a.migo, promessa e,entretanto, era de toda convenien
representante do Espírito Santo, que não me cia que passasse a ser uma realidade da qual 
parece inspirada em sentimentos de equidade. devemos esperar todos os fructos. 
Isto que o meu illustre amigo propõe agora E' indiscutível a necessidade do estabeleci
parece que é uma cousa inteiramente nova. mento de colonias milita.res organisadas com 

Sr. presidente, o methodo que se deve em- methodo nas zonas fronteiras do territorio e é 
pregar para a organisação dos contingentes ou preciso que essas colonias tenham um nucleo 
aquillo que constitue uma lei de conscripção de praças, um nucleo de resistencia e que seus 
ele terra, é assumpto da maior relevancia; o terrenos sejam cultivados, porque assim pa
modo de se constituir a força armada, diz res- rece que teremos um certo caminho conquis
peito a todos os interesses nacionaes. Uma lei. tado no sentido da defesa dessas proprias fl'on
nesse sentido, eleve ser estudada sob multi- teiras, mas infelizmente creio que isto ainda 
plices aspectos e é assim que os povos aclean- niio passará de uma promessa e o meu desejo 
tados, em sciencia militar, ligam toda impor- é que o governo nomeie uma commissão que 
tancia ao modo por que se constitue a força proceda ás demarcações e resolva de uma vez 
armada. Não quero, nem o tempo permitte- estaequestão. 
me, entrar em considerações vastas sobre este E' um assumpto serio, que precisa ser· 
assumpto, podendo, aliás, fazel-o inspirando-me executado com todo o criterio. 
em um artigo que tive occasião ele ler em São as lJOucas consideraçiies que me pro-
uma eevista européa. punha a íazer sobre a fixação d<ts forças de 

Mas dizia eu: o illustrado deputado lJelo terr, mas antes de terminar, Sr. presidente,a 
Espírito Santo nâo distribuiu esses diversos ainda direi algumas palavras ; são palavras 
contigentes com a equidade que devia presi~ sinceras, que me na~cem do intimo elo peito. 
dir essa distribuição e hontem, em ttparte, I Tive occasião de dizer no seio da represen
quando orava o nobre representante pelo Pa- tação nacional que não tinha isso que em so
raná, tive occasião de dizer que a propria ciologia se chama fetichismo elos formas go
emenda era muito generosa para com o estado vernamentaes, penso hoje como pensei ha um 
de Minas Geraes. Parece-me que a base deter- anno; amanhã, como hoje. 
minativa dessa distribuição, devia ser, não a Mas, Sr. presidente, antes ele ser philoso
representação elos estados, como fez o illustre pho, <tntes ele cogitar ele formas governa
amigo, mas a lJopulação de cada um. Ora, mentaes, tenho obrigação de ser brazileiro e 
pela emrncb que foi sujeita á consideração da de amar a minha. patria, com o mais intenso 
casa, vejo que os estados do Amazonas, Matto amor, com o mais acrisolado e ardente pa
Grosso e Goyaz devem fornecer 56 praças triotismo. Membro ela opposição, tenho con-· 
cada um. Si formos legislar para a lei ser corrido para que a cama r a possa. funccionar, 
observada, si formos a attender á despro- porque entendo que este é o meu dever na 
]Jorção entre a população desses estados e a conjunctnra em que nos ach<1mos, nesta qua
importantissima e simpathica população mi- dra difficil que vamos atravessando e na 
meira. acho que o estado de Matto Grosso ele- qual periclitam todos os nossos interesses, e é 
via dar I 7 praças e o estado ele Minas nada por isso, Sr. presidente, que eu entendo que 
menos de 625, e, isto é, admittindo-se que a é azacla e appropinquada a occasião de fazer· 
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desapparecer as dissenções que nos separam 
para convergirmos os nossos esforços para 
um fim uni co: o engrandecimento eles ta pa
tria tão opulenta, em cujas entranhas estão 
inactivos thesouros, que farão inveja ao 
mundo inteiro. 

E' appropinquacla a occasião de esquecer
mos todas essas pequenas offensas que te
nhamos, uns elos outros, ele tazermos um sa
crificio commum na ára da nossa nacionali
dade, porque só assim é que este Brazil tão 
grande, tão rico, onde o céo tem estrellas que 
rutilam tanto, onde o astro elo dia ergue-se 
com tantlt inagestade, poderá attingir a essa 
grandeza a que elle tem jús no convívio de 
todas as nações do orbe inteiro. (Muito bern ! 
11.1ttito bem !) 

O orador é comprimentado por muitos Srs. 
deputados. 

(O Sr. Joc7o Lopes, 1" vice-presidente, deixa a 
cadeira da presidencia que é occup:tda pelo S1'. 
Paula Guimaraes, 3° secre!ario.) 

O Sr. Lallnou.nier Godo:Credo 
não pensava ele modo algum em tomar parte 
nesta importante questão. 

Entrando hoje na camara, lendo o Diario 
do CongT·esso encontrou o resumo ela brilhante 
oração, na, vespera proferida pelo honrado 
depu taclo pelo estado do Paraná, o Sr. Mar
ciano ele Magalhães, e nesse resumo viu in
justiças feitas á bancada mineira, injustiças 
tão clamorosas, que arrastam o orador á tri
buna, afim de provar a S. Ex. que a bancada 
mineira não está fOra ela lei, que a bancada 
mineira não obstante a opposição que alguns 
de. seus membros fazem ao governo ela União, 
está e tem .·estado dentro ela lei. · 

A mesa e a camara são testemunhas de 
bue, quando a minoria procurava não fazer 
sessão e evitava por todos os meios que fosse 
votado o projecto de amnistia, a bancada mi
neira, sempre correcta, dentro elo lei, compa
recia ás sessões e cumpria com o seu dever de 
representante ela nação ; a. bancada mineira 
nem foi solidaria com aquelle elos seus mem
bros que entendeu acompanhar a minoria ela 
camara nesse procedimento menos correcto. 

O orador tem no seu procedimento como 
deputado, desde o regimen ela monarchia, a 
melhor prova ela conducta que. ha mantido, 
fiel aos seus deveres, sem apoiar peoceclimen
tos desviados das normas usualmente segui
das nos corpos legislativos. Censurou o 
obstruccionismo fóra da lei no systema parla
mentar ; ha ele censurai-o agora que a nossa 
Constituição estabeleceu o regimen presiclen
cial pam a Republica. 

Justifica assim o procedimento de membros 
da bancada mineira deixando de acompa
nhar a amigos seus na retirada ela camara, 

C amara V. III 

para não votar o projecto de amnistia aos 
presos políticos e desterrados. 

Passa a tratar elo projecto ele fixação das 
forças de terra. Declam que votará pelas 
emendaR qne reduzirem o mais possível o ex
ercito nacional. Condemna a intervenção que 
tem tido a força federal nos negocios políticos 
dos estados . 

O SR. PRESIDENTE lembra ao nÇ>bre deputado 
que já está dada a hora e que se· vae p<1Ssar ái 
leitur.a do expediente. 

0 SR. LA!VIOUNIER GODOFREDO faz ver á. 
camara qué ainda lhe pretendia fazer outras 
considerações. Entretanto, obedece á observa
ção ela mesa. O que quer é que a força publica 
represente o papel que lhe compete, para. que 
se consolide a Republica, que é unica fórma 
de governo capaz ele fazer a feledclade do 
Brazil. (Apoiados, 11?ttito bem, m.uito be>n.) 

Fica a discussão adiada, pela hora. 
O SR. PRESIDENTE- Vamos passar á hora. 

destinada ao expediente. 
0 SR. 2° SECRETARIO-Servindo ele l 0 , pro

cede a leitura elo seguinte : 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. lo secretario elo Senado, de ll elo 

corrente, remettendo o projecto daquella ca
ma~a autorismclo o Poder Executivo a con
ceder aposentadoria, com todos os vencimentos 
a Bernardo José de Castro, chefe ele secção ela 
secretarh• cl' Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas -A' Commissão ele Fazenda. 

Do mesmo senhor ele igual data, remettend~ 
o projecto daquella camara autorisando o go
verno a fa.zer reverter ao quadro dos officiaes 
em serviço activo o coronel reformado Chris
tiano Frederico Buys, com todas as vantagens 
que por lei possam caber-lhe, sendo consi
derado como se nunca estivesse dada a re
forma alludiela- A' Commissão ele Iviarinha e 
Guerra. 

Do mesmo senhor, ele 12do corrente, remet
tenclo o projecto daquella camara, definindo 
cs direitos '" que se refere o at't. 72 § 3° da. 
Constituição Fecleeal-A' Commissão de Cons
tituiçãe de Legislação e de Justiça. 

Do rn esmo senhor, de 12 elo corrente, commu ~ 
nicanclo que, por officio elo ministerio da mar i
nl'ta, de s· do corrente mez, foi restituiclo, 
áquelia, camara, sanccionado, um dos auto
graphos do decreto elo Congresso, que autorisa 
o governo a conceder as honras do posto 
de capitão de feagata ela Armad<l. Nacional a. 
Adolpho Foetunato Hasselmann, a.ctual aju
clante do inspector da Alfa.nclaga desta capitaL 
-Inteirado. 

32 
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Do Ministerio dos Negocíos da Agriculttlra., I rcZ<\ do Pomb:tl e Silo Domingos do S;tm. 
Commercio e Obras Publicas, <le lZ do cor- b01•a · (S• s~,ãoi , Ma.r:J.gogipe (3" see<.~-lCJ) , ~a 
rente, enviando o requerimento em que J0<1o ultima eleição i1 que se procedeu no e:-uulo 
Gonçalves Peraira. Tejo e João Corrê:~. de da Bahia, no di:\ 27 de junho pr·oximo fi:Jdo. 
Sou1.a, allegam terem ficado invallidos como A' Comnüs,.i.o de Petiç:-J(!S e Pocler·es . 
operarias da Estl-ada. de Fen•o Central de Per- Actus eleitoraes de S. Joaq uírn ue Bicas. 
nambuco c solicitam um'\ pens<lo.-A' Conunis· Rio Bt·anco (2' ~ec(:ão). Ca~tllê, X<\~1\!th (I• 
são de Fazenda.. sec(:ào), Cachoeil-a (I• secção), Pa.'so~ (l • ~ec-

Do me.;mo mini:>tet•io, de igual d:l.t.a, envi- çüo). Bi1;:,'ll{;em (~' e 3• secçõ~) . ü!Jera!;a (~· 
ando o requerimeuio em que .Anadeto Anto- secção), :Monte Alegre (2' secção), Tres-Po:nos 
nio da, Cosk\, continuo d<t Insp~ctol·ia Ger<il (l", 2" e 3• secç0e..~). S. Sebastião do P:tmizo 
d:tS Obras Puhlicas desitL capii:LI, pede ttpo· (1•. 2•. 3 • e 4' secçües/, Carmo do ru~) V~rde 
sentadoria. - A' Commissão de F:v..enda. (-l• ~-ãoj,)lorl'O Velho, Bom-.Ja.ditn da Prata, 

Do mesmo míní8te:·i:o, de ígunl tl:Lta. en\"i- Pont:ll (I' se<."Ç"ito). Campanha. (2" ~e·~r;,io~ . s~
ando o;: l'0queriment·."t:; em que o :u·clLiYisr,a. o ct':llllClltct (-I" ~C•\•1o), Alag-(,.u; (2" s~c·:~.o) . Santa 
portei ro. O ayxiJ::tl' t.ln éfllllpmo.\nr e ~OnLÍI~IIO.~ C;t~h : tl'Íil:L 12·1 •• <('C(;fiOl: flotn_fi tn_ (1." 5L'I.!~~ú) , 
iln. h!:>])~ctun:t G.•t•a.l <.!as Oln~ls Puhhc:l>~ t.h-;;ta. PctJWta.~.S. J<o$c tb Lagv;t.Japa.o (:J" b"sc•·t;ue3), 
c:tpit•1l [>(.'\Iom au;.;-m«·utc. •le Yend!llento~ . -· S. Selm .. o;Lião ll<l~ C·wrcnt.as(2• se<."Ç<1o) ,S. Do
A' Commi~,;ão dt.• Ot•;:amcnto. 111in~o~dt1 ~Innr:. ' Alcgt·e.13ello Hot·izont<•, Dort!:l 

Do ~Iíni,tct•io dos Xq;tdo~ Útl ~f:winha. tlt· de Campos (5"secçii.o). Cnmpo B··l lo, ( !" ~oo;iio}, 
i do conenc,., t·emett.enrlo o t•c·quet·imento Conccic:,'lo (\os Ouro;;:. S. Gon~'alo U<L Ponte. 
em que Antonio Jo,:é )fiLt'(!Ues Z:tmith. por- Olin:•il•n de Ypit·:tn~a.s. &>bastiito •lc Cnimbm 
teit'O e a rchi \'iM:t cl11 C.1lmmi:<S:tl'i:u.lo g-emi tht. (5' ~e::•;iio). Ltmbor,\·. Qnilomi:CJ (l•c 2• s::
:wrn:ula .. pctl t.: au::·utcur.o de vencimentos. - cr;i!cs). Rio P1·cto, C:\ttns AltclS, s. Pedro 
A' Comnüs~fio <.11! Ot·•:•tmento. tio~ Fc•rro~ (I• e 2' s~cç"'"s). Cacl10cim 

Th.~n~tno mítii:;ter io. de igual clat:t. r-e- Ale:,p·e (2" secção), Villa. 1\ova, de Limo 
me~tentlo o requerimentn em que Ernesto C:m- (2• e 3' secções). S. Rita de ·sa.puca.hy (I' re
didn d:1. R11S.'\. ~t'l'enlc tlo commi:>:>:tl'io :.reral cç·uo), Campestl'e (6• e í• 8ecc;ues), S . ,\n
ela a.rmn.da. ,;olidt:J. a.ug-mento· de Yencimen· tonio do Amparo. Alto Rio Doce. Ll\;:(o Santa, 
tos.- A Commis..<ão de Oe<;amento. C.'\ t·ds-Bnrg da 'Vist.\ Bel la. Conceiç:lo 1\as 

Do Sr. Eduat•úo G. Ríbeil·o. !-fOVernador o!o Ala.g-oos, Piedo.de tlo Rio Grondt>, S. Jo..<e de 
eshHlo tio Aml\•onas, de 20 dejunho proximo Al~m Pamhyha (3• e 5" secções) , Bocaino. 
ftnllo. enviando dous exemplares da men&"'.- (1" e 2·' secções) . S. Jose da Va1·ginha. Pm1los 
gem lidn perante o Congresso Leg.islati"'o do i4" secção). Ouro Branco (!• secc;<."i.o). Pcqncry 
estado do .:\.mnzonas, por occas:ã.o ch\ l\Uer- s. José do Picú. Sa.nta Rik'l. ú'~ E.:dt·ema (1• e 
tlll"<~. do m~mo, no tUa 1 de junllo do COt'- 2• secções). S . Domingos da Bócaina. Ri~ do 
rente :tnno.- _-\o arcltivo. Peixe. S. Jc.se do Toledo. S. Miguel do Pn-a-

Do Sr. Coriolano de CarYalho e Silva. cicaha (2" e 8" secçues), Prados (6• see~ão), 
de 1-1 de junho proximofindo, communica~Ido Santo Antonio da La.gôa (I" e ll" sec·ç•1es),,S. 
que, uaquell;\ da.i.'l., prestou o c:otnpromJsso Vicente do G1"a.mrn..1.. Santa Barb:.tl"J., Espll'llO 
constitudomtl, per:tnte '" CtLm:.tr-.~o dos Depu- Santo do Pmt<t, S. Jose de Alem Pil. t~thyb:l 
tados, (Orno gover·nador eleito pelo estaclo do (2" se~o). Serl'O (2·• ;.ecção). Caldtts (l· sec· 
Pinuhy; e I.Jem assim, que. na mesma dat'\, ~iio) , Viçosa. (lu e 2• secçi'oe~). i.\úu· de Hespa
igmü mente prest.Ju o r espectivo compro- nha. (8' secç:ãO). S. Gon<;:alo do Par·á, &tnt:l 
missoo Dt• . Joa.quim Ribeiro Gonçah"es, eleito Ca.tlto.rina, S. :Yligm:l do Anta (6" e 7' :;ec
>ic:=-governador.-Inteírada. •loes), Carmo do Parnahyba. (2a secção), S.·mta 

Protesto dos eleitor·es de Boepeba, contm Anna do Barroso, da ultima eleição u. que!& 
as nrhitrariedades da il.ntiga Ca.mara. :Muni- procedeu no estado de :\llnas Geraes no. ~l3 
ci:pal, nll. eleição li. que se procedeu no estado 30 de junho findo.- A' commbsão de petu;o..el 
da Bahia I<O dia 27 de junho prorimo findo.- \\poderes . 

· A' Commissiio de Petições e Poderes. Requerimentos: 
Actas eleitor-aes de Nossa Senhora da Ajuda Do Dr. Eç-aristo Xavier da Veiga e R~ 

do Bom Jardim (13• seet;ão), S. Fe lix do pha.el Augusto de Freitas, incorporadores . 
Paraguassu (1", 2>, 4;' e s~ secçõe.•) • . Chique- montepio nacional· au torisa(l_o pelo decre~ 
Chique (4• secção). Victnríli. (3• ~ecç-.ão), Cruz n. 741 e 7i9 A de !892, pedindo a conces;aO 
das Almas (5• e 6·•· $ecções), :\íatta. de S. ,João de 6 loterias annuaes; segundo o plano ad~ 
(1•;:!." e 3• secções), .Andal'a.lly (3• sec~~1o). S. ptado para as loterias da Capital Fedel•J.l. -
Pedro do Rio Fundo (5• secção), Cachoeira. A· commíssão de lazenda.. . 

.· (9>- e 1()>. secções), VUh.\ do Conde (3•, 4• e 6'• Da Empreza Gel"alde Ma.nufac~, pedtndo 
• .. secções), Santo Antonio de Arguim (3' e 4' isenção de direitos par<l. os ma.ter1aes e .~· 
···: secções), Villa Nova ela Rainha (l a, 3•, 4a, 53 chlnismos que importaram. -A' com!UJSsiO 
.. e 6>- secções), Ara.çàs (5• se~o), Santa The- de fazenda.. 
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.De fraiH:i~?a_ de Pllllla. f'Oil~<J. C:unL"i'io, r 0 Sll .. )OÃ!J 111!: StQCElll.\ diz que logo :tpôs o 
mn~a_Llo cnp.JtuJ> do exercli)) T1to ~~~ Souzn. J1teto de :.!3 de noYcmb1·o, autorísado pehls l'e
Cunma.o. pedmdo IXI:t.',tmento. d1~ mc1? soldo lar;;',es qnc tinlt:t com o nobre Vice-Presidente 
pela t;tbella actnal. -A 1om m1ssno (le !nzentla. da Republicn,, pelo ap:)iO que lhe tinha dado na 

su:t eleiçilo P<tl'<t o r;:wgo que hoje occnpa, ibi 
ter com S. Ex. pedindo providencias sobre os 
acontedm~ntos que se CSI<\Y<Un dando no es
tado de Pe!'n:11nbuco, c de Htct.o S. Ex. na
qnelle momento deu totlns providencias que 
o orador, ma i.> con hec~dor dos ne·.:ocios da.
quelle estadu. lia\'ia indi"ado. S. Ex. mani
ll':<ou o desojo i nLimo tle não ~-·r :pert~u·b<tda. 
<t ordem pul.tlic<l. e de ser mnntido o ~OI'~rna-

O Sr- .João de Siqueira pediu a 
palan'tL p:U:'<l. enviar á me.;;a um rcqucrim~·nto 
de mlol'Jnil.Ç:~:es no Sr. Pre~idente ([<1, Repu
LUca. por intermedío do Sr. ministro da 
JllilrÍJlhH. 

l:JI SR. DEPL'TAllO - :VIu.s não lm numero 
pnmrotar. (Ri.<o.) 

0 S1~ .. JoÃo DE SrQCEm.-. di~ que quando 1lor; ·c disse m:ü,; que si o i•nt:1lhão tle in!:tn· 
tlle:.ml'n occnoiiio se YOUt!'ú. Todos os di11s ''"'t'·' nu·ia. eliega··~~: n lll'p.n· o :.iOI'l'I'n~dor. cllc 
:t C:unn1·:1 di~cut.indo ouh~.1s m:w·rias. e,entre- dcix;tri:l. de ~PI' l'ie.--Prt~sírlcni.c tla. Hepul;lica, 
lant(J, uiio ha numero ; ao mcuo;; fica consi- Xes;;:> ncca~i;io, di:;~e S. E:-::. qw~ quo ria ou
gnat!o o pt·otesto que faz solJt·e o modo 1 [,~ Yil' 11 ~~·:n1d·:• dwl> dt• p,.,.,,nmlnll'o, 11 ::;1· .• )(•$lÍ 

l'r(lct~let·. ,·egnndo dizem. 1.\11 podel' puiJJit:O ~[m·:a.n•>. 1.· i.lbst• rpw " !ü1·i:t por int,•rJut•,UQ 
relar.iqmcntu a gntv~,; <tcontecimento$ r1ue de 11111 d:·,.cno lnini~t.t·<"'· Etllit 'J o n1·atll 1l' to-
idt<•lll tintlo no paiz. mou n. lilit·I·d:"li' ,:,. dizer a:-;, J·~x. qtw uiiu 

O eontia,;,,,. JHliÍi o ""·'ta.,; milli,;l:to:-;. (/,'is•:•hr.<,) >e;! r·~querimeni.o nrrcl t;>m o fim de hos-
Tili~:ll' f'~te ou aquellc grupo que ~e debate O St~. F1:.\XC:I~1.·n C~LICI·:I:I•>-0 Hllht•t.• rlepu
no J,'l';trlllc e~taúo do Rio Gl'<LIHlc do ~~~~: tem t:tdo lhi n j)I'ÍinPiro 'llli' iuH·ntou a,; • 1 ••JU.I'i~C,es 
por lim prinr·ipal f<u:et• Ycr ao paiz r}lwes o~ ne:'tl~ pair.. 
le~ir.:mo;: respon~n.Yeis p<>lr·s factos que se u•em o ~I: .. Jn:\1, 1,1, :-;1,11 ·1.;11 :.\ a fn1·m•• q 1w t.1>111nn 
datlo de8:le :23 d.: tlO\'embro ;tLt\ l1oje. e~sa libc:r1 tu.~li.• pt1t·qu 1: ,:;1])i:t 1pru dk li:tYit\ tle 
. S:the a rn<'~a c· ninguem ignor3. por ussim sc1· tJ·:tllidt'• p1·los Hre~J·auunas mitJ1stHi:ws; 

dtzer. os·fllztlumentos flUO se d:mm n:1.s capi- ~ahi:l. ([UI' aquill" qnr; t·nt :::111t_ ..-ualade-m_:t~
l~es do;; est}.ldOS, j)OI' OCCct5iii.o da depo~ição de ter :l Ol'I]Cm l]UlJ!i: ':1 . ell:· tt:IO 11 <'l.lllSC:I:(IHI~a. 
•hrer.;os ;.ro,-emadores. pot· rotti';1. c.lt· ;:r;u~ minisu·o~. E po1:(Jll'' nao 
Sal~ a lnes:t per1eitamente o apoio (]ne deu 11 :witJ. rlc dize!'-lhe i,.;to, ~poiado n:t e~tuna que 

a m~nnlHt do Amazonas o. o respectivo g-oYer- sempre ll:e c:m:<;l.!_!l'llll e que o St·. marechal 
nauur.;. Floriano ll:io llOtli:t pt:II' em dU\'ida? . . -

R'::;es oíficines U.eb;.aram de pass:1r por con- Poi~ 1Jem, pcrame o. no~s:~ Cons~Ltmç~:o o 
selh.o de ~uerra. porque deziam e,;tar d~ pos~~·~ respon;;~mll por tcdos t'i'.~cs Jac~o.~ ll. o VICe
de lal:tO~ que iam ferir o. lwnl':l. doS;·. mini>- Presidente rla RepnhliC<'l·. ~hs c pos~n·el que 
rro da marinha. E a mesa i;tmh~m sabe que. a na(:ão um •.tk1. !'e:vliqnirindo :1. sua hbel'<htQe 
no RiiJ Gr,tnüc do Su!, l!amlo-se :~.lucüt entré e autonomi;;., queiJ'a, punit· aquelles qu~ :>ao 
os part:do~ politicos,a força. publica, em ,·irtnde nr<l<Hleiramente re;;poman:~ }JO!' c:ste~ Iactos 
db!t; te!egr·J..mm(l. do Vlce-Presidenre da Repu- ,-., neste caso. tem logttt' o seu requenmr;nto 

1c~. o.p~wu o governador que os populare.-< par<t üv.er baix:ar ;\ yiseito. a esse;:; escoml1dos 
haxmm acclamado-o Sr .. Julio Lle Castilho~· inimi~o~ Ü(l Repuhlica. A~sim, ter~; o s~u re
e l?go depois de um ou clous dias, a marinh~) querimento pOJ: fim pedir inf01:maçoe~ sobre o 
alh r.•tacionadf1. bom1;at·deava a <:idade tle llitcto do homlardeamento da Cl(lade ele Por~o 
Porto :l.le:,•Te... Aleg1•e. afim de qul' o Sr·. ministro da. ma~l-

G:-I SP... DEPL'TADO-Foi um elo' navio~ nh;1. _nüo _evite o con~elho cle g:ne:!a e ~e In-
.. _ ~ '· -vesbgaç;to, c ess~ offic1ai kra occa.sw.o de ,,pre-

d O~~· _Jo.to DE SrQt'Em.>.. ••• sob o commando sent.'\r documentos e intr·nc<tíes reservada~ de 
0 e<~pJt.,o-tenente ~a!ltos Lara. Or~, .ao mes: s. Ex. quenfío íbl<'lm inspiradas pelo Sr. \·lCe
mobt~m~o que o mm1stro da n:at·tnn~ aqm P!'esidente da Rept\blica para o bom!art~e?-
pu l.r:a\a o telegramma envmdo aquelle mcnto da. cidade de Porto "\le••re. que >elO 
coml~a~dante, telegr(U!]mas d? Rio Gr-ande I trazer ,i perturbação no in~ei'Íor do p<Üzeo 
~tLCiavam que 3.(]\lelle pro~e~1memo era~- no;;so de.~crecWo no estrang~n·o. (3b<:to !Je,n.) , 

h~ de cçnselhos do Sr. m1mstro da m~n- Yem :tmes1, é lido, apomdo para entrar 
n ,t. . , em üiscnssão o seguinte 
.~e mmto t~mpo que oS~- ministro da ma-

f1utou' tem sido mau, tem sido motivo cle•ta.nto Reqtteri,ll~nto · 
u . e de tantas lagrimas de que tem sido 

\'Jctima J. família b!'a.Zileiro. 
<>sa. JoÃo LoPEs-Não apoiado. 

Requeiro que, pot• interme~io do !l;lini~rio 
da Mal'i.n]la, in1brme o St'. V10e-Pres1dente da. 
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Repul;!ica, quaes as ]Jl'OVidencias tomadas 
para a punição dos que bombardearam a ci
dade de Porto Alegce, capital do estado do 
Rio Grande elo Sul. 

Sala das sessões, 9 de julho de 1892.-JoilGJ 
de Siqueira . 

O Sr. A l c i des Lhna- Sr. Peesi
dent.e, havia-me inscripto para, na sessão de 
hoje, responder ao discurso hontem proferido 
pelo nobre deputado o Sr. Demetrio Ribeiro. A 
minha resposta tinha uma paete exclusiva
mente pessoal e, como S. Ex. não se acha 
presente no recinto, deliberei desistir da pala
vra hoje e pedir a V. Ex. admittir-me .á in
scripção, para amanhã,na horrt do expediente, 
tratar do mesmo assumpto. 

O SR. PRESIDENTE-Tomarei na devida con
sideração o pedido do nob1'e deputado . 

O Sr. Zama acha que é sem duvida 
a.grada vel tornar a palavra na hora do expe
diente ; o orador tem a certeza de que nessa 
hora não o hão de interrompP-r os numerosos 
apartes prodigalisados no come<;,() da sessão . 

Não viria hqje á trilmna si pela manhii não 
tivesse lido o telegramma que publicou O P aiz, 
annunciando uma proxima re,roJução para 
depôr o govemaclor do estado da ·Bahia. O 
orador que conhece a indole pacata do povo 
bahiano e o caracter brando dos chefes do 
partido nacional democrata, inimigos ele vio
lencirts, tem parguntaclo a si proprio porque 
motivo surgiram essas novidades, e com que 
fim se passam telegrammas dessa ordem, que 
niio visam sinão fazer acreditar na fa,lta de 
tranquillidacle, na conflagração dos diversos 
estados da Republica. 

Quem se ·preoccurJaria com a deposiçã.o elo 
governador Dr. Rodrigues Lima., dada a 
exactidão do telegr-amma? O pn.rtido nacional 
democrata, não, porque elle não pede sinão 
moralidade no governo e os seus membros 
nem procuram posições . 

Não lla em tudo isso mais do que politica
gem, acredite-o a Camara ; os telegrammas 
·que se estão passando ela Bahia para cá apenas 
visam armar ao effeito. A Bahia não pretende 
1\:\zer revoluções ; e si lla algum interessado 
em fazel-as, esse não pertence ao partido de
mocrata. 

O partido nacional não tem interesse em 
tirar do governo o St'. Dr. Rodrigues Lima ; 
no que elle tem interesse é em expor ao 
despreso nacional os ladrões de votos que 
desde a eleição estadoa.l até agora. estão des
honrando a Bahia para satisfazer interesses 
inconfessaveis. Si :1 Blthin. se tiver de revoltar 
contra alguem, esse alguem não ha de ser o 
governador que honradamente a clirije; a 
Bahia revoltar-se-11<1. antes contra. a comman-

dita que veste roupagens politicas, quando· 
devia envergar a. jaqueta dos mercadores . 
Qualquer homem honesto sentado na cadeira 
de governador serve á Bahia; o que o orad,or 
não quer é que no seu estado continuem a 
governar aquelles que mais justamente po-· 
cliam habitar o pre<:idio ele Fermtndo de Nor0-
nha . (Apoiados, muito bem.) 

O Sr. Carl os Campos- Sr. pre~· 
sidente, preciso justificar u m requerimento e 
um projecto que vou ter a honra de apresen
tar a consideração da Camarn.,motivo por que 
pedi a palavra, esperando dos meus collega.'l· 
algnma benevolencitt . 

V. Ex . sabe que o estado que tenho. a honra 
ele representar, como muitos outroo:;, acha-se· 
sob o domínio de verchtcleira anarchict, desde 
29 ele dezembt'O do anno findo, data em que O· 
distincto, honrado e legitimo governador foi 
obrigado a deixar o governo., pela interven
ção indebita da força federal , sediciosamente 
instigada por 4 .offieiaes ela guarnição, sob a 
inclifferença e mesmo consentimento tacito do 
commanelante, que, arrepenuido do seu fraco 
papel, foi obrigado a metter-se em easa com 
parte de doente, até que recebera ordens de· 
um dos membros elo governo federal para as-· 
sumir a clirecção da junta desgovernativa,. 
adrede e vergonhosamente preparada em casa 
de um alferes elo batalhão por 22 p2ssoe1.S! 

Tomando S. Ex . essa resolução de deixar o 
governo, para evital', como mili tar brioso,qu.e 
honra a sua clftsse, um choque, uma subleva
çilo. no seio do proprio batalhão, onde o dis
tincto governador conta tarnbem amigos . 

Muitos elos meus illustres collegas ~abem 
que o part ido que alli hoje govern<t não é o 
republica.no e sim o rnonarchista, cujos chefes 
acabam de ser illegalmente eleitos vice- go
vernadores, por um congresso, assembléa, ou 
cousa que o valha, composto de 14 inclivieluos,. 
sem côr politic11, sem Ol'ientação e alguns 
delles servidores ele todos os grupos políticos 
que a lli ti vemos nos tempos passados, verda-· 
deiros Ü'<:nsfugas, inclusive um, quasi idiota .. 

0 SR. FRANCISCO GL1CERIO-Apoiado. 
0 SR. CARLOS CAMPOS - Alguns jornaes 

desta capital chegaram a publicar um tele
gramma, em que noticiava haver o vapor 
LaguM elo Lloyd Brazileiro, revolucionado 
pelo seu proprio commanclante, um dos mem
bros elo celebre grupo <l.narchista, içado a ban
deira imperial, julgando já restaurada a mo
mtrchia naquelle estado . 

V. Ex. deve saber, assim como muitos dos 
meus nobres colleg<ts, que o meu estado fôra 
theatro ele uma sublevação reaccionaria do· 
25° bettalltu.o ele infantaria alli aquartel!ado, 
no dia 17 ele novembro de 1889, Jbmentada 
por essa mesma gente , que pretendia dar fugll. 
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=<:LO Dr. Gaspar Martins, que a !li se achava de· 
tido, por ordem do govm:no provisorio; tendo 
à sua. disposição no porto um dos paquetes do 
Lloyd, que se destinava ao sul, ao que o ci
tado doutor recusou, depois de instantemente 
convidado por esses mesmos patriDtas apeados 
·do poder. 

A' prudencia elo povo e á valente inter
venção elo major Firmino Lopes Rego, então 
capitão, e do major Santos Dias, hoie coronel, 
que com alguns inferiores e ca.detes consegui
ram nas ruas ela cidade, atacando á mão ar
mada os soldados revoltosos, suífocar o movi
mento, devemos o ter-se evitado o derrama
mento de sangue e até o saque. 

Os dons vice-governadores que acabam ele 
ser tão grotescamente eleitos nem ao menos 
levaram ainda á imprensa a sua aclhesão á 
Republica; ao contrario, ei~ como sa exprime 
o primeiro. que é o chefe desse partido, em 
ar·tigo transcripto na Republica de 23 de abril 
.(lê): 

« O Cambio !-Parece incrível que a nossa 
praça tenha chegado ao de3esperador estado ele 
encontrar-se com o cambio ele ll 5/8 ! 

E' ele mais ; para onde caminhamos ~ 
Para a fome, para a miseria, si o krach 

.Prophetisado pela Sr. Elyseu Martins, em sua 
Tribtma Poputm· de 31 de outubro ultimo, não 
for evitado pelo Sr. Vice-Presidente da Re
publíca, que, assumindo o goverüo a 24 de 
decsembro, até hoje não conseguiu evitar a 
.quécla do cambio, que, daquella epoca para 
{)á, dá aonteio circulante nacional um valor 
cada vez ménor ! 

E' preciso que o povo não se cance ele es
tudar os homens que governam e vae com 
vistas ao Sr. Machado o seguinte artigo ela 
referid~t T1·ibuna elo Sr. Elyseu : 

«0 Cambio-A 13 3/8 dinheiros por 1$, des
·ceu hontem a taxa do cambio na praça elo 
Rio de Janeiro ! 

Isto quer dizer simplesmente que o I$ bra
zileiro vale apenas 459réis; ou,por outra, que 
mercadoria cujo valor ao par seria. l$ custa. 
hoje 2$, e isso sem fallar nos 50 "/o ad.clicio
naes em substituição aos direitos de impor
tação em ouro ! 

E' a primeira vez, desde que o Brazil existe, 
que desce a tal ponto o valor do meio circu
lante nacional. 

E' a primeira vez que o descredito attinge 
a tamanho gráo. . 

Temos passado por formidaveis calamidades 
seccas horrorosas, epidemias,a grande e longa 
guerra do Paraguay; mas nunca nem mesmo 
no auge desses flagellos, desceu ao ni vel em 
que se encontra hoje o padrão da nossa moeda 

Entretanto (força e recorclal-o), por occa
sião do levante de 15 de novembro, o cambio 

estava acima elo par, o paiz nadava em ouro 
e o papel tinha agio. 

Em dous a.nnos de desgoverno, de clictaclura 
infrene, reduzem o povo as agonias da fome, 
á extrema pobreza, e diminuem ele metade 
o valor da riqueza publica. 

E rotulam tudo isto com o irrisorio dístico 
-ordem e progresso ! 

Onde o remeclio a tauto descalabro ~ 
Não o vemos no systema que nos impuze

ram. Nem no povo, quantidade negativa nesse 
systema, nem no gover·no, mixto ele absolu• 
tismo e fraqueza, á mercê de qualquer bando 
armado. 

A situação é, pois, irremecliavel, 
Si ag-ora; com uma colheita de café enorme, 

o cambio desce a 13, limit9 nunca attingiclo 
desde que existimos como nação, que será 
amanhã quando esse producto deixar ele in
fluir nas transações~ 

O kmck será geral e inevitavel.» 
E são estes senhores quepretendem dirigir 

a opinião publica no paíz ! 
Pobre Republica sonhada por Benjamin 

Constant e tão esphacelada por seus clíscipu
los, que, cegos de ambições, tudo sacrificam, 
até as proprias icléas, e entregam-se, no cu
mulo ela. incliíferença., aos mais arraiga~los e 
despeitados monarchístas ! 

Preste, Sr.Machado, bastante attenção para 
os seguintes períodos do citado artigo: 

E r·otulam tuclo isto eom o irTiso1"io distico 
-ordem e pr·ogresso ! 

Onde o remedio a tanto descalabro? 
1Vao o vemos no systema que nos iÍnpuzeram. 

Nem no povo, qt~anticlade negattva nesse sys
tema, nem no gover-no mi.vto, de absolutismo e 
fr-aque~ a, á mercê de qualqt~er bando armado.» 

O 2" publicou no dia 12 de dezembro, 27 
dias antes de fazer parte ela celebre junta go
vernativa, um artigo no qual manifestava os 
seus sentimentos monarchicos,e censurava os 
republicanos por terem recebido, sem salientes 
provas ele sentimentos, a notícia da morte elo 
ex-imperador ! 

Sinto não ter nesta accasião o artigo para 
ler. 

O proprio governo federal, o Sr. Vice-Pre
sidente da Republica tem provas de muitos 
destes factos e tanto é assim,que V. Ex. man
dou transferir e retirar os officiaes do 25" 
bcttalhão que subornaram soldados para a se
dição, reconhecendo, ipso facto, essa indebita 
intervenção. · 

O actual Sr. general ministro da guerra 
que. como commandante do districto, alli fôra. 
synclicarf<t dos factos occorridos, levava com
.sigo para Curytiba um 2" tenente ele artilha
ria, commadante de um destacamento na 
fortaleza de Santa Cruz e barra do norte cla
quelle estado, por haver revolucionado o seu 
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destacamento, ameaçando metter a pique 
qualquer embarca~o suspeito.\ que :por alli 
pa.ss<W<l. para a o:apnal. . . 

Ho.ie este otficml acha-se novamente allt, 
como deputado ao t1.l Congt·esso. 

O que entretanto e mais est.mnho.vel e de 
admirM'. Sr presidellte, r.'. que e~sJ.s transl'e
rencias fl.cat•am sem eft'eito, com a ida do 
emiss<tt·io do go,'erno, lio,;c gx:n·e:-nadot', pela 
simples razão de que u.indtt se pl'eCÍ$0-Ya dos 
serviç .. s clesses officiae3, todos investidos, de 
acco:rtlo com as suas <J.mt..içõ~s, em cargos in
teil'ament.e civis dz toda confianç.1. e esca.nda
losament8 remum•ra.tlos ! 

E' pl'indp;thnente sol,we este:; 1hctos que 
versa o meu requerimento tle inlorm:wl)es. 

emp~ego intciremente civil, tudo contra a Jei 
que e bastant~ clara. ' 
. M:'..S, Sr. presidente, si este offichtl !ora 
w.mb IJl mn dos t:~.es cabeças da. sedl{:ão ! 
Fmalm~nte, o ea,>itão Servilio Josê Gm\· 

çal:~s. qu., para. a.lli 1:.1ra. como pre:eiro ue 
pohcm., COll). o_ enu;~a.t:io. e que. como ,já ,!isse. 
a.caJxt de mtt m:u· _vrolentamente o [>t'Ollrie
t·~rlo e l'\!dacto1~ do .)ornal .Dist>·acç,7o, pÍ·ohi
IJlU!lo que esse J:Jrnal contmu~e . '' puhlicar 
a.rttgos .contra a sua p ·s...o:oa; póde continuar. 
per:;;-t~nto ao govern:>, nesse car::ro ciril. com 
~re.Jutzo elo cargo que e:xerc?. n<t ~c ... I;~ mi· 
oJt::r e· em mani!esta inc~lllp:ttibilidade. qunml" 
hOJe aquelle esta.clo esti~ considet·::dl' pc1t.1 :m· 
verno c >mo legn.lmeute organi~ado f .. 

C! SR .. THOMAZ DELFIXO- E o pap~~ o!es>c 
emtss:trlo ? · 

O uU'ere$ Bril.z.liano Alves do ):ascimento, 
um dos u.nu.rchistns. achn-se c;ommanclamlo o 
cot•po (le polici;\ e lll!l'cebcndo todo~ o:> venci-
mentu~ ; ... 'l'rac-~. das runc~tíes do sen posto. ~SI~-. C.\JtLOS C:DlPO!>-Çl p~pel 1le:::~e o!:ll i>· 

O c:tpitii.o n.omnaldo dl! C..'1rmlllo Barro~. sarto !.ot_D.ll ~ t~mmtl!l'Inechllt·ío. pOt'IJlll' u ~ll
cnetll'1'~;;tulo t!;~S l!bl'J.S. m!Jital'!:l$. f\ora nomeado Ye:·n_o .~ltzm. O<l? s;_~ber tlP que I :MIO :•d tt ll"a·sc 
pal~t o o:iu·go ole directot· dtl ios:.cucção publica. a. optlllaO da. J~;.uort:~ do es.t~tdo. <i vL>t:t do >eu 
e 1>J'Oii!$>Or do g~·mnnsio ou escol<• do estatlo, est."'\~O a.narchti".., pots a ma.tor ptlr b olas lnten
exercelllb-os :t:x:umulativamente. t-om todos dencms ·~utlC<l reconheceu o gOI"erno da. juntt 
os seus vencimentos militares, contra'' lei. goverJ.ltl,ttY:.t. . 

Este oJficial, p;)rém, é merecedor de todos . Denclo._co ·no disse. á '·ndebit.t e sorrateira 
esses Ih.íot•es, porque Jut•a um dos que ma.i~ m~erv~nçao Lle um dos membt·os do go,·ento, 
trabalhou pnrn. a. consecução do celebre úan~J fot . o tllustr.~ governa.clor Dt·, ~nuro )Hil!er . 
que deilolnlnam l'e\·oluçüo . Devitlú á íalt~_ue ob_rlfl:ldo a cle1xar o seu. lXIsto, ~tzendv : t-ss~ 
gn.rnntit\.s que ahi ha desde essn occasw.o, m1mstro que elle ltaYH1 a~hertdo o golpe de 
ucab<\ esse ofiicia.l de intimai' em plena l'Ua o Esta,Jo, qmtndo, no contro:r10.: bastante con· 
proprietario do jornni Disl,·acçiro; do mesmo c:_orren elle par_a a. r~íoluçao de 23. de no
mOdo que o f :z o capitão preí'eito de polici!l-, vembro, como <liS:::-o tem proYas o prolli'lO go
como passo a. provar à camar::t, para que nao verno. 
esct•eíesse contra. sua. pessoa. O Sn. Tnoll:.u DELFL"õo- Apoiado. 

~is O qu~ pu~!i~u a G,,ze:a d~ Sul de Z8 0 SR. CARLOS C.o\.1\IPOS- 0 actuaJ gorer-
de JUnho u lttmo (.<!). na.dor tenente ~fa.~.:hado fõra daqui etn-iado 
~Sem c'miilentarios- O ~osso collega prO:- pelo Vice-Presidente da Repub!lc::t, como ~mis· 

pr1etario da_ Distt·acç,!o Yem ante-l~o!_ltem a s~rio, para pt•ocurar conciliar os p•wtído~ e 
nossa redacçao conta.r-nos qne o <"..lpttão pre- pur-se aol:t!lo daquella que mais apoio tíre~ 
feito de policia. em plena rna. o atacara., do estado. Mas, longe disso, S. E:t. ibi <laqui 
ameaçamio esbordoa.l-o si, na.quelle jorna.l, convencido de que devi<' proceder de mod~ 

• continua...~m a ser publicados artigos corttra diverso. não obstante ter certeza. de que 
sua. pessoa.! .. tinha. de governar com a minoria. . Niío leroo 

Não commentar~mos o .facto. muito tempo para S. Ex. conhec~r o erro qu~ 
O publico que o a.juize em toda. sua gravi- commetter-a. porque na eleir:.ão que fizeram 

da.de·. » pa.ra o novo congrasso elle sú pôde olJter a 5' 
«O .aba.ü::o assignado, proprietaflo e editor do parte do eleitorado ! 

periodico Distmcç•io, ac11:mclo-s2 ameaçado Não obstante, S. Ex. continuou tt cercar·~ 
em. sua liberuade si conti-nuasse a. lJUblica.r o desse grupo, porque sa.bia que, com o p:u:tido 
referido periodico,. ve-se na rigorosa necessi- republicano, jamais seria eleito ,;overnador do· 
dade de suspender. a sua publicação, por lhe estado. · 

• ser vedada a liberdade de imprensa.. o sa. Tno~AZDELFIKo-Si era um intrw;o. 
D~terro, 28 de junlio de 1892. -Joaquim o SR.. CARLOS CAMPos- s . E:t. é um silll-

·-Margarida.» · . ples tenen~,como eu sou um simples capitão; 
O-.tenente Francisco de S. Bra:z.i.l, offi.cia.l do porém S. Ex. e ambicioso, tem grandes n..~· 

25~ batalhão, no pleno exerci cio ~e suas func- rações e o cargo de governador · convida., teJJ 
ções é nomeado, pelo.governador, professor do bom subsidio e S. Ex. , como tenente _de ca· 

· gymna.Sio, accumulando assim 9-5· vencimen- vallaria, não póde ter commissão mmto ren· 
· tos·gera.es dessasfuncçõesJcomos de professor, dosa~ · .. · 
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Infelizmente, Sr. pre3ideute, e3tamos no estudo que tem d~ fu.zer. ( :lftútll be,n, ., ,uito 
período da.~ n,mbições, ('O fiO lm pouco dis~e o· bcn~: o oJ·.,dOl' ,; comprinw1ta-lo. ) 
meu illustre colieg<\ pel<t Bahia., o Sr · Zama; Vem á m2sa, e litlo e apoiado para entra-r e isso o que domina em toda a parte e o que em discusiio o s~guinte 
explica. o procedimento de;;Ieal de$S~ meu 
camarada, que Msirn abnsou da confi.;J.nç<1 em 
si depositada por alguns companlleh'Os de 
classe e repn blicanos. 

Requeiro que, ))Ol' interrnedio tlo .Ministerio 
O SR. TIIOlL\.7. DELFlxO - E p2lo proprio da Guerm. 11 Potlce ExecutiYo inti1rme: 

governo. 
1". p<>r ordem de quem 1hram abonados touos 

O SR.. C.\R.LOS CA~tl'OS- Is.....:o não estti. ainda o:; \·enc!mento~ rnilitmoes do aller.•s de'iutitn-
bem vel'ifi.cado ~u tirado a, limpo. tm·ia B:':.tzili:ulO ,\llies (lo NascimeDto. n.ctu;tl 

Eis. fin;l lmente. Sr. presidente. o requeri- commn.nlh\nte llo corpo ti e policia de Santl\ 
mento que tenho a honrn de tLpt•csenutr ú Catlmrin:t, c quem o :tutot·i8ou a. tt•:tzet· 110 
mesa. (LJ ·l :;e·, unilot·me do ~::xm-ci:o a;; di\·i:;;.ts r.le tenente 

PaSS<\llUO ajtJStifie<tr OU i\ [Untlamentnr O CDI'OlJ\'.[; 
meu JlrOjPct.o, tenho a t.lizet•,St· pr~slt.l:mte, que :!'. 1:tn C( ll l:! lei se bn~eoa o uuni~n·o d~•. 
em uma das s::o,;sücs ulrimas. uw do~ meu~ i!- gnet't':l p:w:t a.nl.ol'is:u· '' 1-!o\·m·n: ~,!ot· •l•> me$ mo 
lu~trc-~ colle~us. rept'l'SCIIt:.lllte wta, Daltia. l'~Uulo a unm::a•· • . •em tu·e,jnbo do" \'tmdrncn
apresentou fl l:Ollsidet"<l4;;io d<1. Ca.mam 11111 p•·o- to~ In ili t,:ll'l!~. •• t:apit:'to cnc:tt·t•.•g-;.ulo d;~., obra~ 
jcc!Q ,te lei, t'l:Org:J.nisando a. guartla nacional mititat'•JS do d t<ll.lo c:<t:tdo. pa.t~\ cxet-cer :te
da. Republic.'l.. · I cntnul:tti \';lmentc ús caq:os tle (lll'I~Ctor d:t 

J;i. ness.1. occnsifioestuda\'a.CII estcas.;umptv, iustt•a<.·~:-:Lo pu1Jlic:1 c protes.>Or da gymna.sio 
]lO I' prat~ndcr a.pre<enta r t1m bem mn IJI'O.it- ou e.<ciJ,Ia uo Estado. t~ bem assim p:u';l. uo
cto que tem em \·i:;:t:~ os scl'riços pr.:o~ta.dos Ulcar o t<·11~1lt~ Fmnd:;:w tle S:J.lle.:; Bt·azil para 
por es~:ünstituiç,l.o ao _paiz.o p:1pcl que t.•·m ell:t o cargo de pt·ol'<."$50l' do mesmo ~stu.be teci
ue rcprcs~ntar, l;m litCtJ dn no;sa. Constitttiç;lo, mento, :tcctllntthtntlo tt:< l'nncções do seu posto. 
aorganis;J.~:ito das inst.ituiç,ôes milimre.~ moi.ler - como alfi_c i o.l- atT\:gím~nttttlÇJ; . 
nas e, fi11<1lmente. o modo por que o :;o- 3', ate quando o g:overno :pt·etende con
verno ~e h?je a consi~era; pudes$c. cltt,}'· sen~ir que o cap_it:io U.o .~uach·o. cxtt·nnume
lhe, ll;J,Q stl tt conven;ente r ;!Ol·ga.nJsaçao ~·arw do exeretto Sel'l'l l!~ Jo.se <?onço.lv:-es. 
ger:1l, como ta.mbem :\ colloca,;se · ao tnstructor U(;l. escJla mih ta.r dPSta ca.ptt.al 
abrigo dos abusos dos homens de governo,que, exerça. o C:J.r-,;o ci l'il de p1-efeito de policia. da
sempre promptos a interpretar, a seu modo. quelle estado. 
asd leis que nos regem, commettem toda- s~ríe Sala das sesroes, 12 . de julho de l89.Z.-
e violen.:.ias, conforme todos os dias presen- Cartos Campos . 

ceamos nesta .capital, onde o governo, fóra 
da iei, pa.rece explorar os seniÇQs daquelles Fica so.re a me;a ate ultel'ior deliberação o 
q~e a ella pertencem. paralis;tudo as ind ns- seguinte 
tr1as e obrig.tndo a muitos cidadãos, que não 
teem consciencia.ue seus deYere~ e dos seus 
direitos. que desconhecem as mais rudimen
tares prerogativas da guardo. nacional, a 

·estarem, quotidianamente, de armas ao bom
bro, como si essa instituição tivesse sido cha
!J!-ada ao aquar tell.amento pelo Congresso Na
elOn~. uniro poder que tem competencia. para 
molnlisal-a, como preceitúa·o n. 20 do art. 
34 d it Constituição Federal. 

O Sa. T.aowz DELFINO-Està apenas fazendo 
exercicios. . 
. O Sa. CARLOs CA..14Pos-Discorda.ndo em ale_ns pontoS-do projecto que meu illwtre col

"'6a pela Bahia apresentou, tenho a honra, 

da.
Sr. presidente, de a.p1·esentar ã. consideração 

. Cama.ra um outro, na. certeza. de que a 
~daha. pretenção· unica é desejar que a. illus· 

commissão -que· tem de da.r parecer 
sobr.e este assum.pto encontre mais a lguns 
esclar~i~entos que possam secundaJ-a: no 

PROJECTO 

O congresso Nacional decreta: 
Art. I. • A guarda. nac:onal e instiLuida 

para. tlefender a. ConstituiÇão, a liberdade. in
dependencit\ e int.e9rida.de da. Republica., para 
manter a obediencw. á.8 leis, conserva.r ou re
stabehcer a oruem e tra.nquillidade publica e 
para. auxiliar o exercito na defesa. das praças. 
fronteiras e costa.s. 

Art. 2.• A guarda nacional será organi
zada., em toda a União, :por comarcas e a. sua -
organisa.cão s~rá permanente. 

Art. 3. • Na. capital de cada. um dos estados 
da União haverá um comma.ndt> superior, que 
será exercido por general ou oflicial superior 
do exercito do quadro · e1fectivo ou não. a.. 
quem será. conferido o posto de coroneL,quand() . 
tor de patente inferior, e de livre nomeação 
do governo. 
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O seu estado maior compo••-se-ha de: 
1 chefe do estado maior, official superior; 
~ secretario geral, i!lem ; 
~ ajudantes de ordens, majo1·es ou capitães; 
1 quartel-me::."ire geral, major ; 
1 ciruraião de diYi;;ão. tenente-coronel. 

Art. 4." Em cada comarca haverá. uma ou 
mais brigadas de infantarüt, caYallaria ou ar
tilharia, subordinadas :J.O commando supe
rior da ca,pital. 

Quando, porém. o numero de guardas na
-cionaes alista- los na comarc-a. não for suffi
ciente para formar lll'igadn .• o governo poderá 
mandar J'eunil-os para. esse fim á da comarca 
mais proxima. · 

Art. 5." Cada um:t ua.s lJrigttdas de infantt
ria terá tres batalhõe.~ do ser>iço activo e um 
-da reserva; a de ctt ,·aUarla dous r<'gimentos 
do ser1iço acti vo e um de re;;erva e a de arti
lharia mn re!!imento de artilharia de campa
nha e um batalhuo (te o.rtHI1aria de campanha 
do ser•viço activo e um batalhão de artilharia 
de campanha de reser\·a. 

P<tragrapho unico. Cada lJrigada será com-
· mandada por um coronel e terá o seguinte 
-estado maior: 
2 ajudantes de ordens, c11pitães ou subal

ternos; 
2 assistentes. idem, idem ; 
I cirurgião de bl'igada, major. 

Art. 6. n As brig-adas serão distribuídas pelas 
-comarcas do estado, de accordo com a disposi
ção territorial de cada uma, guardando-se na 
distribuição dellas a mesma relação da tactica 
modernt~. adoptada pelo plano de orga.nisação 
da Capital Federal, que baixou com o decreto 
n. I 121 de 5 de de2embro de 1890, e mandado 
observar na organisação da guarda nacional 
dos estados pelo decreto u. 146 de lí! tle abril 
de 1891. 

Art. 7. 0 Os batalhões de infanta1•ia do ser
viço activo e da reserva se comporão de quatro 
<:ompanliias cada um, os regimentos de ca
vallaria de quatro esquadrões cada um e os 
:regimentos e batalhões de artilharia igual
_mente de quatro baterias cada um. 

. Terão o estado-maior e a organisação esta
·belecida nos arts. 3•, 4•, 5" e 13° do decreto 
n. 1121 de 5 de dezembro de 1890. 

Art. 8.". Compete ao governo fed_eral no
mear os officiaes da guarda nacional, obser
vando o seguinte : . 

I•, as nomeações, de.>:de alferes a. te major, 
'Serão feitas sob proposta dos chefes dos 
corpos e informações dos commandantes de 
brigadas e dos superiores, seguindo-se sempre 
a. ordem gradual do accesso. 

Exceptuam-se desta regra os cirurgiões, que 
poder-âo ser e:;colhidos de entre os simples 
guardas que tiverem titulo legal para o exer
cicio da medic:na, conferido ou approvado 
pela! faculdades medicas da União ; 

2". o lagar de chefe do estado maior ser~ 
preenchido sob proposta do commanda.ute su
perior e poderá ser exercido por ofiicin1 m· 
perior reformado do exercito; 

3•, os majores, a,judantes de ordens, secre
tarias geraes, qna.rteis-mestres, comma.ntlantes 
de brigadas e de corpos serão nomeados Jlrece
dendo pr·opostas dos cornmandantes superiore; 
e os officiaes do estado-maior d<\S 1JrL!:ad11s 
sob propostas dos respectivos ·commltnchtnte> 
e intiJrma.çiio dos commandantes supel'iores. 

Art. 9." Os commandantes superiores pre. 
starão pessoalmente ou por procuradm·e~. na~ 
mãos !lo minish'o da ,iust iço., o seguinte .íur~~; 
menta : Prometto, so1J minha honra, ser fiel 
e obediente :1 Constituição e leis da Repubtka 
e cumpl'il' exactamenre os deveres rlo posto 
de commandante superior da. g-uarda Iléicíoo;\l 
que me é conferido ; os officia.es t!o !s~tdo 
maior do commando SUllerior, os comm;tn
dantes ue brigada. e ele corpos, nas mãos dos 
commandnntes superiores e os demais. oiliciaes 
nas mãos dos respectivos commancll'.nte~. 

Art. lO. As patentes serão remett iclas a05 
comma.ndantes superiores, os quaes, depGis de 
lt"nçarem nellas o-cumpra-se-as fi•dío re· 
gistrar e deferir o juramento por quem com· 
:petir; · 

Art. 11 • Os "'Í'asos para os officiaes solicí· 
tarem ns patentes. prestarem juramento e se 
apresentarem fàrdados e promptos par-.l o ~er
viço serão : 

De ·um mez, para os residentes na C:'i,]!iilll 
Federal; 

De dous mezes, para. o estatlo do Rio de Ja" 
neiro; . 

De' oito mezes, para os est.1.dos (te Goyaz, 
~Iatto Grosso e Amazonas. 

E' de ô mezes para os demais estaclos. 
Esses prasoo ~erão contados da do.ta da~ p.~· 

ten"WJ e podei'âo ser prorogadas pelo g·overno 
01.1 pelos commandantes superiores _ q~and? oc
correrem circumstancias attendive1s a 1ttror 
do nomeado. niio devendo em caso algum ex· 
ceder a metiule do tempo acima marcado .. 

Art. 12. Os commandantes superiores ~ ~ 
de corpos da. guarda nacional dos estados !lllll· 
trophes com os de outra. naciona_Iidade, so -po· 
derão ser demittidos dos respectivos ce>rnma(' 
dos de conformidade com o art. lO do deçre 0 

n. 2029 de 18 de no1embro de 1857, dep01s da 
submettidos a consell1o de disciplina em q~e 
seja provada a. sua criminalidade. . 

Art. 13. Os officiaes da. guarda nacional gtl' 
sarão das me~mas honras que competem ac> 
(lo exercito e só perderão os postos : 

1 •, por deml~ão a pedido ; 
2•, quando nã.o procurarem as patentes o~ 

não se a.:presentarem fardados e promptos DOS 
prasos marcados nesta lei ; 
. 3• quando ·se ausentarem do districto do seu 
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oorpo por mais de seis me1..es, sem licen<;.a, ...-e
rifiC:Wa a falta por conselho de investiga<;ão ; 

4", quando mudarem de domicilio para. fóra. 
do ilistricto (ha.vendo espera de seis mezes). 
>em ha-verem solicitado guia de mudanç:.l. na.
quelte J:leriodo ele tempo ; 

pltysica,e com servi~'llS activos nas fronteiras; 
na dcfeza das pra~as e nos corpos chamados 
a quarteis. . 

s•, quando forem condemnad..s por sentenç-.a. 
paS5:tda. ou julgado por crime contra t\ inde
p?ndencht, integridade e dignidade da na.çüo, 
contra, a Constitui<;.ão e fórma. de governo ; 
contl'i\ o livre exerci cio dos direi tos politicos ; 
pelo; cle conspiração, rebellião, sedi~ito, llo
miciclio, falsidade, moeda falsa., r esistencia, 
til".ula üe 11resos do poder ela justiça, arrom
bamento de cadeias, peita, suborno, irregu
larid<\Cle de conducta, furto, bancarrota frau
dulE'liUL, roubo. 1\l.lJríco de instrumentos pn.m 
i'Qtd.~u·. ou 110r algum outro que o sujeite ú, 
p1~süo p:1r deus ou mais aunos ; 

G•. qua.nclo se acharem comprehendictos em 
algumn. das disposições do art . 99 da lei n. 
602\le W de setembro de 1850. 

Art. 14. 0::1 commandantes superiorei'de
Yem. ent.endendo-se pre,·iamente com o go
Yeruo feder;tl, p~star todo o auxilio d<\ for~~ 
~ue lhes 1or requisitada pelos governadores 
ou p1·esideutes par-a. soceorrer algum muni
eip·o do mesmo ou de diver~o estado, no caso 
Lle 1-ebcU:ão, sediç:iio ou qualquer outrlli com
IOOÇÜO. de incursão de ladrões ou malfeitores; 
)XLra escoltar de um legar para outro as re
me>st1.~ de dinheiros ou ele quaesquer eJreito~ 
pertencentE:.<: a: ~.ão, ou para. conduzir os 
pronunciados, condemnados e quaesquer 
outros presos. 

Art. 15. Os commamlantes superiores per
cebeJ.·ão de gratifica~:to mellS<l.l : o da Ca.pital 
Pedel",tl, 250SOOO ; os dos estados da Baltia, 
11erna.mbuco: Rio de Janeiro, Rio Grande do 
S!ll. ~li\r<~.nlüí.o, Minas Geraes e Pará, 200$000, 
e os elos demais estados 150$000. 

Esta despeza correr-à. por conta da. verbt\
Guarillt nacional,-por onde o governo é au
tol'isaclo a íàzer o fornecimento de papel, li
vros e mais objectos necessa.rios ó.s secretarias 
dos commandos superiores, art. 80 da lei de 
de 1850. 

Art. 16. Os officiaes daguardanacional,que 
forem promovidos de um a outro post~. pa.,na
l'ão aqua.ntia equivalente á diíferença. do séllo-

Alem disso. todos os officiaes pagarão, 
qua.n~o tirarem a patente de ~ovo, direito ã. 
quantia equivalente a um mez de soldo que 
comp~tir aos officiaes de linha de iguaes pos
tos . 

Art. 19. Ka p:~ssagem pn.m a re._~>a e na. 
reforma dos otnciaes, o governo obsena.I".Í. 
unicamente a~ clisposiç,ões do decreto n. 10264 
de 13 de julho de 1889. 

Art. 20. Pr·omulgada que se.ja estn. lei, o 
governo expedil•~ immediatamente as neces
sari3.S ordens afim de proceder-~e em toda 
União ao alistamento· dos guarda.-> naciomes, 
de confol'mülacle com os decretos n. 'i22 de 25 
de outubro ele 1 S50 e 1130 de 12 de març.o de 
de 1853, e só llepois disso poder-.i. reorganisa.r 
a guarda nacional. de a.ccordo com n presente 
iei,marcamlo o praso mo..'i:imo de 5 mczes para. 
a remessa do plano de reorgallistl\dO. acom
p;\n \lado da pr<•posta. <los respecth·Oi; officiaes. 

Par~tgr<\plto ltnko. Fciut e~sa, rcorg-.l.nisa.
<;.ã.o. ;:ü por lei do Congresro poder:.i ser a mes
ma alterada .. 

Art. 21. Os c•fficiacs nomeados em virtude 
de organisação !~i ta lle accordo com o decreto 
n. 1.121 de 5 de dezembro de 1890, tornado 
extensi >O ao~ estndos pelo de n. 146 de 18 de 
abril de 1891, conservarão na futura reor
gani~.lo os »ens postos e commandos. 

Art. 2Z. Xoo preenchimentos d;ts vagas de 
alfer~s. tenentes e cn.pitães de companilías, 
que se tbrem dando depois da reorgun~o. 
o go>erno pode1~.l. autorisar o governo-dor ou 
presidente do Estado a. preenche1-as. de accordo 
com o estabelecido nest.:l. lei. 

Art. 23. Continuam em ,-;gora lei n. 602 
de 19 de setemlJt'O de 1850 e mtüs respectivos 
regulamentos que não tenham siclo expressa
mente reva®.dos pe1'l presente lei. 

Art. 24. ~Re\ogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das sesslies, de julho de 189'2. -Carlos 
Campos. 

Vüo a imprimil' pam. ent1~u· na ordem dos 
trabalhos os ~guintes 

PROJECTOS 

?{ . 12 A.-1892 

Art. 17. Tanto o sello como o novo direito 
pertecem á receita. geral da. União e serão ap
pllcados áS des~ da guarda nacional. 

Art. 18. E' prohibidaa concessão de honras 
de postos da ~arda nacional ; e a melhoria 
~a reforma so poderã. ser concedida aos otli
ctaes que forem reformados por incapacidade 

Dctermitlet os ca.<os qt!e reclamam o e;npr6fJO 
r.w r;te«rrla nacionat ot( milick! ci~>-ica da. 
U11iiia e CVJ.lrellcs em que 1JOderá se;· eU<~. uti
lisa.d<' ou ;Mbilisada pelo Prcsident~ de R~~ 
b!ica, e a<rto;·i~n a o1·ganisaçitO llo ,·e.•pech'l)() 
seruiço seywtdo os principias qtt! estabelece, 
com ~oto em "cparado. 

A coinmis..'<10 de constitui~J.o, legislação e 
justiça, em sua maioria., é de parecer que o 
projecto do Sr. Tosta e outros, sóbre a Guarda 
Nacional, entre em discussão, DJL Camara., con· 

C;unnn. V. 111 3S 
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siderando·se como em separado o VDto do 
St·.· Gonç,:J.lves Cllaves, datado de 23 do pas· 
sado. · 

S;thl. d••~ sessões. 12 ele julho de 1892.-0 
presidente Glicerio.-Chagas Lolutto.-Gasi
mil'O Juni~r.-Dut;·n Sicacio,-F!'ança Ca;·
V(tlho. 

Voto em sq:.m·ado 

Na America do Norte, cujas instituiçü~.s ser
vem-nos de modelo, o. Guo.rdaNaciorml c uma 
insti tuiçiio fedet•al e estadoal, que ~ym llQiisa, 
<t um tempo. a sobemnia dos estados, :t hi<-. 
to ri~, a liberdade, o. int<Jgi·idade e a honra d~1 
patrw.. . 

E, realmente, seria deprimente paPa 0 
actua.l regímen si, no systema de descentruli· 
saç-;'io do imperio extincto, maiores que as da 
tederaçii.o fossem as franqnezt\s :provinciae.!,. 

A corumL<:;i\o lie constituição, legisla{;ií.o e em assumptos de expan:llio democl'atictt . 
. justi\~a. a quem 1bi presente o projecto n. 12, O acto mldi~ional á Constitui<•1io do fmpe· 
do oorl·ente anno, regulanllO a compet~noia rio, na crençi'io e nomeaçlles de log<lre; de 
tio poder 1eàeral para organisar, armar, dis- officiaes da Guarda Nacional. sõ reser·van ~o 
ciplimw e mobilisa.r <t Gu.ar(la. Nacion:J.l da. Re- governo cent1·aL a;: do commando s upel'iot·. 
publica, delinindo ig·ualmente a competencia. :.\ttribuindo as demais, como gar:.\ntia o:!l~>ti· 
/lo gove1•no estadoa.l p:.tm a nomea\'ãO daquell~. tnciomtl do sc;t:yo·cc.•nemcrjt provincial. aru. 
milicia e os casos em que a suu. admi nb;tt'i.\çií.o podel'es lo~u.es 
compete<~ esse g·<n·erno. tendo mediwlo ~obr·e Quanto its modificações que õ"L. cornmfssJo 
o referido projecto, e de par~cer que seja elle entende dever sofi'rel' o projecto, reH~l'em-se 
submettidoadiscussão da Camar:), e:1pprovado ell:J.S ao§ unico ·do art. 3", cuja dispmi~ilo é 
com as modificações que expenderá. inconstitucional. 

A commissiio ac<--eita como flmdamenta(iiio Com effeito, as attribni(;ües confel'itlas pela 
tlD pro,jecto os luminoso~ c&nsider·.mdos que o Constituiç-ão noa.1·t. 34 ao Congr~so ~<\CÍOilnl 
precedem. sã.o privativas ([este, o que quer dizer que 

Da feito,a faculdade, que confereaocongresso não podem ser exercitadas :por nenhum O\ltl"O 
:-i'acíonn.l o art. 34 n. 20 da Constituição da podet• polinco, salvo quando a propria Om
Republica, de mobili~al' e utilisat· a Gtlarda stituiç:ão, por motivo de supremo interes>e 
Nacional ou milicia ci >ica, t1•a.z im plicita- social, attrihue accidenta-lmente o ex:et·cicio de 
mente a de instituil·a, o que importa o poder alguma de5...<u.s faculdades a um ouko :poder. 
de a org<:tnisn.r, o.rmat• e dís~í]llina.r. E' uma como se veeifica com relaç:~1o ã decla.t'll.Ç<ÜJ M 
milícia auxiliar ou de reserva no exercito estado de sitio. (Art. 34 n.2l, art. 48 n. 15 e 
para as grandes crises nacionaes, na Yüla in- art. 80.) 
terna do paizou na emergetlcia de uma guerra.- A delega.('ão que ahi se iez ao Presidcnte<Lt 
estrangeira. R~publica vem·firmar o principio que fie.'!. & 

A esse fim patriotico, razão e fundamento fubelecido, nüo se podendo· argumeutur ~vr 
de tal instituição, conespondem our.ros de paridade, nem buscar apoio no art. í8 d:t Con· 
nlio somenos etfic.'l.Ciae , salutar influencia nos stituie<'í.o, para. investir a um podex· constitu·· 
üestinos dos poYos que se regem pot• institui- cional de faculdades que são peculüu·~ ue 
ções livres. ontt·o. 

Assim é que a na<·iio, armada. para a defesa Ora. a mobilisru:w e utiiisaçlio da. Gnar1ht 
u(l. ordem publica e da honra nacionaL torna Nacional pertencem exclusiV<tmente ao Cotr
illolYida vela. nobre missão do exercito perma- gresso Nacional, e nem nas attribuiçl'oes do 
nente, communica-lhe o seu patriotismo e e Poder Executi>o (ar·t. 48), nem em t•ull~ 
influenciada pelo espiríto que anima a este qualquer· pill'te da Constitui~.iio, tal dirBiW e 
mesmo exercito, que, dest'arte, deixa ele ser oonc~dido aoPr·esidente da Republica, a quem, 
uma cln.sse clominadom para se íclentiticar nesse particular,sõmente é commettido o com~ 
com o poYo, na defes<t de seus díl'eitos e llber- mando em chefe das !orças militares do,; :&ia· 
dades. dos Udídos do Brazil, quando chamada;: ai 

E essa ;J.ttl'ibuição. que tem o Congresso armas :pelo poder competente, que e o Con~ 
Nacional, não exclue, como aífirmam os gresso. _ 
considerandos do projecto, a interferenci..'l. E' de .tal graviclode o armamento d<t ~aç•t~ 
dos estados na organisa~<i.o e administra- em massa; interessa de tnl ordem o regnnen 
~io da Guarda NMiona1, ·já pela nome.-.- das nossas instituições, que o legislador con
çã.o dos respectivos officiaes, já pela admi- stituinte só concede essa mediu<~ excep.:io11a· 
nistração della, respeit.u:L:t a competencia fusima ao Congresso Xacional. " 
da autoridade federal, conlorme os preceitos E nem obsto. a faculdade, conferida. no art.~ 
·constitucionaes. n. 7 da Constituição ao Presidente, de decla~'tlr 

Antes, pelo contrario, desses princrp10s e immediata.mente a guerra nos cn.sos de Jll· 
da. índole das instituições federativas. resulta vasão ou aggressã.o estrangeira. E' justam~tr. 
implicitamente o direito dos estados, u.poiado esse um dos casos da suspensão de guranna> 

. em conveniencia de maior valia. con...~itucionaes. 
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Nessas circumstanci<tS, como as ele grave 
commoção intestina, o Presidente da Repu
blictt recebe poderes extraordinarios elo legis
lador constituinte. 

Assim, a hypothese elo § 7° do art. 48 está 
comprehenclida nas faculdades concedidas pelo 
§ 15 elo mesmo artigo e pelo art. 80. 

Parece, portanto, que o · paragrapho unico 
do art .. 3• do projecto eleve ser eliminado. 

Tal deve s~r o parecer ela commissão, no 
entender elo seu relator, o quttl pede permis
são para declarar que <Lssignou o projecto, re
servando-se o direito de emend<Ll-o conforme 
o voto que fica consignado. 

Sala elas commissões, 22 de junho de 1892. 
,._Gonçalves Chaves, relator. 

N.l2-l892 

o seu serviço em caso de invasão ou insurrei
ção é claramente uma parte das funcçi'ies que 
dizem respeito á defesa commum e á segu
rança da paz interior ela Contecleraçilo, como 
p:mder<J, Hamilton ( O Federalista, tomo 2°, 
Cctpitulo 29 ) ; 

Considerando que no citado ~rt. 34, n. 20 
( unica disposição que existe na Constituição 
referente à Guarda Nacional) ou em qualquer 
outro texto constitucional não está expressa 
ou implicitamente contida a prohibição para 
os estados. ele nomearem os officiaes da Guarda 
Nacional e utilisarem-tt ou mobilisarem-a 
para manter a paz interna- sem prejuízo elas 
attl'ibuições elo Governo Federal ; 

Considerando que; nos termos do art. 65, 
n. 2, ela Constituição, é facultado aos estados 
todo e qualquer poder ou direito que lhes 
não for negado por clausula expressa ou im
plicitamente contida nas clausulas expressas 

Considerando que a Guarda Nacional ou mi- da Constituição ; 
licia cívica é destinada a auxiliar o exercito Considerando que, no regimen imperial, 
de linha na manutenção da tranquillidacle tão verberaclo aliás pelos republicanos ele eu
publica, na defesa elas instituições, na ·susten- tão por causa elo vicio ela centralisação, já 
tação das leis fecleraes, e na repulsa elas era reconhecido e solemnemente proclamado 
invasões estrangeiras no territorio nacional; e pelo legislador constituinte (Acto Addicional, 
bem· assim a garantir a ordem política no inte- art. lO, § 7") o direito das assembléas provin' 
rior ele cada estado ; ciaes legislarem sobre a cre.-:.ção, suppressão e 

Considerando que a Guarda Nacional não nomeação para os empregos provinciaes, entre 
poderá cu!f1prir convenientemente a sua mis- os quaes se incluíam os ele offi.ciaes d<1 Guarda 
são patriotica de auxiliar o exercito, si não Nacional, exceptnaclo o de corrrmandante su
fôr organisacla, armada e diciplinada uni- períor ; 
formemente em todo o paiz ; Considerando que naquella época ele cen-

Consiclerando que, no regimen de govemo tralísação monarchica, em que as províncias 
republicano federativo, os estados federados, viviam manietadas, a idéa da descentralisa
si bem que constituam uma só nacionalidade, ção da .guarda nacional, no que se refere ás 
soberana, indivisível. quando se trata dos nomeações dos offi.ciaes, já se impunha tão for
negocias que interess<Lm á collectividade ou çosàmente aos espíritos os mais conservadores, 
confederação, são todavia autonomo~, indepen- que a propria lei interpretativa elo Acto Addi
dentes,. e exercem todos os direitos que pela cional, lei de reacção centralisadora, lei ele 
Constituição não são expressa oU" implicita- compressão das prerogativas provinciaes «pa
mente conferidos á União ; receu acatar o direito das províncias», na 

Considerando que nos Estados Unidos da phrase elo insigne publicista e democrata Ta
Amerira do Norte e na Republlca Argentina, vares Bastos ; 
paizes ele regimen republicano federativo, a Considerando que a lei n. 602 ele 19 ele se
Guarda Nacional ou milícia cívica é uma insti- . tembro de 1850, qnali!icada pelo citado publi
tuição mixta-federai e estadoal ou provincial ci5ta como «Um dos mais audazes attentados 
-competindo á Uniào o direito de organisal-a, contra o Acto Adclicional», tendo por fim ci
armal-a e clisdplinal-a, e aos estados o de mental', fortificar a unidade do imperio, não 
nomear os offi.ciaes e exercitai-os, segundo foi além da centralisação da nomeação elos 
a disciplina prescripta pelo Congresso (art. l • offi.ciaes superiores, deixando aos presidentes 
secção 8a ns. 15 e 16, art. 2• secção 2a n. l da o direito ele nomear os oHiciaes subalternos 
Constituição americana e art. 67 n. 24 da sob proposta dos chefes dos corpos e informa-
Constituicão argentina, ) ; ções do commanclante superior; 

Considerando que a Constituição de 24 de Considerando que, si no tempo do unita-
fevereiro, dando privativamente ao Congresso rismo imperial, « não resultavam inconve
competencia para mobilisar e utilisar a Guarda nientes graves em serem declarados proviu
Nacional ou milícia cívica, nos casos por ella ciaes os empregos ela Guarda Nacional, . com
previstos (art. 34 n. 20,) conferiu-lhe implici- tanto que as assembléas não revogassem nem 
tamente o de organisal-a, armal-a e discipli- àlterassem as leis geraes que estabeleciam a 
nal-a, porquanto o poder de regular o que é organisação e a disciplina», como raciocinava 
relativo ás guardas nacionaes e ele determinar Souza Martins no parecer que apresentara 
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em 1836 na Camara dos Deputados; à (ortiori 
não póde haver inconveniente no adual re
gimen; 

Considerando que, sob a republica federa
tiva, governo de expansão local, em que a 
autonomia dos estados é uma das molas reaes 
do machinismo governamental, é altamente 
inconveniente e perigosa para as liberdades 
publicas e a independencia dos estados a cen
tralisação ela Guarda Nacional nas mãos do 
Governo Federal ; 

Considerando, finalmente, que o serviço da 
Guarda Nacional carece de ser· reformado se
gundo os novos moldes cr·eados pela. Consti
tuição: 

Propomos o seguinte projecto ele lei: 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." A Guarda Nacional ou milicia cí

vica é destinada. a manter a paz política no 
interior dos estados, e a auxiliar o exercito 
ele linha na União, sob o commando em chefe 
do Presidente da Republica ou ele quem elle 
designar, nos termos do art. 48 ela Consti
tuição, n. 3, quando o seu emprego for neces
sario para fazer cumprir as leis e sentenças 
federa.es, reprimir as insurreições e repellir 
as in va.sões estrangeiras no territorio nacioria.l 
ou as de um estado em outro. 

Art. 2° A Gua.rcla.Na.cional, em todo o paiz. 
será uniformemente orgn.nizada., armada. e 
disciplinada., de modo a. poder ser utilisa.cla e 
mobilisa.da com prompticlão nos casos mar
cados pela lei . 

Art. 3." O Presidente da Republica não 
poderá utilisa.r nem mobilisar a. guarda na
cional ou parte della sem autorisação do Con
gresso. 

Paragrapho unico. Não estando reunido o 
Congresso, esta attribuição será exercida só
mente nos casos seguintes, devendo, porém, o 
Presidente dar conta circnmstanciaclamente 
dos motivos que determinaram o seu proce
dimento, na primeira reunião, em mensagem 
especial, cuja apresentação não excederá o 
prazo de tres dias, a principiar do ela abertura 
do Congresso : 

) 

Art. 5° A milícia cívica ele qualquer es
tado, ou parte della, convocada por a.cto do 
Congresso ou elo Presidente ela Republica, na 
fórma do art. 3", pa.ra o serviço da União, 
ficará exelusi va.mente sob a direcção da auto
ridade que houver feito a convocação. 

§ l . o O Congresso ou o Presiclencle da Re
publica é a unica autoridade competente 
para resolver sobre a opportunidacle 'la con
vocação, não podendo o governo dos estados, 
sob pretexto algum, obstar a reunião clella. 

§ 2. 0 A direcção da milícia. pela autoridade 
federal começa desde o momento em que 
a.quella se acha reunida no logar indicado no 
acto ela convocação. 

Art. 6. o Fóra dos casos especificados no 
art. 3° da presente lei, a milícia. ficará sob 
as ordens do Poder Executivo estadoal, que a 
utilisará e mobilisará, de conformidade com 
as leis votadas pela respectiva legislatura, 
quando a segurança publica. do estado o 
exigir. 

Art. 7. 0 O Poder Executivo é autorizado a 
organisar o serviço ela guarda nacional, de 
accordo com os princípios geraes estabelecidos 
na presente lei; devenclo, na primeira reunião 
do Congresso, submetter á approvação deste o 
o seu trabalho. 

Art. 8. 0 Revogam-se as clisposiçõos em con
trario. 

Sala das sessões, ele junho de 1892.-Iqnacio 
Tosta.- Pw&lla Gttiman7es.-Set:erino VieiYa. 
-Artlmr Rios.-Anf!'isio Fiallw.-André Ca
valcanti.- Le?viqitrlo Fi/queiras. -F. Glice
t•io.-R. 1Vina Ribeiro.- Ccoss iano do Nasci
mentn,- ll1. ll1otwa.-A .. Jl1i/ton.- Oliveira 
Pmt'. -Fo>:seca Hermes. -Costa Rudr-igues. 
-.A. Jl1t>1'eint da Silva.-S. Fleury Curwlo.
Ange!o Pin1-,eiro .-r11berto BntrvJao.-Alfi'edo 
Elti.<.-/lmorim Gorcia.-Gonçalves Chaves. 
-Domingos Rocha.-Pau?ino Carlos.- Ce
scwio ll1otta Junior. -Domingos ele Moraes. 

N. 63 A - 1892 

(Do Senado) 
I o, quando houver insurreição ; 
2°, em caso de invasão estrangeira ou 

rigo imminente ele invasão ; 
pe-1 Autorisco o governo a conceder licença por 10 

mezes, sem ordenado, ao bacha·rel Etnesto 
Rt~dqe ela Silva Ralll.os, procu1"a.lo7' sec
cional da RepubL:ca, nu estado de S. Paulo 

3°, em caso ele invasão ele um estado em 
outro; 

4'', para manter a fórma republicana fede
rativa; 

5", para assegurar a. execuç-ão das leis e 
sentenças i'ederaes. 

Art. 4° Compete aos estados nomear os 
officiaes da guarcl<1 nacional e exercitai-a se
gundo a disciplina prescripta pelo Congresso. 

No Districto Federal, o Presidente exercerá 
estas a.ttribuições. 

A' commissão de petições e poderes foi pre· 
sente a proposição do Senado, n. 63 deste anno, 
que autorisa o Poder Executivo a conceder 
ao bacharel Ernesto Rudge da Silva Ramos, 
procurador seccional da Repu blica no estado 
ele S. Paulo, lO mezes de licença, sem orde
nado, afim de tratar ele sua saúde onde lhe 
convier. 
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Nault tem que oppol' :t commissão a esta 
pro~osíção d<t ou~ra camaro., desde que est{~ 
JllStlficado o mo~lYO allel:\ll.liO e J?enhum onm 
acarrett aos ooil'e~ pu bllcos a hcenç~t pedido.. 
E assim e ~e parecer· que s~ja adaptado o al
Jndído pro.1ecto. 

Saiu, das commissões, 12 de julho de !892. 
-Ccoat Zmna, presidente. - Lemwl F.lfw . ..;.... 
F.-e1crico Ba!'(Jes.- Baplista da c'lfotta.- A. 
Milton. 

N. 63- 1892 

o CDngr-esso Nacional resolve: 
Art. I. • E' o Poder Executivo autorisado a 

concBrler no bachm·el ErMsto Rudge da Silva 
Ramo~. procurado1.· secdooal ela. Repul.>lica no 
e:.iado üe S. Pi.\ulo, 10 mezes de licença, sem 
ordenado, afim de trat1u• de sua saude onde 
lhe convier. 

Art. 2-." Revo:;itm-sa as disposições em con
trario. 

Senado Federal. 30 de junho de 1892.
Pn~rfe,!tc J. de .~:foraes B<tr-J•os, vice-presi
dente.- .Tu<7o l>o:d.-u Belfort Viei1·a, 1 o secre
tario.- Gi! Dini:; GaH~art, 2' secretario.
Á11!onio Sico!r?o :il[o,,tail·o l1aC11a, 3" secretado. 
-D~i•lillf/OS Vicanta Gonçalves d~ S:;u~a. 4• 
secretario. · 

N. 38 A- 189'2 

Atllol·i._<,, o fP ~en1 o a d~$,OCJJder e~ quaJ!ti:t d~ 
2:)0:000$ coil/. ~ acq~ti$iÇitJ ele um JWCdio 
uad~ fimccione o t;·ibw1a! do jv.r!J deste! ca
pital 

_Considerando que a Constituição da Repu
bli<;a. na conc:retisaç:ã.o de um pensamento 
emmenremente liberal, consagrou em conceito 
l!l:pres~o a instituição do jury ; 
co~iderando mais, que o funccionamento 

do Tr1~unal Popular imprime á. distribuição 
da.JUStl(;a penal o caracter de equidade e de 
S<:Jl~mne cumpr'imento de um dever altamente 
cinco· 
~~siderando ainda, que no julgamento dos 

cr~miUosos pelos seus pares não p:)de o Estado 
de1xar de intervir para que seja essa suprema 
fuucção exercida com o maior decoro e com a 
mais respeitosa solemnidade · 

<:ilJ\Siderando, outl'Osim, q~e é muitas vezes 
mm sacriticio de saude e de interesses de qual
~treP natureza que os cidadã,os são chamados 
a_elfectividade desse melindroso encargo so
Cial· 

considerando que na Capital Federal a ci
r:-1e que representa toda a Republica, o jury 

'!1 sempre funccionado em _predios não apro-· 
Pl'lados e sem a. decencia e outras requisitos 

que tão legitimamente exige o . Tribunal do 
Povo; 

considemndo, finalmente, que a propria 
Camara dos S1·s. Deputados. por intermedío de 
mu~tos dos seus memuros, ja apr·eseutou um 
prOJecto nesse sentido, autorizando o Poder 
Executivo a tlespender P"-ra esse fim :~,quantia 
que fosse necessaria. e que, além disso, é ur
g-ente a acquisição de um predio, onde possa 
Junccionar, quanto antes, nas condições dese· 
ja•·eis, o jury desta c-c1pita.l: 

A commls>iio de FtLZend<l. e Industrias offe· 
rcce o seguinte substitutivo ao projecto n. 38 
deste anno: 

O Congresso Na~iOtlttl tlccreta: 
Al't.l.·' Fie<\ o Poder ExecutiYo autorizado a 

despender a quantia de 2.50: 000$ p;.!-m o fim de 
adquirir um pr?.dio, não existindo um propt•io 
nacional, oncle funceione o TL'ibunal do .Jurv 
da Gapi t~11 Feúeral. • 

Paragrapho unico. No e1litbio ndquil'ido e, 
depois de dcsal}Pl'Opl'ia~·ões para e:>sc mister, 
só funccionará o Tribunal do ,Turr. 

Art. 2." Fica.m 1·evogadas as dísposições em 
contrario. 

Sala. dascommiss:íe~ . 9 de julho ele 1892.
Mu1·.<a, presidente.- Smnpaio F~,·ra~, relator. 
- Tho,nct~ ,"'Jdjhw - Bczel'rif. - E(hUt1"do 
Gnnç<lives .- Be!lm·,ni><o Cwneiro. · 

N. 38- 1892 

O Congresso }I aciona.l resol"re : 
Art. 1. • Fie<L o GOYerno autorizado a de~

:pendee n ql.H~ntia que for necessaria para a 
acquisiç•ii-o Lle umtt C<tSi\ em que se :preste a 
funcciona•· decentemente o Tribunal do Jury 
d~sta Citpital. 

Al'L. 2. • ReYoga.das as disposiçües em con
trario. 

Sala da..s commi:;.<õer>, 3 de junho de 1892-.
Ancli·e CrtwtlcanJi. -Al·isli<lc~ Lobo.-Thonw:: 
Del{iao.-Far~·ui,); Werneck.-Samp:do Fer
,-a~-Lopes T.·owo.-.'lWJt~.<to l'inha~.- Lui:; 
da ..l.;1d1·ade. 

O SR. PRESIOE:'\TE desig-na para amanhã 
·a segulnte ordem do dia: 

I • parte .(are ú.s 3 horas)- Votação das se
guintes ma terias: 

Do parecer n. 32. a.pprovando as eleiçõe:: 
realisn.d.as no estado de Goyaz, e reconhecendo 
cleputado~ os Srs. João Alves de Castro e Ur
bano Coelho de Gouvêa; 

Do pro,iecto n. 22 A, do Senado, approvando 
os actos do governo referentes aos. aconteci· 
memos de lO de abril e constantes dos decre
tos de IO e 12 do mesmo mez, .com voto em 
separado, e concedendo amnistia a todos os 
cida.d.ãos detidos e desterrados por força do de-
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ereto de 12 1le :tlJt'il do corrente nnno C:!• dis-
cussfio); · 

Do :rut·eeer n 2i. dPxte a.nno. c~nce lendo 
Jicen~·;t :l ü :S1•. depurado Fl"anci~co L'Ol'l'~<~ Fer
reira. lta b~llo pam trata!' de Stl~ ~aurJe (dis
cu~~ão 1Ulic11): ' 

Do pL'O_:ccto 11. 52, deste unno. regulando a 
conces~i'ío de aposemadoria <'Oi> 1\.wccionarios 
publicas. de accordo com o art. -;5 1ht Consti
tniçiío Federa.! ( I• discussito) ; 

Do JI:'Oj~cto 11. 43, deste anno. autorisando 
a al!c ttn>ü do credito supplemen tat' nece~:u
:rio p<l.l'i\. pagamento tlo augmento de venci
mento> aos telegraphi:>tas de I ;o, 2' e ;}o clns:>es 
da Reparti<;.io Geral dos Tel2g1-a.phos. de con
formidade com a. lei n. 20 d~ :30 de üezembro 
de 1891 • I" disc:.:ssüo) ; 

Do lll.'O.ie<!to n. 5.?. cle:;te a.nuo , <'l.utol'isantlo 
a. dt>:;peza .. no exercicio cor1·entc, d:\ quantia 
de 486:Z15$ :p:tt~t :tCI!Ui~içã.G c ndapt::u;:io de 
um pl'l!i:lio para o quartel do regimento <le 
ca•all!ria da brigada policial, para. diligen
cias J.Y.llic:i·· es e para. va.rias obras no C),U:trtel 
da r ua de;; Borbono.> (2' discussão ) ; 

. Do llL'Ojecto 11. 225. approvando, m\ pat'te 
que compete ao Poder L~gislati,·o, o contt'tl
cto celebrado em 3 de fevet·eiro de 1877 entre 
o ~1inistet•io do Imperio do ext.incto l'egimen 
e o Dr. Pn.ltlino Fmnldin llo Amaral (Barão 
de Caniudé). p:tr:t o ala1'gamento e prolonga
mento d01 rua de Gonçalves Dias, d~s<le a rua 
da Pr:ünh1. ate ao largo dtlo li·Iií.e do Bispo, em 
frente tto mar (31 discussão); 

Do :projedo JJ_ -14. Llesté anno, antori::mndo 
o governo a conceder pm.·mis&io i• Companhia 
:Mogyana tle E...~rada.s <le Ferro p a.r;1. constrnir 
uma linha ferrea dupla d:J. est:l.Ç'du ilit R~-sn.
ca ao porto de Sa.r.tos (:?.• d iscussão); 

Do proje<:to n . 50, deste anno. autot•isa.mlo 
o go.-e!'no a. conceder seis me-les de licença .. 
com os r<'Sll2CtiYOS Yencimentos. ao Dt•. ~ia
noel Silva ~Iafm, juiz do Tt•ibunalCi·:il e Cri· 
minai. l'XI.ra. tr<~.tar d~ sn<Jo saude (tliscussã.o 
unica.); · 

.. Do pt·ojecto 11. 46 A, dando p:·o,·idendas 
sobre as promoções de 7 <le janeiro de 1890 
(2• d isen~ãü); 

Do projecto n. 57 A, tle;te <\nno. prohibindo 
a; concessào de honras militares ele olficial de 
ter~a. Otl JUM' a qualquer cidadtio b1•azileiro e 
dá outras providencias (1• tliscussão) ; 

Do Jlt'ojecto n. 16 A, üe 1891. julg:tnt.lo 
digno J.e.~2r tomado em consitlera~i'í.o o pro-

. jecto n. 15, deste anno. crea.n<lo o logar de 
CODferente para as snbstn.ncias chimicas na$ 
<al:fa.ndegas 1le la e2• orclens (I" discussão); 

:·.<·Do projecto a. 08, reduzindo •~ um só os 
~-;~n.adros de offi.ciaes creados pelo regulamento 
>de'J.7 de ja.neiJ.;e de 1874 (art. 2.'3'2 ) e pzlo 
,;~_to:n. Ué 21 de novembt•o de ll:J89, com 
i:~4enQJninação de « Quadro extranumera.rio )) 
~i~~·~sçu.."'são} ; 

. Do prc}iect~ n. 50, c~ncedendo á Companhia 
PlS.CatorJa, ~ul-Amer1cnna os !i.ln)J·;.'s •.l1 
art. :3• ~ ~'e :3" do re~nlmnento mandnuo~1 
ofl~f'l'\'ltl' por decreto n- 8338 de li de d~· 
zembro de 11331 li" discussl'LO); 

Dü lH'I.'~iecto n. 21. cleste anno, iscntun•liJ 
tlos ,tUl'eitos de importa.;-ão e expeuicmc t~, 
o material e machinismo 1lestina.dos il c't•n
Stl'Ueção d:\ Fabrica ele Tecidos Pauli,tn. ua 
coma.rca de Olincla. estado de Pern~mlillt~J 
(l• discussão); 

Do projecto n. 53. concedendo iEen(":io o~ 
direitos ele importa{~o. excepto o 1le « h 
pediente )). para os materiae> destin~•llo3 it il· 
lumlna(:iio de Pimcicab,'\, em S. P<wlt.>, Nn
tract.ad~t por Luiz Yicente . de SouztL QneiM 
(!• di.cu5-.~1ol ; 
· Do parectá n. 28, deste aru1o, inrJelel'irulna 
petiçiio dos commerciante:;: e ill<ht>tr·ii\.eS do, 
Rio de Janeiro eontt·a o imposto <lo rumo. 
crcado pela lei n. ~ ele 30 de dezembro •lt 
18tH (dise:us~ão unica) ; 
Di~us.~ão unica. llo par<>cer n. 21 A. ;tppro

mndo <ts elei•;ües realisad<ts no est;~clu do RioJ 
Grande do N'o1'1e e reconhece depntad,., o Sr. 
Augusto Severo de AlbL1querque i.\fur·anb~a. 
com YOt'l em separado no senti(lO ele sere!ll 
annu\l:ulas :~~ mesmas eleiç-ões ; 
Conth1uaç-~o do. 2• dis.cus.são do proj~t1 

n. 42. deste <tnno, a.utorisando o g-orerno~ 
einittir at~ 100.000: DOOS em aJJOlice~ de 20\~ 
a 1 :000$ pu·a emprestímos às etnlll'ei'.as iu
dnstriaes existentes na Republica, ; 

2• p:\de (<\.s B horas ou antes)-Coniinll<~~il 
da 3·' dis-us~ão do projecto n. 23 "\.. 1'i:rnu(~ 
as forç:as ele tel'r;). part> o <tnno ele 1 S!J:3; 

1• di$CUs;;ão de projecto n. iO. isentando <k 
direitos de importação e expediente todo ~ 
ma.teri:ü e m~tehinismos d~tinndos i~ con~Ü'llolo 
("J.o d;~ ia.bric:t de tecidos ch\ Com:panhht )~!
nufl~ctol>:t Fh minense. situatb em :'\itheiilY· 
no ~t.vJo do Rio de h neiro, e m;tnd:~ re::ii
t\.ür os direitos por Yeutur-.\ cobrae\os; 1 

2• di~eussão do pl'Qj2cto u. 26, cted;a'tlOOI I 
sem eifeito os decret(I:S de 8 e 25 de tlc;:embro 
de 1890. que a.posentn.rillll os Drs. Clncin~~ l 
Pinto di1o Sil,-a e Thomaz de Aquino (;;t;_p;tr ~ 
nos e<wgos tle secret.1.rio e sub--;;ecret.:u·io d.t ; 
Fa.~nld:•de de Medicina da B;\.tlia e rei ut%11~ 
dos o~ m?smos íhnccionarios. I 

I o di~cnssão do prQjecto n. _:?A. deste !illn': . 
determimmdo que o imposto de fumo ~o ~el'l 
co br:t<lo ],leia U niií.o dos estados que nilo es~L v~ 
rem Ol'~'lnisados ; . . 

Cont!nnat;;io da 2." discu~sií.o do pro.J!lll . 
n :28, rc1orm::mdo o plano gery\l elo orç;\lneul~ 
d<t Republic:t e derernúnando o modo , t 
organisar as leis da. .receita e c.!es).lc7.;J. pl1' 
blieas: 

3• discuss-âo elo projecto n.247 A. do Sena(l~ 
Cl'&'l.ndo 11ma. e..<:cola de machinistas no esta~. 
do Par:i.; 
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2• di-;cussão do projecto IL 4-l. antorisando Cost..'t Rodrigues. Hodrigues Femaudes, Hen
" ;;c"·erno <t conceder n Companhia Fõ11Jril In- rique de Carvalho. XOl!ueira. P:wanaguá,Pires 
uu~tl'ittl e Constl'Uctora os mesmos lil.vores Ferreira, Bezet•ril. Frederico Borges, Jose Be
(iln<:edirlos á. Corn.pa.nhh\ Industrial de Cal e vila.quo., GonçAlo de Lagos, :Nascimento. Almi· 
::IJàrmores de Cam:1dahy, ho.ie Compa.nlli:J. Pro- nio Affonso, Pedro Atnet·ico, Conto Cartaxo. 
~Te.'>>O Inclustrial de caranclahy. Sá Andra.tle, Jo:1.quim Perrw.mlmco.Rttymundo 

Discussão unica. dos seguintes projectos: Bil._ndeil'<~. :o\n~hal F~lciio ... Pereira. _Lyrn, 
. . Joao de S1quem.t, Joao vtetra, Lmz de 

1\ . G2, c~nced_end~ a D. Th~t:aza Florentma Anclru.de. Bellarmino C:wneh"', Tbeophilo 
••e C<~ntahce, ~rm<t do r.:tplti:~o de fl'.'tg11ta dos S.1.ntos. Oiticica. Corre:.\. de Ara.ujo, 1 v o 
Fr:\nctsr;o Flavt:.1.no de Ca~t.<•!tce, morto 1::0 do Prado. Olireit;\ 'útlladfio, Leand1·o ~ltt
n;tu~htg-10 do couro\~do Soh,nues, umtl p~nHIO ciel, Felisbello F1·eire. Paulo Arg·ollo. Tos
eqnrmlente ao meJO soltlo daquella lXItente, t tt, Znma. (iarcia Pirc.~, i\'hwcolino ~ío\11'<~., 
~eJ!~mtlo <\ t.1ool~a. .:ter.ua.l; . . . Severino Vieil~t. .Milton. l:'t~tncisco SOclrc, 
~ . GO,_ tr_ansle1·mr.lo p<~l'i\ l\Ia:m Enrtcllce Dyonisk• Ccrqucil'<\, Leo,·igil1lo Filgueiros. 

de Aratuo ~cYes <~ pen~o de_ 2ls.OO l!l en~:te.~ . J'kwiio de s. ~farcos. SeLa.stifLll Ln.ndulpLo, 
qnc percebm sua. l:lllectd<l mn.e. Cru:ohna Leo- Hot'UciO co;;t.•. Nilo Pet:.u1ha.. Urbuno Mar
llolclina. de Ara.njo ~cYe;:. : . conde;;. Ft'Unc,,:t Can·alho, Baptisia. d:t Motttt, 

J\ . 5~ . conceclendo a D. l~emtqneh C:tr· Aldn1l0 nuanabara. Et·ico Coelho. &tmpaio 
neiro tle ::lfendllnç;t F:nu·e, '\'lltYt\ d~ Dr . An· Ferraz. Furouim \Vct•necl\.. Thomru Delfi· 
t iocho ~os S.1.nt11s Faure, uma pensao mem--al no, Antonio Õlyntlto, Bad;u•ú, .lo:i.o Pinhe!t'O, 
de ~00:-,;000; ~ . P:~ciflco ~~il-.~Lt·enhas, Gabrie l ue )fttgttllmes. 

::\. tH. do anno p:~~~do. elevando ::1. 5üs Leonel Filho. Cha~~"'J.S Loba.t.o, Alexandre 
mcn~acs <t 11ensfto tle ; ::;.=;oo, que, independ~nm StocklPr, FL'UllCii'CO \"'ci:;,ra. Lamuunior, Yiotti, 
.:le meh·! ~olda. percebe D. Jo5ephtt :-ratr.osPm!to Dntrt~ '1\icacio, ~I:1noel Ful:;encio. Al'istid.es 
de Casttlho ; :\fa.itt. Gonr·alves Ramos. C;\rlos dns Cha~as, 

N. 2.'í3, autorisando o governo n. mnndar Domin"'os ltoch•~. eost:.~ M:tchndo. Domingos 
p:t;;ar o meio sol~o Yencido e por Yenc~t· a. Porto," Palletta,, Ferreir<t Pires, · .João Luiz, 
D. :\In.r-ia .Joaquma. de .\lbuquerque. YJUYa FI"J.ncisc:o Glicet•io. cesa.rio Motta .Jnniot·, :Mo· 
do capittio I..a.urindo .Jo8~ ill1. SilVeira, D. Rit.~ rn.es B;wros. C3.rvalha.l. 1Iursa., Pttulino CM'
.!\e Cas;;ia Soares, viuYa do capitúo Jo~o Anto· los, Costa .Junior, Alfrédo Ellis. Almeida No· 
~ia Soarcs1 e D. Isabel Hoft'ma.nn, mM do al· gueir<t, Rubiilo .Junior, Brazili? tlO$ Sa.ntos. 
1ert>s Henr1que .Hoffmann; . . C.'l.et<~ouo de Albuquerque. ).fa.rc!o.no ele Maga· 

K. 61, reYm'tendo a D. Hertmthna ·::IIari:t "'<tlllã••s. Edmmlo Gonç~tlves, C.1.rlos CampGs, 
'Ferreira. c..walca.nti o meio soldo e pansão que Alcides Lima, Cassumo do Nascimento e De
percebia sua. mãe D. Virgini:J. Zenamles Fer- metrio Ribeiro. 
reira, •iuva do 1mjor do exercito Pedrc 
Alfonso Ferreira~ 

Discussão unica. do projecto n . 51, cOJ!
cedendo licença. wr um ru1no. sem venci
mentos. ao Dr. Sebastião José Spinola de 
Athn.yde, medico do exercito; .. 

Do parecer n. 145, resolYendo solJr e l\ pett· 
.;.io de Joactuim Al>es Ferreim da G<~nl:J. e 
sua mulher, r econhecendo a incompetencia. 
·do Poder Legislativo para f;tZer nome<H,-ües. 

Lemnta-se ;t sessão ás 5 hort\S da. tar~le. 

Abr·e-se '" sessl o. 
Deixmn de comparecer. com ca.u &'t partici

pn<11., os Srs. Berm~rtlino _<le Ca.mpos .. Justi
nhno de Sel'ptl, .Jo '1~ A ,·elmo, ).h~uel Castro, 
Amol'im Garcia, UetumlJa ,. .Tosê Mariano, 
?lleit'l\ de Vasconcellos, Ponte;; de :Miranda, 
Seahra, Ar·tlmr Rios, Santos Pereiru, Mar . 
nhães Bal'reto. Fonser.a e Silva. Viriato de 
:\Iedeiros. Jacques Om-ique. :Mayl'iuk, .Jesuíno 
(b Albu<r.uel'qne, :Matt:• )i.;tchado, Alvaro~ 
telho, Gon~alves Chaves. AmericoLuz, Correa 
Rn.beUo, Ferreira Rabello, Lopes Chaves. 
Adolpho Gozd.o, Angelo Pinheiro, Carlos Gar
cia, LeOllOldo de Bulhões, Bella.rmiuo d~ Men
donça., Lauro )Iiiller, Lacerda. Coutmllo e 
Menna. Barreto. · 
· Deixftnl de comparecer, s~m causa partici

Pnlodencia do S ;•, Jorro· Lopes (f" ~:ce-p;-esi- pad .. 1., os Sr-s . ~edro Chermont. C!\Simiro J~-
s!dcnte) nior, "\nCrisio Fialho, NeL"'n , Martinbo Rod.rt

gues, Epit:lcio P&.-soa, Tolentino !l~ Carv~ho, 

44> SES.';ÃO E::>r 13 DE JUl.IiO DE l$0~ 

Ao meio·dia procede-se à. cham:J.da, a que Rosa e Silva. Gonçalves Ferreit'O., JuYeneto de 
Tcspondero os SI.'$. João Lopes., Azeredo. Agnitl.l', Amlre 9<~vale;u1ti, ~ph·ito Saa:tto, 
Athavde Junior, Paula Guimarães, .João de Augusto <le Frett.as . Vtlla ,._,~-osa., Pnsco 
:A'\"eliar, Uchõa Rodrigues, Inclio do Brazil, Paraiso, Fonseca Hermes, Cyrlllo de Lem?S. 
Canu"i.o, :1-fatta. Bacellar, Augusto ~Iontenegro, AllJerto Bro.ndão, Oliveil'<1 Pinto, Joaquun. 
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Bre•es. Virgilio Pes..<;Oa, L11iz ~Iurat, Fróes ~ os esfor-ços que, por ventura, façamos no ~n
da Crnz, Lopes Tro~·ão, Viol~aes. Figu~i- tido cl~ firmar aqu~lla verdade, são esfo~~"O> 
redo . . Jacol1 da Patxa.o. Ferretnt Brandao, que ll<tO podem detxll.r ri~ ser considcmdos 
Cosw. Senm\, Monteiro da Sih·a. Martinbo ~forços patrioticos e fecundo;;. (:lpoia1<Js j 
Prado. Domingo:; de 1\Iora.es. Moreira d<\ Silva, Nestas oondições, Sr·. pt·esidente, pas>o à 
C)ncimtt.o Bt:aga. ,_Fleu~y Curad~. Ferna~do analysar ~ par~r tln. maiorw. dn. commis~~.a. 
Snnas. Scltmtd. vrctormo :v!onte1ro, Peretra do qua.l dJscot'<iel , c,analysando os re~pcc:tivoi 
da Costa •. Julio de Gastilhos, Borges de i\ie· considcmado, procurarei a o mesmo temlll 
deiro:>, Asois Brazil, Thom:J.r. Flore:;, Homero tirma.r a >erda.deira doutrina. :\ int<~llií!encia 
Baptista, Ro<:ha Osorio e Fernando Abbott. gue_ cumpre dar ;i. iei eleitor<J.l. <:'.j» r':"tamo, 

E ' lida e sem debate appro>;vl:~ a acta da JU~.ttftca.r o meu \'Ot.o em sepal'a;do. 
sessrw antecedente ::;enhores. pt·oc~deu-.se no Rw Grantle ela 

Norte. em 2t de ma.w de• anno cozTente. a 
PRDIEIRA PARTE DA OR, DE~I DO DIA elciçtio rle nm rlr•put;:ulo n.o Congt·e~;:o ~;1cirr 

nat. p:rt~t pl'(!t!llchct· uma. v:t~:l . •·xi~t<>ntr·: ~ 
ne~t;l elei\'"io liJi \'ntNln o St•: A 11 ;<"\l ~ t.o S<!1'e· 

O Sn. PRESIDEXTE-::\ão IJ:.Jxendo, ll<)r úra. ro !lc .\lbuqueJ'(jliP. ){;lranhií.o pot• -i.GOG Piei· 
numero pa ra. proceder-~e a YCitaç-Jo das m:t.r,c. r.CII"e~ sc;.runllo ~~~crmhl'<X:tt a m:-inri:t ch •Y•m· 
r ias d::t ordem do dia , parece-me com·eni<·nte missiío de peL i~~j, . ., r~ podere . .:. no s.~u p~l'i'i))t. 
aproveitar este interYallo po:t':\ discut ir a~ mu.ht :;e tenolo :.tllcgado de IJl'Or.edente ,,_,11tm 
materias dadas já para :1 ordem do dia, na 0 Pl'OCI'SSf) eleitot•il.l. 
primeim 11arte, que é ate ás 2 horas e nut) A elei~1'io i\lí 1\!i trll. pois. C'Jill tod;t a l'e~ll· 
até ás :l. como >em nos impressos q11e cont~em htridarle. mas :.t. qucs:ão que agom ~e iu,·au· 
a. materia da orllem do dia, distribuído~ nest.'\ u.~ e sol1re t\ qual a ca.mal'<'< ::;e tem de pro-
casa. mmciar. ê exacr.a.mente sohre a incomparibi-

Entra em discussl.o unica o pa.t·ecer n . 21 A, !idade do candidato. que não podia reec!Jer, 
appro..-ando as eleiçües realisada:; no estado do no meu conceito, como t·ece beu, v o !.os elo elei· 
Rio Grande do Norte e reconhecendo deputado tor:tdo do Rio Grande llo Norte. 
o Sr. Augusto. Severo de Albuquerque Mara- 0 Sr. Albuquerque Maranhão e conce;:si~ 
nbão, com voto em separado no sent ido de na.rio de um en!!:enho central no mesmo ei;ta· 
serem a nnulh:das as mesmas eleições. do que 0 elegEm, e a concessiio çonst:.\ d~ 

O Sr. 1\-J:ilton-Sr . pre~idente, a ca- decreto de 12 de dezembro de 1800, que p.'l:'><l 
mara. permittird. que eu occupe por alguns a ler (lê): 
momentos a sua 3.ttenção, oonsiderando que «Deereto n.l.IGO.del2de dezem1ll·o tle!S90, 
se trata (le um assumpto de maxirna rele· concede ao cid:J.dão Augusto severo de J.l· 
vancia. e considemndo t a.mbem que per- huqucrque :IIarJ.nhão garantia de _juros p3ra 
tença <ir1ueUes que meno~ assi(luos são na o estabelecimento de um engenho centr;ü, n~ 
tribuna, exactamente ·porque entendo que estado do Rio Grande do Norte : 
ella. deve ser fmnca. tão 5àmenre aos que, pela: o "eneralis;;imo ~{anoel Deodoro da Fon:;e.:::~. 
su~ intelligencia e illnstração, podem lhe dar · cbet~ do governo provisorio constit uido pel~ 
bnlho e r ealce. exerciw e armí\da. em nome da nação. :m.en-

0 SR. JoXo VIEIRA- V. Ex . IJÕde fazel-o d~ndo a.o que requereu o cidalliio Augu>ro Se- · 
perfeitamente. . vero de Albuquerque 3-Iaranhão, resolYe con· 

o SR . )!ILTOX-Entret<J.uto. Sr. president~, ce~er-lbe autoris~ç.io :para, por si ou compa· 
como se t rata da lei eleitoral c1ue aqui vo-1 nlu a que or~a~sar, estabelecer u~ eng~nhr, 
tàmos ab àa. este anno e u•~ qual fui 0 mais centr-a.l de_ as~ue,\r e alcool_ de cau tM, no.' al~e 
obscuro e humilde collabo1-ador (»<' (J apoiados), do Cunllau, ~ esta~ o d~ Rio ? rande do 1\~rl; 
entendo que não devo deixar sem ltma. con· com a .garaot ta de .JU1'05 de () ;. ao anno. ~ou ... 
.testa.ção 1or mal as idéas erroneas que são con- o ~p1ta~ de quat r o centos cont.o~ ele . !'C~ 
signadas no parecer que 56 díscu~, tanto. (400.000~) . de conformldade com o~ de_~~:~; 
mais quando julgo ser isso do meu dever, ~s .10.~93 de 9 de .out~bro de 18~9 e o~: a: 
desde que Lavrei um voto em s eparado. qne -6 de Junho do corr ent~ au~o. ob~ex:_:~~~,i- .. , 
. faz igualmente assumpto do pl'~ente debate. clausulas 9,~e ~m _este -~~x:am, n:'l~ ~~~i~ 

Trata·se Sr . presidente do I'econllecilllento por Franctsw Glice~10, IlllUJ.stro e ,ecre 
~· !le um deputado ; trata-se: conseguinternente, de ~tado dos negO<?oo da. agr~~ultut"<_l-, co~: 
.. de .salva.r a. ;erdad.e eleitoral que, na opinião mercw e obras publicas, que as:.1m o faça 
· de muitos de meus illustrados colle"as e nota- ecuta.r.. . 
· ,Ji&meote do illustre presidente da commissão Palacio do governo provisorio. da Republiro 
~::d.e· petições e poderes, e a necessidade ma.is dos Estados Unidos do Brazil, 12 de dezembro 
': iDdeclina.vel deste paiz, para. que della. de- de 1890, 2• da Republica. . - Manoel Devdo1·o 
:,~ ·:corl'!lJil todas as liberdades publicas. Assim, áa FoH.seca.-F.·a11cisco Glice1·io . 
~2; ~- : ; . 
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As clausulas do contracto sií.o as seguintes consta. d~ modo algum, que o mesmo candi-
(l~): dt\to sej:t }>resident.e ou director de banco, 

comp:l.nhin, ou em preza que gosn. de f;~ v ores 
aaustl/o., tt 'lue i;c rc,!'c1·c <> dec;·eto ,~, 1.160 do Go,·erno Fedet·;\l. constantes dos§§ 1•. 2", 

tle.;;tl!. dattJ. :3" e 4' do cir.rulo artigo.» 
Ora. V. Ex. sabe, Sr: president e, que a lei 

I. O engenho centrn,l teriL n c;tp.lcidade para d eitoml 9ue accmlmente vig-om diz no 
trabalhar 160 r.oneln.das de c,1.nna. por <lia. no art :31 {/•!} : 
mini mo, durante a saft~.l., oo1cmlada em 100 «Art . :H. Cor.flll'lllC o d iSlJOSto no art. 24 
di(l5. da Constituição, niio 11óde ser eleito deput.:.W.o 

ll. A garantia rle juros de 6 • ; .• n.o anno so- ou senndnt' ;1.0 Con;:rre~so :\acimml o cidadão 
bre o capital de 400:000:) para o engen ho e que ror Jm.•sidente ôu directot' de lk1.noo, com
que 1\tr efit.'Ctivame.nt~ empre:,'<l.do. sr.t·.i. du- panbill ou ~mpre1;1 que gosnr de favore~ do 
rante o prazr, de i!5 annos. Go,·et•no Fcd•·r·aL indicnüo.~ nos nu meros 

IIf. Ao concessionario ou comp<~.nh in. que abaix:o: 
Ol"JlHÜ~ar fkJ.m marcatlos O:' seguintes lll':l.ZOS I" g:nant.io. de j uros.. ou Ot ttrn~ mhvt>nçoies: 
contados da. data ria publiCil<;::to tlo prc5cme 3·• ise111;i'to til' •lil·citos ou r.a.x.'I.S lcdet'ac.~. ou 
decretr, : retl\tCí;.-\0 tle ll~s em lei;; on contt<tcto~.» 

I", ue quatro meze~ 1><1.ra assi;natura do Desde que o St· . Al.buqnct·que :.rat·:tn llflo 
oontl1tcto ; tem um contracto CIIITI o gcovernu a rcl!-

2'•, lle seis mezes paro. a orgo.nisaçiio dt\ com- peitCJ de um engenho c:·ntrttl no H.io Gt·.mde 
panl:ia; do )Jr,t·t~. contr::tcto lltVCJrechlo com a ;,r;• t~l.n-

;}'. lle oito mezes parJ. apresentar,ão rlas tia de juros. Ti.Jrna-s~ .;,·idente que o rctct'it.lo 
plantas e orçamento das obr~.s ; cidadão se ncha comprebemlido mt dispo:;lção 

4", tle 24 mezes para inaugura<;:ii.o cio enge- lega.l _queacabo de let' . (Apoic'd'~~ u n,ro «pl)i· 
nho centraL ,.((.o.,. J 

IV. O concessiona.rio, ou compauhiD. que or· !.\f;IS nllegn um dos tne\1S illustri's colleg<tS. 
ganisar, fica responsaYel perante o go\·erno meml•r-o <I!~ (.'Olll rni~s~o ole p~ti«;<ie~ e po leres, 
:pela. etrecth·idatle 'do forneciménto da ma teria que o conr.ractt:> firmado entre o ;;:owmo e~ 
prin~a contr-actadn. ;:emlo :;u;;pensa. a. ga.ran~ia I Sl'. }Iaranhão est.il. t<v.luco : snptJOnlto (1ue fot 
~jur'OS. si o dito lbrnecimem.o nii.o se ele-ç-a.r . isto que S. Ex: . di~sc . 
a metade de sua importancia. isto ê. a 8.00ú 0 SF~. BAPTI~TA 1,A :\Iorr,~-Foi. 
toneladas para o mesmo engenho, por san·a. _ . . . 
sall·o caso de rorça maior, a juizo do go>erno. O :;,r:._. ) !Ir.To:-;-Sr·. lH·e~Jdenr.c, o contrncto 

.• · não r·st<~. caduco nem pod1a. estar , porque, 
C..•p1_ta.l F~era_l, 12 de dezembro de 1890.- sendo regra em direito e preceito conhecido 

Fra;1~•~co G!tceno.» que oo actos se desfazem pelo mesmo modo por 
P.:.r conseqne nci~ .• Sr. pt·eside~te. fica pro- que ~e f~\t.em . . e tendo tido~ Sr. Alb_uquerque 

YadiJ Q\le o candidato. o Sr. Alhu(Jnerque Ma.ranhao oht.tdo a concessao por n rturle U.e 
liar-anhão, ê conces;;iona.rio de um engenho um rlccrcto, ;;ó _por· !orç-a de outro decreto é 
central no Rio Gr\l.nde do ~orte. e e~ta con- que ~ua 8e poderá tornar caJlum. _ _ 
cessão !oi f~i ta. com fa>ores do Go\·r.rno O cont t·a.c:to feito com o Sr. A. ;vrara-nh<LO n~o 
Federal... esr.áC<lducotarnbem -porque, segundo a propru~o 

O,. B ' ! ..,_, · ·"- , _

1 

in1l:n·ma<~ão do governo, r emettida a ~ta. ca.-
.~P.. APTIST.-1. DA .v OTTA-~ta per . e. ta mar-a no di;t 5 do coTTente mez. aquelle Clda-

mr:nte caduc.1.. . dão. diz o Sr. ministro da a.gricultura, con-
0 SR. MrLro~·- .. . como a honrada maioria I serYa aincla em >i !ror a. concessão que lhe fo i 

da commi~são não p~erú.negar,porque e:onst_a. l fE!ita de um engenho central no. Rio Grande 
d~ ~oe:umento:s officmes q ut: ac-alJO de exln· do ~or·te. visto como tem cum}lrldo -as clau-
ltr a c~~ra.. . - - sula.s do resptctivo <.'()ntracto: - . - . 

A ma10na. da comiUJS-<ao,todana, allega que . As palan"a> ,lo honrado mlmstro :mo as S2-
oco!ltr·acto está caduco. por isso que o ·con- l ~rointts UB): · 
~tonario nã.o cumpriu as condições que lhe ~ «A c.-oncessão ninda não foi declarada c.1.duca 
SilO relativas,e a55im a maioria da. commis...<ão porque os prasos marcados nos §§ 1". 2• e 3G 
formulou de accor-do com a opinif10 do dig-no do. clausuln. 3" do al!udido decreto e respe- · 
deputado que acabou de interromper-me ctivo contracto teem sido cumpridos, J'a.l~ndo 
seu parecer, estabelecendo o seguinte «Con~i- apenas o pa.gamento elo seno para expedlr-se· 
derando » : 0 decreto qne approrou os plll.~?S e orça.men-

< Considerando. parem. a. commissão que o tos pa.t•J. o engenho, que devera. mau~~mr-se 
~dato eleito não esci. · comprehendido nas em dezeti;lhro do corr<!nte anno, na 1orma. d() 
~iç-ües do art . 31 da. lei n . 35 de 26 de § 4G da d1ta. clausula. . .. 
Janeiro de:;ie -anno, pois não tbi pro>ado, nem Ha resposta mais clara e pos1t1va. -~ 

Caln:kn ...-. m 
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O SR. JoÃo DE SIQUEIRA -A lei diz que elle 
.e incompatível, mas a legalidade .•. 

O SR. MILTON- Eis ahi; port<wto, Sr. pre
. siclente, o lJmprio Sr. ministro ela agricultura 
.declarando em papel oificial, remettido á se
.cretaria desta camara, que o contracto do Sr. 
A. Maranhão não está caduco, subsiste ainda, 
está ele pé. 

Si o engenho não funcciona, é porque o 
prazo estabelecido pa.ra complemento desta 
condição vae até dezembro elo anuo corrente; 

. o Sr. Maranhão até lá tem o seu direito par
fclitamente garantido. 

Si um contrtccto nestas condições pócle jul
gar-se caduco, conforme afiirma o honrado col
lega da commissão de petições e poderes, então 
não sei qual a concessão elo Poder Executivo 
que não se possa considerar no mesmo caso. 
Por este geito, não ha quasi contracto nenhum 
vigora.nclo, senhores. (A poiaclos.) 

Ma,is ainda, Sr. presidente. O cidadão vo
tado pelo Rio Grande elo Norte, tanto não 
abandonou a concessão que lhe ioi feita, que 
assim o declara o honrado ministro no a viso 
que acabei de ler. Conspira contra a verdade 
quem sustentar o contra.rio. 

Esta circumstancia se aifirma, tambem com 
e facto ele ter o Sl'. A. Maranhão, em 5 ele 
julho deste anuo, requerido áquelle ministro 
pam pagar um sello relativo á sua concessão, 
e que e:trectivamente pagou, segundo estou 
aompetentemente informado. 

O requerimento elo Sr. A. Maranhão consta 
do DiaTio Official do dia 6, com o seguinte 
despacho do Sr. ministro da agricultura
«Compareça mt secretaria para pagamento elo 
sello do decreto que lhe diz respeito». 

O peticionaria compareceu e satisfez a exi
gencict elo despacho. 

Ora, si a maioria dft commissão declara que 
a conc2ssào feita ao Sr. A. Ma.ranhão não 
está em vigor exactamente porque olle não 
quiz pagar o sello, e si o Sr. Maeanllão re
quereu ao ministl'O da agicultura licenç<1 para 
pa,gar este sello e ele fheto o pagou, torna-se 
claro que o Sr. A. Maranhi.l.o é o primeiro 
a reconhecer que lt sua concessão vigora 
ainda, e assim o proprio a refutar os meu3 
honrados collegas. (Apoiados a contestações ) 

Est.abelcciclos estes factos, tratarei agora de 
destruir uma outra allegar,,ão feita pela maio

:ria cl<1 commissão ele poderes. 
Escudando-se ella em uma interpretação 

litteral, propria.mente gTammatical, c!tt lei de 
26 de janeiro do corrente anno, diz o se
guinte : 

« Considemnclo, finalmente, quo a incom
patibilidade eleve ser entewlida stricti jtwis, 
náo sendo licito dar aos termos o espírito da 
clisrJosiç·ão do art. 31 da lei eleitoral maior 

comprehensão do que a que elles justamente 
devem exprimir ... » 

A maioria da commissão, combinando este 
com o outro considerando, que já citei, dahi 
concluiu que. como o Sr. A. Maranhão não 
é p1·esc'1lrmte nem director ela companhia in
cumbida ele explorar a empreza de engenho 
central de Cunhaú, no Rio Grande elo Norte, 
não se acha comprehenclido na disposição do 
art. 31 da lei de 26 de janeiro, já invocada. 

Mas, Sr. presidente, üão quero fazer injuria 
aos meus !llustres collegas, dizendo que 
elles propositalmente deram esta intelligen
cia absurda á lei afim de ageitar a eleição 
do Sr. A. Maranhão, porque não devo sup
por que os honrados deputados quizessem en
tender a lei ele um modo tão restricto, por 
motivo que não fosse de consciencia e ordem 
publica. 

Quando o legislador, porém, disse que é in
compatível o presidente ou clirect01· ele com
panhias, foi na supposição de que a compa...: 
nhia, já se achasse organisada. Mas não quiz 
excluir desta disposição, nem podia, o dono 
ou proprietario de qualquer concessão ; por
quanto si o p1·esiclente ele uma associação é 
incompatível, e não póde ser eleito senador ou 
deputado, quando a resrJonsabilidade da com
panhia está dividida aliás pelos associados 
assim como as suas V8.ntagens, por maioria 
de razão semelhante incompatibilidade deve 
11revalecer a respeito do concessionario que 
até então concentra em si todas as responsa
bilidades e gosa de todos os proventos da em
preza, que lhe foi concedida.. Demais, o que é 
clirecto?' de emprew? O concessionario de 
qualquer empreza não é por acaso o director 
clella, emquanto não a transfere? 

0 SR. LEONEL FILHO dá um aparte. 
O SR. MILTON-O accionista não é conces·

sionario; é o concessionario verdadeiro clir·e
ctor da empreza, porque reune em si todas as 
responsg.bilichdes ela companhia e todas as 
suas vanta.gens tambem. 

A empreza até á incoporação da companhia 
pertence inteira ao concessionario, senhores ; 
este, pois. a representa para toJos os seus 
e:treitos logaes, e neste caso seria curioso ex
cluil-o da incompatibilidade que aifecta ao 
in di vicluo, que apenas é o mandatario de seus 
co-associados. (Apoiados.) 

Não precisa.rei de corto invocar o axioma 
de direito conhecido de todos nós : - onde ha 
a mesma 1·a;;íío, deve havei" a mesma disposi
çao. Si o motivo ela incompatibilidade do pTe
sirlcn!e e directores de companhias são as re
lações de dependencia que se estabelecem 
entr·e olles e o governo, por causa dos favores 
constantes elo decreto da concessão, e claro que 
o mesmo motivo existe em relação ao con
cessionario, áquelle que é o senhor unico da 
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emprez<t.' Yisto como identicas rela.çõe:; de O SR. LEO:'\F:L Frwo (l;L um a,IJtWte. 
(\ependenci:t S3 duo entre eUe e o gO\·erno. 
Pw consequenci;l, ;• incompatibilidadc(:st<1be- 0 . SR .. ~IILT~x- O nobt·e deputado não me 
Jecilh em relação ao pl·csidf;- te e dircclo;·c.s Lle ou nu ler· 0 <WI:>O do Ministerio d:t A"L'icul
companhiil.~ applica-Ee igualmente no con- tur:1 ? ?\ão me ouviu Iér o requel'íment.o"' qu~ o 
ce>~iou;trio deltas, que é ate ao momemo da s~·- Albnqum·que :'.Iamnh~o dirigiu. ha poucos 

~ tlt;t~ auJ(!''· 'to l'-.-·'\'er-•lo I"l"t; ''"•'llletl' ~ .:, em-m·;m.nisar;<\0 o s·.:u d-i-rectol', para Y:tler~me de ·• · ,v ' ó " " • "" ~ 
ullÍ;t expressão da lei. . pr1 :z;t " Q ti e nos estam os relet·indo / 

O a\'bo Llo miuístL·o ttiz qu~ o ('Oncessionr,rio 
O SR. LEOXEL Frwo tlú um a.parte. tem curn[l~i!lo todas as clan:-'ul:is U.o contracto, 
O SR. i\IrLTOX- Y. Ex. t•stit cquiro<·:uln. exç:cpto :t ultima, qnc é o runccionamento Llo. 

Este não dc~istin da conces~~o : n. eouce,;.~~~). ?llg:enho. ~entra.!. ex;tcb.mwntc porque para 
r:clo crmtmt•io, e.:<t;t tlc pê. l'Oil\o .FL p~nwi. liilo tst.o lltc !t•t d:tdo um vrazo tlt~ Llou~ annos, 
St) com o õl.YÍ~O rrue o minist.l'o <h ugricnltm•a pmw qw• ~<'• tr.1·min:L l'lll dezt•mbr·o' deste 
l'•'lltet.t•·n :t. esta cauwl';;, mas IKtltlbcttt com o :tllllll. I'•H' e<•ll~equcncia. tndu quanto o Sr. 
r•·qtll:t·iml'HIAI "-I'J';•~eul.:ltll• puln [H'OJH'Í~ l;t·. A. ~[a.ranlt~,, l'l't'l!bUJI l1tt.I'L' pal':L tlcmostr:u· 
)l:u·:111h:ín Jn~rlilhlo para. fl<l-:.mt• o Si.!llo ll•~ urn C[ li'' a. ~ll<t mnpreza f'~lit 1'111 cll'ect.iridade 
<(!'J'l'l'tl.l att.inr:nt•.• Ú 11\{•::;[n;~ <'t\lll't'~o~O CJliC iHt'Oiltt•,;!,;ty~[IJltJIItC C) tCill i'CÍT,II, 
(J!•h·n·: o f!liC llcmonS~r:t a. ~na. intcw;fto üe De ontlc poi-;; eonceb;·t· n. supposiçi'í.o tlc que 
explornl-n. eliL• n:·•o qm,t· contir1u:tt' a.cmtn•eza? 

O sn. Lto:o:-.;t·~t. FH.IIO 1);'1, lltn rtpat•te. Por qne I!;'• o Ol'g<tni~ou a companhia? 
:\Ias. eltc ui1o p•'•tlt: t:Xlll\>l'<lt' por ~i mesmo a. 

O ~lt. ~Ju.To:-.-- O cu.so ··~ vuh'o; si. <Lpm·a- ~mprcz:t c HtZ<:l' sem nn:xilio de ning;uem 
•bs as wntas do engenho cent.ml. os lucros ütnccion:~t· 0 engenho? 
Jo,;.>cm üte-: que o couccssionttriu nilo lli'ccizassc Bem vl- 0 nol}re <lcllUÜtdo r1ue n.o Sr. Albu
lla g:;u·antüt ue juro~. entende o nobre llepu- qucrquc ;.üw:tnhão se :tpplic~\ exactamente :1. 
mdo que :1. incomptttil.Jilitlade t~r·ia tlr.~;tppa.- disposiç:ão d<t ~ei tle 2G de jo.neit·o. 
reciLlo? Kão. Ainda a~sim. a g-am.nt.in. dej tn'os 
pO<lio. de um momento para outro tomar•-se O Stt. LBO:"EL Fu.no Lhi um <tll::trtc. 
elrectiv~., e, po[s, ha,·in. de intlnit· na íncom- O SR. :!.-IlLTOX-Eis a !ti: o nnllt'C ucputado 
],l«Líhilittctlc est.-tuid" pel1l> lei. ,,,..,. ',;'. i·1··•; diz que si"<\ lei e Otllo'X< Llcre ser interpretada. 

_Do cot~tmrio l'esnlt\ria um ttbsurdo, que l;enig-namcntc. Podel'i'" OJIJ~H' ao principio in
nao pmh•t estar, nem esteve. 1111 intenção do vocado pelo nolJrc depnt.1do outr-o principio 
legi~ltttlor. Continuarei na minha dcmons- de direito que é g-eralmente s~Lbido, e que 
tr.:w:io. · ·' cíuwei mesmo em l:ttim papa. se1• a.grathtYel a.o 

Totlas as leis, na su:~. interp1•eta~ilo, estcn- clig-no llrc.;:itlcnte da commi~~üo de }JOderes. 
tlem-W ll([ UiUo que e e~o;encial i\ SUl!. in t~nção. (Riso.) 
E' um pl'in~iP\O de tlit'eíto, que o~ nobre~ E o que \'('lll no JJ:1JCslo. Jc~i tle 17 Tcgilms : 
deputados nao 1g:noram. .<dl'e le!Jfl.' , ,.o;! C$t t:cdm wi'W•t te:·wrc, scd 

Quo.! foi,ent1•ef.anto,a inten~:ão do legislador I ·~i,;1. ac {jo!cy!alem. 
quand? est.'tlJclccen a incompatibili,bck para De1·c-~c. por con~crtncncin., en; totb ~ lei 
o l:.l·c,,d~,,l.'' e rl~Jrecto•·co; de c~mpa!lhi;~s r1ue I pl':;cn~·at· çompr-.~ltt:ntll:.r: '' ~nt.en\·~o tio leg!sla
~Ooé'lll. de ia,,ores do governo ! FDl enmr a <lor. '!'\estu c:;so. qnal Jm u.mten~ao üo lPgJsla.
lnflncncia r[ue o g-m·crno púde exercer sobre dot· no ;J,rt. :3Ci da. lei tle ~(i ((e _janeiro ? Foi 
to~os que de si dependem por qm.J(Jner modo; J sem •ltn'ída esta.lJe!ecm: ur11<L restril!ç:ão contra 
101. portanto, g:a.rantír :1 independendo. do áquelles que tives:::ém tlepcndcncias com o go- · 
deputado. Pergtmto eu : o concossionario tle verno.quc nào poded;tm 1·eceber então o man
uma. empr2za n<1o est~·, no m~mo caso dos dato eleit.ot·:Ll. com o tun(hulo recúo de que 
pre:;idl:rttes e directores della. não rec,lJe lhes JÜ•J ficasse ~ara,ntid;t aquell:~. independeu
favores tamlnm do governo ? Si' esses f:t•·ores ci<J. que e ~ernpr.~ necess<t1-i:L p<tr;l, o exer_éicio 
J.loilem alTectar a indeiJendencia do p~cs:de1ve fiel c nobillt:tnte cl;LS func('ões Legislttttvas. 
e do; dircctrwcs, não podem do mesmo modo (Jlpm·l~'.) ~ . 
atr~cta.r a do concessiona.rio ~ Si est,~ é a razão d<t disposiç;w, Jorçtt c can-

A c •mpanhia não e:;ui. o.rganisada ainda, .-i!• que milit<i. tanto contt·a os prç-sidentes e 
lll10l' ~ão estar Ot'ganisadaaind;\ o Sr. A. tlil'cctores üe comtxmhi:.s, como <:cmh·~ o c~n
~~aranlmo representn. toda. a emprcza.lJOr si cessir..mario de em prezas; porque o~ concc~sw--. 
so, e em seu beneficio, delle. revertem todos os nado, emqu<1nto <1. companlu~L n:1o esta o~
favores que 1oram concedidos pelo "OYerno á r··aniSJ.da, é presidente, dü>eétor e tudo mars 
exp!oraçiio do eng:enho central. Talvez ate a da emprezil.. · 
gun~taa.. de juros promettida., immíneme, E' ta.mbem prin~ipio· cOL'reJ!te.senhores, que 
contt·Jbtllsse para o ca.ndidato obter votos, si em um:.t lei ~e aclm. OlllJS;Sao de oousa; que 
llled~te promessa. de Iogares e de em pregos. se,i a. a conseq uencia n ece:;;.,<;tr'Ja. de sua d!spo-
(A.potados.) sição e que sirva de ulgum modo pam lhe di1l' 
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o seu pleno effeito, essa 
cessariamente supprida. 

cousa deve ser ne- todos aquelles que recebessem favores elo. go

E' ela theor-ia da inteJ"pretctçt7o das leis. Jo
gando-se com este principio ele direito, conce
be-se que, embora o legislaclot' não tivesse 
fallado na lei eleitoral em concessionados 
de emp~·e:,as, positiva e francamente, não se 
segue que estes estejam excluídos da incom
patibilidade que elle estabeleceu, quando aliás, 
os direitos, os proventos, as vantagens do 
concessionario sü.o mais importantes e vastos 
do que as ele presidente ou director de corn
panhias ou de emprezas. 

O SR. LEONEL Fn,no dá um aparte. 
O SR. MILTON-Perdôe-me o nobre depu

tado ; a lei não po~lia excluir o caso de ser 
uma empreza explorada pelo proprio conces
sionario, porque, onde ha a mesma razão deve 
haver a mesma disposição, repito. 

0 SR. LEONET, FlLHO-Si elle tivesse recebido 
favores do governo não podia ser eleito, neste 

·ponto estou de accordo com o nobre depu
tado. 

O SR. MILTON-Mas o Sr. Maranhão só po
derá, receber os fa.vores da garantia de juros 
depois que o. engenho central do Ounhaú se 
achar trabalhando., e verificar-se que o pro
dueto da moagem respectiva não deu o juro 
do capital empi'egado na fabrica. Antes disto 
aquelle cidaclilo não pode1·á receber taes fava
res, que, entretanto, estão imrninentes, estão 
·concedidos, existem. Isto é que não póde ser 
esquecido, porque isto é a verdade. (Apartes.) 

Ul\1 SR. DEPUTADO-Mas O st?-icti juris da 
interpretação a que se refere o conside?-,mdo 
da maioria da com missão~ 

O SR. Ml LToN-Est.c considera.ndo da maio
ria da commissão de p3tições e poderes jà 
está completamente destruido por tudo quanto 
tenho expôsto. Entretanto, será conveniente 
accreseentar ainda. que a interpretação re
strictivtt" que a maiof'ia da commissão se 
apegou, nil.o póde ser entendida nos termos 
em que ella a estabeleceu. 

A interpretaçü.o nestes casos é realmente 
restrictiva, mas porque é restricti va não 
póde deixar de regular todos os casos do 
mesmo genero e da mesma natureza da dis
posiç~lo expt·essa da iei. 

verno, que estivessem,por conseguinte,em re
lações de dependencia com este. E, si um sim
ples presidente ou director de empt•eza está, 
por maioria de razão deverá considerar-se 
nas mesmas ciecumstancias o concessionario 
que sem on us algum recebe um verda deira 
presente elo governo. (Apai ·tdos .) 

Senhores, trata-se de interpretar pela pri
meira ·vez um artigo da lei que nós este anno 
mesmo formulámos e por cuja pureza nos de
vemos todos empenhar, afim de qu:e a ex
ecução cl'ella seja sincera e fiel. ( A.poia~los.) 

A Oamara deve lembrar-se que um 
abuso commettido hoje póde acarretar ama
nhã a lmso:; maiores, e nesta gradação em 
breve tempo a lei eleitoral que tanto traba
lho e tantos esforços nos custou estará com
pletamente vilipendiada.. Cumpre-nos velar 
pela sua execução regular e honesta. Não 
podemos deixar de amparar, senhores, o pri
meiro golpe que contra ella querem desfe
rir. (Ap oiados e apartes.) 

Si o digno presidente da commissão de 
petições e. poderes tem declarado que o seu 
principal intuito é conseguir, como homem 
publico, a maxima liberdade de voto, a ver
dade eleitoral, S. Ex., long·e ele assignar o 
parecer da maioria da comissão, deveria ter 
subscripto o voto em separado que lavrci,por
que exactamente este voto é o que defende a 
boa doutrina, e póde pelo seu triumpho con
tribuir para realisar-se a aspiração que S. Ex. 
mani festa . 

Sr. presidente, acredito ter procedido sem
pre-correcta.mente. 

De accorclo com a lei eleitoral vigente,. não 
conclui o meu parec~r mandando reconhecer 
o competidor do candidato reconhecido pela 
maioria ela commissão; e, pelo contmrio, pro
puz á Oamara que se mandasse proceder a 
nova eleição . Nesta eleição o Sr . Albuquer
que Maranhão , si não estiver mais incompa
tibilisado, poderá apr2sentar-se candidato, e, 
si triumpl1ar, tomar assento na cadeira que 
actualmte disputa. 

Não se trata felizmente de uma questão par
ticlaria, não ha dons candidatos protegidos por 
partidos diversos ; a questão póde assim ser 
decidida com o maior desassombro, e a ma
xima isençü.o. (Mui! os apoiaclos .) 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte . E' preciso que a Camara não se esqueça de 
que na applicaçiio de qualquer lei deve-se 
agie ele accorclo com « o dis~ernimento 
daquillo que o seu espírito demanda». 

Este espírito na.s leis naturaes é a equiclade, 
assim corno nas leis positivas é a intençào do 
legislador. Eis o q Lte os mestres da sciencia 
ensilmm (Apoiados.) 

Na hypothese vertente a intenção do legis
lador está provada; elle quiz incompatibilisar 

.. O SR. MILTON-Do que tenho ·expendido, Sr. 
presidente, resulta que o con tracto do Sr. A. 
Maranhão acha-se em pleno vigor; que o Sr. 
A. Maranhão por força deste conr.racto gosa 
de favores, de garantia de juros concedida 
pelo Governo Federal; que nestas condições, 
podendo explorar por si ou por companhia 
que organisar a em preza do engenho central 
do Rio Gr<:tnde do Norte, não póde deixar de 
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e~tar inclu!llo na in~m:pu.tibililhÜ03 estalrole-) citli~ que o cida<lilo que ainda ('stá dependente 
C1rl<t na let üa26 de Jalleu·o deste ttnno, em rlc Javores do guverrro, porque S!l<l. concessão 
sen art. 31_§ 1~. (Apm·tes.) n~o foi j ulg-<~tlõt pelos nwios t•egnlares caduca, 

Eu podem\ amda. senhores, tra7.~r mn :tr- pode set• elclt.o depnt..'l.([o e tomar assento nesta 
gumem.o a·l <'b"><nh-.,nqttm pt•ova.r que a llon- c.tsa. me erlll:;ohwei coma. consciencia de ha
r~da mai~rin. da c~mn:aissão não est;'':. com a :"r me cslbr~<ttlo 11?1' inqn.lir um pt•eccdente 
bt"'· dolltl mn. ; e o f>l,J'et em todo o ca~o p:1m j lt~nestn r~ de t.::l' pletteadl! pc!o t•espeito que :se 
demonstr<n' que a inte!ligencia. rla lei como de~-~' a uma lei üo p<liz. 
snsten~o e que est~i. deacco~;lo com n. intcw;-J.o ~:vi;\ m~is t.{>n\io :~ aem~;;ecnt.a.r, St·. presi
•lo !e:,ns!lttiOI' c :I.JUSta-se :LS normas que :r, i d:·ruc. ~rnHo IJUC <.:nnho lJ:I::-ta.nte no critet•ío da 
:;ci~nr:i;t pl'opií~, . . . C;un<ll'a •. ll:rr:t: rp~c tlell;t ~li:t um:t tleci~:lo f[lle 

Peril'un t,o >'I por. uca~o n:1: ~e~ el:·1tor;1,[ t1- l1•1t1re ;t ul~tu:nu:;~o ;1, qtw li''r:tell('cmo::: e levo 
Y~~,;r, es~apado,n:L~ IllCirln[l:tt.JI,tlu.la.r!P~ r·~l;tlo"-1 ~l~u.m:L "~JH!f';Lil'_:'·'' c con1iwto a alll\;1\h\ ll\\tria .. 
li~I.'Hias ptt.l'a, os f!'~ ;~r-'nt•rd,J , ·(:.~ df•S e:;tadO:"~it p:1- t.lfntCl, 1,,:,1, lf/Hf(rJ l#'•u.) 
hrm 1u·t•sirftilll.!, COIIJII Clll n!g'll!J,'l l.•,;l~td.n' Q Sr• 7, li. ta , . ·C· , , ·· : . 
>:io rlo·nomitwdn;;c~t~~~ lllnccionat•io"·P~l'g'ltll!.o: , , •. •· '-\~r.\ 1 ~ ./~ 111 .:'·. ··'.lll·1P.I C~t.J. ofe:;-. 
· .1 . . , J • - 1• li 1 ,J.Ucnl .. l., llfl.lllo 11 .Ll!.rs 1,1.11,.1-.' • _tlc lllll:\ r[;t.~ 

:'llll[l "~llll~lli.'' Jllll' qUI! iL f!lltilll il aSS\~ '1.' III'!Í" ÍIIIJ(I'(· !lll'" 1!1''!'· .. I t 
lll•Hill JH1~ilinr ~>nt 1wr~.<irlr•tJk< rln~ 1:~t"t.llo~ · ·' 1

' '
1' · ~ •I ;~ .... ~.- q In P1'-'Clll I•rcoc-

- · ·· ' . · ·' , · ·· . · · : . · • cUJ lltr· IJ cnt'[lll le"tslatn·o 
I'>IE·~ 11ao ~CI'I:r.m ]'cll' aea~" menmpn.l!l'eiS! " · 

r." Sr• fJ"'f•l:1··r~•-!-.:nlJ I '<· t•s tr· JIOI'ICltl'ÍII il't [~r.~~:._ DIW!JT.\tiiJ-Ca!la llmjà c:;tú com o 
··, ' •· r •• • " '· · · · '' '' '· ' 3!'\1 JIIIZO IOl'lna.r.[O. 

1[11\'lda .• (.l)Jnt•ul••·'',) · 

n SI:. ::.JII.'I'O,'I:-.\ill<.!n llfll 0111,['<> lUj.!<llll(•fltn o St: 1..\ll.\ llg'l':J.lillCCl'i:t llll Sr·. pr~"..;:idente 
d s.i JIOl' ,;r~lt l:ulo fiz\~~~e ~om qrte a Ca.mam fi, ii1~1 IJ da pl'O(Jl'ia lei, Est;t inculll[mtillili~a o~ 

~ornrrmndantcs dos rlist.r·ictos milit.al'(•$. Xl.l."~e $IW, "tt~~w;ii.o sulJr·e rt m:~te.ri.c qnc se •le-
I~LW. (IJ 81·. J!l'l:.~ir/.;,,lr~ fh~ ,<Qf!J' o (!fnl-

0l~t. est:\ 1\enomilli\~fi.o de eumnw.llthtnt.e~ 
de rli~tritto~ JK:I,[e "er• n.mu.nhii mtttlnd:t,rlando· 
'C.f>l>rexemplo. a de. goYer11arlures da~ amt<t.S, 
ou qualquer outt'll. aos milit:wes que excr
c,~m :L~· J'uncçrie;; proprias d:tqnelle c:u•g-o. 

:\este cn.SI), porq11e n lei ni"to !l.t.lln, crn )!;o
venmdoi·e~ ths nrma.s, ~eguir-se-lda rtue 
i<<~c.-; runccíomtl'ios, que a!i;.i.<; cxl!rcet·i<tm as 
m~sma' t'unc~'iíes qne Os corntmtnr.\;Lntcs do:; 
rlist.t·ictos milit;~res hojt; rlescmpenJram. não 
fic:tria.m incompatibilisados pa.ra •. t deíçiio 
de senador ou rlepnta'!o ao CongTesso Xu
ciona.l ?- Nii.o ! 

Logo, a expressão de que usa o leg-isl:tdor· 
no ~r-t. 31 da lei eleiioml não })Ode set· to
mada ao pe d(~ lettra, tão restrictameute, 
com o se pr·etende. ( lla va~·io.~ apartes. ) 

,,ano.) 
Quet• n. lllaiut·ia. quer· :1m ·nDt'Ía. tl:t Camara 

tWha.m-~r-~ l'eli7.1llCiltl: Clll po~kiio irlentic:t~ 
r~ 11ern c~la. twm o nolrt·cdoput.'tdo que o llre
cedeu rw r.lr-1~1.1.:: r.-·em o meuor interesse no 
I'CtOnlwr:imcntn ou não 1lo 1.h:put:vlo eleito pelo 
Rio Gmnde do Norte. 

O omdOl'. <.-o mo deputado, tl·m nestes as
>tunpws, lJtll' progTll.ffiiD<I il1\'<t.l:i<wet. IJOl' um 
l:tdo. E-xaminat• a ligitirnidade da elei~:ão, legi
timidade que resulta da e;pontittteit:lade com 
que o eleitor· v-ot.ou,e por outro l:ttlo, a Iegali
rlacle da me~m:L eleição, Hegunrlo os termos da 
lei qne rP.ge n. mateda. 

Disse bem o nobre tleput!vlo que :t Yet•tlade 
eleitoral e <t De!e•1cl1.1. Car:h•t~o d0 orador. 

O Sa. ~ftLTo:-i-V. Ex. o tem dito. Sr. presidente-Jú declarei e repito que 
o uni co moti\·o que me trouxe a est.a tribuna O St:..ZA~l\. tliz que,com eJfeito,nada o preoc· 
foi velar pela. fiel execussão da lei eleitorat cupa neste paiz como a Yerdalle d:J.<; urmts, 
que agora come\~ a ser applicada.. pm·que estú. convencido de que. qnaesq_uer que 

Si os meu~ honrados coUegas entenderem $ejam as tl.ifficuldatle;; que assoborham o paiz, 
que se deve descle já. ferir de morte est;t lei to- hoje, rlNie Qlle se tivet• a verdade eleitoral, 
ma.ndoumaresoluçãocontrariaaoespiritodelta. cle~e que sa tiver o ~Dl}~urso nacional ~'~rda
que pretendeu firmar a liberdade do voto;si os de1r0, espont!J.neo, llg1tuno para a.uxrllar a 
noui'e.s deputados entenderem que à despeito o~:_g:ansaçilo das in~títuiçües. essas '!lffieuldades 
rla.s observaçõzs que te.nho feí_to, o Sr _ Albu-~l~<J.O de ser venetd!l;S e a Repubhca lw. de se 
querque Maranhão deve tomar as;oento nesta !irmar 5obre a umca hMe em que ella se 
casa, neste caso não terei sinão de submet-

1 
póde ~ustentar: lJase larga da vontacle na.-

ter-meã deliberaç~o da. Camara ; mas em ciOJ:!a~. _ , . 
·todo caso tka lavrado o meu solemne pro-l S1 e e;.te o $eil pensamento. nao pode dmxar 
testo. ·de ser o mais escrupuloso todns ~vezes que 

Si os .nobres deputados entenderem que um sej~ chama~o a. julgar uma e~eiç,ao a que S2 
c?ncess1onario de em preza por cont~to h~Ja .Procedido em qualquer dos pontos da Re-
amda em vigor, com garantia de juros por pub}.ica. . , . 
lJarte do governo, póde ser eleito deputado e E velxhtde que ~~~ta.m a ca.mar~ _o., me10S 
senador ao Congresso Nacional, si a Ca.llla.ra de-· de reconhe~er a legiti!llldnde da. eletça.o, mas a 
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presump~V.o é (jtle a, el~ição tenhr. siflo leg-i
tima. desde que_ contr.1.. es;:a legitimidade, uào 
appa.receu reclama.<;ão no seio da e<tnumt por 
parte de quem quer que fosse. 

-~ quest<"Lo que Ol'<\ re~m é sobre a incoml)a
tibilidade on illegibi!idade. 

quacs não gosoo.L como todos docum~nto~ qur; 
tot'am presant:-s :i commí:>:São o l)l'OYam <:7\
uoerantemente. (TJ·~Ct:"liiH·c ín>tit:;.~ apadi!.<.J 

Pede um pouco de :1ttenção ])ar:\ este n,._ 
sumpto, declarando, <le;;de j:l. qUe niio ~~)'r·<
occntJa com o resultado da vota~:ão ... 

O Sn.. ~IILTOX dú. um api\rte. O SR. ~I r:.T0s-X ~:n en tfí.o Jll)tl~o. 

O Sr.. Z.-Dr.t di7. que '' i!legihilidade do indi- O SR. Z.-t~f.-\ diz que fie<t b~o pol' c·omn. (];J 
>icluo não e ilec1·etada por lei. (T,-ocluJ- c Ca.m:u·a.; 11 :>cu papel neste mamento li r.iio ;::,,. 
<lirer·so.~ G)im·l~<.) I ill<'nt.e d2fendcro ]ll'l)cectimcnto da commk:ii l•. 

O SR. Z.\)L\-.~ incompa.ribili•lnde dr~te m.n. 1 c1ue niio l'O:.l_ia ~el.' cliffcrent-; do que r,·,i. 
diuato rt'S1tlt.'l.. segun1lo "'! alle;.:-a. r.le nma.: lr;·ocn;;l->C tl:.·cnos (t;p,u·tcs.) 
C0nces.-'•;lo qtle pc·l·:o ~Iini~te1·in da :\;.!J'icultlll~l. 1 Chama ;1. :~.t.tml<;~o pn.ra o do:::umcm.-,. "'' 
toi Jeita ao :'r. :\Iamnll:in ]'do det::l·eto n. lllG! qu:1.1 ;::e l'Cf<.!l'll\ o w>ht·::- deput:tdo. ~ne é~ in
de}~ de U.t·zl'mhro d~ lS!.kJ. . . ~ i ~Õ.Y\11\ac;;i~>ye~litla ao :'>.!in~~teP[O u~\ :\~r-~cnlr~ll·a: 

:\o o.len·t· •I~ ex;;nun:H· "· a r!t,::pn~1çao cnn-:ml.n·ma~;ao que foq puhlt~·:11l:t no D:<rn' 'l,fi!"'''' 
~tiwcíotw.L e:mr:Hl:1 rw. lei eleirnml.1~11l:l!Jpli. : de ~<~xr~~·fcire. S o_k, cort'<.>nt''• do ri1Wl "'' rt 
e<v;ii.o ao caso. den~.··· •·ome•;•n· por niic. e.<.· iJlH' não) houve p:l![<tmcnto de :;:ell•'· 
qn~l'r í[UC•.1l':n:Hlll"·~c •li! incomp:u.H,Hillades. 
ninguem tem o dit•ei:o de rda!';ml-:~~ pnr me
nor que seja. csH~ ahu·~amemn. 

O Sr •. :\!n.To:»-I;;to n~o t! al:n•;.:-ar. ú tir.'l.r 
uma. con:;:eq uencia ~C·l"ia. · 

O SR. Z.\)L\ diz que <l incomp:~i:ibiliuade 
estã na lettra. 

Eis <t({lli o esr.1.olt> em qne se acll:l ~. cOJW(.';-· 

!'<!o: f:tl r:t :1.penas o p;tgamemo dt, ~e !lo 1•:' :·:t 
"~r expedido (, decl·eto. 

Hou,·e um ilecr•eto. mas <>..ste decl'úh) n~•· 
f·•i expedido; logo, ~~m effeitossão nnHo;;. 

O SR. ).lztrox-:.'t!as ha decrdo qnc ec.n
cedeu. 

O Sr:. ?>I.n.ro:"-):;:io, senhor. 
O SR. Z.uu.-)!as M-se de bat·J.to que hHl,• 

o Sr:: ZA)IA-Par:L ent~n~er-:;:e a_lcttra não i estiYesse completo. qu_e est~ dec_t·eto. 911~ nrw 
se precJS;t Pl'OCtmlv o ~,;:l)lflto da le1. tõi expedido. tiYes~~ ~ld() e::~q)e<ltt:Io; a.mow. a;-

0 orador i><'l.he que O C.<pirito lla le~ >ale ~llll, llUO 5~ })Dde~·i;:L llecret:ll' lL Íl1CülllpiLtÍ
Jl1aÍS muitas Yez~ do q11e a lettra materwl d<e hilida~le. 
lei, ma.~ não ::.ucceüe i~o rtnando i'-e tram de 
incompatihiliclade~. Em outros assumptos ê 
que se púde a.pplic-ar a fót·m<t juridiro. 

:'\Ias, tratando-se ele restricçõe.-: ele di1•eib. 
de>e-~e seguir litiemlmente o di:::posto na lei 
eleítot'll.l. .. (T,·om;;!-~c di~Ci'.>:Js "Jm;·tc{.) 

Si o;:. nobres <lepnta(los lhe dis~erem 
qtte a lei eleitor-;.ü org-anisada dentro u:J. Con· 
stituíçilo ficou cleteituo.<a e não com1üctou 
o pensamento do legíslaJ.or tonstiminte. 
não U.irã. nada : mas saudo chaJUado como 
juiz de direito '' ex<,minar uma eleiç~1o, 
com os seus c0mpan11eh·os e a lan-ar a.sen
iença sobre e~~;õ eleiç:ão, não pide entrar no 
espiríto do legisiador· constituinte e dele. !!.pe. 
na.s,. singir-se à disposiçií.o leg<\1 que di.~!Xie a 

. :~ ma.teria.. 
,::::~ . · O nobre deputado partiu de um principio 
,,;:que· não e verdadeiro. S. Ex.. é jm·iscon
',',, sulto e sabe que não se applicam p~na.s n. 
'~.}delictos que pelo menos não possam ser clas
~--5ificados como tenta ti Ya.> -

t/ O: SR.. Mn:.TOX - Kiio tem applicaç:ão · ao 
i~c'facto. · 
~f,i~o:,~rLZA..'>rA. vae demonstrar que tem. 
· ,. ~-n_ oõ.·re. d .. ep .. umd.· o quer que se appliqne a 

"-"i:::ifuc:Jncompa.tibilidade a. um indiYíduo, 
il.ésmente; }Iorque elle teve fax ores, dos 
:>:::~:':..':?..?+.:,:~--;~ ~::-.--.·~··:. 

0 SR. Jo.Io DE SIQl"EIR..\.-lStO e outra tüU>õl. 
( :lpo:u·te~.) 

o SR. z.~~r..\-0 n.rgumento dos nobre:> de
putn.dos peccam d~mai& ~si Sf>. ~x:::. ~iwõ::em 
pre~tado ;t <\ttençu.o clenda « Ie1, •el'J~\lll que 
a. lei previu o caso em qtte o eleito t!epm.adc• 
emr:.tsse no gozo dos flH·ores promett~dos p21o 
!!'0\·erno. E este ar·g-umento e d:t mawr !orça e pren~ a llypotllese em que est~ deptmde 
pudesse ser eleito e toma..::se assemo. 

Si o Sr. Se,·ero ~Iar<tnhão, reconhed•.lo a.:::~
m. rece1Jzsse os !b,,·ore~ tlo governo e real:
S<tsse a construcc:ii.o deste engen !lo c entr;1l c,-.m 
os juros ele 6 "l. , enpr~r·ht entiio im_mcdi.<l~a
mente o conces>ionarlO me: urso nas dJsp8Sl•;'l~' 
d0.1)aragrapho unico rlo art. 31. 

o SR •• roxo DESIQL".EIRA. da um aparte. 
o Sa. Z.\.)L\.-A disposiç-ão Lle lei ue.;;te 11:1-

ra""l~tpl!O não é reLlnndante; paio conn•JJ'J('. 
só ~rve para. provar que a m;\iori<t tl?- coUl· 
missã.o interpretou a <lisposí~'iio con~utucto
nal e da lei t·~gt.Uamenhr das eleiç.ãe~. c~mo 
ella.de>e ser intrept'etada. 

O Sn. )lrt.To:s-)I"Jo :xp::liado; alli tr-ah->e dé 
llypothese diffcrente. 

o Sr:.. z .. ~u.-Terrivel modo de argumeu· 
tur! 
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o su. Mtl-1"0:-\ - Entiio niío ,[,,u m:t.is :tparte 
n\'.E~ . 

O ~r:. Z.UI.\ olc•~ l~tnhl"t\t' f[ li" (·•i a t•;,mitl:t 
~qni 1tc incomp:\ti>cl " ete;iciio •Jo nobr•~ d.c· 
pu r-~ .• [,. o Sr. Lllnnth:o :\Ia<·!el. depu >::nlllll~r 
ser;;-ipe. !'Ol'f[U C ellc t. rul r;J. tJ<]o u • JM.::on~e,;S<ttl 
,[r, c·st.t~v.h.\ r1e f~t·ro l'Ol\\ certn;; e · l~termtn:túO:S 
ftV<o i'C$: c o~ pt\ll'l'Í:IS :uln•r.,.,t'l•~s •l•' n .. ln·Z! 
dept rt:HIO alle!!:tr<llll q ne. niío tc•w b l'C:llbatlu 
n•·:;hUJn dos l:iYOre~ na, Ct)ll t'l'i' ~ii . .-o rt tte ll1 •~ t;l'!'· 
!~im. uii(• podk1. <\pplic;lN;e :\ ill•:I11Dp:t1,t!JdJ· 

· ola•.!r: d;~ [;;i-
.\ ,.tolllli1Í~5:í.ü. ;ls~im l'>;CI)Il he,~•·n•.lo:•. :•,pp;·,wou 

"elei•:iio de Sct•;.dp: ~ c o l}l)b!·u th·:m ttlll'' t~·n· 
!~:«·utoJ n:L C;:.mat;l . 

(, ~r: •• Jo.\o ,,,.; SIQI:r:m .\ •.1:'1 um :tt><<trtc. 
11 S1: .. Z.\~L\-E>te :w:;um~l tt" tl"·" tr•.tnpo,: 

~n \.i.~('" ~.m q\u>. :;e lazht. tmlu ipll:. ~\' rln','.l":a, 
u;io ,··:u·:!·umentoque tem v:t lur . 

Em lHU momento como este. h:1.-;t:1 powlt\· 
r:1r. diz o ot·adur. fJlte •.> Jact•J tr·azit!Q pot· si 
tere lOI,'n-l' em se~s;.i.o em que :J. mr~iorht. em 
libe!':t.l c o recl:\manú.! con~er;-;1.dor. 

PorL<tnto, niio [() i um m·e~io e.-;r;l hélecido 
;o!Jrr., iu teres~es pa.rtid:~rios , !ui a j u~tir:~t. c a. 
··~t·rlivlc rb tlC1tltrina reconl1eci..tn. '>!::bt. t <ttn:J.n\ 
libei·;t!, ,:1e:J.nte dn, le!)tt{".lO de Seu~ au ver
&11·ios. 

Pot·t;tnto, ni!o 11üde ser suspeito o) e:~emp!o 
que traz. 

Si fo5~e preci~o mn.is :.tlf,'Uma cou~a. chama
r-ia n :1ttenç..'io <la CMlat·n para os !lOcnmentos 
rn-e.;ente .-~ commis:>ão. E' umn. certi1l:i.o. !.l:L'i· 
>atl:r. p~lo in:;pector elo Rio G1-aucle r.to ::\ortc. 
,,;;;;e1-e-rando que por a.que11a alfanue~:t nii.o 
entl'Oll 1.1m ~ó matcríal destinado o. <Ü;{ü!UII 
~l»jlf<.'Z:~ . . . 

Ha ~rtirlão do in~pector de r.et•t-a:;. ded:t
ron<lo rtne no Rio Gl'ande do Xone nenhum:~ 
é'Omp:1nl1ia. até e~sf! momento, se tr·~t•:otl Je 
ill"gnr1iõ<tr llal>a a constr-uc'('âO dc;;te engenho 
(i,O!l':tl. 

Ha a!nda. certidão. manlla•h p:~~~a :• pelo 
JO\et'na.clor dnquelle estado. tlizenLlo) qu~ ah
>olmamente nã:> ~e t r·atou. neltl se n·~n•• tlo 
le1·anmmento- ela. compan1li;t ; ll:t a!ntla um;J. 
(~ttidii.o do directot· d;J. me:;..., de t·endas t.Io 
m_unkiiiio de Conguatero.m;:~., ceL"titl~·~mto que 
n~o lla alli nenlntm tt·alJalho rela.tl \'O a en· 
:;enho eenti•al e. finalmente. u ma c.er ti<lão do 
COUee:tor aa. mesa de r-endas, ded,'\t"ttndo que 
niio se comin"Ou neàl1um terren? ]!at'<.t isto .. 

Ora. deante ele tod.us estas cm::um5t :l.nctail, 
P•;.:re·;;e e<;tabelec~r incomp<üil!Íii(\atle lJ:u'(l. 
um c·ooces~iona.rio, incompa.ti.biEoia<le de que 
a lei, no:; seus arts . :30 e 3L nãocogir.ou ? 

O oru.J.or niio tem culpa de que a Ie~. como 
a Constituk;:.:io, se ti Yesse a pena~ rer2rtclo .ao 
J>re~ideni.e on membros de cvmpanhi<\ gosando 
dos f.lrores do go...-erno. 

Tlldo~ l'[ tW fi"er:t m partA' do Congrn;;so· 
Con,:Litnintc &Ü't'lll t!c onde I~<'Wtiu ess.t 
Pmeno\;~ .-~ Con;:tituit:;io c o tirn que. e! la t.eve. 
E;;bt c11wml:t p:wr.in o.ln St·. .lo:;e .Mt~.rhmo. 
tea•k• I "'~" lim excluir do C(>llgt·~ ,.::::o Omsti
t.t.Jinl:, o~ :.rmmlt~s t'Ã lpitl\li;:t:t,-. l'l"t'!'idrntes tio 
banro.,: C' c•utm:; 1'1\llotW.:.tS tplc rinh:tm ante-. 
rido ;!1~\Jl tll'~ lUCI~ o~ . 

Leml•r:•lll-:<t' t.ot[O,< f[Hl' j,.:,;o olen 10)!:\r á 
<l i:<t~tt~s:'o .o t·m qu" h>m'''' J•-'·t' f.\' " Sr. r h:1hlinn 
tl{l Alll;J.l'õ\1, ÍIILl'l' l'l 'l'ta!lf iO " cougt'C~t) fl l!C 
ff.<S<L •lisp:o.~i<~ín niíu p~•l i:1. ~t· r· appli.~uh :w,:. 
11\('lll l,ro~ •lro aet.un l Cotl~t·e"*-' ·~ sin\ :to~ do ru
turn Con;.!rc<:<•). Si, poi>. nri~ occasi:í() nno "e co
~iwrt~ . ttc •-ont~~·~~iou:u·i lli; e ~i o n1•;1•.hw eo
ithPcr' " l· li~ rnt:JUJ> hi~L)t• icu •l:l rtmosliil), pn- · 
•l c1~·~ hoj1·. :ttt.t·nu•·wln ''" e>:pil'ilu ~itn pie~ men
te ria lr·i. comlo:~f.l'l' :\ !;ll:t 1.1'1.1'.\':t ··l:1l':t e :t.hl.t'
w:a.r a in(:o Hpa.til•ilidmh- l'••·l'<t " d l'it.o olo Hico 
(ir:tnr.l~ o lo :\ot•t.<•! A inccoln pM.il.>ili tl:tde ~~ r e
:>trida: :t lti i: el;m.t. '·' [ ~.Jt• is:<O p:•:li;r. :Jtr,:nc::"lo 
.,laqtH:tlc·:< qn<> querem n>t:tr ni~tt' como tlr!Yem. 
votar. ~imple~mt:nt: • ~:nm :1, lei na. m:ío. 

Dcsd<: q nc :~ I<• i ~··· t:dh em dil·t•l!torO$ tlt:l 
ba.ncw c c:o;mpa.nh in.;:. não.,,·, púde lt·,·~r (t 

iu.;••llrp;•ti iJi lit.larlt• ao l'Oile~,;ion:~do ou :l.OS 
accionistasdr, c•)IHl''tnhias . Em •liL"eitLl não ~e 
lAAk {ivt.r: ~·. O nol!l'c tkput nllo, como j u iz cri· 
minat .nii.o.at•Plic:\\'ll.Uill:t llCrl:t :i. um conces
sionario lflta.ntlo o cudi;;o l f<r: <.li..;:se:;sc que 
~l}•:·n;\ .,;;, l'(~lia. :-:er a.pplicados ;~ pt·e~i
dente' e tlirectot·cs tlc enmvn.nltia~. raz a. 
justic;,1 llco acr~'lli t:tr. 

O ~n. :\!n.To:\ dá 11m aparte. 
O Sr.. l.x~l ,\.- Niífl so c~'\ti~ em um tribuna.l 

crimim~t. cstit-'C em um 't ri hu.nai L>olitico, em 
uma c:;una ra ,_!e. :.!t:1HitiHlo.i'; ll(tO ~e p:Xte. por
tanto. I~IZCL" quc;;r.;io de termos . &'\lJe IJem 
que iu.:."OmJ.>:\tibilid .. '\de não é nen\H\ID:l. tlas 
1>em1;; impo:>tas c pre.-i:>w.;; no nosso <:odigCI' 
11enal : mM n~o lm neuh um homem politíco 
que niio l'epuw uma pma. :t reski<:çiío dos 
se~ direito~ polir.it.:os. Est<t é :t Yerdade. E' 
uma pena (lU~ n<lo ~tiL uo cotligo. mns é um 
terinwmo mor;!.) Jn\t~' u homem p~lltico a 
p~r•h\ de seus di l'~l tos. . _ 

Pl·etl!rt:.L q tte ag-lt.'L."ilem a q uesta.o em outro 
terreno ·~- a11i. nii.-1 diria. uma 1)ala.vra. A 
C<tlllat'<J é robet'<tna M •erifiüaçdo de poderes ; 
elh~ pôde ann nllar UJM elei(:iio te i ta menos 
regularmente. ~egnndo as fórmuhts lego.es. 
Aind& OS Illlti;; eSCl'\ljJUlO:SOS neste il.SSUI!lpto 
nà.o ne:;.'m esta faculdade •lo poder \ertfl.ca.
dor. :::i nilo go;;talil <ht eleiç-ão do Rio Grande 
do ::\orte, annullem-n., mas digam {t t!\ce do 
paiz os moti>·os porcitte '" querem annulla.r. 

o Sr.. ')ltL-rox - E' mu a. injustiça.. do nobre 
dep_utado. _ 

o sr.. ZA)L'I.-Não ~injustiça. Ca.da um que 
o esti~ ouvindo, sa.b~ que estA dizendo uma. 
Yerdade. 
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O SR.. Mrtro:x dá um<l. aparte. 
o SR.. z,uu não fallou no nome do no

bre deputado. nem de perto nem de longe; 
no entretranto, o nobre deputado agarra na. 
cara;puç-a e a põe na ca1)eÇ<J.. Os moides novos 
fazem ate esquecer os ha.bitos untigos. O no
bre deputtclo, que foi seu companheiro ta.nt\'S 
annos nns nssembléas proYinciaes e na gemL 
tii.o cort.ez. tão cot>dato. tão acostnma.do tl· 
ouvir em silencio a orgumenta~'<io dos seus 
advez-sarios. por maisdefeituosa.que ella fo~se. 
hoje tem sido ;~.té sem caridade p:u'il. com o 
ora dor, pois a todo o momento o e~tá corta,ndo 
a phl'a.se e perturbando a. sua <1.I'gumenta..ç:'.LO. 
Não se referia ao nobr~ deputado ; re(eriu-se 
a outros rolleg-a.s com os quaes tem conver
sado a respeito da eleiçii.o do Rio Grande do 
Norte e que não acham certa couS\\ muito 
lJonita. E:>ta e a verdade. ' 

O SR. Mrr..rox-Quem tinha. tomado parte 
ro discussão em eu, e ptwecia. que a :~.ilusão 
se referia a mim. 

O SR. ZA~IA-A Constituiç-lo,no seu ;~rt. 24 
e a lel eleitoral no art. 3l, ern obediencia a{} 
artigo con>tiLucional, restringiu a in~-ompa.ti
bilidade aos presidentes e dir.;ctot•es ue com
panhias que ~o::am de favo;•es do gove,·no. 
Mas não S3 ],)óde incluir ahi um concessiona
rio, e, sobre tudo, um concessionario que ainda 
não estú. no goso desses fa.vores. um concessio
nario que nem siquet• orga.nisou a companhia, 
nem importou roateriae<, nem traçou planos 
par-" o levantamento da obra, nem ~iquer 
obteve ierreno para esse fim. 
' O SR. ~IoRAES BARROs-O conce$siontu"io 
é tudo, é director , e tudo. 
. O SR. ZAMA--0 director é uma ent!<lade 
que os acciooistas escolhem. 

O concessionarió não é director. Dírector .é 
um indiviuuo que os a.ccionistas escolhem e n.o 
qual entregam a. :;erencia dos seus ioteres>es 
e o concessionario não é nada disto. 

0 SR. MORAES R.-ill.ROS.,-E Si elle montar 
a. empreza. ~ 

SR. Z-UL-1.-Si ella montar a empreza, tal!
tur questio •. 

Si tiver organisado a emp1·eza. tendo sido 
reconllecido deputado, agora. o paragrapllo 
unico do art. 31 impõe-lhe a pena tl CI. p~l'da 
do mwda.to. e basta. wna simples ordem da. 

· mesa: ao governa.dor do estado para maodar 
• proceder a noya eleição Jã. , -ê o nobre de
putado que não se põde . applicar como pena. 
:!!5se delicto que a lei .pre>t em outro artigo. 
0.:(~ocam-se diversoS' ~a1--tes.) -
0t:~<>-sa. ~~"TE-:-Peço . aos nobres depu
~.que concorram para. manter a. ordem, 
~~to por ~ forma. o orador n~ póde 
~continuar o ·seu discurso. . 
et~~~~·t!·~~>~- :- . 

O SR. Z.UIA pecle ao Sr. presidente qne ·~ 
licite dos nobres deputados deixarem R. clli. 
cussão das bancadas para depois e que ao :me
nos deixem concluil' as mas obser>aç:Ge$. 

0 SR. PRESIDE1\T~-E· justamente O que 
aca.h:wn, de pedir á Camara., antes mesmo d& 
o!Jser>aç;l.o \lo nobre deputado. 

O SR. Z:\~1.'1. pede tambem a a.tten,ilo rio 
nobre d~pu tado }Jor S. Paulo pa:m n h)"Jlll
these: 1gnol'a. o nobre deputado como teem 
sido feita$ as concessüe;; neste ptl.iz ~ Não i~non; 
o nobr·e deputado ~tbe que um gr-.u~lle nn· 
me1'0 de concessões te~m sitlo 1'citas ;~ i l~ll
vitluos que por si não podem execut.'\l·a<. 
São fu.,·m·es indiYirluaes de que esses <:itla·.l;~ 
por sun. vez tiram pro>eito,; peswaes. 

Imagine V. Ex.. que uma conces..<í.o e feila 
ao orador, que se d<i. 11am exemplo, como h~r 
roem que menos meios tem de levar a eJfeiw 
uma empreza.. Supponht~.-se que esta conce;. 
são tt<\rm. ::,Tande ut ilidade puhlic.\ ao tudo de 
grande proveito pa:-a que.m a executtS.Se, co 
orador procurarin. o nohre do::putado e ll~t 
dir·i<!: tenlio ~~ta. concessão, eu lh ·a !I ou e o 
que quero ê ser accionista. 

O nobre deputaclo reali:l~t''a a empt•ez:\,.e 
110r este facto pet•gunto: fic..·win. íncomp~tibi· 
lisado para ser eleito deputado~ 

O SR. S. Sona'f:-Emqua.nto não cedes.<e 
a concessão. ficava. 

O SR. )foR.AES BARROS- Seudo simples n~ 
cionísta,não era incom~mtivei; mns seml•l]n>
prietario da conces&"lo,e ma.nitesfa a im'Om~
t.ib!lidade. 

O SR. JoÃo DE SIQGEIRA- E nestas que;. 
tl:es de concessão é sabido que quem· mais co
meu ibi o concessionario. 

O SR. Z ,\:II:A não sabe quem m:tis comeu. 
porque ?ÜO perten~ <!-O n?mero dos lol:ci 
deste paiZ (ri.so) ; so póde dlZer uma COUS1: 
e que o que tem comido do tltesouro tl t SUl 
pntria. são os seus sulJsidíos de deputado ·P•"' 
vincial e geral. 
o Sn.. )lon..u:sB.utn.os- Essajustiç;~ ll!Z~e 

a V. Ex. 
O SR.. JoA.o DE SIQUEIRA. - Os jorm\es to~os 

os dias estão denunciando o que teem comiilc ! 
OS concessionarios. I 

O Sa. ZAM--1. - Mas o que teem esses come- 1 dores com os indiYiduos Que. si qui2eraDl 
comer, ainua não comeram 1 (Riso;) 

No dm de contas, ha uma verdade e é que ! 
Severo Maranhão aiooa. esta em jejum (risO~ · 
ainda não metteu nada no se:u llo~- ~ 
(Riso . ) 

E si além di$0 j ulgaes que. deveis tirar·~ . 
0 seu lagar de deputado, isso é por conta. "' I 
Çamara. · · 
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O or-.J.Ilor é muito franco ; po.rec~ que não 
é a incom:pa.tibiUdade o que ma.is tem preoc
cupado os nolJre.; de1mta.dos. 

Ponham-se DS pontos nos ;; : dizem que e 
pouco decente que um g·overnador llu;:a depu
tado a um seu it·mão. 

O Slt. Som~E' - Por ahi. nfto ; isso n~io 
Jui dito. 

O Stt . .Jolo DE SIQt:EIR.\- E' uum inde.~en
ci<t, ma~ nib !oi allegadtt. 

O SR. B,\PTI~TA llA :VIO'l'TA- E lw. govel'· 
Jmtlores r: cliel'es de policia que ~e elegeram tt 
~l mesmo.,, 

O SR. ZA~r.\ YO.e terminar 1·ecapitula.ndn 
em pouc·as pal:wras ;t me~tn<\ :lrgumen
tn~~ão. 

Ai rula q11ando a lei ütlb;~e em conccs.sio
nario~. esta coace s;io não tí11lla-'e comple
f.a(lO. porque aítHh niL" !oi cxpeuitl.o o r~spec
ti.-o decl'eto por 1itltn, de 8ello ; conseguinte
mente, o individtw não g·uwu nem estit go
zall!lo do~ favores incluülos ua concessão. 

Esca. é a prim~íl'a razão. Em segundo Io
g:.w, :!-i elle entr-a r no gozo destes 1\.wores, alü 
ec;r,~ o art. :31 que prevê a hypoth~se e qu;o 
fal-o perder o seu Iogar. 

Tratando-s-.,, porêm, de incompatíijiJídades. 
não pode sinã.o cingir-se ao m·t. '24 da. Con
~tituiçii.o, transcripto no art. :31 dtt lei elei
trmü. 

De accordo com o artigo constitucional. a. 
lei sú tratn. de P,resi.!entes ou directores das 
companhias que g-osa.m dos f'<J...,·ores citados 
nos varagl'<tphos qu~,; se Sei,'l.tem; ora, este 
cidadão não organisou companhia, 11ão ê di
rectOl' delltt, e por conseguinte n li.o póde ap
plicm· a elle a disposição da lei. 

Si procedeu mal, não S<tbe.O que sahe e que a 
commissão respeitou inteiramenteadisposição 
es·criptll. (lue teve d<ante <te seus olhos. A Ca
mara resolva. como quiz~r; ma:> uma causa 
1icará gravada no espírito de todos, e é que n 
commissiio só procurou respeitar a. Iettra d~t 
lei como a enconkou e não se .julgou no di
reito de alargar incompatibilidades ; . e quem 
saue mesmo si. com pezar de alguns de seus 
ltembro~, teve de cingir-se ao que achou dis
llOSto nos a.rts. 31 e 32 da lei eleitoral ? 

Si as pala.nns que pronunciou ser>irem de 
guia. à Camam,.muito estimará ; si a opinião 
tlos nobres depDtados ibr outra. não terá ou· 
tro recurso sinão submetter-se, porque não 
pó(le pretend~r que quatro homens s~jam 
mais .sabias do que tantos outt•os que aqui 
estão. 

O que e certo é que, deante de sua conscien
cin, <leante da. lei, com toda a verdade de que 
e capaz, com toda a isenç-J.o do seu espiritó, 
declara. que SeYero Maranhão não . é incom-

c.ama~tl. v. Ill 

pativel}lU.l'<l- exer·cer a.~ l'uncções de depu
tado. 

E' tudo quanto lhe cabe dizer neste lHO
m(~nto, ficand.o o resto pol' coma da Camara, 
pm· contn. dos Sr:;. deputado~. (Ji1~ito oe••l, 
!il·l((t,, bem.) 

O Sr. C••:;;tt~> .J"u.ltiOl.' pl'esum(' que 
nas quesl.lí(;s de reconhedmenro de po(b·e:;, 
qu:mtlo o C!)r]JD leçdshl.tívo :;e crmstítn~ mais 
como juiz do qne como político. mtüs do que 
mmc<t s;1o inadmissiYei$ interpretações cap
ciosa~ para f<t ''Ol'ec,,r a este ou ;tq nelle cidadão. 

A ma.ior·ia da commissão sustenta que púde 
ser reconhecido tlcpmado o Sr. jfamnhão. e 
:pant cheg-ar a csL<t conclusão interpreta gr:un
maticalmente o art. :31 lh lei eleitot•;tl; o 
voto em sepnl't1do, dcsej;.~,ndo tah·w. a todll o 
tt"a.nse a exclnsií.o li o candida.to em q nestão, 
sn~tonta QUe elle, em lite~ da 1:.-i. c d:< consti
tni~,:ão, não p,:,dt! ser. reconhecido deputado. 

Acr~tlita, !]lW nem a maioria da commíssão 
t~m raz~o. nem tão pouco o relator do voto 
em separatto. 

Ninguem póde contesf.ar lJUe o Sr. depu
tado llfaranllilo,quc, com certez:t,. wm como o 
ot·ador <tlisrar-s:.. n;JS "fileims dos :1migos do 
governo, e não púdc serreconheciclo deputado; 
não l!a duvidaque o Sr. :Yiaranlü'io e um con
cesúonQrio do govemo. e como conc:-ssional'io, 
Cf'mo seu dependente, nüo póde. ttbsolutamente 
e:x:erc:r o mandato ele cleput<tdo. 

o Su.. L.\:llOU:'\lER- Apoiado. A mora.!l.;. 
tlo.de acima de tndo. 

O SR.CoSTA Ju:-:roR não pensa. como o nobre· 
nutor do voto em separado, que o Sr. depu
tado i\Iaranhü:o não possa, pdo tucto de ser 
concessionat•io, ter sido eleito; o que sustenta. 
em fhc2 rl;;. Constitui<;ão, ~que e!le não póde 
ser reconhecido. A lei eleitoral é defeituosa 
neste ponto , e n[o esta de uccordo com a lei 
em qne se inspirou. 

Determina a Cou~tituição . que o cidadão 
eleito <lep1.ltado ou senador não possa exercer 
o m<tnda.to tendo recebido certos ia vares do 
governo ; i$to · b. tendo-se constituído m• de-
pendencia do governo. · 

O nobre depuhllO Sr. Za.rna interpretou 
com toda a cm1vicção o parecer, esta. cet·to 
disso o orador; mas, .tambem, pelo dese~o de 
vet• victorioso o seu parente, interpretou no 
sentido gl'ammatical a lei eleitoral e bUSten- · 
tou que, não cDgitando a lei dos concessiona
rios e simplesmente dos clirectores e presi
dentes de companhias, não lhe era licito am
pliar a interpr~tação, vindo com isto :preju
dicar direitos adquiridos. 

Acha. que S. Ex. não tem razão. 
Ao legislador, não e lícito, em materiasdesta 

ordem, a interpretação gramma.tical. 
35 
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Si e. como nínçrucm IXlntest;t, o e.~pirito da 
da lei eXClUÍ!' dest:.L CtLS<\ aquelles que. ]JOl' 
qu::~.esqltel' c i rcum~ta.ncias. em vírtmle de fa:'o
res do ~on;rrw. po~am depender deste; llii1-
gueJ,n r; lide ~ontestn r gt~e o conees~iona.rio n ~o 
est~rt indtudo 110 espmto desm let. Elle nao 
recebeu üt v ores hoje. ;mt:' mnanhiT ,üepoi> ue tct· 
tomado assento. podel•,\, l'ec,oe1Jel-o~. 

Par<t que. p~is. le.Y:tr- a. ínterprW~t~ÜQ :t 
est.e ponto, quando pc!n. kttta d;J. Constit.uiç-ão 
pode-se reso!Yel' n, questão? . . . _ 

Pen,;a <p.le, 1\tZendo-se um;t mter•pret.açao 
svstematiea. J<t lei elêitoral. que s~ íoi inspi
ràr 1~0 arti6'0 d;t Constituiç-ão. bnto qne :<e 
l'CÜ~l'<> ó, di~posií;5o cou;;r.itncional. ~ó pode Sc·r 
re<:onlleddo o deputado :ll<tmnhilo, si no :1.cto 
do seu t'ecnn ltecinH•nto clh~ ni'ío 1i:w con,·ess:o
mtl'io. E si. como dizem o~ nollre~ depurado~. 
elle nenhum interes~e tem nessa conc~ssão. e 
si, como dizem. e um contracto caclnco. ~ ca
mam tem um meio. e c.': o ~egninte: o de]mv:tdo 
i-.Ia.ranh~o, que se <tclm pl'esente. tlesi>to. do 
pri'l'i!&gio. 

o SR. .roxo m; SrQcr::mA.- Xilo u.poi:tdo; 
de\-ia ützel-o um clin antes d:• eleiçito .. 

O SR. Cosn .Tul"IOR entende que, d~sde 
que elle des1~ta do pri\-ilegio que JllQ l'Qi con
cedido. pó de· perfeitamente tomar aSS€11 to n~ 
camara. pm'qlle <l. Con:>t1.t.uição, como jú disse, 
não in(omp:ttibilisou o cleputa.do par:~ a, ele
gibilül<Hle, mas :tpenas 1mra o :>eu recontleci
mento. 
· Si, 11ois, o Sr. deputado ?1Ia.mnl1ão. atG à oc
C<'ísião do s2u reconhecimento tiver desistido 
do püvile;,>io que lhe foi concedido, o orador, 
de <tccordo com o e~pirito da Constituição, hy
poiheca o sen voto. Ko caso contrario. si o 
Sr. deputado ~r~u·anllào, amigo d;t ma.ioria, en
t€nder que nesta casa póde ter entrada pelo;; 
votos de seus <tmigos. o or·ador ~epara-se 
delles, pot•que não qtlel" üe modo algmn TO
tal• pela entmdl\ ne:::ta C<l..."-tl. ele um homem que 
ainda neste momento e conecscionario elo go

.verno. 
Tem ~oucluido. 
Voz.e:s-Elle dislstio. 

o ~r. Jo.ft.o de Siqueira não 
sabe o que 1n:1.is 3.dmir:u> 11a Republicn,. 
· N'·) dia 2:~ de novembro uns heróes que fo
ram deuominados-d<t Candelaria.,- hastearam 
a bandeir:t d<t legalidade. :.fomentos depois 
ma.nda vam pol' todos os estados esping;.wd.ea.r 
o governo legal dos mesmos estados, rasgar 
as con:sti tui~{ies. 
· Não l!<l.be () ~ue mais admiral· na Repu-
blica. · 
· Ha. poucos dias um >elbo serVidor da pa
_tria. coberto de glorias, 1oi arra .. ~do pelas 
ruas,-·. insultado em um estaDe.lecimento pu
blico pelos funccionarios da policia; moços que 

emm ;t e~pemnç<t da patda pelo sen t1l~nto' 
fom.m cslJoier.eados nesse estabelecimento pela 
l)Olici;t, c n ~siln como ss esti~ \·emlo o n:üz in
teira coU::rt,o tle luto. cheio de incet'l.czas e 
lHlii<:çõ~s. se cstÁi. ventlo a.~·ara .- lei cl~horal 
que, ttintl:t llontr~m,1ol Yot~u,l;\. pelo Con~re~; 
)\;teional. >'opltismad:~ por «qneiles qtle rl~ 
lllOdO ;~lg:um a UCYi<tlU sophismar ... 

o SR. .lo:\ o DE SI•~t:r::m.~ diz '' lei que 
nenhum deputndo on ~~nador niio púde obte1• 
concessões t'\1 llwores do g·oycrno, sendo ao 
mesmo tempo ::enndor on deput;1do .. 

Diz o no tn:c dcput•tdo <[1Hl ~i o c;\ndidat,J 
que t•ccebcu os Yotos drJ ;fo,-ernad(lr •lll Ri.1 
Gmnrle rlo Xorte. an ~eu ü·mfio. se l'<'ut•itH• ;t 
concessão qne lhe l;~,m l('iw. pelo go,:el'l11l rl\ 
'Cnifi,,. S. Ex. immcüi:lõ.~.mentc Yut:a·\:t ~ 
üt'I'Ol' (lo seu rrcDnht•riawnto. 

~Ia.~. (la.do estf.' e~s·•· emiio no Bl'i1zil n~~ 
hn incompatibilidach~ ? 

Di~se o illush'(\ tribuno hthian oqn:' :t con
ces~ão não L'St<1 leita e a<~thul: .. porqnc !;tlm ~ 
l)<Jf;~menw do sello. )[as. I) orn,lot· pt·t·guaL1: 
q u ll llD.g<tment.o de scllo t; c~tc ? Set·:i. Q l ntg.t
·mento ,-lo sello do ~ontt'acto, p~·l't\nte o j!(c 
VPrno ela conces&io. ou ê o 1la;:amc1Ito de 
sello ptU'<t ser ex1Jedido o deci'eto de conces.~~ü 
tle engenho cenu~..tl que elle pediu pn.ra C'OJJS· 
trttíl' mediante g<\l",Hlti~ Lle jurO$·! O peti· 
don;trio fez um peúülo ao go,·ento 11:<Xa '~ 
appro,·~<:iio ü;t sua conces:;:;,i.o apresenr.andú 
um plano de engenho centml, pm·que os ~n
genltos centrae~ teem Üi\'(;t'Sl\S cat11ego1·ia!. 

Se. o rlecl'eto ainda tem o prazo de lG mezc!. 
si ·este pl',lZO' linda, em dez~mbro, como e que 
,;e poue dizer que e~s~ C<\ltdidato terá ne.ta 
casa verdadeü·a indcpenMncia Jl<tl".l votar 
contra o governo que lhe eonce(leu C<tl Itn·od 

O m·ador disse, que nüo ~abht o qu~ mal> 
admirar na. Re1mblict1 ; e de ütcto viu o no
bre deputado pela Ba.ltht, Sr. Zam<t. ainrla 
hontem castigar aqnelles que ass«ltaYa!ll 
urnas pam lazer se elegerem classificando-o> 
de ladrões, de salteadores com aquella. do
qnencia que todos lhe conhecem, e hoje elle. 
que foi um dos legisladores, foi um do;; Il':ÜXl.· 
lhadorcs qne mai8 se es1brç'.;l.l':J.ffi pam lormn· 
lm• e8.."''1 lei, elle que deiende a Yel'dadL~ e!e1· 
wrnJ., como acaba ele dizer, com a elcquenci~ 
que o distingue. Tein dizet• desta tribnn~~ que 
o candidato do Rio (~rand<:>, eleito pelo i'EU 
il•mão, concessionario do engenho centttü. que 
tem f<wot·es do goYerno e garantia tle jurO>, 
cuja. concessão ainda. não caducou, niio e in· 
compMivel; e um outro representante por 
S. Paulo veiu dizer que se elLe rejeitar a con· 
cessão. S. Ex. votar-à pela sua eleiç:~o,. 

E' a. legalidade quem Jàl!a. ( Trow;;;-s:J di· 
re"i~.'l~os aparte~..:.) 

Fica. n discussão ndia.da pela hora. 
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SEGU~DA PARTE DA ORDK\I DO DIA l bo!•es e do restab2lecimento da. banda de mu-
. . . _ _ . sic..'\ nos corpos montados. 

Contmuaa .3• llz5CU~ao do PI'Qjecto n. 23 fi. "~ Cl'C<t~fio ue t;tl escola, S!•. presidente, e 
X<tl~\lo <~S for~as '!e te_rra, p<tl''"· o anno tle l 803. uma necess\\l:l(le de h a longo tempo reclama
: \em •~.1n;::a. sao hd.~~- apotados ~ envi<t(los <~a p~l~ cx~rc_ito; e a Ca.rt!aea d~s Srs. ,OeiJU.· 
,, ~ommt$ta de maunha c gueu'a. o> se· tado~. ,tpp. OI· ilUdo o addlt!VO. nao fina mais 
gumtcs. cio IJUC sa.tis:·azer a esb ncccssicbde. 

Ac!dilivo.~ 

1\rt.. ... . Fica o governo :L1.tdOt'iS<tdo a, 
clcYn.r proporcionalmente o numel.'O de alnm
Jl05 das ('.~<::oi:.ls milit;u·e~ a 1.200. comtanl.o 
que o exees~o sobre GOO seja comprellendido 
na~ :W.OOO Pl'aç:ts pl'et consigm1tbs ncst:t lei. 

Si1l;t das sessue:s, 12 de julilo de 189~.-Jvsd 
Oeci'a'J>ra.-JJaptista dt! .1/ottfi..-]Ja~~~·r·il. 

.\' proposüt de tlxação do lorça;;: 
Accrcscente-se onde cauber : 
Art. . .• 1\o reguhunento )laru o set·viço 

;~ninwio do cxereiio. que lJaixou com o rle
cl'eto n. :3.)1 de í de abril de 18\JO.oh~ermm-se 
<1> seguinte.< (lisposições : · 

I." o~ officiaes e a.~ pessoas de sua~ f:nni
li~s rec2beriio socrorros medieos em seusdo
mlcilíos a chamado por csel'ipto ·e dirigido di· 
1>ect~mente ;J.O medico encu.rregado rlesse ser
viço. inde]lendente de -ci.<to dct auctorid:t(lc. :t 
que1n ~sti.ver snleit,,o olüch1.Lque sel'ic w;:sl)OU· 
~arei pela legalidade do chamado. 

2.·• As prn\,'a.s de pt>et para recebel·em t:tes 
~occor•t•os para U8 pessOtls de stm fhmilit1., apre· 
~ntar;io gui<\ passada llelos set1s commml-
dantes de companhias. · . 

3." Os medicamentos receita(! os em vist.1. de 
· t::I pt·oce~:lO serão SUPllriLlos pelas pltarmn

cras milit:u·c:>, ;1 ~imples apresentação das 
receita$. que sedio passada~ no veno do 
clmmrtclo ou tia guüt. 

4,• Ficam SU}Jprimiclos os postos-mcrlicos de 
que trata. o art. 5ll <lo mesmo reguh.me.nto e 
revog;J.uos os o.rts. oo c G 1. 

Devo t{\mbcm _fttzer uma ligeira objecc<lo ao 
que l10ntem dl$Se o llomwlo dr.putado por 
~I<\t~o--Gro:"-<ü, com rel:tção :"1 emenda dr> Sr . 
.<\thayde .Junior; o illustred<>pntado pelo Espi
rtto :-;nnto,tomon 1XU'<1. base da distrllmi<:ão dos 
commgente>. não a pop11htç:io de cada ~stndo, 
porque, comp a. Cc<m;u·a &tbe, n5:o temos <tin(h 
recens~amemo, mas sim :t resp"ctiva repre-
se.n taçau 11Q:St:t ca8~L ' 

Xada. mub tendo a dizer sobre :~ mateein, 
~.to J!l'Ojecto. perrnittfl·se·me 11:t:<:<:w J.lilm um 
outro plano. afim de occupar-me t.le amnnpto 
que não deixa ele ter iutimi1 relação com as 
fiJl'Ças de terra, porque tr,tta-se de llei'ender a 
int::-rvenç·:io de:>sttS tbt•ça,s nos ultimas aconte· 
cimentus do Rio Grande do Sul. 

St•, J.)l'esidente, u~o e sem temor que vou 
tl'nbt· da }lo li ti c;), uo Rio Grit nde do Sul · 
re:>peito muito :15 lancemtttS do m:ni!WIO e aS 
luf.aclas elo ])(1:u1ld;-o : e não ii·,r:t a JXWticuhtr 
e~t1ma. que consagTo M ttctwtl Vice-Presidente 
dt1. H.epuLli~ ... t<\o inrectiYado nesw. casa.; não 
f,:n·n, ll. Circ:um:;t·\llCt;.>. de, Wr e_");.el'dt\.0 CtW<YQ Q.e 
confiança junto a S. Ex. e de se me tttü11JuiL' 
copa1·ticipaçã.o nos sens actos relatiros aos 
ultimas successos do Rio GL'ande ; não !Ora, 
ti.n:tlmente, o proposito elll c1ue estou de 
prova.r que o general Berum·do Vasques, r<>s
peitando as ordens (lO go11erno, manteve :1. 
11tais rigorosa neutt·a.lidade, não iniervindo 
si não !bl'ç:auo pelas circum~tancias. quando 
não po1iia deixar de intervir, e eu de ce1·to, 
St'. presidente, nào me abalançaria a tratar 
deste u."-StUnpto. 

O meu iUustre collegi1, o Sr. Dew.etrio 
Ribeiro, no seu discurso pronunciado na ses
siio c1o dia 7 U.o corrente diesB : 

S~lrc das se:>sõe;:, 18 de julho de 1882.- « Foram taes a correcç:ão, ;t honestidade c 
C«nos Cawp.?.,.. o patriotismo com que no governo des~e es· 
. Ar·t. • . • O meio soldo e montepio dos olli· iMlo procederam o Dl'. Barros Ca.."-"'-'\1 e o ge

cJaes do exercito que tenham tilhos de mais ele neral Barreto Leite; !oram ti'ío patdoticos os 
um consorcio set·ão :por sua. morte, di viclidos actos desses clístinctos cidadãos, q ne o or-ador 
repartidamente, metade pela vitn-a e outm tem direito de pedir, exigir mesmo. que venha· 
metade pelos filhOs sobre·riYentes e menores a publico a cor·respondencia por elle~. trocad& 
·do consorcio ou consorcias anteriores. cDm o Sr. Vice-Presiclente ela Republica du· 

Sal· 1 - 13 d · Il 1 189~ c ·l . r:tnte os oito mezes de seu governo.» 
... a UlS sessues, eJU lOte ~.- m ·os: Venho uoje satisfazer o dese.io de S. Ex. ; 

IÀNlj)OS • 1 , , 1. - . te . . 
• · >elluO ex- nao so a par !llaiS 1mportante 

• 
1 
dessa correspondencia, como tam bem outros 

O Sr. Valladão - Sr. presidente, i documentos da. mais alta. importancii!. e que 
·sobre o projecto de lei de forças de terra, hão de deiX:tr no espiríto publico a conYí.C(ão 
ruco tenh_o_a dizer.; r~ta-me apenasju~ti- d~ que os acio~ ~o ~over~? do mar_~hal Flo
~r _o addlt1vo env1ado a mesa pela comlllls-· nano, com r<!laç.a.o a polit1ctt do R10 Grande, 

sadeo de marinha e guerra, tratando da creação não podiam ~er nem maiscorrectos, nem mai• 
uma escola pat-a musicos, cornetas e tam- p~trioticos. 
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No tempo da monarchia,, quando algm;n mi· i· O SR. V:\LLAD1o (contim!a;u~o) -O ma
nistroou amigo do govet'llO vinha ao se1o do lrechrq Flormno, lemht'ando-se de que, sentlo 
parlamento t.mzer factos d~ vida intima. do o gen er:~.l _ ·R.aphael de Li~~~ offici~l refor-

. me;mo c;o,ierno, referentes <J. -pe.."-.'Oa do chefe mado e ex1stmdo na. guarmçao do RIO Gt':tnde 
da naç::io. clt<\ffi<Wi\-!1-e a isto--descobrir a co- elo Sul, mesmo em Porto Alc·grc, offil'iae.> 
rôa. Hqje. porém, que em vez de cot•õn., te- gener,tes effectivos, a um destes. de preleren
mos !Jar-rete pilrygio, e que, alem di~ to, Yi- ci<t, cahüt o cJmm :Uclo do · distri~to ; r~.l~m de 
vemos em pleno reglmen elo lJOSitivismo. não que o general Raphaei não podia. ir pam tão 
tenho o menor" coustl'angimento em trazet• importante cargo com a precisa imp<trciali
pam aqui n pessoa do chefe do govet•no c de tlade, porquanto, M qualidade uc c!iefe (\c 
me referh• fl'nnca e ab~l't,'\mente aos seus policia .J{\ havia se envoh·ido em gNl.\"C con
a.ctos. · 1iil:lo com o!flciaes e praç~as da gm1rn i•~io de 

O honrado de;mtatlo pelo Rio Grande do Porto Alegre. 
Sul :1c~usou o Vic~Presidente d:1 Repul)!ica Por tltes motivos, ns~ã.s ponderoso:;. t 1•\'<' o 
pela inrer\·enç·uo da força federal nos nconü- general Bacellar de assumir o comma1v!o do 
cimentos que act1.bam de dar-se em seu estado. di~tricto. A camarll. Y<\e wr que estP laeto 

Vou pl'OYar· i1 Camara. i1Ue S. Ex., alem ue em nada 3.g1'adou aos homens tta ;.ituac:•i•). o; 
injustO. mostrou-se apaixonttdo e que, si a!- quaes em pouco tempo eonse~uimm rpt~ 11 

gumtl. Yez tn.l intervençfio se deu, rol ,justa· pt·oprio gene1·al Ban'eto Leite. utmb<·m t·~ Fll'· 
mente quando est:wmn no goYerno os amigos maclo, u.smmísse 0 commn.ndo do di$kkto. 
de S. Ex . ; pa.r;t í~to passo •~ ler os telegl".liD· Vejamos os telegra.mmas : 
mas que aqlü tenho. . . · 

A Ctlmar<\ me desculptl.r-:~ pelo tempo que «Porto Alegre, 2 - Urgente e re~ena•lo-
lh(! mul;o com<~ leitura aestes tele,'1'ammas, Marechal Floriano Peixoto, Rio.- A~ool'do 
leítm•,1 que não deixa ue ter suas vantage.ns. ,·ossas ponderaçces, ftcou resolvido substitui

O SR. Dsm:mw RlliEJRo-Não lJedi a in- ~ã.o Yisc.·onde por Bn.cella.r, que vae :lssumir 
ter\"t\IW<io thl. iorça íedet"al. commando. Não lembramos Bacella1' IJClt' não 

inspirar confiança motivos que. vos n~o ;rerüo 
O SR. \~ALLADÃo-Daqui :J, potwJ mostra-rei estraullos. Rogo-Yos telegrapheis Bacellar 

que V. Ex. indicava. ate batruhôe:;. · chamando a.tteuçiío responsabilidade tomou, 
Começ.;Lt·e!. Sr. presidente, po1· Ul'J?. tele- deante exeepcion<tlida.de f>ituaçlo. Ur~e <'pres

gr<\mma. em que os generaes. SilV<'I. Ta,·ares e sM'Yinda Bernardo Vasq•1es . Estamos seguro 
Astrogildo pedem a nomea.~ão do Sr. Visconde ordem será mantida, e embarque cor1los se 
de Pelot"'ls para commanda:nte do o' <listricto etl'ectuarú plena paz, s i commando di>tricto 
militar. logo r~.pós a revolução de novembro, cumprir dever. Corpos da c:tpital só potlerào 
sentindo não -ter encontmdo outros telegram· se!!'uir dentro de oito ou dez dias. c.-arencJ.'\ 
mns t•ecehidos naqnella. época e que muito me llurt·Ma~ . Faz-se mister ness(l, época presenç,1 
ser>it•i:tm neste momento (lBJ : vusques. Livt~<tmento, S. Gabriel já em P~ · 

Rio Grande, 28 de novembl'O de 1891-Ma- Contlictos semgraYidade. Sauda.(,'.Ces. Demetrto 
rechal Floriano. Peixoto-Acaba, de chegar chegou.-B. úite.-8. Cass(tl . ., 
o Yisconcle Pelotas; pedimos a V. Ex. em no- « Porto Alep;re, 2 de fevereiro de 1892. 
me intensse8 geroaes .se.i•" mesmo nomeàclo -Marechal Floriano P eixoto - Cumprindo 
comma.ndante do 6" dístricto milita.r.~os ge- ordens de v. Ex., commUJlico-vos que nes~ 
neroes Sil~a. Tmi>J'es e A.strogilllo . dat:.t assnmi 0 commando deste districto nu-

O. SR. V ALLADÃo - Tenipos depois, aggTa- Jita.r .- General Bacelta.t".» 
Ynndo·se os incommodos tl~ saude do Sr. Vis- o SR. VALLADÃ~ _A este telegmroma deu 
conde de Pelotas, o governador, general Bar- 0 Vice-Presidente ela RepulJlica a. seguinte 
reto Leite, dirigiu ao Vice-Presidente da. resposta: 
Republica o se,<TUinte telegramma: 

<1. Rio, 2 de fevereh•o d<a 1892_: Genero\Ba·. 
«Porto Alegre, 2 de fevereiro de 1892 (ur- cellar- Porto Alegre- Scieute .de terdes assu· 

lentfssimo e reservado)-Marecbal Floriano mi(lo commando districto, d.escanço '· 1~a 
Peixoto-Neste momento fu.llei com o Vi~onde. certeza d(~ ·que eilvidareis esforços pos:>tve1s 
Seu estado m.elindrosissimo. Concordou com-
m!go na nomeação interina do generJJ Raphael para. manter ordem e disciplina· . 
Fet'llD.Ildes Lima, inô.icM.a. hontem ejá lem- Vasq,ues, nomead() commanda.ntc efiectn·~: 
brada. pol' nos. E' urgente que venha hoje por se"'uira por ·estes dias . ·Espero que tO<I~ 0' 
telegra.mma ; n; situação gra.ve r éda.ma. Meu ~aradas da. guarnição do·RioGrande, po~do 
pedido manhã ·hoje foi ·feito sómente para deladodiss~nçõesJióliticâs, se uuir-d.oerotor~ 
satisfazer Visconde, que se incum~iu má~dar do ~ove~o . ·~e~eral ·para segur:ança ~la ~o 
o original para o telegra.pbo; não ·houve por publtca,_ ~.? prt~c1pa~mente, elevar o prestt., 
isso tempo p:Lraprcvenir-vos,- IJ. ·Le't1e. » Ido exerçtto.'- ·Fionano.:. 
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«Porto Aleg1·e, 5 de fevereiro de 1892- Mandei ta.mbem ...-ir o coronel Pedra com 
'Crgente- Pre:<idente do. Republica- Rio - o . 2S''. E~te ofiicial. dedicado ao governo, 
Ordem alterada desde :is ~ horas da t.:trde, e~U~Y!\ prompto R s<lltir qun.mlo ·toi obri<r-ado 
C-(Jm intuito de (leposic;ã.o elo go\·ernadol'. E5te <• ficar no ]i:. h P~n·do, por to?r tido noticia C!~le 0 
recolheu-se o. bor·do da esqmdra. CheJ'es mi- 29"bamlhao, t~ oCi.tchocü~1, tomou o teleg-rapho. 
lit;u'es em reuniü:o delil.Je!aram ahsten~,,ií.o Pedra obstnl'a que o 29' venha fazer causa 
completa. Chefes de l)Olicia e d<\ ror(;tt policial com1nu~n .com os 1·evolto80.,, T'•legriJ..phei por 
se refogin'am na Escol<\ ).Iilibl', que se tor·riou :O.fonLeYHleo •to coronel Salgado, em crugua.y
parcial. Que fa.zeJ·? Peço providenrias ur- atHt. pam qnc ''enlitt com torl<t a Ji.:lr\'0. em 
gente5.- Geneml lJac::!lm·. » <l.ttXilio üc Perlr~• . Estou nf'O\'idenci;J.ntlo com 

«Porto Aleg-re, 4 de fevereiro de 1892:.._ energia., ll1<<~ as dimcukl<tue~ cr·!•>:cern. lev<tn
l:rgente- Marechal Floriano- Rio- o g·ene- tadas pela. 1úr•;<t 1edeml (} ue tlevia. estar ao · 
1'<11 Bu.cel!m·, por intermedio de seu filho. <tc..~ba Lt\do do governo reconhc<.:ülo pot· V. Ex. Insto 
d~ dechtmr-me que a.g1.mrnição mmltcrit com· pehts meclitlas solicitad:;~ e out.ras 'l~te o vosso 
plrt~l. nentl"~lida.•le em umo. tent<1.tiva tle re- patrioüsmo 8ugg:erír.- B. Leite.» 
posi•;ào Castilhos, ao (:Ue l)arecc prepal'a.da. «Rio GtmHle. 5 ele li'.rerl•iro tle 1892 (ur-

H~. g1'np:1mento na proximidade do com- gemissimo e resernHlo) - M:1recha.l l~lol•l:mo 
mando _do c~istricto. Elementos'da gunriJi•,{io -Recebi re!~gramm;L do ~~wer·nador, cle
conhecms; .JUlgo urg-ente ontem ao chGJe elo c:bmndo qne <t gmtmiçfio da. ca.vir.al tenta 
diskicto para respeitar e pür to(b ior.;'<t em deJ>Ol-o e que s~acha tt bordo d1t Jlon6ô. Pede 
sustentaç:;.\o dà<tUtoritlade constituüla, do c-on- pam emb;m:ar o hntn.llião com destino <i. ca
tmr1o <t :1nardüa serit inevit..'tH~l c a ~oníht- ].lital. Qnanto a. disciplina da fot•ça ao meu 
graçüo dn. proYíncia inteira.- Dcme~rio Ri- commantlo está mnntitl:t.- Ooafrc. Ctíronel.» 
bciio · » «Río Gramle, 5 rJe fevereiro rlc 1892 (urgen-

« Pot•to Ale~re. 5 de fevereiro ue 1892. tis:>imo}- :\Ia.reclJal Flor·ia.no- Acal.:o de rece
- i\'fm·ecl1al Floriano- Rio. _ General Bar- ber or·d.em llo g·overmulDl" do estado p:1ra em
l'eiO Leite està a l.Jordo da J!m·oi<i. tle l:arcar o bat;~lhiio par;t Porto Aleg·re, afim de 
onde me communica que u.lli nm\ ·sécle manter <L c•rdempu1JliC;talterad:1.. A guarnição· 
do g-o,·erno. Castil1ws acha-se em ca~a de alli <livi(lilla. em cujo apoio não conta. Neste 
João Pinto Fonseca Guimarães. fronteira do sentido tel?graphe-i a.a command:mte do distri
quurtel-g-~nern.l ; ahi estiio grupos em nu- cw, que niio se pronunciou uincl;1. particular, 
mero limitadi1simo. Gravidade só }Jl'ovem nem olfidalmente a est<t guarnição. Ex·.?fficio 
dns incertezas quanto aos dous corpos de consta. alli tet' havido ~l·a.ves conftictos entre 
inf<mtat·ia. Acabo de ~ater, llOl' diYersos indi· a fOl'Ç'~ aJ'!lltldtt. Devo ~seguir?- OM{1·e, co
cios, que só esta resoluto o 13•, cujo comman- ronel.}> 
dante e Thomaz Flores. Communiqud-me «Porto AlP_gre, (s~''' data) (urgentis5imO)
}lOl' carta. com Bacella1', a quem expnz rran- Presidente da Repuhlica-A hem dn. segurança 
c.:tmente o modo por que CO!lllll'ebentlo a si- publica nest<~ CU.lJital, requisito ex:1Jediçüo de 
tua,i\o. Ot·dem positiva para elle deixar essa arriem urgente ao genera.l Vosques, afim de 
vnga neutl':Llidactc, quando certo c que seus fu.zer ~cguir ímmedi:J.tamente para aqui o 6° 
comm:.~.ndttdos, como Flores, não ;t podem bttüllhüo que estú em Sttycan.-JJ. L,:ite.»
manter. .Tá solicitei-a no primeiro telegr:tm- « Pono Alegre, 5 de fevereiro de 1892-
n:a. Insisto. Tnlvez conveulm já a tramferen- Marecllal Floriano Peixoto-Ohegou a noute 
em do 13" para essa ca.pital; com medillas e estou ancio'o pel<t resposta de meus tele-. 
promptas d::t pt1rte do Governo FederaL movi· grammas (\e hoje. Situação cada. vez peior 
mellto l1l:ortaJ.'á, do contraJ:io confla.g-ra\J:O. com o commanclante do distt·icto, que desa.p~ 

Tudo em pe de guerr;j,.-lJe>l1et;·io Ri.- parece1.1 para. mim. Telegramma. do inspector 
bci1·o. » da thesouraria :.to ministro da fazenda refere 

dlorto Ale,"l'e, 5 de fevereiro de 1892 (ur- noYO acto do genet>al Bacellar desmoralisa.dor 
gentissimo)-Marechal Floriano-o comman· principio autoddade. Providencias antes qtie 
u~nte do districto, desa.ttendendo minba. m.lto- :nas l~o possam mais SUJ:til· etreito.-Bm·
rld:tde ( ! ) despreza· meus chamados e não ' ato e:te · 
saüsfaz minhas requisições; antes, e,::t;í. de «Porto Alegre, 5 de fevereiro de \892-
pleno accordo com os sediciosos. :Mandei que o Pre>iclente da Republica-fnspect.or da the-
12". batu.llião venha do Rio Grande. Coronel! som·aria quer tr::tmporta.r fundos para bordo. 
Ono1h~· declarou estar prompto a partir, mas navio de guerra ; sell:lelhanr.e fa~to CO!l3~~ 
~ecer de ordens de Bacellar. Responcli que tue grave offensa mllindre exercitO, prmCJ.
VJ.es~e sob minha responsabilidade, visto j ].Ja!mcnte. de~~ guarnição, que seute-~e. forte .. 
q~e estou agindo de accordo com V. Ex. llara ga:ranür a ordem e estl.belecnnentos. 
Ainda. não sei se virá; acredito que sim. federaes: O a~to do inspecto!' susp.eita. grav~ 
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e não consentirei íJ. ue elle 
· Bacellar .» 

subs:stn.-GeMI·al' denar jã. ao commandante do 28" collocar-se 
as ordens Barreto Leite, alarmil- popnlar;ão· 
reclama energia do governo imminenda. con
flicto sem ol1jectivo elevado para üe~ordem 
substituir o poder repudiados da OIJinlão.
B.Cassal. 

O SR. VALLADÃO-Como se Yê destes tele
gl"ammas. o inspector da tl!esouraria queria 
Jazer recolher a bordo de um navio de gu~rr<1 
o cofre. temendo que os c·orpos ch1. guarni
ção de Porto Alegre saqueassem. 

O genem1 Bacel!at• protestou contra isr.o; o 
coti.•efi~ou em term e não !'oi saqueado. 

«Rio. i.í de ieYereiro lle 1892 (urgentíssimo) 
-Commanda.nte interino do IY disti'icto mili
tar-Porto :l.legt·e-Acabo de _set• stu•pt·ehen
dido r,de:;ramma B. Leite. communicnndo 
a a tti wtll! fl·m1cn.mente l10stil dos tol'lX':> 
gna1·ni•;~o rlps~a c;tpit~tl, íhzendo e<tU~t com
mum Jmz·tidarios Castílhos. Lastimo :;eme
llmnte facto c que 1br~s teclemes estejam a 
cada in~tnntc contr-ibuintlo p:u·a essus llCrtur
bn~'ões tla. or•lem pnblica.qtw.ndo deYiam man
ter-se em ~omplet;t neutmlidade. 

« Podo--Aiegr·e. 6 lle fevereiro ile 1892-
General Flol'iano Peixoto -As :tutol'hlades do 
cst.v:lo r)!'ecis:un proceller acercll. dos se•li
ciosos. ?>•ão porlem ficar incrte8 ; mtifi~:n in
iormaçiie.~ ,já dada~ ; sem cstH~L·nnt<lS apoia 
Üil. J'Ol'~'i\ pulJliCJ<, O lllO\·iment.O ~Cl'Ú ~uJl<Jt;l\lO 
prom]ltameme. Crge B~ccll:n· or·tlem •h· v. Ex. 
p:-,1·-se ao l do dns autoritlad~s <.'<JII~t;tnhl;t,; e 
tr-tmnt.idora~ ll;~. pa7.. Sem csw. ''i'i'''"Xillt<'t
ç·ão suspeitas attitude elo comtn:ttHio 'lo •li,:.. 
tricto, :üiú .. <; fund.a(las. :1:;~mni1·;i.o ;:t·a,·i,ht<i" 
irremedia.Yel,'no intuito de :tp1·e~~ar· ~':•lH•)o a 
crise. convindo n0ste monwnto B:!CP!l:ll· ··on
rez·encia. Darei resultado. Ono1rr,iit em Yia;,:·cm 
razüo tle m:tis a.pproximo.ç~LO lembt·<tdtt. - Dc
~~l~!f~i<~ r~iúeiro. » 1n1brmae minucios..'lmcnte o occorrido; em

preg"•le esrorços p:l.I't\ manter disciplina. e or-
dem publicn.-F•m·~ww.» p,1rto Alegre. O ele levereiro-~I;Jrcchnl 

o SR. YAr.un,\.o _ Agora temos 0 Sr. Dr. Floriano Peixoto-Confie na pnalrnd(l. com 
Barros C:\S$alinterviudo com a escola militar. quesei agir. &touat.tento c:.assegmoqlw não 
e pedindo llm dos batalhões da sua con~ lm ex:plosiies :partidarismo a.utoridatlJ:s consti

tuida.s. Seria conveniente Jitzcr Bn.cellar ~cn-
fian(a, (li]) : tir utilidade e pür-se. immediatameute em 

« Po!'to Alegre, 5 de fe\erciro ele 1892 cont:tcto com Ba.neto Leite, que proce(!~J·ú. 
-Marr.cha.t Floriano-Realisa-se quanto preYi: asseguro, só de accordo com V. Ex. N<~ ci
dous corpos da capital e trt>.i' da. c<l.:r.panlla d<tue ltoje houve calma <1.té meia noutc, lM':J. 
tentam sulTocar opiniU:o republicana Rio Gran- em Q.lle telcgrapho.-D~mct1·io Riúcõ ~~ _ 
de. Allia.m-se (t elles toclos desalojados pela Porto Ale~Te, 5 de ·revereir•o (urgentissimoi 
ultim<\ reYolução realísada contra tyrannia -l\Iu·echal Floriano Peixoto-E' tambem ur-
3 de novembro. Consegui .do general Barreto gente ordem para 0 tenente-coronel C:lstello 
Leite tr-a.mferir governo canhoneira Ca;no- assnmir hoje 0 commando do 30' Latalhiio. 
cim. A: ü·e11te corpo policia, um batal!Jiio pa- bem como seg1.lir para essa capital no lll'imeiro 
triotas, marchei escola militar onde Bacellar Yapor 0 tenente-coronel Sampaio : si e~t:JS 
negou con!er"ncia .. Barreto Leite. pedida tres prodàendas vierem hoje, estou certo de 11ue 
-vezes. Centro agitação anarclüca e altrrna· ~età evitado grave conflicto.- B. Lcit·;.» 
tivamente quartel genera.l e do 13~ batalhão. 
Bacellar negou força, guarnecer tel~gmpho O SR. V.uLADÃ.o-Corrnim notar q·ue o te
noute. Eu julguei inconveniente retirar forç.a nente-coronel Castello e genro do Sr. B. Leite. 
escola. C~rt111o amotinadol•e.-;armudo Comblain, o SR- DE)IETRIO RrnEIRo-Esta corre;:pon-

. que ioram tomadas, atacou telegrapho sendo dencia est;:i. muito boa! 
-repellido incomparavel denodo chefe tele,"l'a- 0 -sa. VALLAnlo-Nã.o póde estar melhor. 
:phos Dr. Bento :Monteiro. Amotinadores re-
chassados. Houve uma· morte e ferimentos. Porto Alegre,•G de fe>ereiro- Marechal 
Dr. Bento, a despeito de tudo, tem mantido Flori<mo-Apezar <le vossa ordem ao gener:al 
serviç.o admiravel. Hoje, ã frente do pi- • Bacella.r, não embareou no-vapor que se~uru 
quete . de policia entrei na cidade danao, hoje o tenente-coronel Sampaio.-8. Lc~t~.» 

accordo . gov~nador, providencias recla- «Porto-Ale,<Te, 6 de fe-vereiro de 1 S92 (urgen
madas ~1tu~qao. Estou trabalha.nd? par~ tissimo)-Presidei1te da Republica ~Respondo 
o_ resta uelemmento orde[!l e _cor.segll:1rm, s1 ao vosso tele;.~ ramma reservado_ Estou surpre
-~ dem~rardes. as :prondenems ].Jedidas B. hendido pedido do governador >inda do 12" 

. Lette.-E urgente . .,.... Ba1·ros Cassal, chefe de batalllão, afim de restabelecer a ordem al
terada, por conilictos d~ força arma.da. T~ 
facto absolutamente nao se deu. Os cor_(lOS 
teeot-se conservado em q uarteis, mantendo i.D.· 
teira. neutralidade. Só a escola milit2-r, que 
aliás não tem sabido do seu ediftcio, pt\rece 
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est~r t~.fMta.<:la. cles.-se }woposito. conf~)rme YOS llf\O acrediwxa. que '' cous;\ não pn.s.>;Jxa de 
infot·mei no telegt·J.mma de hoje. Potlei;: con- hoat os, porem que ia. reunir qua.tiel g~ue1-al 
fi:tr que não me 1\.\ltar-~t enct•gia p:w;1. mtutéer commantlantes corpos, int?rrog-<\l-os com certa. 
a- desciplina e a ordem publica. Con;;id<>ro, hahili,lade e que virh dizet• rest;ltaLlo confe
pot•ta.nto: sem raz.l.o a vinda úo I:?t hatalhão. rencía.. 
-Genel.'<1..l l!accllar . » Até :\gom o es1Jero, lui a ultinm ;-ez que o 

« Porto-Ale,..,"Te . . I) de feYe,·eiro de 1~9:.! ,·[. Esgot.o.do praso üua.s hot~ts comh:na.rl.o 
( urgentis.~i(Il_o) - :\I;wechal Floriano Peixoto para qtw me Yir:ss~ ao ,·onlt:•cimenirl dis[Jo
-P:tm habt1Jttt1.'-vo~: l.~.·m conhecer· procetlt- ,;içiio t'Ol'llü:> ;:rn:wnir:ãu, m:~!lllei cham:u· lli~-
1neHi.O tlesle~tl c crimino.m g-cneml Botccl- cell~u· pt·imcit~1. "'':;;'\ltHia. t~t-.:eit·a. Ycr.. quar
lar. •n•cei~o f;tzet·.vo~ t!Xposir;i\.o C0 11l}llt!tn •In r:·l /!C' IWI':tl: r:·~j)<!lltli~L jú. ,·ou c I!:': o ~e m:•xeu. 
qu:• ~~~m c!le se t,,.m t!ndo. En. ~·i,eontle_lle P•n· nm m:\lu\ou coronel !:-::~biuo diz<:r-aw r1uc 
Pclnr.a~ . Bat·t'Os C:t~al t: tr••l•ts atnt;!u~ ,;:., ht:1- .n:td:L rc~da~~ ··. no nw~m" 1:\:1111~· q it: • o :tl:t.l'lll:\. 
)11118 rpuio ill r:O:l\'!!llÍ 'llr.tl l'l\\ dtnttt:ll' Bact•llnt· cut'l'i:\ t rM I:L o:i rl:ulc c :\[l iJ:ll~~·i;t::t !l<'illll'iru~ 
:~ cxct·~:t•t· Ct\t'~'ll <"Oillian<,'\ IJililll llo elle nc- ~:!!a:::-;; t•un •lt:t 1:: • 1-at:tlh~tl ~ :--;;, • lJ<)• lendo 
llhlliU:I. 1~11litt. ÍllSlJfl':ll' ~ll\J f:raiO:> p• t11T.II~ YÍ~I.a; ~·(mt:\1' COIIHilõLlld:tlltc di~I.\'Íc '•' l\1'111 ~:tÍI!'I' lll'l• 

ma~ 1~:1 IlLit:t . . uo!t.rn ui!H·11 <jlw•ll'U C!i~::!~o 1~:1,1it ·:< tnnt:n·i:\ . t'.;• \'ul~:t, !'·"'"' :· ~ t:<~l.l ~ !i•:·~t · 
cxet·,~!lo c at.t,:'ndendo t~h!gl"i.tt ntn:" \ . Ex . S!•d(~ ~ovpt·u .-; •.:a.nii~)IIP 1l'~~ J[.,,·.r.J'' P l.\ ' .. tt'cl-
2. ttz tnt till'r.le df!S~e dia cltamm· a p:~. l:1d" {'~:;c rue th• ]~dadíJ :.! I, .Z tm~lc l''·cpa mr-nt' ~ em
gcnN~• t. Fcit.os pot• ~ll.e pror.e~to::. le~\l,l rulc tm·ear. K~t.iYe ~··er. · l;tria palicia o·om. Dl'. 
;(OI'ct·no. nos qu;ws 11ha:; jJfltT<:rt sc.znmur;u B:n·t·o~ C:t ss:rl al.1.~ -I l:ot•:t;:. e ao ~a.l,:· t· aln que 
jÍuz, cnwan logo exercício. (az~ndiJ lll < .,~tw t!lll ):! •i•atalhiio :;a \ti;~ t'mt oom i'CU comm:1ml:•n~·· 
Jltthtci~ tclegr;un_m:\ (>1mtm:ntcat;iio \. E::. qnc em <l!".~lli':<O its prar,:a~ [li'Lim l'~}l:~I':H;ao 
A' ~~~ltHhL , coml.omou comm1go ~·~tat· n•1 dm u!tt·a;~e l"tlo nout:: ante•·tot' ~u:• :w,ot'l•htolc. 
~ezuinte 10 mn.nlüi. em ll:tlacin.. onrl(•, t·m cmh wqul:i ptmt c;t:t\ton:•ir·a ··om auxiliares. 
sal:l. f!Specio.l. l'llllCCiOUOII districio mi!iWt' :\f('ll ]ll'Í11H'ÍL'0 cuiolatl<.l foi C011Hll ttrJitc.tl' 
de,r.Jc gunet·<ll O~orio n.t.o'! Visconde. :\fioS('[ fj\10 por otr:cío gr m<o.~·a.l Ba.cllllat• f7Wltu,iío ~om:ttltt 
se pa.~·ou <lo. turde 11at11. nome de :2. ma~ o 0 coJwit\al·o Til' " b:;rtlü. Fot como s1 naua 
QUé e certo ê que ]'J<\CClJll l' DitO apparCCC.U ll(l l::u lÍY$le C:!-~l'ipto. . . 
di.1. :3, indo despachar qnartcl general. ontle ?\i:io Yciu llt'll l mandou por Stpessro ::t.li{nt<lU· 
re.:ehe.n_ ttmistosos cumprimento~ o!~cía~~ Bn.:.alhâ(o 1:3. prutwou Yiolcncias qncjó. ,·os 
gU:.t.J:n;çu.o . Pnra. ia:llar-lhe ~~br<: ser_l'll,') ~01 rc!~ri. prantlendo p;tii.;tnos que ll:t..•5a~am 
Jli-ectso mall;·lal-o C!tamõ!r, 'em n. cu~to. lC· freate qm~.i·td. t;m Llellcs dl: nome Fr~ttas 
Velando ma YO~tade., !'~rlel·ar.•7o, app:tl'C· Wl'Í<~ sidO !'nziiado ordem COillDll\l!Utlllte SI l)t.ll' 
c-enclo a T.<u'de, CLCU nol!(!m sympatht(;<_\.. tl:.t. elle não intet'Cetle.-se um oiTlcit\.l. ~!;esmo hat-:'1.· 
nom~~ão. e po.sse BaceHar. co,nt~-as~n~lo, ~~:o lhão tcr-$e·hi::~ movido si n(lo t·cceiassc ;1taq~te 
~'Om lO.JU~Jas aeshraga<la? de~?e.Jada~ ·'. ~.<r ... 'l e:•cokt. milil.ar, pam onde g-o~m·~o. convet-glu 
cont.r-J. m1m e todas <\UUJI'ldade:; me .!UXIltam · ;:e·': elementos apoio. Gu:ml:1 c1 nc~. e forço.s 
A' ll?~te . ch~ou .C<~Sti~l~o~. _q':,~ ~e nc~~;:.~ p..,'t;.;o~kas t\tnuií'~tm Jlal·•: "l!!e ftcat-at~ attctl: 
51_1(1. hu.:end,\ mtcMot e,cl.(lO , seu:. p:u Ut... w::. t>t'tlllelro momento aga· . .:>0' bat.•lll,t_o e 2 
r10s íimtm rf!Cebel o figtmmdo :!a_rdndo: :t en;:;ênharia conser•:amm-se seu~ qum:te1s, sem 
cavnllo e armado, coronel . Thomaz Flo,·es, th\1' conltec?.r que <.\ttitude tomtwml~ ~'!O 
commamlante 1:3>. Dado:> da ,]n.nella Fcic:·cu; .• o l.'C\r.tlicto3• C<t~tilltos, sr.~<nido seus p~rtl(ta.~1~S 
mo1·ra~ govern?• populares rua responn~r:un ::.ontre os Qtmes de&:nli:k"l.rgador Orlando 6.J,U!-Z 
co~ VtY~S a mtm, l:llll'ros Cussal e ~utro;> l t~- direito P~ulino Clr:).\'8.>, :trromhtt.r~m ~dtficlO 
fatJ_ga,·ets sustentadores go,·erno I' . Ex· N,o occupado rUegaclll. te1·ras e colomsaç-ao. q~e 
traJecto da .F~dei"aç,1o 11ara casa. on~l~ llo~p.· fica, t't·onteiro q u::~.rtel general com mando dis
uou·se Castilhos, continuar~m mam1C?taçoes. tdcto. Ahi instu.llaclos, armaram gen~e e ~l
nas quaes intcr\'ink1. C?r.~n~l·Flores, ~allando loca.ram rm~ impedim\o livre tr<mstto. 1<~
em nome ordem, mM lUJUrJando po~ o qu~ o ze.ndo r~nltecimenros ·e dando nYas Castí
vaiou. Desorientado. nm~:ou c:om l>ata.lhuo, Íhos le,.alidade e morras go>erno. e s;:us (\e-
mas, continuando ,·ah\, retirou-se e tudo le!!ndos~ · 
~rminou em paz . ::.\'a manhã de 4 ~~m~çnram - '. . . 1 " 1 tu lo 'l'i<~ e oorres· 
Circular insist~nt~s boatos de .depos1ç~o go:::~:- Dt J<W:i~:; u,:;f~;~o hon~t; Bacell;w desde 
nador .pm• e1I~•to l)la.no combmado en.re ~'':ü· J.lOUC .. a . ' . " 1., . ·u'Senal "'aerra 
lhos, seus particlarios e ib1'ç.-as d<' guM·nsr::ao, a t:l.rlle · fizelr:). b ';',?lal1~0"'11-e~oltaclo de ma-
q d · ·1· hs occurrou pot· l)t"v:as <o a.... a , ueren ose responsaJJ!lsar-mc p e · - · . • ' 'e directo·· interino capiti\o Ma.r· 
cias vespera,a.que iora. estran~1o ç;o'l'ern

1
o -i{pr·o- ne~'?' 1~uSouza "i~do bordo' meu chamado, 

>ocadas sómente imprudencltl. corone ores qu " ' 1 ou n'ão confiar nem nn força que 
e ~eus amigos . .Mandei chamM' ~'1.Cel!ar~~e n:;cg~;~r ediftcio, nem companhia menores. 
Ye1o palacio com demora poUC()S mmuoo~. cJ .. ' '" " . 30 homens. comma.n- . 
E.'tpuz o. que me eonsürva, e1le dtsse-me que :Mel<!. noute um 'OruJ.lO 
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dado por um agente Cast,_ilhos. invadiu tele-' dele.gaci:t tert'3.S puqlica~ por um grn1Ju poJj.. 
gru.pho, subind_o e:scadas e disparautlo a.emas. ti?O, que a _ab~ndo~~u _ pela mn~ruga•h• .. em 
Major Bento Rtbi!Jro O]Jpoz·se entrada. e nu v tr-tude de mt1maçao fetta -p~r mmh:t , .. r·d~m. 
confusão r etirada, seJicio;;o5 coniinuando dar In(:xacto haverem olficiae;; 13 • batalhãu acclll
tü·os, ca-usaram morte um companl1~iro. Du.hi mado pe..">oa. alguma, nem con:;:entil· em seu 
a pouco Ba<:ellar tinia guar.Jar telegrapho quartel <:entro anat·cltia. Kão r·ecusei cunr~ 
uma for•;.a. do 13··, batalhão revllha(tO, como ran~ia {'vtn gonJrmdot• proYisor io, que me 
pata a~centuar su<1 disposiçito de hostilidnde convidou para a ~1'0tarh• U<t }JJlicia, mun
cont.ra m!n~;a autor-idade. Conhecido que foi dando eu apenas con,·id:l.l-o a vir ao fJUat·~ 
insuc:cesso ataque telegr-J.p~lo, de.<>appareceram genernl ou palacio. Tn.mlJem nio recusei forr~ 
pau,hla.!'io~ Ca:stilhos da e-J.Sa c•m ctue <·stavam }Jar-a. o telegrapho, nem me foi requisitada 
dellber,tndo e onde tin!mm rcsolrido, p r O}l:t- antes tio e:onfiid.o; tlOrém, ;t-.;s:m q1t:• s~u~ 
l:tndo mentiro;am(•nte. •~>m eonni1·encia ,(rene- deste, ma-ndei immt:lliatamente guard:d·n por 
r:tl Ba~tllar-. a<:ephan ... ;:-on:t·no e ao;; prin- utna r .rça, sob c.'Olnm:wdo de utn:·i:ll. dei<k 
cir.a.c~ ca;·!.[u:<. <:onstitui1· j unta. gow~rnath'<l a,; 2. da manhã, a '!U>Ü ~~~ ~"<! <:on:;:,l·,·a. Cor.
mílit:u· cnm B:t<:ell:ll' . Flút'(!' e tc,nc:ntc-coronr:l forme 1·os •lis.."<: em tel~gramma enu·.·;;ue na 
::ia•ntxt!o, '"*Ji' • J"li'' (!Jn toda <1 agit.'lçiio estu~,f~ hoje á::. 4 da manilã. u5 chel!:'> llli)j.. 
hnxiü:t. Hontmn pel:t m:tnhii. ~~ppt·oxim;.;.nuo- t:t.re,;. em reuniãc> qne cOn'-'O!!<IC:i hc•n:~m. 
:;e t:tn!.oncira casa p .-,[YcJ:-:L afi m guardai·:>.. deli i;et-ur:tm manter int:·ira nci.l'.t~tlic l :u]e ;<> 

com o que distancirm-s~ ma's um pouco tla. bt·c: df::t>o~ir.:iio de ~o,•ernador·. <.'Oôl!Jll' •rniõ5<• 
cillaúe.officici Ba.<.~ll:w p<:•r.lín•l o pu:r..~s:· minha e.~te afiirmado soh pahYl~l -p:!lo el•lllm:•nJa.n\1: 
llispo::ic,rro lancha. :tr·senal ;;u<:rr:tpat·aseni~o da. escola. mi litar , que o rompeu 1t•rm:Ll!Uéu~e 
comrnuni<:;lçiio l'Oill wl<:l-f!·apho crc.; ài~:>.e que recollwn.lo ao esr.abeJecirnento o elt~;te r i~ Jli•h· 
ia pens~tr e :ttó :1 J..,...•t·a. t.ldx•JU rle~ttt~llllith cia. toda f'orçt~ polic:nl e paisauo• •l<: lrtilll 
minlm. requi:;i<;ãü. Foi pr1.-<:iSA> au•orisar dit·e· e;;pltet·a, que la s•• b.m anna.t·, u'"' t ... ndo 
ctot· teleg-r·:tph05 alu~<tr r.Jous büte!' pvm aind:t cu mpt•ido ordem deste commatH.l•J para 
ser·,·i<:O eon='r~•nttl e:trteiro~ e p··di r dek'Q":Jdo fil.Zcr t·eti l11.l' w.l Hm,tL. B"tall•i"tes J:-)•.:-;IJ• ~~ ~·· 
int.erinu tc~rras colouisa~~'lo Y::t[lOL' col•mhl. d<:: eng,-n imt•iu. .~:st.it<J em~· 1.1,; <! n:u·teb. m:t.n· 
que veiu l•J;,;"O e c•st:'L tr;.;.halho.ndo. Inspedor· tenúo úiscivlina (! inteit•a neutr<1 liuatle I.:tlitir:a 
tht-wut·:n•in. yc,iu homem. bordo e co1nuinou c·:staduul,. prumpto> t:.unbem nKt.n ter <,l'·lem 
comt.nigo tilzer recolher aqui V<tlores <tt:!po>i- publica tot·ntndo illdi~lWll~t\"d contimt;~.\JO 
t:ldo~ su:t J't·p~• .r<i~;ão peló r<l:eio muito u:ltUl<ll uos mesmo;; :tqui. :lt~ r1ue meu subsmuw, 
<le alg-mu :tS$.'llto que HH·<,<J. não J!U•h:sse <:Yi· q uc :tncio~o espero, :tprecin.nd(o 1nelhor O! 
t..'\1'. Qua.nolü "'1.1\Í;\ pa.ra. faz:!r etltl·ega. dO !"actos \lelihet•e a._rrspeíto.·~al\"0 01\\em t-on: 
volume e lanar-se :1. bordo r·espC!CCii'O termo, tr·urht V. Ex. Em telegt-au111~<l.S que 1n:tode1 
oiilciu.l tlo 1:~ · cornmandMHe da · tjUardu. in ti· entregar :i. r espectin.t. L'Staç~lo :\!< 4 IIOI'õl.O da 
mou de ordem l3acella.r que uão sa.hisse ma.drUg'atla. c ás 12 d ll din. ex.puz n. \ . EI. 
din!.cit·o. Xot.e-sc·que ptu-a isso foi :~p:·cSS;J.ua- <·om él:.tL'W-'~ o que t'- Ill uccorrido. - General 
mente suh•titnido comm;tndante ela. guarda.. B<tcelJ,., .. >> 

que ern. a.lfer~ _.J?ão Evangelist:.~ . Ba.rcello~, o Sn. VAr.LAoÃo-Queixa.n·lo-se 0 Sr.Barrelo 
po_r alferes Corbuuano . Soledaue L1m •,, ~\Stl- Leite de IJUe como simpl~ gov,:-rnn.tlm· não 
lht~ta.. ln;;pectOI·._ telegrnphou _logo mm1stt·o podi:t ma.uteL' <L or·dcnt 110 Rio Gr:mde do Sul, 
f~e1~da.. i:Ommum<:.~n~o. o~co~r'tdo . Hontem a que pm~l. i::~;;o el'a intlisp:en;:.-wel rel.~ni t·. ;~ Slla 
tne a.vtso _de q~1e _g batall!u.O ~n1ou t ele- Mlloríc.laue ,~de comm;md<l.nte tlo (h~n·1cto. u 
gr~tpl~o . trateJ sus~~<l_er n nda .. ~~·- recom- gener·al Flot·ianb. parn. mo~t.t-ár· que confiara 
mendando_. coron.el ! .~~r~ q;~e ;,;,./e_ cst~da em s. E~ .. que quer·i:t ante.: de t udo tt cwdem. 
fe~ro e o 1_10, prua. ~\ H<l.t qu _,I . ,e enCit- nii.o hesitou em m<tndar· que o g-.•nenü B:J.
lll.lnhe '-aplt~l. De 'OI'uguayana s:J.Iuu lu?ntern cella.t· p:tss:tsse 0 conunando do districtO ilCI 
~nente-coronel Sa)gauo com forç'll.S _para unpe- Sr. Bu.rr~to Leite, que aliá.s e um g;;net-al re-

. dir qua.Iquet· mO\'tmento 29•. que e oompleta.- for mado 
'.!.mente hostil govemo V. Ex. Chamei do Rio ' · tleter· 
.G-rande l2°.bà.talllão que amanhã deve a.qtli O Sa. 11-IA.rtcu:..-o DE xL~<h\.LIIÃ.Es-A 
· · . Vem taml:Jem- comm::~.ndo.nte flotilho. min<wüo do Sl'. mar<!chl\1 Floriano, <ttten-
. Ca;Hocim. Asseguro v. Ex . dendo ao guVl:!l'!ladOl', foi }:mtriotic•'· 

franco que e.sp~ro Governo o SR . VALL\J)Ão·(lm lo)-Porto-Aleg~·.:!.- 9 de 
cumprir meu devel' ate ftm. fevereiro- Marec11al Fjoriano e mim~tN dn 

"Uerra-Restabeleci !:outcm em terra ,;éde go
de · fevereiro de 189-2 ~et•no, para assumir com mando ~istl'icto. Este 

;;;.;:;;Pr•...U~I4\nii:P. Repul>lic:!. - Infot'- acto tranquillisou espírito pubhco ~\\armado 
Ex. são ca.lumnio- continuamente por tentativas . ~ed~c~~ ~ 
sido oecupada h on- Yidas por ambi~,()es pessoa.es de- md~vuluo.s es 

~;~~~~~~;; onde tuncciona quecido;; que acima de qua.esquer mtcl~• 
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cst-1. :t 11~~ri1>, o. .<JUCJ? tudo devem. Tenho agi-~ não intcrvit' lllt'!; negoeios e;;tat!oaes. d~b:a.nJ.o 
tiO c conr.In u;u>ci :1g1r energ-IC<l m-~nte !>empr~ sua solução ao elemento civi l : lim it:tntlo-nos, 
nn e~JihC I-:t .-1·• minh:t~ attrilmições lcg·ae.;; }XI-1':.1. . nr.i8 fmwciomwio; lcderne!.' simplesmente ao 
resutl.><.•l·~cer n ordem publica c t rmllp.tillida<le j cxercicio·cnlnprimcllto do que e~tahe leçe Con
t!(l ln1·. Imponente c c::\lnl<l m:mi!i!~tac-ão po-~ stitu ií;iio Feo.l~l':tl. Fieou i ~~o HriUt!lllente r.om
pul:H· f;'jt~ . llontem e;te :.!;0\'el'llO, t.estemu- l.Jina•lo <~ ne~:;e "t~ntit[O o.lci ll''Ct'~'arias Ol'tlens 
nll:~o qne mcm ae~>s_. Yi~ando g;1.r:l.ntir sempt·e p;cra l]lW '"" ptao;a<; ~~ cl'n~:·l'l·:v,~t·m no~ qn:.1.r
tt O!·olc:n c paz puültt::t. merec0m ~cns npplan-, teis. can~l'l'l·anolo-;;e compll'ta. nenti•:J !idade. 
sos. - O governadm• pro,-i>orio. llw·rci·J .\.~i 1n ;\·:•ont••c•' \1: Jll':h:<t :l.!~·mn:t 1\!•l•.•r:Jl :;:thiu 
Lei•,..,. tio qn:trtel. Enl.l'~i.aato.cxt;·em:tJil\'lll.e pe7.nroso 

.« .Po:to Al!'.gre, 9 d~ levereil'O t.Le . 1 80~ .. - YO>'- •ligo. n. ""t'll~:\ milit:11' n:"to ··umpl'iu le:tl
)[uu<ll'O tl:\ ~uerra-J:t VO:; commllm(!U<'l !.et• m cn t.e eo mpti!:OJ".<O ~ulpmnP. lnm:l •l•) st•n cnm
,, ~Slllnido com mando tliskicto. E:;t;t t•c;;ol\ll;ãb m:\nol:<nr.t•. qn·.· ~·· o·oa,;(•J·m 0::"111 P\l:t ,;oli•lar i:\. 
fl>i mo ti rarl.;tlli'OC'Jrlimento il•rcg-ulat' c hm:il E" \"l• r ·t l:ldt~ ltll •.• rr:in '<1 iri 11 •I·' ,..) ili•·io. 111:1.<;: é 
llacdla.r· a JIWU ~ovc•rno. Ap.::~ l•)ll::!<t conft·- •·:·1·t o <[ 11 <! 11:io• lll:tl! l :•\'t' w • 11l.t·:.li·holt~ ( •Oi~ que 
r~ncia qne t Í\'C dia í tcrm e .;;te ;.!CIIt:l'il.l , n<~ I'<'Ct.• l >r~ l l <.'111 ""l ••ditiein :1 ;!'t1:•1·· !:1. ··!l·it-:1.. p:ti-' 
qtt:tl <:o'!IKOl'< lc1n lll:l.t·c ll:~t· illt(•it·o acCotl'd.<t t•J111· sano< e n ..tro• t:~ •l•· Jl"lidn. qu" :tl•a ri olC>Illl\1 :::un. 
llli;:jO. fui Sllrj)t-l'ht•JltlitiO lloo! id;t \'1·\I'Í die;t o {e :'I'Cl'f~l.;lt'ia. lrt ]h1'11HII.il' ole~,<l'~ iil t:in" !'lti lt C:i

eXÍ;)'•.~llci;IS >li>IS :t :t\H.íJI'i:\:t•lc:; f!lll! tl:ll h:till Pfllot l' \'iz \'1~ 1' !'(!.<[WCI.ÍYo> l'lllllltl:t \lo\:>.ll1 (• Ílli.'Oil· 
•laolu clllllPl'Í!llcn to :t ord.euo:: miulws lcgn.li,;:o.- nn1 iNt•:i:1. q t:o• · ·~t ;o l':.t pt•:t ti ··:.o wlo_o ,. lll' .:t •~sid:luC 
<(:ts [M' \". Ex. c 'oulm qw~ j :'•. u<J."i Liul!:unos fn7.et· •·(•.<:<ar ;annt·tt t:o.liol"dl'. <[UI' :ti rhl:l. nii.o 
!Jú>l•• inteit·o a ::cm·tlu. \"i cnt:io d:u':LIIll'U 1.:~ St' <:11111 lH'ill. :\:io occu ltn·c•i •tlm tlz cxtrt-~ 
911c. Cll l SÍt \I:lr:ào rlilneil c'Otuo :t ;t.dnal. em rnos c,:lin•o;os L"llh!r ou• 1'0:< '-"l'[l•);> PXI.t•ern:.\ c 
II II J?''"'iw~l tll:Hltct· ac-cvrllo COIIII..'i'~C ;;em·t~ü jmt:tmt·u l,..: r ·~ ,t· ni· itl"" ltdt<t e~CDht. . 8" t':"!.<\ '' 
f l" '-'1 JKH" ~~:ns prlleetlentcs conh·:ci•los. co ioc~t:- vt·t~.ln\le . . a•t• Htlrt!C ·utlo a :;-t·:n·i<l:ult• ola situ:~
cmt· a irisiuna<;ücs j)(ll' peitts miuh:t :Lolmims- ~-:1o. \'cnt.ll) " J>a.laeio c :<!••·I' ta.r·i:t t.l•• policia. 
tl<t</•O.l"!·~u [ l·i t·ctit·at·-ll:cn. :~utm·id:Ld!~ do.\ rtuc :~lo:~ll<ll!n;u[o;:. rpla.tui•J o t·d •·' l!l :;e ae! t av;~. gru.Ye-
1e acb:l\'l\ inn~:;ti<.ltt e que SÚ IJOdt:ri rl t;fii! Cl.lt'- l!H!II te pet·tr.u·lmtl:t. l'~~ro[l'i Olii'Íl' O.> <·umman
l'el' P<~L'a mai~ conhu·bat• n. ot•,lt•m o in•li >ci- ,[,.nt"~ dos cnrp"; t' f.'~o.:o h\ B expe•lil' o tele
pli nar ;;un.rnição.-Barr.~'" L d:t·, IJri~:ulciro gt'<utHna ut·g-~nti~~imn rJIH' ' üó' tlir•;d. c:1.j;\ re$
~vmmnn<l:tnr.e <.lo 6" districto » po:;t:t. recl:t.mu maxirna lm:l'iü:uln t•m nome 

(t :0::1:. V,\1.1.,\n.\n _ Est:t vam $ati~lcito;; 05 tt"ttnqailit!;lt lc r:n:I,.Jic:t e v •·,,; t.igio Pxe.rcito. Em 
imuito,: tlo nobre deputado e rle seus ami:;os todo c:.~o (onkm ~e to't ma.ntida. P<'lo t>xposto, 
l'l!l I·al : t~:;"io :t.o geneml B.1.cellar , que. 11 meu vereis atl.lr.Uiit: minl w. r: co1·pos e~t.·t accordo 
\"et·, :Lntlou correcto, esfor<:ando-se sempre por completo ,-vs~<ts idé<t:> expn-s~as YO·S'.l tt>le
ID<llller. :• ncutt·alirlade. :,'l<tmma rcs<·n·;vlo. com o r1ua l muit.o fol!:,'Th-

mos -Genm-al !lr1c;l'm ·. » 
O Sa. DE)IETRIO RIBEIRo- ~ã.o ••poht (io. é 

pei·iettamcnte O <:O!lt!'lll'io. 0 SP... VAf.L,\U.\0 - Ou\::unos ~ora tomo 
O o nobr~ depnu:.do, em liu::nmgem tle triu_m-

Sn. V.\ !.LA DÃo - Estão <l.qui os telc!!t-am- 1 • · 1 r mn5 e 1!elles ê 0 q•te se tleLJI'elJen•le. ~ ptw.( or. narm ns a.c0r1 c ' <;Hn t·JltO~ r e e~·et·eu·o 
' ~ no Rio Gn1.nde tlo Sul e comu >('ill t·ebnç:o pede 

O ~ r. . DniETR.ro RmF.tRo- \". Ex. E'stá fal a retirada ck omdnes <~ . tle corpos rtue não 
lanolo ('() lfi muit;L fe licidade para ,\causa que eram da sua p:u·cinlidade. pat-a ~e l'elll ~n bsti-
e>t:t tl<:l't:lld('ndo. Realmente ! tuitlos p<Jt'. out!'OS que rnai> IItH con ,·inham. 

O SR. VALI •. \ DÃO - Vou mosrrat•, St• . pr~i-. «Por·to .-\lE!gre. 9 rle fenweiro r! e 189"2-
dent~. •;e>mo o gener;u Bac.ellar Jn:;r. ifictt-3C D<"putado Anni f:al Falcã.n-Don~ dias após 
plenamente das accusaçiie5 que lhe tiJram fd. minha. c!re;.:ad(l. mn.nifestou-se tentativa r.le
ta> (!..'):· · posição ~o·:et·mulor· visivelmente combina.da. 

« Porto-Ale:rr<. 5 de l~vereiro o.l.•; IS92 d iversos ponte>:; estado c n.nimadLl t·spet·ança.s 
- Prc:>iclente " da R~publiro _ Acrtbo . Ier connirencia. n.!gnns corpos ror<;'a publica. 
ro,.,~ telegmmma.. surprehendidissimo >Os A ·s duas hot·<J.S tarde Fcdcraçrif) fechou portas 
C')Ufrnttnicou gen.;ral Barreto Leit8. Passo e }Xtrti(hrios C:l~ti llws ostenta.vam seguro · 
a lll1i.>t•m:u·-•os com a habitual franqueza e:r.iw. Providenchtm<>s a.t c-rto e felicidade. 
e rlgoros;\ Yertlade qttal a· minlm norma .Já ao anoutec:er· reLlnide>s frontei~men~ 
de t'únduc~ no cuso que tz-J.taes. Espa- quat·tel gener:>L a.pes:u· franca conmve!lc:ta 
lhado boato: na. cidade de que partidarios commandante distri<:to, limita.ra.m-se v1vas 
Dt. ~tilhos pretendiam, hontem, reinte<:::rra.l-o I sedici(),;()$ vozeria._ circumscripç.;i.o .P,~ pa
pre>ule_ncia esra.do e restabelecer constituicão. Ia.cio; Barreto Le1te de bordo }J~,·~Jô gover
nnmedmtam~nte reuni command.antcs de cor- nando, Cas~l t\ ft·ente guarda ClVlca., popu
pos e escol(~. militar; mostrei-lhes. com geras · lares na escol e~ de ;womplirl<õo, en.thtiSiasfi?l, 
u.ppro;nç.ão, a nect>ssidade de absolutamente ! atJe;1at p;-ute.?i,lo ronlwr~ei-.·a, taes fo'l'<l.m as 

C~::ut.t·n V. III 3õ 
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po;>i(i(ks tom:ltiM. O 13• de p romptidã.o :J.'l 
passarem patt·iotus sua. fren ~ pl'end~u al
guns; .~0' l>Osiç:lo menos a.cceuéuaJ.:J. que 13"; 
batalhã~ ue en~euheiros q U;J.SÍ tOtalitla:(le 
officlaes lleutralitlade; meia noute ass.1.l.to te
legralllto repellido pai' dotts ou tres homens, 
sendo o ~·et·dad ~ira hel'Qe o inspectot· Sil'i'a 
Rosa. 

De.süc ent.1o la>rou de&üento sedicioso
sem Yeatum. é começ:a.mos cuida.r especial· 
mente a.ttitmb dementos dist"Oios for.;a pu
blica, unk<~ cau&t possireis pertm·baçüe~. 
Hontem Jes~mb;.tr('OU B:J.1't'eco Leit·! e a,.u. 
miu comm<tndamb ·tiist;·icoo. lnqn~r·it.o p()l!
cía.J p~useguindo r<:>gnl:t!'ilWilte. Casr.ilho~ pcdt• 
g<u>:.ulii~s ti altcg:t irnmnaitltv!e~ th:nttt;:ttlt• . 
Se(li\à:• i:1epta lll<)'l;t·ou JiJr•;:t (•::;t:ulo. ~.ll';;::tni
sn.ção Jill'\'<1.5 p.rttt·iotk:L• j:'1 :•ppt·oxima-;:,• lwi
lllantissiuw 1~ c :!:3 n•1·.-c:nkl.l. ~L'llll'i·~imu. 
Qu~tiio s:t·:~ t~t·mina,l~~ !J~~l q u ~ .roYet•no ahi 
resolv:; agir en;;:t·gi<11.1tlente col'ri!!"intlo evt·· 
~ insubor·din;ulos., tre.; ou r1uatr•• qn:: aqui 
extStcm. 

Situar;ito explcnuilb c·Jnsolidar;.ío ;o·.-erno 
Flori:wo. Si n:Io a souber ;lpt•vn~it:l.r. !li o 
G1•;-:.n~ 1~ agirá por si. E:::tas in tbt•rnaçlí;o~ coa
fiadas tett ct•iwt•io ll?l:"O commurüque~ nossos 
bons amigos.-Dcput~tdo D~metJ·iu I:i' .. ~i~·o.:~> 

<< Pot:ro-ALE:GRE. 8 lle fevereiro - :.r.n·ecltt1.l 
Florinno. - Sediciosos .::omt>letamcntc eles:~. pon
t.1.dos. Si alguma esperanç-a. a.ind('l. teem, essa 
pro>emda possibilidade cb se tornarem centN 
de no•·:t.õag-i;;aç'õe:> corposcomoo29·, 2S', corpo 
de transportes e o 13";t:;.mbem est:t pos;:ihilida.de 
à que lemnt:.~ ;t J)Opubc:.;i o e ('!. raz tmna1' 
armas. A prompticlão em que. nos :v.:hamos 
já equ;tsi igual ao brilitantismo d~ l'e\-oluç·õe::: 
-victorio;as de 12 e 23 de no•·embro. 01·a. si ;1. 

:populi\ç~l.o entlmsiasta, e a. g-rande · rxwte dt1 
guarnição r econhece .,moridade governo B:u·
reto leit2, por· que o goYeL·no d:• \'. Ex. 
não cortará. pJ!n. r:iiz a cau;;a infdiz cb per
turbaç;io que :roll're o Rio Grande em SU<ts 

relações pacific:n.s de economia e progr~s..~ ? 
Por outro lat.lo, po.- qne, quando a maio1'Í:l da 
força. publica di:::ciplina.da apoia convit;ta. 

· g?Yeroo União e quer disciplina uo e:~:er
, c1to,. quatro corpos hão de continuar des
respeitosos, o~tent:mclo ma.l entendid~t Rl· 
tivez, iilspirados paixijes no }l:J.t•tida.rismo e 
prevencões odient ts contra o Governo Federal? 
Taes são as pergunta.s que de todo> rzcebo e 
communico agol'3> a V. E7í. porque já. não 
P9SSO encontrar justificativa, por todos tl.C

demorada. sol ução raclicn.l por que 
affi.icti"'a.mente e3pera. Como 

e como republicano, 
responsabilidades que pre

reconllecendo-as. Pois bem, ;;i 
.:.r~s.ol.ut~m,ent;e' providenciar sobre a 

assegurara ~alJala•el~ 

mente ;\ ltiSCi}llinn. no exercita c p:\z nn Rio 
Gra.n~e. O ~;;pi l'ito pttblico j u::ta:mntc ~Xi;!iudu 
solu~ao. J~t hontem dis.<e que niio IX•sso ga. 
rat~tu• ~or;ego, si prolongar -se a crise por ni~i! 
men\ duz1o. de horas.-Dcmc:,·io Riuei;·n. , 

O SR. VAJ.LADlo- O noh·e dcllUto.clo, para 
ser co!terente,d<wia. tej' pedido tambe'm a n·an<. 
lere:n~ilt do .G' de iniitnb.tría e de outro~ .co t·t~s 
d: dtcü.Oos <" sua parcididade, a.;;sim CO!lKI 0 
1ecna.meuto ~1(1, e>eoln.. 

«Porto-Al~gt·e,S de f;!>-e.r.'íl'O d3 lS:J~-Dêi· 
xei B:n·.:ellar a bordo. Om·i tletle ded:t
t•:u;~l.o confiar 13' c :t.o:;..;;~!!'lll'~~ rmtnt.~l' tH:;nra. 
li:l<\dc c::.rpo. ::\in;.tuetÍÍ t·onrh o po;,:t ;:~~~ : 
situa~·:1o e~pit•ito5 ê :tbsolur.:tm~m:: PXi!~nte 
l'i1T.Íl':"h bat~•lh:lo. -

B:tc:>Jhr dh:~e Cll!ll:pt•it•:í. ordei:t tio g(•\.~l'~Q . 
D~.u ,:t;·io.» . · 

«PtWtO·Alt'.gl'e.U de tcv.de l&J~-nart•cr,, l.ei!l'. 
pal<tCÍt). Húntem 4 hOl':.lS<h~"emb:\l'qU~ .. \.' n&n· 
te l!OU\'e lli<\U Íl~~i..'l.t;:lO popttht'.lL":õUilliH l'Oill· 

m<tndo. olficialidade cumprimento:> i tO.i~. Tho
maz t!eel:trou cumprimento eiõtàt' la\i~. com~ 
sempt·e. p!·ompto ubte~e1· ordem Oover<;o Fr.
deral. Yisi;o impossibilitl:J.tle tranr~l'end:t Sam· 
p:!.io, emqnanto não ~e ol.itelll solu<;:lo i'J.tlic:.\L 
urge vü· o1·dens seguintes : Comrnnntl:ol' 13' 
m~~.ial' Francisco de Paub. Cu..;;tro. tw> j(•t• do 
30' ; conim:mdar 30", po1•que ~\. t·t\nu· O>C<lr 
de,·e il• Rio. tenente-coronel Jorro r.lc Souz:t 
Ca.stello. Sejn.m chamados jú. ú. C:lpií.:t.l FederJI 
os capit!'ies Henrique Se>criano th Silr~. 
Fmnci:co ele Paula. Andt·a.rle, Fl.';\l!Ci~ro de 
P;mh Rodrigue.~ Barcelloo: O exp~dieu~~ tlat~ 
e;tas pro>idencias jú. estú. aviado no qn:111el 
!!ene t•fü , apenas espeJ.'anclo ordem ministro ;e1· 
expedillO. urgente. Cassal diz nü.o pótl~ con
tinuar as~e!!:nrando ordem publica exp~!~clo-;e 
e seu~ a mi,!'os :i. ~oldudesct\ insubordin;tli;J. que 
jii, consi<leú.. estA\ popu1ação como innim!~•: 
!\ata :. Lembro ser I :tmbem ch:llnatlo <Hll ~ 
major Yaz, do 1::!".-Dcme/;·io. » 

O SR. VALL-\.Dio- Creio ter pt'OY:t.do snJiici.. 
entemenb que o nobre deputado não e t il) 
infenso. como se diz. à intervenç-J.o d:~ Co~ 
i~del'al n;~. poli tica do seu estado e (! n 2 tor
ntt-se suspeito quando, como agora, cond~mna 
essa. intervertr;oii.o . 

0 SR. VALLADÀO (co;tti;wmldo)- Si'. pre;i· 
dente, eram tão desencontn1.du.s as in !orm:lCJei 
.que tinlta o Vice-Presidente da RelHlb!iC'.\ ~obre 
a situação l>olitie:a 'do Rio -Gronde. t<1o par· 
cia.~. quer lle um lado, quer do ou:_ro, q~ 
S. Ex:. julgou conveniente mandar p:u'(t allt 
uma. pe..<::Saa. de confiança, sem liga~:Oe:; P';lr_ti' 
darias e que com toda a isenç~o de e;;pll'•W 
o puzesse ao corrente do qua havia. 

Pelo facto de ter sido 1enté dn Escol:~. ~!ili
tar de Porto-Alegre e de clíspor de rel<~ç.ie! 
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amistosas em ambos os grupo:!\, podendo, por 1 quer eleição já, porque está certo victoria, sa
conseguinte, obter uma conciliação, foi o ma- benclo Castillws assim não concorrer;:õ, mesmo 
jor Caetano ele Farias o escolhido. Apenas che- porque muitos seus particlarios estão emigra
gado ao Rio Grande, telegraphou elle nestes elos. Castilhos firme alvitre proposto que com
termos: muniquei marechal e creio que V.Ex.; assim, 

«Porto-Alegre, 10 ele maio-Marechal Flo- cl~ l~m lado um ptcrticlo republicano presiclen
riano Peixoto-Sigo hoje Saycan procura ge- cmllsta forte,, con~anclo toclos cl~_Pl~t~dos ~nenos 
neral Vasques. Apresentei a Castilhos, Frota, l~m e senador~s, faz questa~ le0al!dacle.,remn~
:qemeti'~O, ca~~al e outr?s influentes clous par- c~ar~lo,logo apos cargos,che~ando-se assun ~ler
trelas Jdea umao republicanos, fazendo ver sua çao';eral,,q~lt~~·ta;_nb~m for te,parf,a!~~ntausta 
necessidade urgente; segundo opinião pessoas quer a elerçao Ja, _mo r econl~ec~ l~".alld.:tcle C~s
isentas paixões políticas, tàlvez partido gas- t!lho~. Entre. a~niJos grupo tnstgntflcante. opMa
parista seja maior numericamente que qual- doso na flottlh.t al 1Hns lm~tes e.ulumnos .escola 
quer elos outros. Republicanos parecem con- goven:~t .em nom,e 1·evolttçao, fet~a de socze:dacle 
vencidos necessidade união mas ha intr.ms- gaspm ts.as, apr oveztando nwvtmento m,l,tar 
igencia chefes, cada qual ~xaggerando valor c{)ntr·c: Deodo_Yo; governo commette toc~tc.:sene 
seu partido. Maior sem duvida o castilhista, ~esatmos, ~~o, co:;!and~ nem com,~o.hc~cc ,es
parecendo o cleme~rista muito pobre, porque tacl~., .soll~çao e ur be~t?•. Ol\ R to ~ra!lde üca 
serve-se gasparistas para cargos publicas. Cas.- entr~gue Gaspn,~ ou partrdo republicano ch~fe 
tilhistas não querem convenção e sim consti- Castllllos. Goven!o actu~l com.pletamente m
tuição primitiva; Demetrio e Cassai querem a susten~avel ~aln~a P.or s1 ou vwlentame~lte, a 
nova constituição; julgam-se fortes para go- menos :nter> er~çao formal centro, que s,) pro
vernar. Entretanto, percebem-se pontos con- longara a agoma. 
tacto que talvez levem a accordo; não estou Resumo"-Impossivel fazer previsões segu
clesanimaclo porqúe idéa união é afttgada ras ; acceito alvitre Castilhos, si govemo pu
muitos republicanos. Parece Dr. Antão devia der evitar desordens durante um mez, Rio 
insistir com seu amigo; não trouxe carta al- Grande entrará na vida normalpolitica; rejei
guma clelle e causou até hoje má impressão tado alvitre, Gaspar subirá e desordem virá 
séu telegmmma a Victorino, achando má tambem. Officiaes corpos dividLios, acampa-
união a Castilhos.- Major Farias.» nhando Gaspar quatro ou cinco commanclan 

o SR. DEMETRIO RIBEIRO- Elle não !la de t~s .. Consta haver no acampame!1to propo 
gostar muito desta publicação,e quanto ao Sr. sno. er:nb!l'ra.çar gen~ral Va~ques, for_nentando_
Antão de Faria é inexacto, pJrqne 0 s r. An- l?dJSCl)Jhna, aproyertando rrregular1clacles de 
tão tinim communicaclo por teleO'ramma a sua fornecimento e maos acal!lpamentos; tem me:b-
icla - o mo corrtdo boatos de proJectos revolta alguns 

· batalhõ,es.-Majo~ Farias.» 
O SR. VALLADÃo-Não contesto; estou ape-

nas repetindo o que diz o major Farias. «Porto Alegre, 29 de maio de 1892- Mare-
chal Floriano-Impossível união partido ré-

«Porto-Alegre, lO de maio de 1892 (urgente publicano com grupo Demetrio-Cassal, queT·· 
e reservado) -General Floriano Peixoto- fraco, procura ligação . com Gaspar a quem: 
Correndo boatos sobre desordens, no proximo tem feito prOfJOStfts, até agora rõtjeit)lclas. Si
dia 13, entendi-me com as deputações Casti- tuação cada vez mais grave pela reacção ga
lhos, Frota, Fernando Abbott, João Abbott e ve: no contra partido republicano. Em virtude 
Torres, todos castilhistas, que me garantiram, incidente que já relatei, occorriclo qüartel 
sob palavra de honra. que nenhum fun- guarda cívica, houve inquerito e:ffectuaclo por 
damento teem os boatos; pediram, entretanto, commissão disciplinar composta ele offi.cit,es 
providencias sobre a circular que dizem ser guarda nacional, civica e paisanos, sem mi
visacla pelo governador, onde os gasparistas nima observancia lei. Ba,seaclo attentatorio 
aconselham armarem-se cidadãos elas diver- parecer commissão, governador conclemnou 
sas localidades para de uma vez acabar com diversos offi.ciaes prisão até dezese~s annos, 
o inimigo commum; isto é grave e póde ori- perda respectivos postos e mesmo expulsão; 
ginar desordens de conseqn(jncias funestas no commissão opinou que um alferes merecia 
estado em que estão os animas. - Major clemeneia a vista de carta que vallanora, 
FaYic,s.» b · 1 t a onando sua cone uc ,a e governador con-

«Porto Alegre,29 ele m<tio de 1892 (urgente e 
reservado)-General Telles- Escrevi registra
do vapor Itaoca; situação grave, periodo agudo 
que exige solução urgente. 

Telegrapho hoje marechal, accôrclo impossí
vel. Cassai procura todos meios ligar-se Gaspar 
fazendo 'propostas que são rejeitadas. Gaspar, 

cordou com essa attenuante. Este facto ele
monstra governo, não tendo apoio nem mes
mo na policia estado, procura reorganisal-a 
seu arbítrio com violação seus propl'ios de
cretos. Deputação opposta, directores partiop 
republicano me acolhendo amistosamente está 
desgostosa por .saber foram chamados ahi ge- · 
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neral Izidoro, Bacellar e removido telegra
pbista Ramos suspeitados como republicanos 
castilhistas. Deputação attribue taes factos 
intrigas urclicl<1s Demetl'io. Estou convencido 
urge solução crise estado. Como disse meu 
ultimo telegmmma, Castilhos e companhei1 os 
resposta meu pedido, ·propuzeram alvitre que 
vos communiquei ·e acceitei como nnic<1 solução 
possível, a nií.o ser entregar·se estado a, Gas
par. General Vnsques, com quem confe1 enciei 
ha dias, concorda plenamente. Deve·s · pôr 
em execução~ Si, s1m, é inclispensavel vo,s ~ 
cooperação, pi"incipalmente quanto flotill~<t 
aqui <1poia go.verno. Penso ter desempenlmdo 
minha missão nos limites ele minhas forças, 
hypothecanuo minha honra d€ soldado como 
garantia cht profunda c:onvicção em que estou 
da verdade elas informações que vos tenho 
prestado. A :c uarclo vosssas ordens, parecendo 
de toda urgencia uma solução que traga paz 
a este estado.- Major Fa1'ias. 

0 SR. VALLADÃO-Aos ui versos telegrammas 
ministmndo intbrmações, respondeu o mare
chal Floriano do modo que p<1sso ·a ler: 

«Rio, 10 de maio de 1892, (urgente e reser
vado) -General Vasques- Saycan - Conti
nuam chegar aqui noticia,s sobre armamentos, 
fronteiras e ameaças, perturbação ordem pu
blica. Conforme já vm disse, forças feclerar?s 
devem se conservar reunid.as. completamente 
alheias política, intervindo sómente quando, 
n9s casos previstos Constituição, tiver de 
prestar seus serviços. Si julgardes conveniente 
exoneração ele algum commandante fronteira, 
indicae mbstituto. Estae attento, informan
do-me logo qualquer noviclacle.-Ftrwiano. » 

«Rio, 10 ele maio ele 1892, (urgente e reser
vaclo"-Major Caetano de Farias-Porto-Ale
gre-ScienÜJ de vossos telegrammas ele hoje; 
elles fazem-me cr·er que por parte da maiori<1 
do partid.o republicrmo não se dará altertcção 
ordem publica. Continuae tt tmb::1lhar pela 
união, pois é isso o que mais desejo. Confio 
nos vossos intelligentes esforços e na boa 
vontade elos que sabem collocar o bem acima 
da ambição e elos caprichos pessoaes. Conven
cido ele qua só republicanos podem salvar a 
Republica, asseguro-lhes o meu fraco apoio, es
perando que na quadra melindro>a em que nos 
achamos deem as maiores provas ele patrio
tismo CJ, sobretudo, ele amor á ordem. Nesta 
dàta telegraphei ao general Vasques sobre as 
fronte iras . - F!orian o. 

dos acontecimentos de fevereiro, o Sr. Casti
lhos, dirigindo-se ao commandante cto dis
tricto, pediu garantias para a sua pessoa ; 
eis como procedeu o illustre marechal : 

« Rio, 8 de fevereiro de 1892- General 
Bacellar - Sciente vosso telegramma re
i'erente a Castilhos , declaro-vos que nesta 
data telegrapllei general Barreto Leite pon
derando conveniencia respeitar-se garantias 
conferid<1s Constituição membros Congresso. 
Si republicanos como Castilhos, esquecidos 
dever que lhes assiste consolidar Republica. 
mesmo com sacrificio dos maiores interesses 
individuaes, buscam alterar ordem publica, 
que se exerça toda vigilancia sobre elles, que 
se neutralisem ou annullem elementos de que 
possam dispor, m<1s que em todo caso seres
peite prerogativas de que gosam e que só 
podem ser violadas nos casos previstos pela 
Constituição.- Floriano. » 

O SR. V ALLADÃo- Mais tarde, em rmüo 
foi ainda o Vice-Presidente da Republica infor~ 
ado rcle que um grupo de alumnos da escola 
milita havh praticado desatinos,que pareciam 
ter por <1lvo a pessoa do Sr.Julio ele Castilhos, 
-Eis como se manifegtou S. Ex.:-«Comman
clante Escola- Sou informado de que ai um
nos teem praticado ultimamente actos q1;1.e 
reclamam severa punição taes como ape
drejamento casas, inclusive a elo juiz fe~ 
deral onde se achava CastiUws. Isto me 
impresionou desagradavelmente ; confiando· 
na vossa <1ptidão e no vosso cTiterio, espe
ro que taes factos não se reproduzirão e que 
em breve os alumnos dessa escola saberão 
comprehencler melhor o papel de soldados do 
que o ele políticos.- Floriano.» 

O SR. VALLADÃO -Nos diversos tele
grammas que tenho lido, allude-se constante
mente á escola· militar de Porto-Alegre, 
de onde se pôde concluir que aquelle esta
belecimento de ensino é antes um ninho de 
políticos elo que de jovens destinados ao 
nobre mister de ofllciaes do nosso exercito. 

Na verdade, Sr. presidente, a tinha da 
politicagem penetrou naquella escola de um 
modo lastima vel e , devo dizel-o , <1 par
cialiclacle do nobre deputado é que mais tem 
contribuído para isto. Em prova de meu 
asserto, vou ler <1lguns telegramma.s que 
mostmm <1té onde chegou o extremo d<1 poli
ticagem a que me refiro : 

«Porto Alegre, 23 de junho de 1892.- Ma
O SR. V ALLADÃo - Não devo, Sr. presi" recllal Floriano - Alumno Alberto Pinto 

dente, omittir uma circumstanci<1 que muito Corrê<1 acaba procurar Dr. Victorino Mon
abmm a irnparcialichule elo Vice-Presidente da teiro expressamente para desacatai-o cha
Republica. com relaçilo á politic<1 do Rio mn,ndo mentiroso ; Victorino prendeu ordem 
Grande. A C<1mara sabe que a attitucle do. general Vasques. 
Sr. Julio de Castilhos para com o marechal I Tão insolíto procedimento faz suppor que 
Floria.no foi sempre mais ele hostilidade do 

1 

elle obedece alguma suggestão, dizendo outro 
que de outra cousa. Pois bem ; por occasião alumno que aquelle foi sorteado para tal 
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des\Cato por um grupo ex:a.ltado, a.fim d_e 1-"elicito-ro:; nome.w:i.o Ya.<qnes.- Gene1~tl 
indi>por escola., fazendo-a tomar p:1rt~ mo·n- Ow t·k).» 
mentes. Sobte C<J.nhoneiras ll<L·.ht pDSS(I M)i· « Porto-Alegn~. 10 ci<~ junho ele IS92.-:\i:t-
antru· <\O que Y. Ex:. s-.~obe.- :\[;~jor Fro·:"-' • I·ech;\l Fhn·i:tno - E.;c::ol<t continúa neutra, 
o Sit- v,, r.LADÃo-lleferi ntlo-~e ~l unm <:O m- mas é YOZ publk::L que e:q;lol';u!ores políticos 

mis5iío de a,iunmo:> que o íi\L-a. procurar. diz o p l'ocllr :tm todo tr;tn~e 'llt7.d-:L intel' \'Í1' a[)!u tn 
sr _ \'ictorino Monteiro: morimento contra. gov<:rno <tcr.ua l : ::erit.-s.t-

4 Rele>ci sna ar)r~<'ntt\!;ão aw~nios aos tet·- cri1lc:w inn· itmente <tlgnns moÇO$ a ,-i~t;t 
attitmie tota lid:vle gun.l·niçito. mo:< tlclíc<tdos com que me !ltll<H't\ln. 

Conrém ;1::-sigu<\li\1' que mt'>' rrl<\ commiS$~0 GaSJJ:tr ::c:tbnllllmdo :~cll:\·sc (l<:cnlto. :tjit!>'<ll' 
tinha e•t:vlo mo ' entos ante~ bot'do lhl. .ll11- go\-et·no man<l:u- g;u·;~onr.i.t•-lhc ~el';i. trat:tclo 
1·nj•i con!dw:·iando C;tssal ( l A:· nib:1 l Canlo:iO. com toda enu5iolet·;u,,:1o.-:\!ajOI' Nt ;·i•.t•. » 
Agm~l. JllC.'II10. dttr:dlte i!lt·.Trllpi.ÜO <'onlc- "'p,wt.o-Aic;.rre. ~n •le junho " '' 1"!!:!- )fa
t~nc ia. p:·,,cm·•'II-11\C aqm alumno AIIJC--to l'C'Ch:~l Flol·í:Uh!- Tc ·u ho c-on~uid •1 1\l:Lnf.E't' 
Pinll• •é •lt\te) qnc me diri~in p;.ll:t\'1'<15 onb t· IIClltl':diol:lllC cSCfii:L Al;.(ll<'lll _l.i•uta. :•xpl•w:n· 
~j\·a,;. r r.·n·.li-o Ol'dcm \"a~q w·~. Hlt.Cmlo :~pl1 '" :ll ~ l.lll :' :tll1111110~ c·xu.ttaolo~. lill.l'!ld O f.'.>pall :al' 
::..·nt:11·- :< ·· ·• ll:ll't •·l- ;.:-· IIPI':tl . boatos :;m n':' ' '11lnO :1:>-,:ll t.o •I c 11111 l.m.a lliiio 

Alliiuqtli•ic!o, •h·l ·:on i.a n·t· :<nl"••rn du p:t l'a • le~a t·m~ I· e,;cola . <ir:nlilcm:~ i•wiaa lum
pr.,•;:l> ~~~~~~ . 1'111 IJ:L!<~trl' lll .1[11 ,.,j,;, "'11l liot'l'llf' 1!\l:$ llt:\ltr õl, ;.!Til[") t'X<tlt:IIIO j i\.:Cj ll<'llt.l. t::>O 
tmul" l 'l.'c·• l·lclo lW~It: 11\0!r: t:;: lO rio ).:'r:•:r•r:•l lll'l\llCn<:i:l u \' i:!il:nJCia. acOIIS<!ll ltllltll l g lln!·d:u·
\'u~rt\le', que me p· ·o!e c o lll li1 "11:C:H'·I'OS 1\n·tn'. mo" 11\1:~ 111" :Lttir.ud" :tr.ê fi m rp t!!H:i ... :'ttl tolo-
Jul~l' attit.tt<l · t·P!' r do alumno illo~< lec"• C\.1111· , -0,;.- Cn!'Oud \'"!lo~<laa;_ comumnd:tllT.c e:<· 
hitrt•;:i <"• ;p·upo iulltt<,llci:Hio Cas,.,'\1. >• col:L 1nilitm·. )> 

(i ~1: \'.\ I.I,AIJ:\0 - !\:i" ê ~.:, n:t r;;col:t. Sl'. « Porr.o Ak:~re,-D d1~ juu h11 de 1~0~ (l'c;:er-
JlrC"<id l'll i.L' , que "c ol•sel"\';t i"to ; to• la:; "" •·ot·- Ya tlo)--:\Jn.re-eh:\1 Flcll'iano - G:LT':tntO·\'OS in
)IOr:u:<i~:> milita re,.; <lO mo GI-;tntle e:;t:l o·mai,; r•x:l.Ctil bo!'lt.l'l fjllC tt•:tr •• ~0~!;0 te le;;ramtmt. 
na uwt\o> <• iY;\ d:.lli de partid:n·i:;;mo·; lm l'oli- G1·upo alumno; \l;,scontentes pequeno. n:~tla 
tk'l> •k todos os matizes. ~;(!.•pw·i.<tax, .c'-•s· i ntenta. ao m~no;; p:•r· 0111.. L.;:ntr 'i: t~em-se 
ti/ili~lr<~. 1/ ~ rJict l· islrts. ccc. ahstido intJ.•r·.-cn(~1n com alumnos. Contimht. 

Feli7.tÚente. parece que ;t:; pai':~Coes vão se portanto, neutmlichtt le ~tw ·vos promeLLi.-:
tol'll;ttulo meu o~ inten~a~. nomnuu-~e mesmo Coronel í'alla!kn:~, <:omm:mdnn t.e c~ cola mt
e:;lol·ço:; no in• uito de extingnH-;t~ olas fileirH.S litar. » 
rio e.xel·(:ito. O Sn.. V ALL ... DÃO- Oce;upcn)o-no~ agom. elo . 

E' o que colijo dos seguinte;; telegt~\mmas: p;eneral vasques, que p<tt'el~' tí•r incot·rido no 
«il.<tgc, :3 de junho de 1892 (reserv:\do) desa••rado de S. Ex. e de S~~tls amigos. Este 

- 1!iu-e<:'hal Florh.\no Peixoto-Depois expedi aenet~'-1 ioi lXIl>a o Hio Gt~tnde " instancias de 
telegt·;unma , soube ,já IHwiei:':' orclena(lo COil · S. Ex., do Sr·. Antão de Faria, do Sl'. Barros 
centração fo rç:.'\S &•yc:.til; e~s:L medill.a corre~- Cassal e do pro:prio Sr. Barreto Leite. 
IJOll(le necessidalle ara~tar exercito de politi- o Sn.. Dr.)rEnuo Rmr;;mo- E' exacto. c eu 
cagcm, l>Orérn opposição já. com(!\'Oll explornr não fiz nccusação ao gene!':ll Bernardo Va.~
~eu pi'oveíto, procuranrlo di5\·irtmu·intenç~io <iUE'S ; vou ;~té n.d~antar ;~ V. Ex. u ma. intot'
benefica; alguns cor·pos intiuenciados politi~O!' , mi\ção : 
se pt•eoccupam facto patdotas armndOi' . Deaccor<locom o marechal Floriano Peixoto, 
vendo Jalt;.~ confianç<t, sen[(o uma ame<l.Ç1, 1 y · 
dando corrlo e .. sta. desconfiani'':1. indiscrinr-;io fui peJ ir ao genera · n~ques para ~ccett.;,u• tt 

~...-. ,... nomea(,;'io de commn.ndnnte do dJstr1cto ; elle 
alguns chefes situacionistas que não occultam e:;tava. in<liflerente o.o cumprimento elo dever
de.<ejos perseguição militares outro partido. de auxiliar 0 governo e disposto a fieM· em 
a.mea~;ando transferencias; me~mo ha " quem sua casa. Foi com a minha intervenção que 
n~o occulte penso.mento di~solver exercito. se fez a. nomeação do Sr. Bernardo vasqu~s e 
E preciso muita energia. é mister muita pru- effectiv<tmente ella, era solicitada. pelo p;~.r tido 
~encia,po:5 opposiçãointrigant e p6<te crea.rrná republicano do Rio Grande, onde elle tinha 
sttuac;-;io vosso governo, que tem meu fra.nco . boas tradicções 
apoio. E comprehendendo resultatlos revolu- 0 nohre de}mtado tem mais pazão de ac-
çao crearh\m scisão profunda ent re nossos ca- eusar 0 general vasques do que eu ... 
ma~-adas. agitei idea retiradtt completa. do e:t-
erclto da politica; porém, como todos ;partld•:s O SR. V ..u.L.w Xo-Nenhuma. ; acl!o que eU e 
o_q~erem para instrumento. encontre1 oppos1- :tem desempenhado perfeitamente a coml!l~s.são
ça? lrnplaca>el e abandonei proposito,.que que lhe foi confiada, e vou p.--.tentea.r o mte-· 
ev1btria. scenas desagrad11>eis ;i..stas llltima.- r esse com que V. Ex. e os seus amigos o soli-
meute. cita.va.m. 
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Comer_,a,rei por V. Ex.: 
~ Porto Alegr<>, 2- :\Iurec\J.al Florhtno

Rio- Cumpl·ilu~ntos. R~eebeu o telegmmma. 
pa~sado do D~sterro_? [rge vindil. de Y<l.Sques. 
- Dr,metrio. » 

«Porw Aiegre, 28-HJ2-"Crgentlsslmo-A.ntão 
da Faria, Rio- Reser,·ado.- Osorio conviri:1 
si, como outros gene1•a.as rio-grandenses, não 
tivesse saliente attitude política e não hou
vesse sitio um dos chefes l'evoluçã.o que 
dividiu exercito aqui c a.ggrM-ou disciplina. 
Si :pos;;ivel. (fcc:n -~il· Be;·~u!;'clo '!lasrjttes. Caso 
niio pos~:t .iit, Iemh1·o Lima. e Silva. energico 
tamlJem, di~ciplinador, ca,paz p."•r ordem nesta. 
de:;ordem. Qm•stão esc·olluL commandante for
c;as a reuni1· e, como comprel1ende. da. mu.ior· 
n:le\"<Ulcia. Ac<tho de h:r· Fcd~mçt7o violento 
proh~>'to 2()• hatal11ão contra translet·eudu. 
comm:•mhmte.-.lJ, t'll.<.<d. >> 

«Pot•to Alegre. 28-I-!JZ-rrgenti~$ÍlnO-!.Ia
aJchal Flot•iu.no Pdxot•J. Rio- Reserntdo.-
o;>mmuni!tUei·\·os g1·aridn.de situacão occu.sio
nad:L itvlL>dpliua quarteis agitados 1'ttndasdis
sen~,:ües políticas e alJ<Üados intrig:ls; vejo vosso 

· accordo r ela ttY 0 con<:cmra.cão corp:Js Saycan, 
estabeleccntlo·se campo manobras. Esta pro
videncia, que satislaz. intultos de grande 
múoria corpo:; deste estado. vh•iL obstar gr-a.
ves c immiuentes perlgus si for tomada. já. 
Dae urgentemente as ordens 11ecessarias para 
que, sem perda de tempo, tal eoncentraç-ão seja 
1eita. Desta pt·ovidench• não deve ser exce
ptuada escola milit..'\1' , a despeito de se 
haver con~tituido em g'l"<\nde elemento de 
ma.nutenCião CU'dem Liesta capital, forças po
derão ser molJilisadas em poucos dias. Decre
tada. esta medida com urgencia reclamada, 
governo mantera ordem. poderá fazer respei
tar Constituição e leis tla Republica. indepen· 
dente de outorgados }.loderes d.íscricionarios 
de que preci><t ... Ainda. mais: este estado se 
tornara apto para defender instituições onde 
quer que ellas periguem, dando maior força 
ao ,governo federal. Faz-se tambem necessario 
·que me autoriseis a despender em casos 
supremos de salvar;ão publica o qt1e forneces
sar-io para a. r-eunião forÇ'aS populares sob 
commandos superiores da guarda nacional. 
Julgo tambem urgente e..•dinguir guarda na
cional e substituição por uma milícia. civica ou 
nacionai. Essa substitui~'ão traria vantagem 
de dt~.r â essa for('.a prestigio que guarda 
nacional. ha mltito cOllYertida em instru~ 
mento eleitor.l.l, não mais poderá ter. Rele
vae-me insistir na urgencia da. primeira 
providencia. Só assim evitarei que guerra 
civrl ensanguente este estado. Devo:ponderar-
vos que este governo está por tal fór-ma 
amparado opinião rio-grandense que não se 
póde arreeeiar nem mesmo de uma. colligação 
em todos os corpos deste estado. O bem da 

Patr:ia e da Rep?blica exigem, porem. de vm 
medtdQS que con.Jurem a ct·ise. Aguunlo YO>
sas ordens .. -!:-emhro nomear general estr:tnho 
esta guarm~~o para commandante força em 
ca.mpo manohms.-B. Leite. 

PoRTO ALEGRE, 6-Permetti ponderar ~O· 
verno. uão pode mais conse~tir. sem q u~l)1~ 
antor-JdaMs, na .conser\açao do 13• e20•na 
guarnição do Esbdo. 

Conveniente concedais poderes :plenos uo 
governa(lor quanto aos serviços da g-u~.rnir·jo 
federa~ até. chePa.e Vasques. Posso asscgu6r
vos mo mspu·a governo Estado nenhuma 
preocnpaçflo partidaria: Apenas intuitl! mnn
tet· ordem e guardar decoro goYeruu.-Jk:,-. 
1·o.~ Ca.~~al. 

O SR. VALL,\.DÃo-Nuquellc tempo. ,, gene
tal Yasques ertt o ?1-lessias, o anjo tutelar 
qtte ia sn.!Yttr o Rio Grande. Hoje •J culpam 
p~la intervenção da rorç..'\, peb quebra d~ 
neutralidade! 

Sr. presidente, o procedimento Llo generi\l 
Vasqufs foi tiío cot•recto. os esforços que fex 
para mantet· a neu tr:tlidade das i'Ol'\~lS rob o 
seu commando foram tantos, que o aettwl go· 
vemador. o Sr. Vlctorino J\Icnteiro, o qn;tll· 
ficou de '<·acillante, pelo facto de não t€t' t•om
pido logo as hostilidades contru. a .i1iarqjó. 

Pelos telegrammas que passo a ler, a Ca
mara. ficará convencida do que act<bo üe affir· 
mar: 

S.uc.~x. 23- Additamento telegramma ~. 
declaro elemento militar correcto for·ças fie~ 
minha autoridade. Conservo-mG cztrm!lio 
p~titica ; na q-ualidade de commrmt!an!e JI!!O 

ocho con ue'1iente cmism;·io milita;·. -General 
"Fasqttes. 

O SR. V :ULADÃ.o -· O emissarlo militar a 
que se refere o general, é o major Faritl~, cuj1 
ida ao Rio Grande jã expliquei. · · 

« SANTA )!AP.B. DA BOCCA DO )!0:-iTE 3l 
de maio. de 1892. Marechal Floriano Peisoi~. 
- Bastante regular estado sanitario da> 
forças. apezar rigoroso inverno. O estado • 
moral entre as prnças é exemplar, officia~ ~ 
regular, graças esforços meus, a clespeito odto i 
latente entre chefes e offlciaes dos corpos co~ ! 
raras excepções, apn.ixonados :politicm, e;pe~t· • 
almente um. Não devem merecer- attençao 
noticias alarmantes, ellaspolulam aqui to.m· 
bem. São de interessados politicos, a.lg~ . 
mesmos d~--tas torças e commerciues. cre10 
nenhum pre,juizo tral"á. ordem pres?nca ·wde 
Isodoro e Bacellar,-este, porem, na. ca_PI 
ocioso, apezar de ter commissão que nao ~ 
desempenha; aquelle aqui em transito por Lí· 
vramento. Acho conveniente recolher forças 
aquarteis, -somente por- motiYo do inverno~!· 
gororo. O cadete Couto pertence ao 6• bawlbao 
de infantaria. e acha-se ne.c;te acampamento. 
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Fictt assim respondido vosso telt-,gL'i~mma. Quero ngora accentuar bem a. posição do 
do dia. 28. retardado, r-~cebido por interme- hot!raJ.o Sr. Vice-Pr~sidentc d;t Repu Mica., no 
dio de Porto Alegre ..• \cho-me em Co.ccquy me:o de.sse Jluxo e refluxo lle ambições (la pa
pam onde peço mandei~ YOSS<1.S ordens.- Vas- litica. do Rio Gt·ande. 
qHcs, commandante das for ças. Que S. Ex. em m•1is lncli tiO.llo it outt<~. solu-

« SAYC.~N-1 1 -5-92-- Centro unido, noticias cito, que não a lb Yolta üum~<liata do Sr. Ju
al:u'm:tn te.~. o comma.ndn.nte rconteira São Bor- l!lo de Castithos ao poder , p:·ova.-o a circum
ja, brig:1deiro Mar tins. está <tssustado, a vista st.'\ncia deqne.sendo-l he Iembr-allo esse <llvitre 
das Yinganças que IJraticarom os patriotas o repelliu, por inop}Jortuno. ' 
.a.li n:1. ultima N•.volu<.<lo. :Xão tenho <tqui ~ SR. DEllETRIO RmErno - Pois o que seria 
official confiança. . Todos siio partillario.s exa.g- lügico !:'r<~ 11ue elle t-ollocasse definitivamente 
gel<ldos das n-n.cçües; commandos fronteiras oo gover·no. 
especi;tlmente Urugn:~y e Bag&, con,·em otfi- o SR.. VM.f.AoXo _Pela. s:::ril~ (lc t.c!eg·ram
ci<tes l':>t.ranho3 ·~ poli"ica. p<l.t'i.\ '!~ infOI·m:l· nu1s que p:t,:~o ;~ l~t·, tL Camm'a Yac fica!' con
\;ics. Se podes~em Yir des~a. capitAl ao menos ,·encill:t 1l:t. lista·a. tl<L imparcbtlidallc c. sol>l'e
dGus. sert<J. mllito conYenicntc ; acho n.CN't;\- ttalo. dt\ !l! repiôl.lkann rlu nwrccltal Flwhno; 
t!!::.sim<l " ?SS3. res~luçào nuo destac;u· li.>l'f,:!l. \"i(() tkm· l'Olli'CIId<l:t. Ul' l[l\C ~i ll.llnii\lllh'" l'e
lluqu \.-(u!.ol(.'l'((/. Í' H"(I"cx. pnl•ih::m u,: l'ÍO·;,( l~ ll ll.k·u~ ! ·~ m1" te1·u Jo;.r;u·, fbt 

O SJt. VALT.An:\o- DeslumlJt'mlo, ta.l\·4'Z, . istu d1~1·id" :t c:ius::.s mais 1ort~s Ll•1 r1uo :~ Yon
peta. Yictaritt., sem pt•$:1.r l1em n. respon!abilida- ·~ t:tob tl<! S. Ex . 
{lc do yenet~ll. ei~ como se expri me o Dr .Yic- "Porto .\.ll';;t·r, :11 •lc mu.t'<;·o t.lc 18!1'.!. - Ge
torino, em telegramma. lle :N lle junho: , nct':\1 Fl(lri:nltl, ltarna.ra.tY .- Como det.Ucallo 
< FOI't;t~~ não íl\lt:u n para. soiTocar qnalq uc.:t· j :unigo i!OV:·t·no. cumpt·c:me inf~Jrmat· ncc:cssi
tem.ativ:J. lemnte; a nte;: snp~11thumdam; íidw 

1 
llallc impre:ocinlUYcl Huião partido rcpubllc:.t

'tcç,;o n p<crc,rrrsquc.,, '[11do cstw·i ,, ICI'o,iuado 1110. U !Üeo nwio ~ah·:u;.1o este Estado com_plet:t 
.<i c//c fo$~C 11wi.•1·eso!uto.» I auarcltht. Exhortei ern vi'lo c·onc:orclit~ Dcme-

Eng;\no.va-se o illn;;tre govemador. confnn- tl'ic:Cas~al. . Es.tou r~c.:?nciliado vell10s ~mpa.--
dimlo prudencia com thlta <le t'C$Olu~ilo . nheu·os. CllJtl. lorv<)> ~ tmmensa, contmr1C! _ao-

Quanto escola . « diz 0 "enet·.tl Vusque~. t~ml . go\'<:rno sem ele~Ciltos . fhr~:a. poll~t~, 
tenlto toda. cautella. pois, uiria ,·ictorin. CO!l tm vt~·emlo ape1~as retlexao _apot? govem~ 1e
-aqueth1s c!'eança~ impor taria. em uma. der rota: det?.L Cmppnmentos. - r:ctm·•"o .~fo!!te•?"?.» 
por is.;o tenho medo dellas. Creio. porem. que ·h o n~ore deputado que o Dr. V t~oormo 
-ni\o chCcrraremo.s a. brigar. -~ intima.<~o Cassa! refeye-se •~ sua. p~oa, a q.uem_l~lmente pre
a. mim revoltou brios militar es da.quella. mo::i- venm de que vol~va. a. reconciliar-se com os 
dade. Resta, porém, em alguns odio a cas- velhos companllea-os. 
tilhos.» . O SR. DlmErRto RIBEIRo - Elle me oommu
. Em · telegrammas de 6 deste mez, diz a inda nicou a pena:> que ia para o partido do Sr. Cas-

o general Vasques: tílhos, porque entenclh• que era preciso b r a 
*~IMtenho-me dentro constluição, a desp:i- união, c 1uúu-se: 

toe_xigencias insistentes.» . . o SR. YAt.u.u1o- Continuemos (lê): 
Fmalmente, para. SI\ fazer uma Ide:~. exacta _ . 

«oquunto o genei~<ll Yasques e av8:so iL politi- «~orto Al~gre, ::1 d~a.brtl de 189:?--:Nia.recbal 
.ca.gem, basta ler -se o se<>uinte telegt'<tmma: Flo~w.no. Pe.L!<oto-R1o- Como repre~entantes 

. t . ::>"' _ naçao soltda.r10s p~nsamento revoluç-.<~.o contra 
~n a ~!atia-t\-õ·9--~arecb_a-~ ~l?rxa.no- golpe estado, aqui intei.nl.mente desvirtuada, 

Pa.rtic~os na. o a.ceord? _ CI'l..<:e pohttca • parece inter~dos t\ssegurar nossa terra ordem repu
l'aZoa>el resolver eleJ.ça.o ; governador quem blic-an a mediante di«na concordia. ami"OS re-
Yenc ' l'ti · · ' ' "' " e~. J>SC_o J?O 1 ~g~m aqut, poupe-me ·publico., prevenimos lealmente primeiro ma-
llella. mtervtr amda md.iractamente.- Gene- o-istrado nação "'ravidade situa~4o aurrmenta. 
ral Vc:sqw.~ . » . ~ vista. a.ttitnde ameaçadora partido " Gaspar 
o Sa. VALLADÃO- E e a este homem que Martill.S.irremediavel fr-aqueza. go,·ernoGa.>sal, 

se accusa de have1· faTOrecido á ascenção do que está completo ~lamento, sem apoio mo
Sr. Castilhos ! . . ral repnblica.nos, semrecursosgãra.ntirordem. 

Sr. presidente, não preciso exhibir mais Pen.->a.mento conoordia geralmente acceito, ex
pro_vas ~ra. mostrar que, si S. Ex. e se~s ceptolh\pt~rte~metrio-cassal,acÇ~mP!'ulla.dos 
a11ugos na.o conseguiram manter-se por mrus pequeno grupo pessoal. Somos solida.r10S pro
~.PD na d_irecção da política <!_o R.io Grondc, c~ento politioo coro~~l-J:Iores, ~ue muito 
fOi tsto devido, não á intervença.o da força fe- contrtbue hon.rosa conciliaçao. Està tambem 
deraJ,não á falta. de apoio do goverono cent t-al, accordo comnosco deputado Alcides Lima.. 
lllas Sil_Jl ã. fa.l~ de elementos propl.'ios, á fa.lta que t~legraphou do Liyramento.- Y"ictot iao 
de apoxo na. opmião re_pulJlicana.. .'llontc,·u.-Bo,·ges Jledewos .» 
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(Falta o final deste telegramma, com as gara11tias vida propriedade. Gasparistas, me
assignaturas dm outros representantes do Rio lhor, restauradores dispondo officialmente 
Grande.) poder todas localidades; Cassai, Demetrio sem 

«Porto Alegre, 5.-General Floriano.-Rio.- menor apoio político , mantem-se apenas 
Recebi telegramma Antão, julgando não estar apoio centro mal informado. Urge evitar 
accordo vosso pensamento sobre modo união desordens imminentes; sabes não mantenho 
partido. Seria conveniente informar-se mi- relações Castilho>, entretanto entendo unica 
nha fi>anca leal contestação._ "'Victorinr,» salvação voltar legalidade constituída partido 

republicano; telegraphei Vice-Presidente. Não 
O SR. V ALLADÃO - Mudemos um pouco de pod,emos seguir conél'resso deixando o Estado 

rumo (Wso): tão perigosa situação. Si queres minha opi-
« Bagé, 2 de abril de 1892-General Floriano nião, modo ele intlireitar as causas, dize que 

Peixoto - Apeza.r de minha instante recusa, responderei cifra legàção Montevideo.- Ra
foi lwntem, em reunião solemne de chefes do miro Barcellos. » 
partido rederal, acclamacla minha candidatura «Pelotas, 30_4-92-General Floriano Peixoto, 
presidencial do estado. Precaria situação do Rio. _ Estado anarchia Rio Grande cada vez 
Rio Grande. continuamente amea.çaclo em sua mais intoleravel. Seu governo dictatorial to
tranquilidade, demoveram-me afinal do meu talmente 82m apoio político qualquer, apenas 
intento dar organisação civil ao estado, ga- vive calor official que lhe claes. Em todas as 
rantil; liberda.des a.os cidadãos, conciliar os localidades autoridades gasparistas governan
elementos civis e militares, fazer amar pela do sem mesmo prestar obediencia centro. Cada 
justiça. as instituições republicanas. Para levar um taz 0 que quer, prende, manda saq'uear, 
a fim tal intento, preciso contar com o meu matar sem menor responsabilidade. verda
velho amigo e camarada que dirige os destinos cleiros restauradores, de posse poderes locaes, 
da patria grande, assim corno elle deve contar impedirão republicanos concorrer pleitos elei
comigo.-General Silva 1'a1Jw·es.» toraes, Cassal, Demetrio sem partido, conser-

«Rio, 4 de abril ele 1892-General Tavares-;- vam-se poder mera vaidade, capricho. Si não 
Bagé-Sciente reunião política que levantou chegarmos um regimen normal, veremos bre
vossa candidatura governador, agradeço fi- ve patria ensangnentada. Sabeis pessoalmente 
neza communicação. nada quero, nada ambiciono, aspiro apenas 

Meu mais ardente desejo é ver unidos re- ver consolidada Republica. restaLelecida ar
publicanos para poderem concorrer consoli- dem. Fallo insuspetto. Resalvo minha respon
dação republica federativa mais breve pos- sabilidade representante estado, lealdade com
sivel; busco esse ol~jectivo, que patriotismo vosco.-Ramiro Barcellos.» 
aconselha, sem repellir concidadãos que quei- « Rio, 18 de março de 1892 _ Dr. Barros 
ram cooperar para prompta realisação desse cassai (Porto Alegre.) _ Por telegmmma·Ge
clesidercaum, que deve ser ele todos patriotas. neral Vasques, tive conhecimento conflicto 

Não mandei emissario algum, menos or- Pelotas, entre praças do exercito e patriotas. 
deus instituir governo contrario patrioticos Este facto e os que podem ainda ter lagar, 
princípios revolução triumphante. demonstram inconveniencia manter-se paisa-

Fiz regressar offic:aes C!larnados aqui, por nos em armas, constante provocação exercito, 
considerai-os republicanos sincerose ainda. por quando nada justifica semelhante estado de 
que esforço-me retirar política das fileiras cansas. Confio vosso esclarecido criterio, fa
exercito. Esta explicação é dada meu vellw zendo cessar essa anormalidade perigosa. Tão 
camarada que muito me merece e a quem bem, sinão melhor que eu, deveis ter em 
saudo a:lTectuosamente.-FZoriano.» vista que da paz e, sobretudo, da união dos 

«Rio, 4 de abr-il de 1892-Coronel Thomaz republicanos, depende melhorar<llll as condi
Flores-Porto Alegre-Hoje meu maior de- ções políticas do Rio Grande que, não póde 
sejo, é união, congraçamento bons republi- nem deve continuar nessa lucta continua ele 
canos dispostos não poupar esforços prompta dissenções. - Fioriano. » 
consolidação republica; isto vos disse aqui e O SR. v ALLADÃO- Os patriotas a que sere
em carta general Vasques. Acabem-se pre- fere este telegramm sahiram muito caros á 
venções, esqueçam-se odios e trabalhemos União. 
para felicidade patria. Governo revolução 0 SR. DEMETRm-Outras co usas teem sahido 
triumphante nesse Estado, representantes go- mais caras. 
verno clepo~to, cheguem-se igualmente ao 
grancleobjectivo e tudo estará salvo.-Saudo O SR. VALLADÃO- Continuemos (lê): 
camaraclas.-Flm·iano.» Rio, 28 de. abril de 1892- General Vas-

« Porto Alegre, 30-4-92.- Ministro das ques .- Vosso telegramma de 26 muito me 
Relações Exteriores. -Confio teu patriotismo; satisfez, procedimento conecto das forças 
republicanos Rio Grande escurraçaclos, sem sob vosso commanclo. Partiu ante-hontem 
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paro esse Estado o major .José Ca.emno de ;\{outeiro passou ao rna.recli:1l Floriano 0 $e
Faria,, que se entend~_!'a corm:osco. Em1lregos g-uint' t.degmmmtt: 
Wdo> os e~fot•ços umao .parbuo l'epublicano · 
rio-gmndense. esperando con~egnil·a. l~ des- «Pr~RT~:\.r.!lc:n~ •• 18 rlcjuu )10 de 189'2-Mare-
epito dõL rducw.ncía filha de pequenin<i.S :1m- C~lo.l Flm 1 ·~_no.-r: ge11Le rc!J_radli. l~ü-conuwtn
bicr·JBs. Pat'8. isto conto muito c-om vossa rlctnte do. c.tnltcrnetr'8, Ma''('J"- caprüto-tenente 
dt~liw;[Lo, poi~ julgo de alta wnvetli'mcia. Lar~' d~venrlo ~er ~ub~tit.uido pelo c:tpit;~o-te
conse1'rar as for(;as reunidas até que se I n_cnte ~c~lasco~ a.c~nalr;tente. nesta capital. 
aplitincm as ditllcultl<\Ms politica.s. Devemo" Sd.\ldü-\0~.-V!cloi'wo "!l)t~lnr·o. » 
proeru·n.~ outr<t solnçii.o (Jtle não se.ja Caslilllos _E5te cetcgrn.mrna foi remettirlo ao S1·. mi
rolrar .Ja ao g'O\"f'rno; elle propr1o, eu faço! msct·o da m:rrrnlta com :t ~c,guinte nobt: 
ju.<t.ic..'l. ao s~u patr·10tismo. não quererit por «AO Ex!ll. amigo almit-anf.e.- Peço para 
e:;t.e morlv dlili.cuttar o a.cconlo. - Fiorirmo. >>I r..t.te. ~de~.a e.~.•e pedido ... caso não k.•.ia .. incon-

<< Rio. 4 de ma.io de 1892- Senador Ra- ,·em~m-la.De~confio que ~sse official La;ra., não, 
miro BMcellos - Yosso telegramma. d~ 30 tem_ gnnrrl~.1lo :\ne~tr-~ ~.Hh\.•.lc por nn> ?r1.le· 
110 mez findo veio fi>rt.'tleceL·-mc :\ con-. nactt, ~ m~~r,e ~~- 0 1011\ em <:lw.mal-o <trllll ~em 
rkr;ão de r!Ue é in<~.cli(l.vel nnl5.o partido re- fjll~ , -~w._ E~xrrnr; 1·arlr•, ma~ dr-•vendo pa~~;1.1' h'g-o 
~ul,lw~no 1'10-gTimden:>e. pela rtual tenho me ° CJmtn.mdo. 
e>l;m;~~.lo incess..1.ntemente. dcn•ís S<tlPl-o. O (jll{• t·e~ol\·(·1·, ji~I,'O qnc de minha.}larl.o 
.\ss~.~llt'O-\"OS que estoll nn iit-mc proposir.o de communiquc ao Virtor·ino.-FJ.otUA~"-» 
<lllXiliar est.a união, j)(ll'ljlle sómente della rle- O St·. mini~: r .. da m<trinlw .. eio~o. como ê. 
pendt: n. seguran~'<J. da RepnlJlic;t Fcderath·a (\<~ ~ll<\ a.ut.oridnde c. ;:r•brctwl". r!o zdn r::om 
no Rio Grande do Sul. Dia ~ , di<t vou m<; crm~ que J·:li$C:l. m;Jnter entl'l· os C<l.lllal"nd"~ 0 sett 
re_nc~nr.lo_ dt; que. para ?em da ~cpublr<:it. _e pr;·stil!io. por at r.o,; rle impan:ialiu~de e dt~ 
mtstcr ellmmat· pequemn(l.s amh1çucs: c:tpt·!- :',ju~~ir:a. \'in n•> r.etegramm<J. do St·. Vietnríno 
chos de~ar_:asoa.do~. que ~utrn.. e<tua~ mtü pro-: um:t uJt~nsa ;r. taes i1rin:.·ipi"s, llll1<t r:xigcncin. 
d_uzem~m~o o :ntr:tr~~:c1men~ da uoa _causa:. de [)<Jlitíc ,gem 1e. qui:;à, um;1. pet·seguiçiio arJ 
~na?:·'e o;; ll~n~. o~' .I•laden'?"' repullllc'il.nO". C<nnmanll<tnte Lu-a. 
sacr1trqt1em um pouco de ~eus mter:esses ou de . 
sua 1":1irlade. e c')ntem que me ter~"io n seu Dirigindo-se immedl;l.tumen if, ao pal:lcir• Jt.<· 
lauo n,, grande obra do engt·ttndecimemo da. lh<lraty. ínthrmr_m :1.n c~t('fe rl". P"clct· E_xecu~ 
Pau·ü1• - Fioí·in.n.n. » tLV'_l do rJue_lla:·m. rel:tttYamcllto <1.<"> pedtd.o de 

" ~ . 1 , ,. , .: , ~· .. _ :-et1_1~~da. nao ~o do cnmman<l:•m.r. da flotrllta, 
hio,-1 de ,]Un lO~Dt. \ JC.Ol ,no :\Io.n.11u ; c:J.1)lt:LO de mnt· e !!Uerra Le.i!ev, como ta.mbem 

~e poôs: _de vosso tel~!'arnma. rel:"lmnd~ es- : dl) pmprio C<l.pitil.:}..tenent(' Lar-a; por esl<l, oc
tOI:~~ 1~1tos peht unuto ~·epubllCüna, sou de i c:J.Siã.o leu s. Ex. divct'SD:.: tele!.<'l'ltmmas flUe 
opmr<tO que deve~os ~Oll!Lmt~r '\ empreg-e~l os 1 p:.lssarn. provirlenci;tndo ~obre n~· snb~citui<ii.o 
:1 lJem dil. garantta. clil. RepLtbllca.-Fir;,·,,,,w.» I dos menciontl(lns ,,fficiac:>, e entre elle~ um pas-

0 Sn. VA.Lr.ADÃO: Já pro1·ei. Sr. presiuent~., s:1.rlo 'w Dr·. \"ictorino, cujos ü:rm,,s não tenho 
O> ~tor:ços tt:itos p.;lo Sr. __ Vica-Presidente d<L I ll[l'Ol'O. bem v:-e;e!:r.e~. lll~ q_ue. si bem me r~
Repnbi!C<t, em prol da nmao dos repcibl;canos 1 cortlo. :1Httd!i•. :1 wcuherenr;m entre <"> llrocedr
n.·o-gr·J.nclenses; já pro•·ei a cotlducta dv g-ene-I menta qut> ~w.•·:t. tendo o r·elerido Dl'. e o quo 
rnl Vasqnes e que se alguma vez houvesse fh- th·era de :3 a 2:3 de noYembro. 
tenç-ã.o da. t'~Jrça fetleml na :política llo .Rio Pre$nmn ter :;;idü este tele;•ramma inter~ 
Grande, lbL.Justa.mente no go.-erno uo,; amrgos I pr·et:ldo em Porto-.\legre como r~provaçiio ma
do. nobre deputado. nif.:sta ao l'est~\l~lec: mento do. legalidade do 

S. E:x:., J?ortanto, não tem r~uão, e 1·e•·ela- i Sr. Julio de C.t,;tilhos, e, portanto, como uma 
~ até incoherente, [[Uantlo censura o Vice-' ne,"''.çiio de <<J.lOir) tlo governo federal ao novo 
Presidente da Republica por este facto. estado d~ cou.;n:>. 

O Sa. DEm:rRID RIBEIRo-Com esses doeu- DahL sem duvida, a imputaç,iío feita." ao no-
mentos, C[ue V. Ex.. me fará o ob;:equio de pa.s- bre ministro ele bil.íer ordenado á ílotilhá que 
.-ur, >ou provar justamente o contrario. resi~Cisse. da.ndo isto loga.r ao bombn.rdea-
. O Sn y - H d •e. l'fficil mente de Porto .U?gre. 

•• .\.LL.-\.DA.o- a. e - \ ( 1 • Esta. imputação, porém, não passa de uma 
s.r. presidente, agora. You referir-me aoi falsidade, explorada. pelos inimigos do-bravo 

tlltunos acontecimentO'-' do Rio Grande e mu a.lmira.nLe; C(uem conhece a nob1·~ de seus 
~eia!mente ao bombardeamento da cidade ::entimentos. a lealdade e a correcç;.to com que 
·dePorto-Alee"Te, quasi. que nCoooado pelo nobre ha sempre procedido, não pôde. n~m de leve, 
depu~ado no seu Ultimo discurso. admittir q_ue elle houvesse a.utor1sa.do seme
: ComeÇàl."ei fazendo uma. resenha dos ;mte- lhante procedimento. Sr. :presidente, com
:CEdent~: em 18 de junho, o Sr. Yictorino quanto eu não conheça. bem de perto o com-

37 
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mandante Lara., toda:via. Jou...-ando-me no I «Porto Ale:;re.S-()--92-AoSr. Marecha!FJ,,_ 
honrado ministro da marinlia. íürmo de si o: riano Peixot.o-H<\\·euun sido retardad<t>pt·11~i
mais aieYantarlo conceito, e hstimo sincera· , dencias qne pedi a11 ...-o~sj, gt,vcrtlll no emtJenJ11 , 

mente que o simple$ iil.cto de nã.o se achar em' manter ordem c a&'cgurar victol'ia llen:m~ 
Porto Al~gre o ot!icial a quem eUe devia pas- . metno politico flUe me !louro representar e a 
~ar o commando, que uma demora tle poucas que presto men leal concur~o. resúlvi pas;;ar 
horas, o hoLlYesse arrastado a um acto t.io a adminil'traçào uo Visconde de Pelotas. cuj:B 
r-eproYado. ü~éas poli~icas e dedi~ação á causa cht pnf1·ja 

o SR DE~IETRIO RmEmo _o comman· nao vos ~o U.~sconhectdas. Ao transmit.til·.·•. 
Jante Lara é estima,rlissimo h(lje pela popula- ~oder, rest_?'net 0 c~r:go de ~overnador p~nn
ção da ca.pit:J.l uo Rio Grando como nunca o ._orlo do ~~tado, h,nendo t<ttnbem s,,!Je,r.ailn 
i' . • exoneraç;u) o I" v1ce gon:rno.dor, Dt•. Bamo; 
01

• • _ . • Cassal. Fora uo go\·erno, an lado de Ieaes :uni· 
O SR."\ ·"\LU .. DAO- .J<L d1sse q_ue faç-o o m~ gos. continU\l.rei meu posto delen,kmdu in

lllor conc~no. do comm<tndante .. LarD;- ~ nao 1 t.uitos politicos de qull sou org·iio, cnml•<~t~nd .. 
pos~o attr1bU1r aquel~e sem dcsatmo :>mao ao: ao mesmJ tempn p:érturbadores d;~ tonlem c 
etfeltO de uma Sugg-e:staO • f procurando firmar 1J<1:l pub{ic:.t a fim q u ~ este 

O SR. A:x:-:m,\.L FALCÃO - ~es.~e caso ni;o: esüldu ~e posso. organi:;.ar tte accorrlo t>xpr'.'-"'~'' 
faz o melhot' conceito delle. pois que o SUllpüe, livre eleitnrado. Permitti .. me l~stimn1· que no 
capaz dtl obedece!' :t suggestõe~. sendo o com : desem~nho do .me~ cat•go nau tenh:c c\Jr· 
mn.ndante de um na vi o de guerra. ' r·e;;pondtdo tlOS 111tmtos u<1 YOSS<I g'O\wno. 
· 0 s D R E 1 tl d' : Façu votos para que intet·\·2nc.~ies esr.l';tnhn> • 

.. a. E)IETJUO_ rnEm.o- 'on c po m 1 que seriam criminosas. n(lo pD:>S:l.m huw:tr~ 
Pa""II' e<:<:~ ~U""'e~~·to ? I · 

•' -~"'- "'"' ·"' • 1 guei'J'a civil ne~te estado glorioso. A conw-
0 SJ{. VAr.u.v,\o- :Xão sei. O que ~ c~rte> : lidaç~o da Republica, o prestigio llu YO>-"• 

é que me c..1.usou estmnheza essa repentina f governo e os supremos intet•es~es (!,., e>ta1" 
mudan<;'a. de pensar, esse pl'O~edimcnto que! reclamam tranquillid<tde pnbliC<l.. Saudo-ros. 
teve. [- B. Le•tc. » 

O Sr... DE)IETRIO Rmk:IP..O di um aparte. 1 Rio. O dejunho de 1892.-Genet",.llB:trrew 
O Sr. VAu~\DÃo - Elle esta;m no prOl)O·l Leite-(~orto Alegre~.-Sen.tindo que .n•; te· 

sito de retirar-se de Porto _-\lenTe, de reco-1 nlules Y!Sto na contmgencl(l. de re:>lflliW <l 
lher-se ú. esta capital. -= , carg~ de goYernador do estado, oncl~ ?n• bon> 

I 
sen·1ços pzoestastes com o •·osso espmt" reet'' 

O S~. DE)~l'Rro .RmEIRO- O ~ue goss~. e conciHa.tlor, não posse•, entretmto, accelm 
g~--ant:_r a ,. ·.Ex. e que, desde o d1a. l1 a~ i a recrlminac;úo qne Jazeis úo meu g\'Yerno, 
hOJe, nao passe1 tel~r.amma._algum para q Rio ,·pelo retardamento das Pl'•Wicl.enci:t5 que di· 
Grande; !?-as as miormaçoes <p.le de la me zei;; ter pediüo, no empenho de manter ,11·dem 
cb~a~ sao accordes em. pro_var ~~~e q~em! e ass~gtu'<\r victol·~a pensamento pulitito r1ue 
prrmmro fez fogo aos marmhetros fo1 ... 1or<;.n. i representaes. 

de terra· 1
1 Teniw c.'()nsciencia de que para manier 

O Sl\. Y..u.uD"i:o - Garanto a. V. Ex. que. O!'dem publica nesse estado. meu pt·incipal 
isto para mim é no,idade. : objecti>t), nunca. vos recusei o meu Ct!ne:urAl. 

O SR. DE~IETmo RIDEIP..O- Pois e exacto. '1· como nii.o x-ecusarei a quem quer que s~j~ 
_ . . , que, pelas altemativas da politica. 1l1r lec'l· 

. O SR .. VALLAI~.-"o-:-- Se1 que havw. pequenas timamente collocado na üi..t·er.ão de >eu g[J. 
ruas entre ~annhe1ros e soldados, mas rles7! verno; e 0 l~\rei atê onde chegarem min.llit5 
SO:S que ~qm tamb~m ~pparecem e ~~e Sl• attribuh;ües. 
yo~e~ tenmpo~tanct~ quando 1\lmentc'l.da~ por concluinde, <le>o decla,rar ·que, de>-
mdividuos malinter:.Clomtdos... prendido completamente ue intere~es ~o-

o SR. .. DEMETRlO RmEmo- Nunca vi lil.. liticos, no,da mais quero. mula mais a:;pll'll 
a ·men.or desintelligencia entr-e marinheiro~ e do que a consolidaç-;to da Republicu., o pres-. 
soldados. tigio d<t :1utoridade e o resp2ito ;j. lei.-.Fio• 

O SR.. V..u.LAD1o.-llitive em PortO Ale- ~<'iaM.» · 
gre e Vi que lã. se dava o mesmo que se da , Porto Alegre, 8-€-92-Ao :XIareclml Floriano 

e em toda. a :pa.rte-rixas de soldados de Pei.xoto.-Retil•ado ha muito da politic:J., sem 
com policiaes. de policiaes com mari- 1 ligaçiies partidarias, fui aindn.-assim CIJllYidadfl 

~\~~~~··etc,. ist. o em condições normaes e as 'r a assumil· governo deste estado, que aec-et· 
E~ i.nsignificancia.s. .. tei com o unico. intuito de- garantir ordeiD· 

· · . · retrocederei um :pouco para .

1

. fazendo-53 eleição amp!D. lil.Jerda.de. E~pel'ü 
.·· ~egrammas relativos aos ultimos -vosso apoio, que me é indispansa nl. Il~;~do-

·"'''ó"''·"'c.-.· :do· Rió' Grande. . vos -nomeeis-me. commaudante deste I.U",r;-
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cto militar p<tm não dependet• ,[e outra. ou
r.ol'i(l3.<le ; t~nho em vis~• o Bl'i~a·ld~·n Ltonu· 
r:n•ío .João Nunes rla Sil vu T<ware~. se minha 
Jlil!l\C.1.Çii.O n:i.o VOS COllYÍH. 

Cl)ntae com toda a minlm •\e.llc'w~.c•.-Ti.,--
co;!dc de Pe!ow~.» · 

~ommandanies de cot•pos.- 'Visconde t/~ Pe
totus .>) 

<<Ri .. , li de jun~w de 1892- Vbcoucl~ Lle 
Pel"ta~- C\~ o teem o menor rundamento og 
lXJa_tos alarmantes uhi espalhado~; quet· nest~ 
captt~I. q~~rno:;_ c-tn.dos. rein<' }J<tz e tudo fa~ 

<< Communiquei;Yos hontem teP <Usumithl ~rer que .a~ contmtHtS pet·turbações ela ordem 
i:'~'·erno clc-;t.e _ es;tlto. pe<Lin•lo nw,., apoio e ~uccedem o completo soceg•1 publico. Qu:1nto 
nnnhn n•_nneaqao tonun~n1L0 t!btrictt> mllit:tl', ,t ?':~~~~- ~lus_ cot:pu~ eles~" ).;'U<Wnir;ão, jú. clp
pol'rtue g,, a~sun podere• e1·ita1' ,-,u com batel' P1?1 Cl :t u~dicaç;_w llo g-eneml Va:>qn~:;;. em 
~vnHagTaçito prcmt:diüula p:[,, Dt·. Gasr.ilh' '"· CUJO Cl'ltePH • llH1ttr1 conti11. Cunfin t:tmbem no 
~llnll:\ 1 a1tlade impiíe-me deYer· •.kclat·:u·-~ bom ~en~n e nu }Xl,tt·il•r,istn" •le nosso;: ca.ma· 
"'"' que nilo ;;endo nomeadll r:•:ommawbnte twl:ls,q~t~. 1!~t.1,1 lt cet'tll, n~o ~c a.p:tixon:~rão 
;.\i;tt·icto. deixo gro;·er·tu• par<~. rpw n;'i.u p:•ze p~la J~•lttiCa ate 11 I'Xtl'etno rle. Clllllil l'i•cda.es. 
'"l•t:e mim grave re~pon~a.hilioi:t•.lc. \'nsqtt<!> I 0'.' 111'"rr·r.•rem pat,~ uma. ;;wTI'il. cil·il occa::io
pedtn <•X.onrmt<;.ii.o. uec.{ar·;tn•l•:O·Jlll.' lj\ll) .~.C u:l11 

11 ;lli'.~' 1
.l ,[~~lllel!lla·ametllO 1[;1, nepUIJJica-

l!i' :t tl:·rem. pe•.lirú relbrma. l• ,ontt,u).» 
~:;p~t·o ''0>:><:~ t'(•;:po$r.:~· rtue rr~:;ll[l'er·:i ll!'ú· << ~o~'"'~ .lk;.o-z·c 17 de .iunhu de !8;12 ( Ul·-

ce,lu:1ento d·;\·o tcr.- ~· :.~co~<d•J ~1,: Pc'':!l•.'-'· ,, I gent~.~~ttn<~)- ~tal'eclt:tl 1-'lut•i:\11» - A~•tba do 
,, . , -"- ,.... . lrcbc~l~L~' a. ;·e;·oiw,'i'i.ocom :'itblc\'aç~o tlag·uat·-

RlO, D de .rtmlto de 18~-- } t:,c_ulll.le de Pe- da c11 lC·'· que t"muu cunt;t d:~ Clttlt•m, soltanolo 
lor.as- P~rto Alcgt·e- F JCO 111t.emJ.du rb t:~t·- J r,;; officia~~. pt·e~os. -:V(aj .. r p,0·in.~. » · 
t\e:; <tS~UtnlUO go·.-.:rno de.s~e e.·<t<ll.ll) e fa<;Q \'útú.~ <( PiJt'tl' \le"l'C r- lf' J:Uil' . ·'· I89'l p 
P'l!";l. (rue com Y0~$0 IJL'e5ti"io IJO ·"te" ·om · - • ~ ' 

1 1 
• • ll" ué! -- re-

'" • ~ , 0 ~'. ---· .. ~~ IJ Strlcnte •la Repul•lictt-Rio- Situ:tr;ão "'l'ave· 
menor al!a~o~ fazer com qt~e o hlO r_,rande pnlici:t l'CYolmtla <tO la lo d .. J 1 1 "c- • · · 
r:ntt·•; detinltlvamcnte no reg-Hnen da tl'nnqtu- Ht11~ Gen 1• 11 v t · (;! u w (e a.~tt-
litlade e dasegman<;:t puuliéas- Como sabeb. o.- ;r c ' ":.'J'-'G>» 
acha-se it ft•ente das Jorça.s ferleraes nesse es-- «Portll "\legrc, 1, 1le.1un1Jo de 1892.-Dr. 
tado um dos nosso3 mais. distinctos cu.mam- Lemo;; Ba!'rr's:-:Rebentou <~ reYolur;ii.o na. ca
da~. genel'al que ao sen reconltecido merito pnal, rlevtdo a. sublevaçã'~ U.a )Jolicia,que teve 
reune a qualidade ele ser uma gara~tia para or:te_m ue ~:egu~r ptt~<: H:~J_c. ~~upulaçJo ._alar
a. Republtca. Confio que elle :;abet·a cumpl'ir m,:~,t, 0 .,eneral v,l.ilquc~ m.tndou r~lurc:ar 
com o seu dever, niio inter~·inclo na politka de~r.a~amento que_ gmtrnece. r:_sta e,;t;u,:au, or
local e limitando-se ;w p<tpel que lhe c<tbe nos dem para 1>'<1·rytnttr u. rep"'ri.1<;'ao e o pe.~~oal. 
termos da Constitui~ilo F~der-aL ~utulo-vo.,. ?. gener:al _'i·asques pe~e não <LCceitar tele
-F,o;·i·.mo.» ,ramma::. p,tra Caceqns. Prome1wr~s m~us 

I 

tar!le.-Oii~eira Bct/o, cherc (lo ll" rliski-
<<Porw-Alegre, 11 de .junho de 180:2-:\!a- cto.>> 

mil:l.l F~or:ano - Rio - Es<fl.do ~mnpletl1. «Porto Alegre, I i de .í nn hn de 1892. -Dr. 
paz . ."":!Ul l~atos alarmantes. ~~m~t pro\:i- .

1 

Lem?s Bastos---:Palacio, (.."l,dei:t tomados por 
1len~ta~ e rewa. at;soluta tranqmltd:J.üe. Tenno C;tstllhos, a t1dade ;ol<Wmalta tumulto~ 
apOlO ~ramb maioria estado.- i'i.~:o;u{c de I llando YiY<l.S a C..tsti!hos. Co~ servo-me e 
Pdotcc$.» I todo o pe.~soal presente, pur uru. ainth~ não 

• r . líiJmo,; co<'gillo~. o ,;erviç•> march;L sem alte-
<<Porto~Alegre: 11 ele .Tl~nho Lle 18~2-Mare-- rM/J.o.-0/icei·,·a Belio.» 

chal F!ortanu PelXOto-Rlo-Em nome patrio- . 
tismo "\'. Ex .. peço não permittil' ,·ind<-.. l:k"'.ta- «Porto Aleg1·~, 17 de .JUI·.ho de. 180'2 (Ur· 
lhiiE-.s 1-3', 18\ 29' e :30' esta capitaL Sl isto I gente) .-:O.Iar~chal Flormno-:-CasttliiOo. acaba 
ac-ontecer .não me responsa.bili:;o u·anquilio:htde de tom~r pos~e _governo ent~e. acclamaç~es po
e~~clo c ser<i. quasi mevita>el gt1errn, civil. P~lhtre;; e ~eguul? guar([a c~_'llCa;_pas~o_u l!Dme
Nao s= go>et·na. 0 povó com a minoria. Xão d!<ttamente o go>_erno Dr. '> 1ctor·mo Ri berro, a 
dm::ar·-me-hei depor; como ultimo re~urso_en- quem nomeou Vlce-goYerna~or. Consta YlS· 
trega.rd governo ao general SilV<l Ta ,·are5. em conde que aha.ndonou palaciO, e ter va~ado 
Bage, o que ~;em comprehenderá y_ Ex. poder o govern-o. ao general Ta\·ares, em Bage.-
qtusar uma guerra dvil, que púde repercu- !1-IaJOl' Fan~.» · 
ttr tO!.!<), Republica e oceasionar desmenhra- «Porto Alegre, 17 ele junho de 1892 (Ur
mt_ emo Patria. ApiJ8llO vosso crJterio. parrio· geme) .-Presidente di1 Republica-0 Visconde 
!SIDO de bom brazileiro ·nesta situaç-J.o peri- de Pelotas communicou-me ter :passado o go. 

gosu.. Sal•o minha resoonsabilidade tenU.o->os verno ao general Tavares, que não està aqui. 

E
p:eveni<.lo fto que neceiSariamenteoacontecerit. Ca~•i!!ws assumiu o governo e passou Yicto

o Dr . . Julio de Castilbos quem que'l' confia- rino :Monteiro, ordem mantida. -general 
gar o e$tado com o a.poio lie tres ou quatro Vasq!!eS.>> 
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Rio, 17 de junho de 1892.-General Vasques 
-Da serie de governos que vão se succe
dendo nesse estado, deveis 1)restar a1)oio ao 
que melhor exprimir o pensamento republi
cano e sustentar os principias consignados 
Constituição Federal.- Flor· i ano.» 

«Porto Alegre,l7 de junho de 1892-Ao Exm. 
Sr. Vice-Presidente da Republisa-0 movi
mento elas forças cívicas deste estado e a po
pulação desta. capital acabam de restabelecer 
a Constituição e a legalidade. Empossado o 
Dr. Julio de Castilhos do pocler, como legitimo 
presidente, quiz honrar-me com <1 nomeação 
de vice-presidente. renunciando logo após o 
logar de cllele deste estado. que tão digna
mente occupar<t. Parn, servir a patria, aRe· 
publica., acceitei o encargo tão honroso quão 
exigente de sacrificios. Estou tomando todas as 
providencias para manter a ordem, até este 
momento não alterad<t e conto ser·ei por vós 

· secundado neste empenho. O Sr. Visconde de 
Pelotas abandonou o governo, deixando-o 
acephaloJogo que pronunciou-se o movimento. 
Não só· como representante e como amigo, 
me é grato ser neste momeilto o interprete 
dos sentimentos rio~Tandenses, saudando-vos 
por ter a fortuna de· ser um elo de lealdade, 
sinceridade e firmeza entre os poderes esta
cluaes e aquelle que tão dignamente repre
sentaes. A minha passagem pelo poder durará 
apenas o tempo necessario para soliclificac.ão 
do movimento que restabeleceu a lei e acon
stituiç~ão do Rio Grande.-llictorino llimte::ro.» 

«Rio, 17dejunbo de 1892-Dr. Victorino 
Monteiro - Sciente do que .me communi
cais em vosso telegramma de lwje, faço 
votos para que tenbaes a glorict de conseguir 
<tquillo que vossos ant2cessores não puderam 
conseguir- completo triumpho idéa republi
cana, acalmamento paixões partidarias, paz e 
tranq1.lilidacle fàmilia rio-gr<tnclense. Para a 
consecução de tamanhos bens, podeis contn.r 
com o meu concurso, assegurando-vos que 
elles constituem uma düs minhas maiores as" 
pirações .-Floriano.» 

;; Porto-Alegre, 18 de junho de 1892.
Marechal Floriano -Por ora., capital soce
cegacla.Campanha algum movimento. Tavares 
communicou ter assumido governo. Muito me 
preoccupa Bagé, iàlta commanclante de con
fiança, o mesmo S. Borja; segue Ba.cellar, 
Uruguaylma, Considerei demittido Tavares 
eommandante, rronteira Bagé; escola-militar e 
flotilha por ora correctas, commanclantes ae
corclo commigo. Situação grave,é urgente com
mandantes fronteiras. Nos suecessos de hoje 
tropa neutra; assim procederá emquanto pos
sível » 

Reconhecerei governo ele accordo com a 
Constituição Federal- Sando-vos.- General 
Vasques. · 

«Rio, 19 ele junho de 1892- Dr. Vi
ctorino-Persuacliclo de que para Slilgurançn, 
da. Republictt é indispensavel a união de todos 
os republicanos rio-grandenses,peço-vos, com 
o HJaior . empenho, tenteis conciliação dis
sidencia- Antão, Demetrio e .Casal. 

Tenho nisto o m<nimo interesse e rogo-vos 
me communiqueis, com a maior brevidade 
possível, o resultado elos esforços que fizerdes 
neste sentido. Rogo-vos, outrosim, me infor
meis si por parte da dissiclencia tem hà
vido desejos de conciliação e os pontos sobre 
os quaes não se tem conseguido accordo.
Floriano. » 

Porto-Alegre, 19 de junho ele 1892-Dr.Vi
ctorino Monteiro-Foi presente vosso tele
gramrna ao miliistro ela marinha; aclversa~ 
rios não podem nem elevem especular com 
seu nome, porque ordens expedidas, tanto 
pa.ra. o exercito como par·a a marinha, são 
para manter-se completa neutralidade. Com
mandantes Legey e Lara já elevem ter rece
b elo retem para .recolher-se a esta. capital, 
vistooo terem pedido; ficará commandando a 
flotilha Garnier até que al1i chegue offi.cial de 
confiança para commandal-a.. ·Tenho necfssi
clacle resposta urgente de m':u telrgramma 
de hoje, sobre a conciliação; dese,;o >aber cla
ramente quem tem servido de obstacnlo á 
nnião do partido republicano.-Fio1"ian o .. » 

«Porto Alegre, 20 çle ,junho (urgente)-Ma
recllal Floriano Pdxoto- Convencido, corno 
vós, necessidade concordia plena republica
nos rio-grondenseg, tenho envidaO.o neste S2n
ticlo todo o esforço, Lem como meus compa~ 
nheiros. 

Eis os factos que podem servir de base ao 
vosso juizo definitivo: quando l!OI' amor á 
Republiea, ameaçada aqui pela agitação par
lamentarista, reconciliei-me com meus anti
gos cornpn.nl!eiros, appellei pessoalmente para 
Demetrio e Cassal, que repelliram o pensa
mento ele concordia. 

NFssa occasião Antão telegraphou qualifi
cando ele precipidatlo o meu procedimento, ao 
qne respondi que t:nba cumprido nobre ele
ver collocando a consolidação da Republica 
acima paixõe~, magoas e vaidades. 

Continuet no mesmo empenho exllortando 
outros m2mbros do grupo dissiclenb, com 
feliz resulta.do, até partir para atü Demetrio, 
que embaraçou o trabalho da união, apezar 
de boas disposições de muitos dissidentes. 

Cassai continuou a obra impatl.'iotica; afi.
Jml, não podendo mais manter-se no governo 
por lhe faltarem elementos, depois de haver 
adiado por tres vezes a eleição, chegou ao 
extremo ele pedir ao cllefe do parlamenta
rismo, Gaspar Martins, acceitasse a. responsa
bilidade da direcção elo estado, tornando as
sim patente sua caprichosa animadversão ao 
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par~ ~.:to t·epnblicu.no e em seu pr'(lpro;;ittJ im- l•l ic;t, em prül tl<t Ll!Hao tiO$ :·epublicanos 
perfil· a todo tran:<e unitica~:ão l'epublica.na . . l'iC•·gm nden,;es. tmi:io que sú não se e1fe
wul\•t·me tleclatou em mtulit~stn puUko. e:wou p~·la i n tt~ln:;i~encio~ do~ IJ.Ue col'o:·ara.m 

E••e ttcto iu<::;;pct·;tdu. ~i produzin intlizna- · ~t·lllpt·e 11 ~11;1 itP.Ii\'Íilualídade acima flos· in
<;.Í(• ao pat·ticll> repuhlicanu. ca.u;;ou :.::rànde · tore,<P~ gt·t·ap,; "" pat·hlv. ;wlma tle tudn. 
de,;~!!••>t<J ;ro P\~pio .~t·~po ~i:;si~len_t~ . . ' Gr•ntintmtulo. :::r. prc ~kleme, m t•xpo,içfío 

l:;~pal· :l.! ·cett.~u •• lln·e<.\'<tu, ul{ltca.w.lo par·a . tlo;: l1t~tt t;: que a<:,dmm tl·: tlal'·>e no Rio Gt·an-
~'OYernadOl" o \ 1sconde tle P~lOt:\~. · •te e ~entindo r1ue .i :·, ~t"th:t e;.ut:sJ.do bastante a. 

Dumni:e o go\·et·no clesie. eu ~ ml'US com- · t\tti.'~<;iio dt\ Camt\_m .. Cu''" ''-l'"'"rlo.<). me limi
p~r_rlteiros d~ direc-çáo do pal·ti~o fizetnos ten- i ~~m~r. n. le!· .?s ult~ 1:1os ~e~~!Jt·:~J~lmas ."~bra ~.a.es 
tttttras con~llatOI'lt\.<, mas em YM. porl]_ue nos . . ,lcto, . ~lrx.t~l,IO ::tos e~putw~ llnpatc!lle; tt l"'d.· 

ptt'nuzer-,•m condiç:.ão \le. i\mno.r tritmvit·J.to ; temn~ tlhtc~oc~ rptt;:. 1~em c:u uem o meu il!u;;
!!OYêrn:tti •·o, al\·itre absurdo e ineficaz tl:wa · u·e eollrp:;t P?_,kmos tmtr ~2m ~ermo~ :werba
rermimtl' a anat·chi~ no estado. Precipfr;.."ln· ; \lü~ d:· S ll~pett r.•>'. 
do->e o rno,·imeuw re,·otucion::n·io pl:>.ne_jado . «POI·tu Alt';fl't'. 21 de junho tle li192, (urgen-
pelo< cia:r~s rep;.tl tli L~tno; <:On tra u í rlimi~o tí&'i tnOJ - St•. mat·(wlaa.t Floriano Peixotó 
,-om:num .. Julio Cu.;.til ho~ tomou cout~L do ;.:-o- .\caiJo ~~~ r·ecel.et· intillHJç:;i.o tot·mal B<u·ros 
Yemo e ;t--to COHLinuo n·rHm<:lou f':\!)olnt:mea- C:cs.~:l l e ,·apit-ÜII·Wm'ute L: • l~l p:mt deixat· 
m1-mt:' o mandato r.le pt·esiJE'ntt:'. (·~c.:•lhtn · '·' <:•)m trta nd,, do (i" distt·it::tu.~o1, pt:rtl\ l•oml•;u·
tlO·Illt.' para. YÍCe·pr·e,:ident~. de ;wevrdo .::um d•~ i u imn.·ml': ddade. Canho11ein•~ Jloi'fÜ•; e 
a ton:;timt!t;i10 d ,: 1-1 tle j ullw . i· '""i•:L., c~,;r.~ n 1!" l i. t~'üS ac.::(:.·o:; c ja wm;n•am 

p,;;, k:m. trmmpha.ntl•J a. t't"o\·,_.lu·;~o <:ll1 : pO:'i•:'"'"· P,•,;o lll'!!'tmd:t pl'C•\"identi<ti' e (lrd~.ony 
toda a. pa.rtc, :w jl<~>'S•-' qut.· •.• :nimi;:w culll· i\ t'''"Jl•<w ;!a!'ai!Lír· o R!o Grande.-Genet-as 
mum \tbat.~ arn1a:~! não t'c"b:t~. C;L~~al e~r.ú 1·. :.-:'i~~-~ ..... . ~ 
pr_o.:ur;t:r·i·> ~xpktt-:u· a mo.:·itla•.l•· tl:t e:>cola ' «Rio. Zl de juu:to •te 1802-General Va.sques 
mii:tar. auxtlmo.lo pi)l' Anut!Jtü Gnr,[u:;u. C~::- · - Port-•> Ale!ft·e !L' I'•'entiôsimoi-St·iiml.e mS$0 
le<~1:w "Ak<tnt<lt"<'< . . . : tde!n·<~mma.: tldiu·r/'~11e 11~11 <.L·vei~ ~der i• m· 

l•:U1.t!Ho-vo ; n;u.la cvn:>e:fun·;.~. ~vrqu,.; ;;:·;~n- : timií(·ii•) q ue. l!<ll110 < li t.ei~. recrl:e5tes em nome 
ue ruamr~a \te ahunno:< repeli~" ~xp[or•a'~.ao. i c~~,. ;([ c<tpitií.n- t '!1<•\He L:~ot~\. D~veis _prot.e>'
. Bem "~~1es rtue . Ca:;~tl p~e~.e com ID:l.X ll~t\ , r.:w. tiJZ•·ndo l'~c;t! tiL' respon:>a bili<latle inteira 
t?C<•l'i'<:o!\:<l•), . como an;u·o.:ht~;.a. :;em P<L\.I'Lo- . sobre e5-<e:; cidtulii.o:; sem pa.r.riotismo. Tomae 
~~~~'': _DepOis d.e h:t•·er· entregur. o go,·erno ooda:; medi<.!::;; tlc c:tutelh p:wa e,·iuw per
ao mlllll_;!~ commmu, pt~t~n,_:e agot~t pt·ümo- : rla. de >hla.:;. e~c .. !.·em como ;rJ.1•.uttia.s para 
'l'~t· :;echç::es _co~m·J. o legltllllO ;:ro,·ern•; 1·-:p:t· : (iJ.milias. tomMtl•) r.,tml:em provirlenei<~.,; re
bUca.w•_ ~'Vn~m_twlu pel~'-. gTo.n<l!l:s" r:e_l'<? lt~çao . - ~P'"it"J iorç:~ 1u·m:t(h• ~ob . vo~so cnmmam~o . 
oper,,~.t en~ todo o t ~t.ttlo. (t)t.dnt.t.l m.en- . RepitO. recai;t responsabllahtde sobre maos 
S(llil.. mqualific;\.\'el. . . .. . \mtzíleir05.- F I''''"W'' 1-'e~•r,to .» 

Com,, conu;~.;;te . cu e comp:1.li!H'Il't>.> ,·ontt· • ,y '> . • d 1ao<:> _ 
nuamo$ envu!;u· es!'tJL'Ç'I.)S pela. coucoru a. bus- , _« ~<1l_to Ale.,_':• - L de :'unh~ e . ov
can\lotles;azet· imeil'J.lll?llte dis~itlellCI;.\$ e pa- . •• !,t,r~cll.tl F_torhtllll - Lti"<l. uesobedet ~U or
citktt· Ji1mili.r rio-;:t•an1len;e. se1n exc!u;:i.o lte;n Cuswdro _tend•) 1·ecusa.d_o rec_eber· Nolasco 
bom dt'memo partido ;tcll·e!':!O.õ<1.llW que eu e · <1. •;O~~tlo. D 'I?'s t~tn· pruneu·o tll'O; lleclarou 
Gastilito~ nc~e·.lemos peciiuo Ga>p:.n· para con-; •·-~~elt<~l' conteren?~<t com gemral 'Va.sques 
lerenciu. <tccortlo acçã.o política.; <L conle-: í :cto,·;;w Hvute,, o. » 
rencia nii.o s~ re:•tisou, porque Gasp;u· pro- · « Porto Alegr·e, 21 de j unho de 1892-
!untiameme acabrunhado occultou-.>e. ape:tat· · :\Iaret:::al Floriano.- canl10neiras toma.!<1.Ill 
III:);,;tent · :> >l~ch\l'a\•~oes nos&\ esmr elle li \Te . posit;ão ~omharllet~l' cidMle. Fui bordo Ma
de qu;tlcruer de.."'tutto. . ,.,,j,i intimar Cil.pit;t'io-renente Lar-<lo . entrar 

Podei:; ft<:;tr b?m certo d~1 qlle nosso empe- . cuullldm~nto llever . ~ão rui attendido ; 
nho supremo ê e:::ta!Jilidade, padfic:J.çlio geral já cõmeç:;l.ralll a.tit·a[· c~paçadt\m~nte sobre cí
lio:; espíritos corno e:x:igenda impel·iosa da dade ; trop~ls !t:d~1·a.es completamente unidas; 
Re_publíci\ , com <t co!lator,t~·<io activo. de todo;;! eSCOh\ até agor;t m:mt em-se neutr·a. Lara l:e
os t·epui;liC<l.nos bem intencionados. I cu:;ou recel.Jel' Pereita. Cunhi\, nomeil.(lo mims-

Partitlo repubtiC<J.no rio-!!T"J.nden..<e està de tro commanuante tlotillla. Cassal, Anniba.l 
b~; a.ber ws p~n·a. receber-no s~u seio todos ~ C...rdoso e wtros bordo "rl tra.jo.- ;\-Iajor Fa-
3.1Jli~s ~pui:Jica, sem exclus?~ ~diosas. . I riru. » . 
Et~ r.olla __ ll. l·.ertlade . ~a.udO·'iO~ <lifectuosa- , « Poroo Aieg·re, 21 de j unho ele .1 892 - Pre

mente.-V ~to;·"'o .!lif011te,:·o .» . . j-s~d~me. Repulllica.-:- Canlton:~ra.s nove ~iros 
· O SR. V ALLADÃO- Amda. por este tele- · nma c1ua.d~ sem tocar._ Ces~ou _fogo, . dtzem 

gl'am.mt\ :ficam patentes os esl(m;os constan- / pur-a. c-ontmu;•r ama.nha. Dtíficil tl.l'tliharia. 
iemente feitos pelo Vice-Pre>idente da. Repu- t lta.poon, iodavia dei ordem. Escola. agitada, 
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creio nada finá. Convém mandar navios.
General Vasqttes. » 

«Porto-Alegre, 21 de junho (urgentíssimo) 
-Marechal Floriano Peixoto-Após tres tiros 
que nenhum damno produziram, cessou bom
bardeio J,fan~jó, que com Camocim,mantém at
titucle hostil. Consta havia combinação entre 
canhoneiras e grupo Cassalista escola ; aos 
tiros da primeira, devia responder segundo 
com tiros cnnhão; consta tambem bombardeio 

nbã. Acredito que tenha seguido para o sul, 
talvez transportando Cassai, para bombardear 
Pelotas. Estando interrompidas as commuiü
cações elo telegrapho para o sul, convem 
que sejam dadas ordens dabi por intermedio 
elo cctbo submarino. Sciente de vossa confe
rencia. com o commandante do districto, que 
já está agindo no sentido de vossas ordens, 
Mai'C!jó, de fbgos accesos, conserva-se aqui.
"~/ictorino 1lfonteir-o. » 

cessou por faltar iniciativa grupos escola, onde «Porto Alegre, 22 ele junho de 1802 Presiden
reina completo clesaccordo entre alumnos. cuja te cl<1 Republica. -Conforme previsão que 
maioria abst?m-se qualquer intervenção Cas- communiquei, Camocim foi encontrada destino 
sal, Annibal e Cardoso estão bordo Marojd di- Rio Grande. Solicito providencias cabo subma
riginclo acç,ão, ca.pitão-tenente Lara; serão de- rino. Praça, Commercio sua directoria procu
tidos opportunamente. Garanto canhoneiras rou-me e prometteu auxiliar-me no em
impotentes fazer mal, occas·onando apenas penho de restabelecer segurc"nça geral. Go
enorme panico fctmilias cidade. Conto todos verno republic<tno sahirà forte e prestigiado 
elementos reprimir anarchistas desvairados e mais esta prova.- Victorino Monteiro.» 
criminosos. Corpo policial unanime resoluto, «Porto-Alegre, 24 de junho 1892.-Marechal 
bem armado, está guc"rnecenclo l)alacio, auxi- Floriano.-Jlfcwc\jó intimou hoje vapores mer
liado grande .numero cidadãos com armas. cantes hugarem dos trapiches; Mercecles 
Batalhões 29', 4n, zo engenheiros estão prom- desobedeceu, sendo atacado artilharh1 Ma
ptidão qmwteis bem como arsenal; força li- 7 -(~;jó, acompanhada ele lanclm vapor com 
nha está guardando caes evitar communica- fuzilaria ; <trtilharia arsenal piquetes de 
ções com canhoneiras. Estou tomando ener~ infanteria responderam travando-se com
gicas providencias prender cabecilhas anar- lxcte depois doze tiros, Jl1M(Ijo fugiu e vae 
chia. Podeis ficar tmnquiio qm1nto segurança passando Pedras Bmncas; parece ir ador
geml estado. Em todas fronteiras e interior, nada, tendo-se visto da praia marinheiros 
.excepto Bage, estão reunidas numerosas forças cahirem sob fuzilaria. Tivemos dous soldados 
civis revolucionarias que são garantia abafa- mortos, sendo um policia e alguns feridos 
mento qualquer tentativa reacção. Hontem poucos estragos materiaes. _ MajorFw'ias.» 
intimei general Tavares a abater armas em 
nome lei e patriotismo, responsabilisando-o «Porto-Alegre, 24 ele junho de 1892 (Urgen
pelas consequencias, si clesattemler. Será fiw- tissimo)-Ao marechal Floriano Peixoto-A 
çado render-se. General vasques fbi hoje es- Ma1·ojd, desde que clareou o dia, percorreuo 
cola, niío sendo recebido com devido acata- porto, intimando ós paquetes e navios ficarem 
mento pelo grupo C<cssalista, que lhe propoz mb suas baterias. O paquete Mercedes, por 
alvitre absurdo, desairoso e opposto á Consti- intervenção minha e de Vasques, desattendeu 
tuição Federal. E' imprescindível confieis a intimação. Mrcmlamos co !locar dons La I-Iitts 
Vasques poderes e,mplos '"gÍl' com presteza perto elo trapiche Mercecles e fuzileiros; ao 
decisão; revolução consumada é inclebellavel, mesmo ter:1po,. assesLou-se .a, artillla~'ia .. no 
vacillar cericc promover confiagr-a.ção com arsenal. A _I . hora a Jlianuo Jez o rmme~ro 
sacrifício Republic:t. _ Yict6 rino Jliordeiro. », hro sobre Jlfe,·cedes, approÃ:.1manclo-se mmto 

, o·, 9 , 1 . 1 9 , , , _ de ternc; respm:cleram canliu~s L,a IIltt e fuzt-
«Porto :u~"r~, ~;.· ce,Jtmh~ ;e l89.:(reser~a larm. A ilfcu·oJO afastou-se, ues1eclmndo tiros 

do)-~Ia~e~tml Flor_mno- A:a. ~m de , appar ~- ele metralha, respondidos logo depois pela 
cer llcêS ruas boletms ele. C"'ssal, Lar,ê conci- artilharia do arsenal, batendo uma. bala na 
~an;~o '" m:arc:u~ê- !"~r~ c~IZ que _;'enci,? correr i proa._ D:1 M;n·ojd partiram tiros Armstrong, 
san"ue llcl.S r UcêS <lSS?-ssmaclos cidacl,tos,,po~- cm1lw.o, revolve!' e metmlha. que nenhuma 
se com SI'US companhmros em cl~feza_c13;s Janu~ morte occasionaram. Acossc1cla pelos tiros La 
lias e _VIdas; entre~anto, o muco ferido _ate Hitt, a canhoneira retirou-se em direcção ás 
agora e Eenesto Pawa., por delegado; mmtas Pedncs Brancas. Suppõe-se que houve rombo 
ho~'aS depms, L<trcc mandou mtnnar o bom bar-. á prôa, sendo provcwel que a fuzilaria ele 
elmo, chz Set' üLlsle a. onlem mandan~lo entr~gar term tenba produzido mortes a bordo. No 
o commanclo a Pere11'a Cunha.-Maoor Fanas.» edifício elo quartel general, onde estava o ge-

« Porto Alegre, 2:2 ele junho (urgente)-Ma- neml Vasques, penetraram duas balas de 
rechal Presidente ela Republica - Continuam canhão revólver. No arsenal bateram muitas 
duas canhoneiras em attitude rebelliosa. Du- metralhas e lJalas elo referido canl1ão. Em 
rante a maior p:1rte ela noute, Cmnor·im á pe- varias easas particulares ta,mbem penetraram 
quena força, navegou contomanclo a ciclacle de projectis. A resistencicc de terra sustentou-se 
um para outro lado, desa.pp<wecenclo pela ma- i bi.zarramente, com firmeza admiravel, quer 
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no àrsenal, quer perto de trapiche Mercedes. «Rio, 19 de junho ele 1892.- Reservado
uodàs as forças federaes e policia r~velam _en- Coronel Valladares.- Porto Alegre. - Con
thusiasmo irreprimível, erguendo v1vas rmdo- f'tou-me que alguem pretendeu r:uni~' al~Im
-sos. Em frente ao palacio postou-se_ ~orça _de osu para manifestação contrana VlCtormo. 
infantaria e. cavallaria e guarda ClVlCa d1s- .E meu desejo que escola mant~nha-s~'l neu
posta a tudo, além da forte columna de pai- tra não se deixe levar por malmteGcwnados 
sanos armados e. grande massa popular, .es- e p~oceda sempre com a maxima co~recção -
tanclo eu presente ao ládo dos memb~qs da Tenho certeza ele que vos esforçare1s no seu
representação federal e elos chefes polJtlcos. tido acima, auxiliando por este modo o nosso 
Houve apenas uma morte ele uma praça ele distincto camarada Vasques.- Floriano.» 
policia, victima ele fuzil de bordo. Pa~sado o «Rio 21 de junho ele 1892.-General Vas
panico, reanimou-se a confiança PU!Jllca na ques ___:_ Porlo Alegre.- Consta-me que Cas
energia do governo. Estamos resolvidos em- sal, auxiliado por alguns lentes, procuram 
pregar todos os meios violentos para paci- fazer alumnos intervir política estadual, 
ficar a cidade, reprimindo os rebeldes. A es- quebrando assim neutralidade recommen
cola, militar conservou-se neutra; supponho dada. A ser isto exacto, autorisou-vos tomar 
que continuará nessa attitucle. Em qualquer medidas que Julgardes acertadas, com o fim 
caso conto com elementos invencíveis. Sauclo- ele manter disciplina e evitar confiictos, quer 
vos 'em nome elo partido republicano e elo se trate de officiaes, quer ele praças. Approvo 
estado do Rio Grande do Sul-Victorino Jl!Ion- vosso acto em relação estradas de ferro fe-
.teiro.» deraes.- FíoTiano.» 

«Porto-Alegre, 24 de junho de 1892.-N~a
i!'echal Floriano.-Nes.te momento canhoneira 
Marajó acaba bombardear b~rbara:mente cida
{le estra,gando vapores e mais navws mercan
te~ aos quaes bavia imposto abandono do 
porto dentro uma hora para debaixo su~s 
baterias fazendo acommetter terror sew 
familias: Mette lastima esta situação, incom
menta vel. Fraquissimos meios defesa dispo
nho, como sabeis, e ele ataque nenhum.; 
entretanto eolloccacla ao largo ameaça se
gunda in;estida talvez noute. Inevi taveis 
desgraças.-General Vasqttes.» 

«Porto Alegre, 24 de junho de 1892._-·Ma~e
chal Floriano Peixoto-Mara.jó segum alem 
Pedras Brancas, de,apparecenclo ele vista. 
E' possível siga destino Rio Gra1rde. Julgo ne
cessario envieis vossas sabias ordens afim ele 
ser apprehendi.da naquella cidade.· Voltar 
aqui, recrudescerá aütqu:e cl~ terra. ~uclo 
vae bem: Sauclo-vos.- Victonno JYionte~TO,» 

«Porto Alegre, 28 de junho de 892.-Ma
rechal Floriano.-Acabo. saber chegou lVIa
rctjó Rio Grande; intimada pelo commanclo 
guarniçílo, auxiliando canhoneiras Camocim 
Hen1"iqtte Dias, rendeu-se; presos Lara e seus 
'Officiaés. Commanclante guarnição deixou-os 
·1'mtregues Alvarim, que por eiles se responsa, 
bilisou sob palavra honra; disseram Cassal 
ficou Itapoam, declarando Lara não ter des
{)beclecido governo geral e que se justi"ficará. 
Elle e seus officiaes são indignos ele clemencia 
de governo justo, pelos horrores que pratica
ram aqui, sem motivo justificavel.-General 
Vasques.» 

o SR. V ALLADÃo - Com relação . a estes 
íhctos foram expedidos pelo_ Sr. V!ce-Pre
siclent'e da Republica os segumtes telegr am
mas (lê ) : 

«Rio, 21 ele junho de 1892-Ge:le~al Vas
ques.-A' vista do que eommumcais vosso 
telegramma. ele hoje, sobre a attitucle com
mandante Lara, Cassal, Annibal e outros, 
governo trata de providenciar para q~e 
neutralidade seja mantida, com respons<tblli
dade dos que, quebrando-a, occasionarem 
desrespeito autoridade e derramamento de 
sano·ue. Ministro da marinha telegraphou 
pro~iclenciando em relação barra do Rio 
Grande e ministro da guerra o fez comman
dante escola sobre intervenção inclebita len
tes e alumnos política estadual. Chamo vossa 
attenção sobre defe~a no interior; talvez não 
seja conveniente espalhar corpos a grande 
distancia uns dos outros. Toda cautela com 
armamento e munições que devem existir 
arsenal. Tendes ahi artilharia que possa, si 
preciso, bater flotilha~ Confio no vosso criterio 
e energia. -Fíoriano.» 

« Rio, 22 ele junho de 1892- General 
Vasques.-Certo de que peque~10 grupo 
alumnos prosegue sua conducta Irregular, 
eleveis chamar commandante . escola para 
ao·ir sentido ma,nter ordem, disciplina, bem 
c~mo me parece inconvetünte con~munica
ção esses alU:mnos com Cassal, Anmbal, nas 
canhoneiras, que elevem ficar isoladas com
pletamente, pois só assim render-se-hão 
promptamente. D~vemos ter certas def~r~n
cias com esses cloiclmhos, mas tudo .tem limite 
e elles trazém a popul&ção alarmada. Escu
sado dizer-vos novamente que deveis agir 
com toda energia para assim conseguirmos o 
restabelecimento ela ordem sem demora; bem 
sabeis que nessas crises energia é tuclo.-Fto
riano Peixoto.» 

«Rio, 24 ele junho de 1892- Genern,l 
Vasques.- A visam dahi que bombardeio 
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começou sobre ar.senal guert•a, do quaJ ca.hi- i podem afecta.r á corporação inteira da. armada. 
ro.m du;~ }lat·eo.les. e se~uíra ca.nl10neira pa.ra 1 que tem ~acl;o sobej~ provas de a!Jenci,".lçà~ 
!Jombnrtleat' JXllttcto ; St verdade, nada te- e de pa.trrotlsmo (apotados) e estou 11 ·m cct· ro 
mo~ que c:;per:u·. 1·esta. repeliir t.<i.o criminosa de que o general Vasque, que S<cbe pt'(':;,'\1'1 
alit•(mta com o;: elemenW:> de força. de que dignidade da farda. quando souber da'uü íln· 
despond_C$ .. Empt:egae todos r~curs?s pa;-a . pressão que produziu a $!.la 01•dem do dht, ha 
ext.mgun· Imlualtfil".l vel rebeldia. (..a .>loc<m! de se apressar em assegurar ao;: ~u; 
ahí estaril amanh_ã com pavilhão capitão mar j ~amat·adas da ~rmada que não t?! seu intuito 
e çuernt Alvarm, nomeado eommaudante msult;u• a glor1osa marmha na.(·tona.l. 
flotilha. ; minis~ro mal'inho. mandou tdti.aa- \ .· ~ão posso, Sr. pre.<>i~ente. c_oncluír sem 1'!· 
ttw• a Lam.-Flor,rmo . » tern·-me ao ulttmo top1co do d1scnr::o do uobrt 

o SR. VALL-I.DÃ.O - Antes ue terminar.; deputado, a. e.>te tl'echo srb~ino « pel·fidia i» 
Sr. presidente... · j der-se-ho._ encontt~<~or _!lo camt!lbO tunuo.:.o quE 

. .. . 1 \"ae scgumtlo o Sr. l;rce-Prestdente da Repu· 
0 SR. DE~IETRlO RIBEIRO-:-Ha. OUtl'O~ . tele- ~ blica, no fim do qual, em meio da c~llõtda. 

gra.n~mas do mareclla~ Flormno, q~~ 10l'U-1U 1 npp;.wecerú. talvez um l>ymiJOio r11w tal r~< 
pu?hcados mt Fcdert~çao e aos quae::: .ta me re- : seja 0 emlolem:~ da ~~~ldade r~pubtieana. 11!-~ 
fer1. • • 1 que tambem potlc detxar th.tYJd;t.;; solm: >tt 

o SR. VALLA.DÃo- Esses telegr-J.mmas do I ou.nii.? aquell:L celel.lt'e ch icat<.~ d~ ca.(~. ••u1 
marechal Floriano, a que :tlludio 0 nob1•e i C!JJO 1tmdo_se ~nc~nh·am toda:; us ler.es. Htclll· 
deputado , lJOdem ter phrases ruenos cor- ~ sn·e as d<t mdtgllld<'de.» 
tezes pltra:>es que magoaBsem S. Ex.; o SR. DE)iETtuo RmEmo-0 nol1t·e d~pu
porém, ditas, como for-am, na intimidade, re- 1 t.'ldo :;a1)8 que este discurso tem :1. not;l. d~ rtut 
serva.damenm, cllu.s, em vez de :serem, como I não lbi reYisto l)f)l' mim. Ha ahi confusão dt 
~v~ se .i_ulgue\ uma oJ.ren~.a direc~. uma phrases. 
lnJUl'Ia. ::\tn~o. a _pessoa de ,?· Ex.,. na~ _pa.;;- o Sa. Y.-\.LLADÀO-Ha confusão de plu-a?.i 
sam denm desaba.f?, de um e,ho lle C?.nsCLenCJ!1 ou y Ex neo<l-lhe"- a paternidade~ 
revoltada; er:1 mmw natural que o '' rce-Presz- · · · ,. ~ . ·. · 
dente da. Republica., que tmn.o se exrorça.ra. O SR. DE)IETRIO RIBEIRO da. um ~parte. 
pela união do pa.rti~o re1m~lit-ano, vendo per· o SR.. VALL.UJÃo-Apesar ela explicas-;\~. 
didos ~odos esses estorços, vendo bombardeada deYo confessar ao nohre deputado que mnda 
uma c1dade, como a. de PortO Alegte, pertur- não comprehendi o alcance das suu.s pa.bw.u, 
bada a vaz publica e atear-se uma revolu· .. ' . Rm A. • 1 .- . 
çã.o, CUJUS consequeucia.s não lhe er:~. dado 9 ~n.- D.c:,mnuo ErRo-. cu pa n.to ~ 
caJ.culal' ,er:~. muito natural ,dizia,eu,que tivesse mmh<\ · 
esta linguagem. dictada pela paixão de mo· O SR. V ALLADÃO-Quizera. que V. Ex. .. ![U! 
mento . . ' e positb·i;;ta, iã.llasse ás cl.ara.s- .. 

0 SR. DEMETIUO RIBEIRO-Pela. p::tixão OU 0 SR.. DE)!ETRlO RIDEIR.O - 0 zneu positi-
pela convtcç,ií.o 1 vismo, J.'ealmente, ús vezes não é muito clat•o ... 

O Sa. VALW.DÃO- Pels. paixão. :por- O SR. VALLADÃo-sr presidente, l'econhe\'0 
que a. natur~za humana. está sujeita a e:xpan- que o nobre deputado é um republicano «e 

. sões desta natureza ; repito, eram telegram- merito. um talento supet'iOl' ... 
ma.s resen-a.dos, ou antes, conversa.% intimas o SR. S.>.»tPAlo FERRAZ-Apoiado. 
:pelo telegrapho e o nobre deputado sabe 0 Sa VALLADÃO _ •• um cidadii.o patrioi<lt 
como ellas teem logar. cheio de sei'Yi~-os á Republica; mas S. tt. 

O Sn.. DEltETRio RmEmo-Eu proprio .i<i as e homem e como tal tem fraq ueza.s; a f1•aq ueza 
tive com o marchal Floriano. de s. Ex. e a. p1·eoccupaç:ão constante d" ~111: 

o SR. VALLADlo- Sr. pre5idente, che- inili vidualidade ; julga-se superior aos outt~ 
gou.:.me hoje ao:> ouvidos um l;oato a que e. na pi·eoumpçilo d3: sua. sup.re.mo.cía, vae att 
não posso .dar credito, mas que nii.o de·ro des- ao ponto de querer rmpor ID.lOlStl'os. · • 
pre:,--ar ; uma. obra. de bamt intriga entre o o SR. DE~~RlO R.mEIRO :....... Eu impor Jlli· 
exercito e a armada, motivado pot• uma ordem nistros ? 
d?<lla.. do generll:l Vasques ;_ 8i ~sta ~rtlem do 0 SR. VA.r..üoio _ Sim, senhor; e ;.t pr<l' 
di:_a e, com otreJ.~o, a, 9-Ue lt ~m. um Jornal do. va está nos termos deste telegramma. (wo>: 

. Rio Grande, forçoso_e ~nfess;x que ella. en- trando) em que v. Ex. a.prese~ta candtdattH 
~rra teriD:OS que o illu:;tre .,eneral ~m po- Ja.Sh\ do Exterior na Va"a. deu;ada pelo sr. 
dia. ter derxa.do de cmprf'.ooa.r e que so posso P d L b ' " 
atttibuir i indignação que lhe ca.usara o pro- Fernan ° 0 0

• • , . 
cediment.o do commanda.nie Lal"G.; mas nem O SR. DE!>IETRlO R.mEm.o - M.as ISSO e fli?P 

· este procedimento, nem aquella indignação imposição '? 
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O SR. VALUDXo- Acho que sim ; e tan- lJro de 1890. te,·e de ser applicado o.o exerci
to que v. Ex:. ficou contm.riadissimo com cio de 1891. até serem constitucionalmente 
a n~mea.çã.o do Sr. s.e~ello, cu.;~ compe- fleet·etalias as leis !h\ receita e despeza, o or-
tencm, lealdad.e ~ S~l"V!ÇOS 0. RepubliC!l- COllo- Ç3.ffiC!ltO ue 1889. · 
oou em plano mfer10r aos do seu c:a.uduluto. Em conscqu~ncü\ <.lo;; acontecimentos que 

O SR. DE~rerRro HIBEmo - !\Ias natur:tl-~ succedcram, aquHio.s leis nií.o puderam ~er vo
mente; desde qtw eu lembr:LYa um nome e ta.da.s. pelo que todo o <umo tinanccn•o de 
porque preferia e.~se. 189!· íbi rl:'gido pelo 'oiJI'edlt\J Ol'çamento, 

O Sa. '!-U.LAoÃo - P~is creia V. Ex . que ~~toa!\~~-:Jc:t; ~~\~:~~~~as d~eJ~~Iludido d~ 
o_I~g-;u• ltll IJe~ pr~enc!n~o e que o s~n co.n- · o ol·\amtmto decretado para J889.mostrou-se 
did.u o, ~m bor a. n:mto d~stmcto. _mUtto tl~ustra- desde Iogo.tletlléieute }Ja.r~ t co1·respuntk•r its ne
uo e. J~u.rto ~m 1 epublica..no, ~:ao posso;a m.e- cessit~a<l! .,: do :\lin istc~·io lh\ Agriculwra, Com
lho!~ tttulo:_ d~ <!u; o St .. set ze<le~~<?: ~ . Ex., mercto" Ob~ pu1Jl1m~. principalmente no 
(Klt ~.tnto, et,l lllJU .. to qu_.l.ml? dtzt~ : « ~e- qne d:z r<:$llCttcJ u Estl'utla ele Ferro Centt·;tl do 
oorll!.ecemo~ .t·r rt'> org,\lllSH\aO llllllJSterlO, 1 Bmzil. cuiu~ ,•erlias, Hm ;:!1'<\lldc l•õ\t·te, estão 
quti;" i!l':tnssmto. · · · I subot·cl iu:ic.las il infiuencia üo cambio. desde 

O ~r:. DE~IETR!O RlBEn-:o - Isto lo i llll\<1 pa- que s:Iu de~ ti 11 a<.lu~ tt occorret• a 1 •ntat·go5 rea
btm. tel<>gT: q)l\ica com o S1•. Ant.lo de Fari<t, . li:'!li'Cl$ em rmwas e:::tt•angcit·a~. 
ma~ confll•rno-a itlteintmente. 1 Dbto ;-~~u ltou,1quejit c;m me~~~~e.m. ele 21 

O S I!. VALT.ADÃO __ Fol~o mui lu ; no enten- de o.~ltl~•;t o '~e I::>·~!, h ou' e. de so l~~t t<\~ ·se do 
d~r. n;\ presn1npçao de v. Ex .. , 0 mini:>tet·io ~ner~o .? .llJ?lllt~enrml~ 4:,o.r:<!."~· pa.~-a 
R11iC:11']tl. certo ~e Clltl".l.":;;e 0 »eU C'l11didnto f<lzer f:lce ol de.,pe7,1~ COlll a. H l!!lllla. ~- tta.tl.t. 

' ' · A lc• n. :W, ele 30 de dezembro de 1891,que 
O SR. DE:UETIU<;J RIBEm~ - O nobre depu- fixou n. 11Cs[Je7.ll. geral dé1. Rcpuuli~c., paro o 

úulo tn.mbem podta preferu• :~.entr-ada de ou-1 exet·cido corrente (189'2-) Yotou lJM'J. t\ E~tr-acla. 
tro. ' de Fen'O Cent1•.tl cJo Rt>a?;il o ct•edito de 

O SR. V,ALLAoio- Poi;; ollte, adw que 1~.4SZ:W~~37:3, e m•üs :!.000:000.~. com des
quem andou ei'Jw.io fui V. Ex.; um ami:to do tnJO e$lJ~~ml ao .~eu peolOIJg<tn.lento; pela som
governo .nfio 1az inclica..;·.ões em taes termos; ma _do ll.Ho crechto tcütU COl'rJdo M despezas 
deh:<t plena liberdade ao chefe do Podei' ordmttt·n<s ~o Esr.:.u!o· . _ 
Executivo na escolha. dos seus sec:retarios. . Em r~l: tl,:<tO, pore.m, :t omras. «Loc~)mçça<;~, 

hnha,edrftcJOs e tml!g·o.» os Cl'ethtus dJstl•tbW
O SR. D":llETRio RIBEIRo-~Ias eu não creei dos mOil&rmn-se int~ir-.l.mcnte deficientes a.os 

emba.ra.ço3, <\penM su:;:;erl um nome. encargo:; inhet·cntes, po1• exemtllo, .:~obtenção 
O SR. VAT.LA.DÃO - Vou terminar·. S I'. pre- ,]o m~üe1·ial rOtlante. (_cuja. rerba., neste l:lX.er

sidente; sinto-me llttig--J.do e creio ter conse-- cicio, jil. cst:i. csgotad~. sendo que a eUa. aliás 
guidO 0 qu~ pretend1a, iStO e, tornar bem Se prende na <\Ctua!id;Lde O prOVimentO das 
patente que o In<trechal Flol'iauo emprf00u mais instttt1tes ueces:>idacles Lia Estr·a(ta de 
os maiores esforços 1mra a união do partiuo Ferro Centr<tl), a obten\ão de dormentes, <te 
l'epnblico.no r·io·gra ndense, e que as forças car,·ão, al~m de varhtS exigencias imperiosas 
fedemes alli estacionadas não intcr,·ierarn no~ que rudarn<J.m prompt.a ;l;l.t i~Jitl,'ilO, taes como 
ultimos acontecimentos sinào qua.nuo u. isto constl•ucçã.o de uma cstn.l,'ão <le Triuge e uesap
f?l"J.lll compelli:!as pelo bombardeamento da propriasão de pr~ios,na d~<\~l~,pam. a.mpliar 
Cidade de Pot·to-Alegre. ( Ji?!ito be.n, ''wito l't estac;au de S. Drog•), que e wauffietente aos 
úem. ) fins a. qnc se desrilJ<l.. 

. COmo !><1.beis. 1\S despezas com o forneci
O . S r .. ~emett·io Ri õeiro pro- i mento de ma.t::ri•• I rodante, c-.;rvão, dormeutes 

nuncu1. um Utscurso. I de aço, etc .. que t.1.nto avultuu nos gastos da 
. Fic-1. <1. discussão adiada. peht hora. estrad<l, estão, ·como j:i. disse, suj~ito.s á in-

Passa-se á hora de5timtdtt ao expediente . ! flut,nc!a do cam~to_, e i:à.e$ despezas n~o pod;m 
o 3' SECRETARIO -erv· ldo ue 1• procede à, i ser admuas ou hnutada,s. attento O·(•esenvol· 

leitura. do se"Uinte ~ 11 
• nmento ~~mpr0 crescente da est;o.do. de fer~o 

" de que se t rata , ace:rescendo a circumsta.ncla 
de que,cm l'()laÇ:ão a ~ta. não seria prati~ ":el 

EXPEDIENTE indicar :1.gora com precisão o qucmtttm t~clis· 
pen;xwel ao provimento dos ~us mult1plos 

Do hlinisterio da Agricultura., Commercio e eucu.l•gos a.tk ao _fim deste ex~rCJclo. . 
Obras Publicas, d.e 13 do corrente, enviando a I Enm~t.1.I)tO. póde-se desde Ja, e oom cer teza. 
~uinte mensagem : I asse~:'1lmr que, nas ~orças de orçn.mento em 

Srs. Membros do congresso Xacioual.-- Nos vigor, não se podera dotar a me3rn~~o ettrada. 
termos do decreto n. 998 A, de 12 ele novem-·, com os elementos de _que carece na. pru;te re-

Ca:n:uoa. Y . III 3S 
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ferente ás verbas especificadas, a não ser pelos 
meios legaes, supprida a falta que attingirá a 
maiores proporções, si as necessarias provi
dencias não forem a tempo adoptad<1S. 

Em lagar, portanto, de submetter á vossa 
consideração uma demonstração incompleto 
que lJermittiria a estreiteza. do tempo, ptefiro 
solicitar-vos o ' credito extraordinario de 
5.758:347$534, convertido em libras sterlinas 
ao cambio ·ele '27 cl. por 1~;;, que não só abrange 
provimento ele muita~ das necessidades que 
anteriormeme haviam determinn.do o pedido 
·de SUJ)primento ele 4.000:0005;, a 21 de ou
tubro ele 1891, como ainda cléstina-se a COT
locar a Estrada Ferro Central cln. Brazil, em 
condições de attencler á variedade do serviço a 
seu cargo. 

Espero, pois, que apreciando bem as circ~nn
st~.ncias d~L occasião, levando em conta o in
tuito ele aca.tamento á legalidade, no qnal se 
inspira esse 1)edido, não vos demorareis em 
attendel-o, como se torna urgentemente ne

. cessaria 
Capital Federal, 13 ele julho de 1892.

Pto?"iano Peixoto.-- A' com missão de orça
, menta. 

Do mesmo ministerio, de igual chta, en
viçmdo o requerimento da Sociedade Auxi
liaclora da Inclustria Nacional, l='eclindo au
gmento ela verba com que esubsicliada.-A' 
commissão ele orçamento. 

o cabo ele esquadra reformado Vicente Borges 
Fialho pede que o seu soldo lhe seja pago 
pela tabelh1. em vigor.- A' commissão de ma
rinlw, e guerra, 

Do mesmo ministerio, de 12 do corrente, 
enviando os 11apeis em que a mestrança do 
Arsenal de Guerra desta capital pede que 
seus vencimentos sej'am pagos mensalmente e 
ele accôrclo com a tabella do Arsenal de Ma
rinha. - A' commissão de orçamento, 

Do Ministerio dos Negocias ela Marinha, de 
ll elo corrente, remettendo os requerimentos 
em que o porteiro ela Escola de Marinlm Carlos 
José Gonçalves clct Cal e seu ajudante Manoel 
Luiz Rodrigues pedem que seus vencimentos 
sejam equiparados aos elos porteiros, ajudan
tes elo Arsenal ele Marinha, Contadoria e elo 
Hospital Central do Exercito.-A' commissão 
_de orçmnento. 

Do governador do estado elo Piauhy, de 9 
de junho proximo findo, enviando uma pe
tição em que alguns capitl.listas daquella 
praça pedem uma. subvenção para a em preza 
de navegação a vapor destinadGt á exploração 
e cultivo da secção elo Alto Parnahyba, ainda 
não nflvegavel, que pretendem crear naquelle 
estado. - A' commissão de fazenda. 

Actas eleitoraes ele Camisão (6' secção), Ma
ragogipe (4" e 5" secções), S. Felix do Para
gtmssú (2'' secção), Nossa Senhora do Rosario 
(1", 3' e 4" secções), Entre Rios (1". 2", 3a, 4", 

.Do mesmo ministerio, ele 12 elo corrente, 5", 6" e 8" secções), Serrinha (2" secção), Campo 
remettenclo o requerimento em que os auxi- Formoso (I", 2", .3" e 5" secções), Sant' Anna elo 
liares ela Repal'tição Fiscal do Governo, junto Lustosa (9' e I 0' secçõ2s), Alagoinhas. (6" sec
á Company Rio de .Janei?"O C:ty Jmprovemenrs, ção), Bomjn.rclim (12" secção), Penha (capital), 
pedem c1ugmento ele vencimentos. - A' com- Nossa Senhora. elo O' elo Pari1Je, Machaclinl10 
.mis ão de orç:ame.nto. (4" secção), S Pedro do Rio Fundo (7" secção), 

Do Ministerio elos Negocias do Interior, ele da ultilmt eleir;ão á que se ]Jrücecleu no estado 
12 do conente, remettenclo 0 requerimento ela Bu.hia., no clü1 27 ele junllo proximo findo. 

-em que D. Henriqueta Aure:.L elos santos, -A' commissão de petição e poderes. 
vi uva, lJede 1mra si <1 reversão ela pensão de Actas eleitm'a,es eleS. Gonçalo do Amarante, 
20$ mensaes, que percebia sua finada mãe Rio elo Peixe (2" secção), Abaetlle (2" secção), 
Izabel Auret\ ele Mello, em virtude do decreto Passcttempo, Rio Doce e Bom Despacho (4", 
n. 5. de 19 de novembro ele 1889 .elo governo 5" e 6" secções), Abre Campo,(!" e 2" secções), 
provisorio. -A' commissil.o de fazenda. Villa.-Nova de Lima (I" secção), Inhaúma 

Do Ministerio elos Negocias ela Guerra, ele (l", :2." e 3' secções), S. Sebastião do Cambu
ll elo cof'rente, remettendo 0 requerimento 0 , quim e Piedade elos Gera.es (5" secção), Ctwmo 
mais lJapcis em rJue os empregados elo Arse- flo Parnahyba (I" secção), Machado (l" sec
nal de G~lerra de~ta Capita.l pedem augmento ?~o~: Cara:t,inga '· (4" S"cção)_, Tiradentes. ~2" 

. de vencimentos. _A' commissão ele on:u., ~.r.c\;ao),_ALcos,_ S,111t0 Antom9 dos Pmx~nos 
menta. , (.3" spcçao), ~mmbr~ (4" secçao), D?l~ra~lmho 

• • • • 
1 
e Abbaclm (<::>" secçao), ela ultima elmçao a que 

. Do mesmo m1msterw, ele 1gual d::da, en-~ se procedeu no estado ele Minas Geraes, no 
vmndo o roquenmento em que D. Thereza de dia 30 de junho proximo finclo.-A' commis
·Llma e S1ln1 Carvalho, vmva elo tenente-ge- são ele petições e poderes. 
neml reformado elo exercito Luiz José Pereim 
de Carvalho (Bn.rão ele S. Sepe) pede uma 
pensão. -A' commiss~to ele fazenda. 

Requerimentos: 
Dtt Companhia Rio de .lane,:ro City Improve

Do mesmo rniniste.rio, ele igual data, remet- ments, pedindo que sejtt tmtorisado o governo 
tendo o requerimento e mais pü,peis, em que t1. innovar os seus eontractos no sentido de ser 
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estabelecida uma taxa fixa de cambio para o 
pagamento elas contribuições que o governo 
tém de prestar-lhe pelas obras e sua manu-,
-tenção. -A' commissão ele orçamento . 

Dos conceE"sionarios e agentes de loteria.<> de 
diversos estados da União, pedindo que os bi
lhetes ele loterias sejam vendidos em toda Re
publica. - A' commissão de constituição, ele 
legislação e de justiça. 

De Custodio Coutinho de -Miranda Jordão, 
pedindo a concessão, l\SO e gozo de uma es
trad-a de ferro de Guacuhy á capital do estado 
de Goyaz. -A' commissão de obras publicas. 

- r 
homenagem ao principio federalista e que 
que as questões da Bal1ia se decidam mlica
mente na Bahia, para não roubccr um mo
mento siquer '' attenção . da Carnara com os 
f<tctos particulares do seu estado . 

Si vem agora a tribuna, fal-o no cumpri
primento de um dever não só como represen
tante daqnelle estado como ainda por ser 
membro desta grande associação da União · 
Brazileira. 

Não considera os males que podem trazer 
telegrammas claquella ordem como foi publi
caclo,sirri.plesmente sobre as questões politi~'1S 
claquelle estado. Vê naquelles telegrammas a 
possibilidade ainda de males maiores a aug-

0 Sr. Se-verino Vieira. pensa mentar, por exemplo, o descrecl ito que a ca
que a. Camara avaliará de seu constrangi- lumnia tem procurado lançar sobre a Repu
menta ao subir a tribuna para tratar ele uma blica e trazer ainda maior clifficuldacle ao 
questão pessoal. E' avesso a essas questões por governo da União; a política da Bahüc é um 
habito e por indole, tão aves3o que até hoje . hyeroglipho que ninguem pócle decifrai' . . 
tem procurado .e tem conseguido evitai-as . Alli o partido que os nobros deputados repre
LirriiL.ar-se-ha a fazer a defesa dos seus ami sentam é aquelle que sustenta a política do 
gos, hontem accusados pelo nobre deputado Sr. José Gonçalves, que app1audiu o gólpe 
seu companheiro de representação. ele Estado. 

O nobre deputado, referindo-se ao telegram 0 SR. SEVERINO VIEIRA_ contra 0 qual 
ma d'O Pai:r em que se annunciava uma pro- v E - t t 
xima revolução para depor o governador da · · x. nao pro es ou· 
Bahia, o Sr. Dr. Joaquim Manoel Rodrigues O SR. GARCIA PIRES- lVJ:as ahi é que está 
Lima, desceu a explicai-o como um manejo exactamente a contradicção; foram homens que 
político , para que S. Ex. se desgostasse e a- assignaram aquelle protesto contra o golpe 
bandonasse o poder. Attribuiu ·esse telegram- de Estaclo e que, chegando á Bahia, collocaram 
ma aos seus adversarios políticos. . no poder um governador que applaudiu este 

Entretanto, umcorreligionario do nobre depu- mesmo golpe ele Estado. 
tado, o Sr. Dr. José de Oliveira Campos, teve O SR. SEVERINO VIEIRA dá um apar te·. 
o arrojo de escrever ao Sr. ministro da mari- · · 
nha, logo depois da eleição do Sr. Rodrigues O SR . GARCIA PIRES __:__ O nobre deputado 
Lima, enviando-lhe um plano de revolução comprehende que a Bahia não faz parte da 
para depor 0 governador eleito, e pedindo a federação, pensa que não ha laço que lig·ue o 

· -- d s · · t b 11 · governo do estado ao da União. SS. EExs. 
opm~ao o r. mmJs ro so re e e. Tt~clo isso 'Joclem estar na_ Bahia cl_ efendenclo o governo . 
foi revelado ao orador pelo illustre Dr . A:ilto- ' 
nio José de Mello, e, ainda mais, lhe foi reve- que não apoia o Governo Federal e sustenta,r 
lado sem reservas pelo Sr . ministro da mari- na Capital Federal este mesmo governo que 
nha mesmo. la combatem. 

Explica cletalhnclamente os ultimas aconte- . Mas, dizia que o partido dos nobres depu
cimentos políticos do seu estado. E,a proposito tados é aquelle que sustenta .o Sr. José Gon
das ultimas palavras proferidas pelo nobre çal ves, que enviou aquelle telegramma ele àp
deputaclo Salviano no seu discurso, . diz que, plausos ao golpe ele 3 de novembro . SS. EExs. 

d t 1 · t t' d · 1 d lá apresentaram como canclidat(')s em uma 
. quan o a gen e 1ones a r ver e ser JU ga a mesma circular nas eleições senatoriaes os 
por juizes da parcialid,ade elo nobre deplltado, Srs. Ruy Barbosa e Manoel Victorino, adver-
considerará como uma honra o facto de ir ha- · 
bitar 0 presídio de Fernando ele Noronha, e sarios intramigente~ do Governo Federal. 
_preferil-o-ha ao facto de ser glorificado· con- O SR. SEVERINO VIEIRA- Deram procuração 
junctamente com aquelles miséraveis a cujas a V . .Ex. para fa,zer profissão de fé~ 
faces , segundo já se esGreveu na Bahia, só o o SR. GARCIA PIREs diz que não sabe que 

; chicote vibrado por mão de carcereiro pudera significação tem este aparte . Pois não é um 
dar ainda um bocado de vergonha. JJ1ttito facto conhecido que 0 Sr. Ruy Barbosa e ad-
bem, muito bem. · ' versaria? 

O Si~. G-arcia Pil:·es diz que 
tem feito o maior esforço para não trazer ao 
recinto desta Camara as questões parti· ulares 
do seu estado. Assim f~czendo presta uma 

. O SR. SoDRÉ da um aparte. 
O SR. GARCIA PIRES - A questão não é do 

esücclo eleger, a questão éde apresentarem em 
uma mesma chapa os Srs. Ruy Barbosa e Ma-
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noel Victorino para set~adores,e para depl,ltados 
os Srs. Lycurgo de Mello e tenente Mattos . 
(Apartes.) 

Póde o nobre deputado provar que os nossos 
candidatos sfio adversarios do GOverno Fe
deral. 

o SR . SODRÉ- Não sei si ercl.m. Mas os Srs . 

Diario Gla Bahia. Lendo h ontem o telegram_
ma n ·o Paio, foi tal a sua preoccupação, por
que quee a paz e a tranqmllidacle do estado., 
que telegraphou immediatamente procurando 
noticias, e a resposta foi que na Bahia não 
correu boato algum sobre a deposição do Dr. 
Rodrigues Lima . 

Mattos e Mello foram apresentados em nome Pessoa insuspeita mandou até dizer que era 
do. governo. falsissimo o telegramma . 

O SR. GARCIA PIRES não sabe si foram Deve agoea uma resposta aü' nobre· d.eputado. 
apresentados em nome do governo; o que sabe S. Ex . . citou uma carta 'dirigida ao Sr . mi
é que elles entraram na chapa do governo, nistro da marinha pelo Dr. José ele Oliveira 

· O SR. SoDRÉ- Tambem não sei si os s1·s . Campos, para provar que o orador e seus aliú
Ruy Barbosa e Manoel Victorino são adver- gos pretendem a deposiçã-o . · 
sarios. O SR. SEVERINO Vmi.RA.- Não disse para 
· Note-se esta maneira de argumentar. SS. provar, disse q.ue o Sr,. Dr. Oliveira Campos, 
EExs. querem negar factos, ainda com a correligionario de V.Ex.,era quem lembrava . 
maior das injurias ao Sr. Dr. Ruy Barbosa, 0 SR. GARCIA PIRES- Agora 0 nobre depu
que t!}m bastante hom' ridude para todos os tado muda inteiramente de sentido . s. Ex., 
dias, em seus aetigos, dizer ·que é opposio- para provar que 0 ·boato era fundado, citou 
nista. · 

Dizia 0 orador que a política da Bahia era uma carta do Dr. Campos appa;rentanclo um 
isto . os membros do parti<;lo Nacional Demo- pht.no de deposição. S. Ex. allegou que essa 
crata não crearam nunca diffi.culdades ao go- carta lhe tinha sido apresentada . · 
verno federal, que sustent::tm. Note a mesa O SR. SEVERINO VIEIRA.- Tambem não· é- . 
es.te facto. Quando chegou a Bahia para as· exacto . Disse qile sabia ela carta . .em primeiro 
sumir o com mando do 3• districto militttr o lagar em virtude de communicação do Sr. Dr. 
general Lima e Sil va,não foi o oi.·ador nem fo- Antonio José de Mello. 
ram os seus collega.s os que correl'am pres- o SR. GARCIA PrREs--..:Pelo ·amor de Daus ! 
surososa cercar S. Ex. e a pro~nrar envol-. Dizer que o Dr. ·Antonio José de Mello asseve
vel-o mt poli tica ela terra . Cita o facto ainda rou um facto, é dizer que o facto se deu; · di
com mais firmeza:, por que tendo relações an- zer que elle citou uma carta, ó dizer que essa 
teriores com o general Lima e Silva, algum carta existe, tal é a confiança que o orador 
tempo depois da sua chegada a Bahia, foi . vi- deposita neste cidadão. 
sitaJ-o e delle on vio que os seus amigos ,mem-
hros do partido N(tcional Democl'ata, não ti- O SR. SEVERINO VIEIRA. dá um apçwte . 
nlln.m ido procural-otalvez receando que elle O SR. GARCIAPIREs pede ao nohredeputado 
tomasse parte na lutas políticas, entretanto que lhe diga em pri!lleiro lagar qual é o juiz.o, 
que os chete~ do partido federalista o tinham que· faz do seu ex-correligionario Dr. José de 
pro~uraclo. Oliveira Campos e qual a influencia que· elle 

O orador e seus co~mpanheiros não preci- tem ·~ 
sam disto; não precisam crea.r estas difficulda- o SR. SEVERINO VIEIRA- E' um moço que 
des . tem influencia na capital; excellente comção, 

Em relação ao governo estadoal, embora b d 1 1 
não concol'resse para a eleição elo Dr. Rodri- em ora e ca )eça um p~uc~ e~e. . _ 
gues Lima, nutrem iüteira. confiança de O SR. GARCIA PmEs- Aln esta a explicaçao 
que S. ex saberá guardar o seu pas.sado da carta dada pelo nobre deputado nesta.s pa-
de homem de hem; que S. Ex. saberá fazerj lavras-cabeça leve. . 
um governo honesto e justo, e não pedem 

1 
O S13-. PAULA GUIMARÃES dá um aparte. 

mais na Bahia, não querem outra causa mais · . . . 
. do que int ira justiça . I O .SR . GA·RCIA.,PIR8S- 0 nobre dep1;1tado c~- . 

Deve notar que, nem na assembléa do estado . ton tamhem U!J?.a carta d? Dr. Ta na.) ura •. dl
onde tem assento um :filho que foi membro da zendo que na Fetra de Sant Anna ouvtra dtzer 
opposição a.o governo passado, nem na im- isto, !fiaS o nobre deputa1o nã.o ouviu ao Dr . 
prensa do seu partido, ha uma só palavra de Pedretra Franco . 
opposição no governo do Sr . Dr . Rodrigues ·o SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
Lima. 

Por conseq uencia, pergunta : De onde par
tiu semelllantQ telegramma ~ Todos conhe.:.. 
cem o agente telegr a.pbico cl'O Pai:; , na Bahia, 

· e. as relações intimas. que elle tem com o 

0 SR. FRANCISCO SODRÉ dá Ulll aparte. 
. 0 SR. GARCIA PIRES-O que é necessario, 

sobeetudo, é que estes manejos políticos aca
bem por uma vez . 
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{) Sa. SEVERINO VIEIRA dá umaparte. 
0 SR, GARCIA PIRES não comprehende O 

aparte do nobre deputado, tem ás vezes destas 
ditliculdades . S. Ex . falia e o orador não com
prehende. Mas o que dizia é que é necessario 
que SS. Exs. aconselhem os seus amigos, que 
lhes digam que todos estes telegrammas, todas 
estas oallelas, todos estes boatos só teem por 
efi'eito desacreditar· áquelles que delles se 
tornam echo. 

0 SR. PAULA GUIMARÃES dá um aparte. 
0 SR. GARCIA PIRES-Mas, SS. Exs. não são 

amigos elos qua são · anti-governistas la, em,
bora sejam governistas aqui'l O que pede a 
SS: Exs. é que digam aos seus amigos que 
cessem com estes- manejos. 

O orador t em uma: unica declaração a fazer: 
o estado da Bahia, pelo lado do seu partido, 
está perfeitamente tranquillo; ·tem um só pen
samento, que é o de consolidar a Republica, e 
conso:idar a l{epublica não é crear embaraços 
ao Governo Federal. (M"uito bem, muit~ 
bem.) 

Federal terão direito ás custas quando traba
lharem como escrivães . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 20 de maio de 1892.
Prudente J. de M ar·aes Bco•ro>, vice-presi-. 
dente.- ] fit7.0 Pedro Belfort Vieira, 1• se(t'e
tario. - Gil, Dinü Goulw .. t, 2• secretario. -
Antonio Nicolâo .!lfonteiro Baena , :3" secretario. 
- Tho;na::; Rodrigues ela C.·u:::, , 4" secretario. 

N. 72- 1892 

Fixa a força naml pco"a o exercicio ele 1893 

_A' cómmissão de marinha e guerra, a quem 
fm presente a proposta do P. der Executivo 
fixando a força naval para o exercic'o de 
1893, é de parecer que seja ella adaptada com 
os additivos que a commissão tem a honra ele 
ofi'erecer a consideração da Camara, por jul-

·gal-os de summa importa.ncia. . 
Vão a imprimir para entrar na ordem dos Destes additivos, uns teem por fim tornar 

trabalhos m s?guintes effectivas disposições ele lei que ainda não 

PROJECTOS 

N. 4 A~ 1892 

estão sendo observadas e outros referem-sé á 
instrucção do pes~oal dti nosaa marinha de 
guerra. . 

A creação das escolas indicadas no substitu
tivo é ele ímpt'escincli vel necessidade e eleve 

I 
merecer a consideraç-ão da c amara, mot·mente 
as de pilotagem e de machinistas. 

DJ direi!o aos secretarias da Cà!"te ele .fippe'-' O desenvdvimento que nestes ult_imos tem· 
laçao e elo 'l'ribtmal.Civit e C?·in·,inal da Ca- postem-se operado em a no;;sa marmha mer
pital Federal a percebe?· custas qtwnclo t 1·a- ca.nte a vapor, tro~rx;e grandes difficulda.~~s 
hnllwrem como e-·cr.ivãe para obter-se ma.clnmstas legalmente habllr-

tados ; a maior parte dos que servem são 

A' commissão.dejustiça e legislação, a quem 
foi presente o projecto n. 4, do Senado, dando 
aos secretarias da Côrte de Appellação e do 
Tribunal Civil e Ceiminal da Capital Federal 
direito ás custas, quando trabalharem como 
escrivães, considerando que o referido projecto 
tem por fim melhorar as condições dos ditos 
funccionarios, attentas as difficuldades da viela 
actual, é de· parecer que sej;~ elle adaptado. 

SaJa das commissões, 13 de julho de 1892.-
0 relator, Chagas Lobato.-Presidente, Gtice
rio.-Dt;tra Nicacio,-França Carv~lho.~Al
cinclo Guanabam. _::. Felisbe.Uo Freir·e.- Jtdio 
de Mesquita. 

N. 4- 1892 

O Congresso Nacional resolva: 
Art. 1. 0 Os secretarias da Côrte deAppella

ção e do Trihunal Civil e Criminal da Capital 

apenas praticas, muito embora entre elles se 
encontre alguns sufficientem:-nte habilita
dos. 

A esco;a · de rnachinistas existente no A rse
nal de Marinha desta capita.l tem dado os 
melhores resultados, porém não satisfaz ás 
necessidades do serviço. 
. Está em andamento nesta C amara tJm proc 
Jecto do Senado creando uma escola de ina
chinistas no Pará e a commissão reputa tam-. 
óem de necessidade a creação de outra na 
Bahia. _ 

Não é de menos importancia a crea.ção dá 
classe de armeirc;s no corpo · ele marinheiros 
nacionaes ; grande parte do armamento se 
inutilis·a, quer a tordo dos navios de guerra . 
quer l.JOS corpos de marinha e estabelecimmítos 
navaes, por não ter quem o concerte. . 

A despeza a fazer-se com a classe de armei
r?s s~rá pequena, por isso que as praças se
rao tiradas do corpo de marinheiros nacio
naes e alli ou no Arsenal de l\Jarinlta montar
se-ha a officina em que devem trabalhar. 



302 Sessão em 13 de Julho de 1892 

A commissão oiferece, poi;:, o SBguinte 
jecto -: 

pro- e reorganisar as existentes, tudo lle accordo 
com tt seguinte tabella : 

0 -Congresso Nacional decreta: 

(Como na propost~ ) 

A.dcliti vos ela Commis,ilo 

Fica o. governo autorisado: 
A remover para log-ar mais conveniente o 

Arsenal de Marinha da Bahia, sem onus para 
o Estado; 

a mandar construir uma mortona no log:ar 
que melhores comlições oiferecer, em Matto
Grosso, para navios até 500 toneladas no ma
ximo; 

a estabelecer desde já na Escola Naval o 
ensino de tol'lJeclos e ele applic..1.çi\.o da elf\
ctriciclade á marinha, creando, para este fim, 
uma c..1.deira especial, que será provida por 
concurso e constituirá a terceira cadeira do 
terceiro anno elo curso da dita escola, pas
sando a cadeir_a de chimica e pyroteclmia a 
ser a terceil'a elo segundo anno elo mesmo 
curso. · 

Um instructor, official do quadro da ar
mada nacional ou do corpo de engenheiros 
navaes, auxiliará o lente da melicionada ca
deira de torpedos e electricid<tde, de con
formidade com o regulamento claquella. es
cola. 
' A a.ctual cadeira ele electriciclade, physica 

elo globo e meteMologia (segunda do segundo 
anno) do curso da Escola Naval_ ficará ex
tincta logo que vagar, voltando o ensino 
destas duas ultimas ma terias a ser feito, como 
até ha pouco, na cadeira de physica (segunda 
do primeiro anno) e passando o estudo especial 
de magnetismo e electricidade-para a referida 
cadeira de torpedos e -electriciclacle, creada 
pela presente lei; '· . · 

a reformar as escolas praticas de artilharia 
e torpf\dos para officiaes e marinlleiros e a 
crear as seguintes escolas : uma de machi
nistas, na Bahia; mm ele tiro para armaspor
tateis ; e tres de pilotagem, sendo uma no 
_Pará, outra na Bahia e outra no Rio de Ja.-
neit'o · · 

a f<t~er nos respectivos regulamentos as pre
cisas alterações , de modo que os me~tres dos 
navios ele guerra gozem das mesmas regalias 
que os pilotos ; os contramestres, das ele sar
gento ajudante e os guardiães, das ele los sar
gentos; 

a. crear uma escola de aprendizes marinhei
ros em cada um dos seguintes estados: Ama
zonas, ParéLllyba, Alagóa.s, Sergipe, Espírito 
Santo, S. Paulo, Paraná e Rio Gra.nde do Sul-

Amazonas .. ..... . .... . . 
Pará .. ........ . ....... . 
Maranhão . . ......... .. . 
Phmhy . . .. ... .. . ... . . . 
Ceará . . . . . .... . ....... . 
Rio Grande do Norte ... . 
Parahyba . . .. . . ....... . 
Perna111buco ... _ . . . .... . 
Alagóas . . . . .. ... . ..... . 
Sergipe .............. :. 
Bahia . . . ..... .. . ... . . . . 
Espírito Santo . . .. .. . . . . 
Capital Federal; . . ..... . 
S. P.aulo . .. . . . ... . : . .. . 
Paraná ... .. .. . ..... . . . 
Santa Catharina .. . ... . . 
Rio Grande do Sul. .... . 
Matto Grosso ..... . .... . 

100 
100 
150 

'150 
300 
150 
100 
250 
150 
200 
250 
100 
350 
150 
150 
150 
100 
100 

Numero de aprendizes. . . 3. 000 

Sala das commissões , 12 de julho de 1892. 
- Bcwao de S . JYiarcos, rehtor .- .iJ!L Valladao. 
- Pmlla rirgollo. - Pires Fer"J"eira .-M. de 
Magalhües . 

PROPOSTA DO PODER-EXECUTIVO 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, erri virtude do disposto no 
art. 48, n. 4, da Constituição da mesma Repu
blica, propõe que a forç .L naval para O· exer
cício de 1893 se componha: 

Dos officiaes da armada e cla.sses annexas 
que for preciso embarcar nos navios de guerra 
e transportes da União, conforme suas lota
ções e dos estados maiores elas esquadras e 
divisões navaes; 

De 4.012 praças do Corpo de :Marinheiros 
Nacionaes, além de 124 praças da, companhia 
de Matt'l Grosso ; 

De 900 praças do Batalhão Naval; 
De 300 J:bguistas. nacionaes ou estt'angeiros, 

contractados de conformidade com o regulá
menta já promulgado para os-foguistas extra
numerarias, emquanto o Corpo de Ma.rinbeiros 
Nacionaes não puder fazer f<tee a todas as 
exigencias do serviço navttl; 

De 3.000 aprendizes marinheiros ; 
Em tempo de gur"rra, do pessoal que fo1• 

preciso para att:mder ao serviç,o ; 
Que, no Corpo de Sande, a 4" classe fique 

reduzida a 28 cirurgiões, logo que, pelas 
vag11s que se forem dando, chegue a esse nu
mero; 

Que no mesmo corpo haja mais uma classe 
sob a denominação de 5", para os medicos que 
tiverem de entrar para o quadro-eifectivo, 
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compondo-se esta chtsse de 20 cirurgiões com· com· os respectivos vencimentos, ao Dr. Manoer 
a patente de 2' tenente ; • Silva Mafra, juiz do Tribunal Civillil Criminal,. 

Que no Corpo de Marinheiros Nacionaes para tratar de sua saude (discussão unica) ; 
:fique extinciK'1 a 3" classe. Do projecto n. 46 A, dando pl'Ovidencias 

Capital Federal, 6 de junho de 189:'?..- Fto- sobre as pr_omoções de 7 de janeiro de 1890, 
riano Peixoto: (2" d1scussao) ; 

· Do projecto n. 57 A, dese anno,providiblndo· · 
O Sr. presidente designa, para 15 do cor- a concessão de honras militares de officinJ ·dE7 

rente, a mesma ordem do dia designada para terra oü mar a qualquer cidadão brazileiro e 
hoje, isto é:. dá outras providencias (I a discussão) ; . · 

1• parte (até ás 3 horas )-Votação das se- Do projecto n. 16 A. de 1891, julgando di~ 
guintes materias : . gno de s~r tomado em consideração o projecto 

Do parecer n. 32, approvando as eleições il. 16. dest~ anno, creando o logar de confe
realizadas no e5-tado de Goyaz, e reconhe- rente para as-substa.ncias chimicas nas alfan-
cendo deputados os Srs. João Alves de .Ca:stro degas de !"e 2" ordens (!• discussão) ; · 
e Urbano Coell10 de Gouvêa ; Do projécto n. 68, reduzindo a um só os qua
. Do projecto n. 22 A, do Senado, appro- dros de offlciaes creados pelo regulamento de. 
vando os actos do governo referentes aos 17 de janeiro de 1574 (art. 232.) e pelo de
acontecimentos de lO de abril e constantes dos ereto n. 8 de 21 db novembro de 1889, com a. 

. decretos de lO e !2 elo mesmo mez, com voto denominação de - Quadro extranumerario ·_ . 
em separado, e concedendo amnistia a todos (l• discussão) 
os cidadãos detidos e clest.errfl.dos por força do Do projecto n. 59, concedendo á Companhia 
decreto de 12 ele abril elo corrente anno ( 2•• Piscatoria Sul Americana os favores do art. 3o 
discussão) ; . §§ 2° e 3" elo regulamento mandado observar-

Do parecer n. 27, desb anno, concedendo por decreto n. 8338 ele 17 de dezembro de 
licença ao Sr. deputado Francisco Corrêa Fer- 1881 (I" discussão) ; ' 
reira Rabello para tratM de sua sautle ( dis- Do projecto n. 21, derste anno, isentando 
cussão unica ) ; dos direitos ele importação e exportação. todo 

Dd projecto .fl. 52, deste · anno, regulando a o material e macllinismo destinados á con
concessão de aposentadoria aos funccionarios strucção da fttbrica de Tecidos Paulista, na 
publicas, de accordo com o art. 75 da Consti- comarca de Olinda, estado de Pernambuco 
tuição Federal (1" discussão); . (1" discussão); 

Do projecto n . 43, deste anno, autorizando Do projecto n. 53, concedendo isenção de 
a abertura do credito supplementar necessJ.- direitos de importação, excepto o de «Expe
rlo para pagamento do augmento de venci cliente», para os ma.teriaes destinados á illumi
mentos aos telegraphistas de 1", 2" e 3• classes nação de. Pimcicaba, em S. Paulo, contracta
da Repartição Geral dos Telegraphos, de con- ~ da p.or Luiz Vicente de Souza Queiroz (1" dis~ 
formidaele com a lei n. 26 de 30 de dezembro cussão) ; · · · · 
de 189 I (I a discussão) ; . Do parecer n. 28, deste anno, indeferindo 
· Do projecto n. 5;'1, autorizando a despeza, a petição elos commerciantes e industriaes do 
no exercic~o. e~rrente, ela q~antia de 486:2 1 ~$J Rio de Janeir~ cont;·a o i1nposto elo · fumo, 
para acqms1Çao e acl~ptaçao de um p~ed10 1 creado pela 1~1 n. ~o ele 30 ele dezembro de 
para o quartel do reg1me1lto de cavallaí'la da ! 1891 (dlScussao umca); 
Brigada Policial, para deligencig,s policiaes e Continuação da discussão unica do parecer 
para varias obras no quartel da rua. dos .Bar- In. 21 · A, approvando as eleições realizadas no 
bonos (2• discussão) ; · / estado do Rio Grande do Norte e reconhecendo 

Do projecto n. 225, approvando, na parte deputado o Sr. Augusto Severo de Albuquer
que compete ao Poder Legislativo, o coritracto l que Maranhão, com voto em separado no 
celebrado em 3 ele fevereiro de _1877 entre u J sentido ele· serem annulladas as mesmas 
ministerio do imperio do extineto reg-imen e o 1 eleiÇões ; . 
Dr. J?aulino Franklin do Amaral (Barão d3J Continmção da 2• discussão do projecto 
Canindé ), para o alargar:aento e prolonga-[ n. 42, deste anno, autorizando o governo a. 
mento da rua ele Gonçalves Dias, desde a rua emittir até lOO.OOO:OOO$.em apolices de 200$ · 
da Prainha até ao largo da Mãi do Bispo, em a 1 :000$, para emprestimos ás emprezas in-
fréilte ao mar ( 3' discussão); dustriaes existentes na Rcpublica; 

Do projecto n. 44, deste anno, autorizando 2' parte (ás 3 horas ou antes)- continuação 
o governo a conceder p~rmissão á Companhia 1 da 3' discussão do projecto n. 23 A, fixando, 
Mogyana de Estradas de Ferro para construir as forças ele terra para o anno ele 1893 ; 
uma linha ferrea dupla da estação da Ressaca 1 a discussão elo projecto n 70, isentando de 
ao portO de Santos ( 2• discussão) ; · direito3 de importação e expediente todo o 

Do projecto n . 50; deste q,nno; autorizando ~naterial e-machinismos destinados á construc-
o governo a conceder seis Ill.8Zes de licença, ção da fabrica de tecidos da companhia Ma-
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nufactora Fiuminense situada em Nictheroy, 
no estado do Rio de Janeiro, e manda restituir 
-os direitos :por ventura cobrados _;· 
. 2• discus.,ão do projecto n. 26, declarando 
sem eifeito os decretos de 8 e·26 de dezembro 
de 1890, que aposentaram os Drs. Cincinato 
Pinto da Silva e Thomaz ele Aquino .Gaspar 
nos cargos de secretario e sub-s2cretario da 
Faculdade de Medicina da Bahia e reintegra 
os mesmos funccionarios ·; 

l' discussão do projecto n . 24, deste anno, 
determinando ciue o imposto de fwno só será 
cobrado, pela União, dos estados -que não 
estiverem organisados ; · 

Continuação da za disçussão elo projecto 
n. 28, r eformando o plano geral do 'orçamen
to da Republica e determinando o · modo de 
organisar as lt>is ela receita e despeza publicas; 

3' discussão elo projecto n 247 A, do Sana
elo, creando uma escola de machlnistas· no 
estado do Pará; 

2" discussão do projecto n. 41, a,utorisand0 
-o governo · a conceder á Companhia Fabr•il 
Industl-ial e Constructora os mesmos favores 
concedidos à Compa,nhia Industrial de Cal e 
Mltrmores ele Carand<thy, hoje Companhia 
P rogresso Industrial de Carandahy. 

Discussãos unic.:'t· do~ seguintos lJrojectos: 
N. 62, concedendo a D. Thereza Florentina 

-de Cantalice. irmã do capitão de fmgata 
Francisco Flaviano ele Canta1ice. morto no 
naufragio elo couraçado Solimões, uma pensão 
equivalente a.o meio soldo daquella patente, 
segundo a tabelln. actual; 

N .. 60, transferindo pa,ra Maria Euredice de 
Araujo Neves <t pensão de 21$700 mensaes, 
-que percebüt. sua fallecida mãe Ca.rolina 
Leopoldina de Araujo Neve8; 

N .54, c:mcedendo a D. Henriqueta Carneiro 
de Mendonça Faure, - viu va elo Dr. Antiocho 
elos Santos Faure, uma pensão mensal de 
200$000; . 

N. 244, do an no · passado, elevando a 50$ 
JU(ilnsaes a, pensão d& 7$500, que, indepen
dente ele meio soldo, percebe D. Josepha Mat 
tos Pinho de Castilho; 

N. 2.53, autorisanclo o governo a mandar 
pagar o meio soldo vencido e por vencer a 
D. !viaria Joaquina de 'Albuquerque, vi uva do 
capitão Laurindo José da Silveira, D. Rita de 

. Cassia Soares, viu va elo capitão João Antonio 
Soares, e D. Isabel Ho:ffmann, mãe do alferes 
Henrique Hoffmann, 

N. 61, revertendo a D. Herundina Mar-ia 
Feneira Cavalcanti o meio soldo e pensão que 
percebia sua mãe D. Virgínia Zenandes Fer
reira; viu va do major do exercito Pedro 
Affonso Ferreira; 

Discussão unica do projecto n. 67, conce
dendo licença, por um anuo, sem vencimen-

tos, ao Dr. Sebastião Jos~ Spinola de Athayde, 
medigo do exercito; . 

Do parecer n . 145, resolvendo sobre a peti
ção de Joaquim Alves Ferr:=ira da Gama e sua 
mulher, reconhecendo a incompetencia doPo
der Legislativo para tàzer nomeações. 

Levanta-se a sesoão as 5 horas da tarde. 

45" SESSÃO EM 15 DE .JULHO DE 189'.?, 

P 1·esidencia do S·rs . Joao Lap1s ( 1° v' c e-pr-esi
dente ), Pc!ula Guini.an7es ( 3° secretario) e 
Jl ~ cr·edo ( 1° .•ec1·etario) 

0 Sa. PRESIDEi\"TE CCJmmunica que O Sr. 
Bernarclino de Campos, presidente desta ca
mara, tPm deixado de comparecer á;:; sessões 
vor motivo de molestia. -

Ao meio-dia .proceele-se á chamada, à qual 
respondem os Srs. João Lopes. Azeredo, . 
Athayde Junior, Paula Guimarães, João de 
A vellar, Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil, 
Cantão;Matta Bacellar, At1ghsto Montenegro, 
Costa Rodrigues, Cas imira Junior, .Rodrigues 
Fernandes, Henriqüe de Carvalho, Nogueira 
Parana.guá, Pires Ferreira, Martin h o Ro
drigues, Bezerril. Frederico Borges, José 
Bevilaqua, Gonçil.-lo ele Lagos, Nascimento, 
Almino Affonso, Epitacio, Pedro Americo, 
Couto Cartaxo, Tolentino de Carvalho, 
Joaquim Pernambuco, André Cavalcanti, · 
Raymundo Bandeira, Annibal Falcão. Pereira 
Lyra, João de Siqueira, João Vieira. Luiz de 
Andrade, Bellarmino Carneiro, Theophilo .dos 
Santos, Oiticica, Corrêa de Araujo, Oliveira 
Valladão, Leandro Maciel, Felisbello Freire1 
Paulo Argollo, Tosta, Zama, Ga1·cia Pires, 
Marcolino Moura, Severino Vieira, Milton, . 
Francisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leovi
gildo Filgueiras, Barão ele S. Marcos, Sebas
tião Lanclulpho, Horacio Costa, Nilo Peçanha, 
Urbano Marcondes, França Carvalho, Baptista 
da Mott-a, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara. 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Thomaz Del• , 
fino, Furquim Werneck, Antonio Olyntqo, · 
Baclaró, João Pinheiro, Pacifico . Masca~::e
nhas, Gab1!iel de MagallJ.ães, Leonel Filho, 
Chagas Lobato, Alexandre Stockler, Francis
C•J Veiga, Lamounier, Viotti, Dutra Nícacio, 
Corrêa Rabello, Manoel Fulgencio, Aristides 
Maia, Gonçalves Ramos,Carlos das Chagas,Do
mingos Rocha, Costa Machado, Domingos Porto 
Palleta, Ferreira Pires, João Luiz, Glicerio, 
Cesario Motta -Junior, Moraes Barros, Carva
lhal, Mursa, Paulino Cal'los, Costa Junior, AÍ-



Sessão em 15 de Julho de 1892 305 

_frl~do Ellis, Almeida. Nogueira, Rubião ·Ju
nior, Julio de Mesquita, Brazilio dos Santos, 
-Leopoldo ele Bulhões, Caetano de Albuquer-
-que, Marci<tno de Magalhães;· Eduardo Gon-
-çalves, Alcides Lima e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa particl

-rpada os Srs. Bernardino ele Campos, Justi
niano de Serpa, José A velino, Miguel Castro, 

deputado, a quem considera e respeita., na 
qualidade de relator da commissão, déra in
terpretaçlio restricta de mais á lei eleitoral. 

0 SR. CARLOS CAMPOS communica que o Sr. 
Lauro Muller tem deixado de comparecer ás 
sessões por se achar doente. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é appro
valla a acta ela. sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA · Amorim Garcia, Retumba, -José Mariano, 
Meira ele Vasconcellos, Pontes ele Miranda, 
'Seabra, Arthur Rios, Santos Pereira, Manhães 
Barreto, Viria to de Mecleiros,Jacques Ourique, O SR. PRESIDENTE- Não havendo numero 
:Mayrink, Jesuíno ele Albuquerque, Matta Ma- para se votar as· ma terias indicadas na ordem 

-. chado, Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, do dia, vamos passar á continuação da dis-
Americo Luz, Corrêa Rabello, Ferreira Ra· cussão unica do parecer n. 21 A, -approvando 
bello, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, Carlos -as eleições realisadas no estado elo Rio Grande · 

" G~rcia, Angelo Pinheiro, Lauro Muller, ' La- do Norte e reconhecendo deputado o Sr. ·Au
"cercla Coutinho e Menna Barreto. · gusto Severo de Albuq~wrque Maranhão, com 

Deixam de comparecer sem causa os Srs. voto em separado no sentido· de serem annul
··Pedro Chermont, Anfrisió Fmlho, Nelson, ladas as mesmas eleições. 
Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, Juvencio de o SR. JoXo DE SIQUEIRA (pela ordem)-Sr. 
Aguiar, Augusto de Freitas, Barão de Villa presidente, pedi primeiramente a palavra pela 
Viçosa, Prisco Paraíso; Fonseéa e Silva, Cyrillo ordem, para perguntar a V. Ex. si, a exem
)(].e Lemos, :Alberto Brandão, Oliveira Pinto, plo de outros collegas, posso continuar nas 
Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, Luiz Murat, considerações que fazia na sessão passada so
'Lopes Trovão, Vinhaes, Figueiredo, Jacob da bre o projecto em discussão, visto ter sido in-
:Pai~ão. Ferreira BrandãD, Costa Senna, Mon- terrompiclo pela hora. · 
iéiro da Silva, Martinho Prado, Domingos de 
Moraes, Ciri.cinato Braga, Fleury Curado, O SR. PRESIDENTE-V. Ex. não pediu para 
Fernando Simas, Schimidt, Victorino Mon- continuar na sessão ele hoje ; em todo o caso, 

· teiro, Pereira da Costa., Julio de .Castilhos, como allega que foi inten'ompido pela hora, 
1:3orges de Medeiros, Assis Brazil, Thomaz tem a palavra. · 
Flores, Homero Baptista, Rocha Osorio e Fer
·nando Abbott. 

E' lida e posta· em discussão a acta. 

. · O Sr. Cos:ta Ju.nior diz que pediu 
·-a palavra para fazer uma declara\.ãO que lhe 
_-parece indispensa.vel. 
· Nos debates da ultil;na sessão, publicada no 
Dim·io do Congresso, encontra-se uma affir
'maçãó attribuida ao orador, aqual não pôde 
·'<ieixar de ser rectificada.. 

Tratando elo reconhecimento de um depu
tado pelo Maranhão, o orador disse que o 
·nobre deputado Sr. Zarría, pelo desejo de ver 
-victorioso o seu 2Jarecer·, interpretou no sen
tido grammatical a lei eleitoral ; e no extra
cto publicado, por lamentavel troca do voca
·bulo parecer por pare1tte, · lê-se que o orador 
.attribue ao Sr. Zama o desejo de ver victori
DSO o seu parente. 

· Como se vê, é apenas um lapsus de revisão. 
-o orador seria incapaz ele avançar semelhante 
_proposição, que, além de injuriosa, seria inso
lente ; e o seu honrado collega teria bastante 

-dignidade para repellil-a promptameute, si 
'fosse possi vel ter sido proferida.. 

Assim, feita esta declaráção,para desfazer o 
,.engano, repete ter ·apenas dito que o nobre 

· Camara V. lU 

· O Sr .. :r oão de Siqueira- Na. 
sessão passada, quando se cliscutía o parecer 
da commissão que tinha por fim approvar as 
eleições do Rio Grande elo · Norte, não pude, 
pela estreitesa do tempo, desenvolver os ar
gumentos necessarios, para combater a opinião 
do illustre presidente da commissão, digno 
representante pela Bahia, e bem assim criticar 
a larga ponte que lançou o illustre deputado 
por S. Paulo, por onde h a ele passar o candi· 
dato incompatibilisado pela lei. . 

No mesmo discurso, Sr. presidente, quando 
eu disse que não sabia o que mais admirar na 
Republica, parece que disseram que havia 
repetido muitas vezes o historico dos factos 
que teem occorriclo no Brazil, que tantas 
desgraças teem causado ... 

O SR. GosTA JuNIOR - G7, fo i o qüe contei ; . 
hoje faz G9. . 
· O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- V. Ex. querendo 

collocar-se na posi\.ãO verdadeira, já evitou a · 
conta elos sete ! ! (Riso.) 

O SR. CosTA JuNIOR - Pôde ser que eu não 
contasse bem. 

O Su. JoÃo DE SIQUELRA -Si eu, Sr. presi
dente, estivesse todos os dias nesta tribuna 

30 
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r elatando os factos que teem sido tão dolorosos 
p~ra a nossa sociedade, que teem feito tantos 
orphãos e viuvas , contribuindo para a eles
honra nacional, cumpriria um dever zelar 
pela garantia das liberdados e pelo bom nome 
da patria. 

Res110ndendo assim ao honrado depu tado 
por S. Paulo ; vou desenvolver outros argu
mentos que provam evidentemente que o 
candidado que se j ulgit eleito pelo Rio Grande 
do Norte não póde entrar nesta casa, em vir
tude da lei que o torna incompatível na . sua 
qualidade de concessionario do governo com 
o cargo de representante da nação . 

Diz o illustee representante por S. Paulo 
que si o candidato rc·signasse a sua concessão, 
elle não tinha duvida em dar-lhe o voto para 
legitimar essa eleição . · 

Sr. presidente, os governadores são pela lei 
incompatíveis, mas por este precedente elles 
podiam, já não digo fazerem-se eleger pelos 
seus 'estados, mas poderiam fazer um conchavo 
indecente com governadores de outros estados 
e elegerem-se reciprocamente e quando ti
vessem de defender a sua eleição,viriam dizen
do pemnte a Camara, que tinham resignado 
o seu cargo anterior e neste caso seriam r eco-
nhecidos deputados . · 

O SR . CosTA JuNIOR - V. Ex. está confun
dindo a questão, os governadores teem inca
pacidade eleitoral, e no caso sujeito, apenas 
ha a incompatibilidade. ou incapacidade paria
mental', V. Ex. devia a.presentar- á disposição 
de lei em que se distinguem as incompatibili
dades no caso sujeito. Está na Constituição, 
entretanto, apresenta V, Ex. o artigo de lei 
que torna incompatível o concessionario. V. 
Ex., provavelmente já consultou a lei e si 
não cita o artigo é por que elle não existe. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - V. Ex. está se 
adiantando. Não se adiante ; ouça primeiro 
depois responda. · . 

Disse eu, Sr. presidente, que pela lei elei
toral nentmm. deputado ou senador póde re
ceber favores do governo da Un ião, sem 
immediatamente resignar o seu mandato, 
porque em tal caso elle não poderá ser um 
juiz imparcial, um fiscal da lei e dos actos do 
governo com verdadeira independencia. 

No casC> presente, claro está que este can
didato, a.migo do governo, de quem recebeu 
favores, não póde decentemente vir occupar 
uma cadeira nesta casa com a verdadeira in
dependencia que a lei eleitoral requer , pre
cisamente porque recebeu favores desse mesmo 
governo. (Apptausos . ) 

0 SR. COSTA JUNIOR-:\1as a Constituição 
não cogitou disso, veja V. Ex. o art. 24 da 
Constituição_ 

0 SR. JoÃO DE SIQUEIRA-Vejo que O nobre 
deputado est,á em completa opposição com o· 
que expoz na sessão passada, em que disse que 
o ca,ndidato era incompatibilisaclo e só havia 
uma unicá hypothese de dar o seu voto para 
entrar nesta Camaea, que era a da resignaÇ'ão 
a sua concessão. 

O SR. CosTA JuNIOR- Sim, porque a in
compatibilidade é sómente parlamentar, não 
é e lei tora L 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Mas isto é escan
daloso, é indecente .. ... 

O SR. CosTA JuNIOR-Mas V. Ex. chama 
indecente o que e altamente moralisador ! 
Nãe sei o que e indecente, e permitta-me 
V. Ex. que ll1e diga.-isto não tem resposta. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - A concessão 
Sr. presidente,fica, feita a.o Sr. Augusto Severo 
ele Albuquerque Maranhão,candidato em ques
tão; desde o momento que V. Ex. foi ao Minis
teria da Agricultura e disistiu cle>se favor, 
quer dizer, a sua pessoa unicamente, porque 
a conces8ão ficou de pé, favorecendo o .seu 
irmão .. . 

Pergunto á Camara: este candidato irá 
ou não usofruir os favores que o governo con
ceder a seus irmiios, e os quaes, de certo, não 
o excluirão dos proventos pelo simples facto 
de ter o ·seu Rocio clesistido para ter uma ca
deira no parlemento ~ O presidente da com
missão que elaborou o pa t'ecer disse que a 
concessão ainda està dependente do pagamento 
de sello, e que se; não houvesse ainda esta 
dependencia, S. Ex. não daria o seu parecer 
favoravel ao candidato . Pois bem; está S. Ex. 
com a sua bôa fé illudida. A concessão está 
feita e acabada. O candidato assignou perante 
o ministro da agr icultura um contracto para 
uma concessão que lhe fàra feita com garantia 
de juros. Tempos depois, mostrando a inten
ção de levar a effeito essa conc3ssão, vem pe
dir ao Ministerio da Agricultura a approva
ção do plano da sua fi:tbrica, para que, como 
disse na ultima ses~ão , estas fabricas teem di
versas cathegorias; conforme a cathegoria e o 
capital empregado, e conforme o capital, assim 
o concessionario percebe os juros do Thesouro 
Naeional. 

Assim apresentando o candidato o requeri
mento ao Minist~rio da Agricultura o Diario 
O fficial , diz o seguinte (Lê) . 

Ora, depoi~ disto e possi vel vir declarar-se . 
que o decreto da concessão depencle unicamente 
do pagamento de S3llo ~ E mesmo que assim 
fosse, si a incompatibilidade s~ desse na occa
sião em que o candidato viesse defender o seu 
direi to perante a Camara, e não na occa~ião ·em 
que e!le recebe a votação nas urnas ; eu per
gunto á V.Ex.: será ou não illudida a disposição 
da lei que o incompatibllisa, quando o irmão 
e concessionario e quando unicamente o 
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candidato r enuncia á concessão e quando 1 este ou aquelle cargo popular, e tanto assim 
·talvez na occas1ao em que esse mesmo can- , e que '" disposição da, lei eleitoral incompati
didato vier receber o subsidio de deputado, ! bilisou governadores, dizendo 6 mezes antes 
trará com certe7.a a procuração de seu irmão da eleição, elle é incompatível na occasiüo do 
de quem é socio para tambem receber a ga- pleito e não depois ! 
ra.ntia de juros de sua concessão ~ A lei foi t iio cautelosa, Sr. presidente ,quein 

o SR. CosTA JUNIOR_ Mostre-me v. Ex. compatibilisou o magi.strado que durante llpl 
o decreto em que se prove que o Sr. A. Ma- aJ;no d~polsde teJ: d~J~~tclo o seu ~argo, nao 
ranhão é socio conjuntamente com seu pode ser ~lelt? para carbos. de . e~e1çao popular. 
irmão~ Onde, po1s, d1zer-se que o lllÜJVJduo que teve 

· _ _ uma concessão, não está incompatibilisat!o, . 
o.sR. JOAO DE S!QUEIRA-_V. Ex. nao quandorecebeuavotaçãoe queestá incom

OUVIU ler o decreto da concessao e o reque- patibilida de se verifica na 03casião em que foi 
rimento para approvação ela fabrica ~ eleito~ 

O SR ." CoSTA JuNIOR- Isso não prova; é O SR. CosTA JuNIOR-Onde está a lei? 
preciso esclarecer esse ponto. o SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Já demonstre-i o 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA -Peçoá V.Ex . oqueV.Ex.queréum sophismaquetodos 
Sr. presidente, que me mande os documentos os dias se levanta aqui para manter estale
que !oram apresentados conjuntamente corn ga.lidacle que tantas desgraças e infortunios 
o parecer. teem trazido ao paiz. (Apartes e contestações.) 

o SR. CoSTA JUNIOR-Voto com v. Ex. se Me parece, Sr. presidente, que demonstrado 
elle é socio com 0 irmão ; mas consta que elle como 11cou a impossibilidade do candidato lle 
é concessionario de um engenho e o irmão de receber a votação para um cargo de represen
outro. Neste caso, desistindo elle, deixa de ser tante da nação, verificado ainda que é um 
concessionario e 0 nosso dever é reconhecei-o. e,:candalo imprud ente elle sahir deste recinto 
(Pausa.) · onde ouviu a cliscmsão para ir pem,nte· o 

O SR. JoÃo DE SrQUEmA- Sr. presidente não 
·me foi apresentado o Diaria Official que trata 
da concessão, mas pelos despachos de requeri
mentos mencionados no dia 24 ele julho de 
de 1891, parece que o candidato em ouestão, 
é tambem socío de seu irmão. em outra con
cessão da mesma natureza .... Mas pelo expe
diente do dia 5 de julho do corrente anno, 
vê-se que, sendo concessionario do eligenbo 
Inhaú e seu irmão" de um outro engenho; 
mesmo assim não póde estar salvo o illustre 
candidato da incompatibilidade a uma cadeira 
.nessa Camara, 

O SR. CosTA JUNIOR dá um aparte, 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA- Eu diZia Sr. 

presidente, no primeiro argumento produ
zido que, apezar de ter elle esta concessão, 
ficaria illudicla a lei, por que el'e conti
nuaria como deputado, r ecebendo subsidio e 
trazendo a procuração de seu irmão para re
ceber a garantia de juros de sua concessão . 

O SR. CciSTA JuNIOR-Então não posso 
ser procurador de meu irmão, como de
putatto. 

O SR. JoÃo SIQUEIRA-Illudiria assim a 
disposição da lei que evita que o candidato 
eleito não pode ter · a liberdade precisa ·para 
:fisca lisar os actos do governo. E para que 
tudo isto sinão ha lei em parte alguma do 
que cogite de incompatibilidade na occasião 
em que se verifica os podet·es do candidato, 
si todas a.s incompatibilidades se verificam na 
occasião em que o individuo e votado para 

ministro da agricultura pedir que seja cassadet 
a sua concessão; este ser lavrabo e o Presi
dente da Republica a...«signal-o para apagar 
esta incompatibilidadP; atropello que não 
póde ser dado, Sr presidente, porque a con
cessão feita pelo poder publico, não é dada 
somente no interesse do cessionario. Ella tem 
por fim e principalmente descn volver este ou 
aquelle ramo da industria ou antes vem esta · 
concessão forn ecer a zona assucareira. Si o 
decreto de concessão traz junto a si um con.
tract;o feito com o governo da União, e esse can
didato; como póde-se atropelladamente cassar 
este decreto , nullificar este contraçó, !'em que 
as repartições deem parecer e diga, si o the- · 
souro publico não h a de ser lesado com seme- · 
lhante · d esistencia~ Todos estes factos nos des
acreditam; tudo isto não é legal, tudo isto é 
sophisma. V. Ex . vem aqui impugnar com 
tanto 1ervo1' a ftwor da incompatibilidade,. 
entretanto ao mesmo tempo, Sr. presidente, 
lembrando, como disse, que o candidato é 
amigo do governo, lançou est<1 porite por onde. 
ha de passar um escanda.lo tão impudente!. .. 

O SR CoSTA JUNIOR- V. Ex. a inda não 
citou a lei. 

O SR . JoÃo DÉ SIQUEIRA- Não hei de citar 
lei, pois, si pam o nobre deputado a lei é 
uma chimera,, é um capricho, si a lei é a 
maioria desta camara. 

O SR. CosTA JUNIOR-Em toda a parte a 
maioria e quem faz a lei. ,' 

O SR . JoÃo DE SIQUEIRA- Mas, violando a 
lei todos os dias, como fazia na.<> sessões que · 
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determinaram o golpe de Estado, de que é 
unica culpada a representaç5.o nacional. 

Ora, Sr . presidente. a illustre maioria, que 
tem tanto desejo de fortificar . o governo ... 

o SR. CoSTA JUNIOR- E' dever nosso. 
O SR.JoÃo DE SiQuEIRA ... que tem tanto de

sejo de apagar estas graves appi'ehensões, que 
existem no espírito publico, deve dar uma 
prova ele respeito à lei individual e ha ele 
querer provar que soube respeitar a bandeira 
hasteada no dia 23 de novembro e, si esta é 
uma verdade ou uma mentira , (apartes) que a 
legalidade não é uma mentira, que sabe pre
zar o seu voto ainda hontem dado a esta lei, 
a maioria prestará um grande serviço ao paiz, 
procurando apagar tantas incertezas e tc-.nta.s 
angustias. procurando um caminho digno e 
legal, e si assim proceder jàmais entrara por 
aquella porta o candidato concessionario do 
Rio Grancle elo Norte, eleito p2lo seu irmão 
governador. (111uito bem . ) 

o SR. ZAMA. - Sinto necessidade de voltar 
á, diseussão do parecer que já na ultima sessão 
defendi. 

Estava longe de suppm' que ao entrar nesta 
casa ouviria o discurso plangente do nobre 
deputado (riso) sobre a eleição elo Rio Grande 
do Norte . 

Realmente não deixa de causar uma certa 
admiração ver o zelo excessivo que se apo
derou de S. Ex . pela pureza eleitoral, ... 

0 SR. COSTA. JuNIOR - 0 nobre deputado é 
uma vestal. 

O SR. ZAMA ... zelo que vae até prejudicar 
o parecer da commissão por uma mera pre
sumpção, argumentando com os laços de fa
mília que prendem o candidato eleito a um 
outro concessionario. 

O nobre deputado se admirou de que só no 
acto da verificação ele poderes, se tivesse lem
brado o cidadão eleito ele renunciar á conces
são que lhe tinha sido feita pelo governo. 

o SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Disse que a in
compatibilidade não s.e clà.. na occasião deve
rificação de poderes; dá-se tambem na occa
sião em que elle recebe a votação. 

O SR. ZAJ\IA. - Com a maioria. da commis
são, estava o candidato convencido ele que a 
concessão que lhe tinha sido feita pelo go
verno, nos termos em que se achava, não 
podia estabelecer a incompatibilidade prevista 
na Constituição e designada na lei eleitoral; 

O SR. JoAo DE SIQUI:IRA - V. Ex. uão me 
ouviu bem. Eu disse que a concessão este-i 
feita e acabada; o que falta para o paga
mento do sello é a apresentação do plano, o 
que mostra a intenção ele realizar a concessão. 

O SR. ZAMA- Estamos deaccordo . . O can
didato, ainda que a concessão fosse completa 

e acabada, acredita.va como a maioria da 
commissão, que isso não o incompatibilisava 
cleante do texto constitucional e do art. 31 da 
lei eleitoraL 

Conseguintemente não se preocupou do as
sumpto. Chegando, porém ao Rio de Janeiro, 
e tratando-se ele discutir a sua eleição, vê 
surgir escrupulos deante dessa concessão, e 
não podia ser mais correcto o seu procedi
meuto do que renunciando, inteiramente co
mo acaba de fazer aos fcwores que, por ven
tura, essa concessão lhe póde trazer. 

Depois desta renuncia, lembrar-se alguem 
de que o facto ele ser esse candidato irmão de 
um outro que tem uma concessão em lagar . 
differente, é bastante para ser privado do seu 
direito e excluído daqui . Seria realmente uma 
lembrança que jàmais pensei que occorresse 
éW nobre deputado. 

O SR. JoAo DE SIQUOIRA- De modo que a 
ignorancia ela lei deve aproveitar ao nobre 
candidato! 

O SR. ZAMA.- Esta presumpção se póde 
attribuir ao zelo do nobre deputado pela pu
reza das· urnas; mas a Camant não póde 
levar o seu zelo ao ponto de estabelecer in
compatibilidades por gráos de parentesco, 
por que a incompatibilidade só póde attingir a 
um individuo e não aos seus parentes e afins. 

Já que existe uma concessão que servia de 
argumento contra o candidato renunciado 
esta antes de começar-se qualquer obra ; 
fica, ipso faeto, resolvida questão. 

O SR . JoÃo DE SIQUEIRA. - Elle não podia 
renunciar sem um decreto nullificando o con-
tracto. -

O SR ZA.MA- Ahi é que está o engano do 
nobre deputado. A concessão era feita medi
ante favores llo g·overno ; conseguintemente 
a renuncia não precisa de outra ceremonia, 
de outra íbrmaliclade mais do que a declara
ção do candidato, porque o governo só tinha 
favores a dar e não favores a receber. 

O SR . JoÃo DE SIQUEIRA - O governo não 
concede fa.vores individuaes ; esses favores 
correspondem a um serviço que entendem 
com o bem publico, que é preciso mesmo at
tender : e o governo não póde em 24 horas 
acceítar uma renuncia de emprehendimento 
que naturalmente era de interesse publico. 
Pelo menos a presumpção é esta. 

O SR . ZAMA si o negocio é de interesse 
publico, e si a concessão além de aproveitar 
o interesse publico aproveita tambem ao 
indiv-iduo, não perde o poder publico com 
a renuncia deste porque não faltará quem 
o substitua para attender o interesse publico 
attendendo igmJJmente ao seu . interesse. 
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Mas ninguem póde hoje allegar o decreto 
de 2 de dezembro p •ra modificar o seu voto 
em relação a esta eleição; tanto mais quanto, 
segundo está informado já se acha sobre a 
mesa a renuncia do nobre candidato. 

A Camara sctbe que, em relação ao Sr. Se-
.. vero Maranhão. nada, póde ser t1.llegado para 

tornál-o suspeito de exercer o mandato que 
lhe foi conferido; salvo em relação á sua elei
ção, ou antes ao processo dessa eleição, ha 
algum facto que demostre irregularidades in
sanaveis .. 

O SR. CosTA JuNroR~Isto não foi allegado 
pelo competidor do ca,ndidato . 

O SR ZAMA - Nesse caso, a causa seria 
díiferente. Mas estes factos não chegaram ao 
conheçimento da Camara. · 

0 SR. JOÃO DE SIQUEIRA-O proprio par
tido que apoiava o governador afastou-se de 
S. Ex. por causa das violencias eleitoraes. 
(Apartes). 

O SR. ZA~1A-Não é por presumpções aue 
se allega intervenção otficial em um plêito 
eleitoral. 

Essa intervenção aliás nem siquer foi alle
gada no seio da commissão pelo competidor 
do candidato, e a camara não póde proceder 
por meras allegações. 

0 SR. COSTA JUNIOR-OU O competidor era 
inepto, o que não podemos acreditar, ou não 
houve taes irregularidades. 

O SR. ZAMA- Si o candidato era inepto ... 
o SR . COSTA. JUNIOR- Não, senhor, não po

demos acreditar nisso, porque é um moço 
muito intelligente. O que prova a faJta de ai
legação é que não houve taesjrregularidades . 

O SR . ZAMA- Si o candidato é inepto 
dorrnientibus non. succurit jus. 

0 SR. COSTA JUNIOR-Não é inepto, sei que 
é um moço intellig-entissimo. 

O SR. ZAli1A-Não havendo pois iL'l'egUlari
dade na eleição e dada a renuncia por parte 
do candidato de favores publicos, cessam in
teiramente os motivos de escrupulo que pre
occupavam os membros ela Camara . 

Pronunciando-se deste modo, o orador es
pera que Camara resolverá em sua sabedo
ria a questão, mas deve fazel-o certo que não 
ha motivos para ·acreditar na incompatibili
dade nem tão pouco na irregularidade das 
eleições. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e adiada a votação. 

O SR. PRESIDENTE-Havendo numero legal, 
vae se proceder a votação das materin.s in
dicadas na ordem do dia. 

E' posto a votos e approvado o seguinte · 

PARECER N. 32-1892 

Sendo presentes á commissão ele petições e 
poderes as authenticas das actas das eleições 
procedida.<> nos collegios eleitoraes do estado 
de Goyaz, em 6 ele junho do corrente anuo, 
para preenchimento ela vaga abe1·ta pelo ex
deputado Guimarães Natal, que acceitou cargo 
federal remunet•ado, e em virtude do art. 28 
da Constituição. e art. 60 da lei n. 35 de 26 
ele janeiro deste anuo; e tendo em vista a 
mesma commissão o telegramma· official de 7 
do corrente do governador claquelle estado 
ao presidente da Camara dos :Qeputados, 
dando o resultaclo da apuração final, ti:üto nos 
termos da lei, sendo expedidos diplomas aos 
candidatos mais votados, Dr. João Alves de 
Cast1·o com 4.238 votos. e.Dr. Urbano Coelho 
de Gouvêa com 4.185 -irotos; - é de parecer 
que sejam .approvaclas as referidas eleições, · 
contra as qua2s nada foi allegaclo; e que S€\jam 
reconhecidos deputados os mencionados ci
dadãos, Dr. João Alves- de Castro e Dr. Ur
bano Coelho de Gou vêa. 

0 SR. PRESIDENTE - Em virtude ela delibe
ração da Camara -proclamo deputados pelo 
estado de Goyaz 03 Srs. João Alves de Castro 
e Urbano Coelho de Gouvêa. 

E' annunciada a votação do projecto n,22 A, 
do Senado, approvanclo os actos do governo 
referentes aos acontecimentos ele lO ele abril e 
constantes dos decretos ele lO e 12 elo mesmo 
mez, com voto em separado, e concedendo am
nistia a todos os cidadãos detidos e desterra
dos por forç,a do decreto de 12 de abril do 
corrente armo (21 discussão). 
. O SR. LAl\WUNIER (pela ordem)- Sr. presi

dente, deante da importancia da questão que 
vae ser vot:tda pela Camara dos Srs. Deputa
dos, questão para a qual o paiz inteiro tem 
os olhos voltados, peço a V. Ex. qúe consulte 
a Caruara se concede votação nominal afim 
de que a nação possa conhecer o modo de vo
tar elos seus represc.ntantes. 

0 SR. FRANCISCO GLICEJ.ÚO (pela ordem) 
Não sei si a Camara poderá votar o requeri-. 
mento que acaba de ser apresentado pelo no
bre deputado, nem sei si a mesa póde acceitar 
esse requerimento, porque a CÇtmara já resol- , 
veu de modo contrario sobre a mesma ma· 
teria· em uma das suas sessões anteriores. 
(Apúiados .) 

Si o nobre deputado pretende, o que é aliás 
muito louvavel, que a nação conheç:1 o modo 
de votar dos seus representantes, S. Ex., além 
da votação symbolica, tem o recurso de enviar· 
á mesa uma declaração de voto. (Apoiados). 
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Pa.rece-me, portanto, que a Camara não po
derá acceitar o requerimento do nobre de
putado, e que a mesa não poderá submettel-o 
á smt consideração. 

Em todo o caso, Sr. presidente, lJelo res
peito e pela c0nsideração que V. Ex. me me
rece, eu desde já declaro que me subordino á 
decisão que fór proferida por V. Ex ( Mttito 
Glem; ?Jntito !Jem.) 

0 SR. PRESIDENTE-Attenta á importa.ncia 
ela matería, o illustre presidente da Camara 
já deliberou !la dias da competencia da mesa 
para resolver uma questão regimental sub
mettendo-a á dEcisão da Camara. 

Seguirei o mesmo exemplo fazendo votar o 
requerimento do nobre deputado. 

Consultada, a Camara não approva o reque
rimento ele votação nominal do Sr. Lamou
nier Goclofreclo. 

Em seguida é posta a votos e approvada 
por 79 votos a seguinte emenda ao projecto 
n . 22, do Senado : 

A Camara, em cumprimento do disposto 
no art. 80 e no n. 21 elo art. 34, resolve ap
provar os actos do governo referentes aos 
acontecimentos da noute de lO de abril e con
stantes dos decretos de lO e 12 do mesmo mez. 
. E' annunciada a votação do art. l" do pro
jecto do Senado. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA ( pe!a o?·rlem )-Sr. 
presidente tendo-se de votar o projecto vindo 
do Senado e tratando-se ele 2a discussão, pelo 
nosso regimento a votação deve ser feita por 
artigos. E, como tive a honra ele apresentar 
um substitutivo ao art. 1°, requeiro a V. Ex. 
que consulte á Camara si concede preferen
cia para a votaç~ão dessa. emenda substitutiva. 

Consultada, a Camara concede a preferen
cia pedida, pelo Sr. Severino Vieira. 

Proceclencle-se a votaç.ão é approvacla por 
79 Yotos a seguinte 

Art. l." Substitua-se pelo seguinte: 
E' concedida amnistia: 
I A todos os cidadãos implicados nos acon

tecimentos que motivaram o decreto execu
tivo de 10 de abril clesteanno, declarando em 
es~ado de sitio a Capital Federal. 

Il A todos os que clirecta ou inclirectamente 
tomaram parte na revolta elos fortalezas ela 
Lage e ~-anta Cruz, em 19 de janeiro deste 
anno, quanto aos crimes somente que estive
rem ligados a este movimento. 

Sala elas sessões, 4 de julho ele 1892.-Seve~ 
?'ino Vieira. 

O SR. PRESIDENTE -Considero prejudicadas 
as emendas aclclitivas o:fferecidas ao projecto 
n. 22 A, pelos Srs. Oliveira Vallaclão e Seve
rino Vieira. 

O SR. CANTÃO ( Jóela ordem) entende qu~ 
o aclditivo do Sr. Severino Vieira não esta 
prejudicado pela approvação elas conclusões 
do parecer, e aclcluz ligeiras ponderações 
justificativas da sua proposição. 

0 SR. SEVERINO VIEIRA (pela on/em) de 
clara que se conformou ~om a decisão_ d3:cla 
pela mesa, por duas razoes : em pr1mmro 
logar, porque a emenda encerra ma teria que 
já foi approvada ; em segundo logar, porq~e 
se reserva o direito de renoval-a na 3" clis
C1Jssão. 

Em todo cam, si ainda houver alguma re
clamação a respeito, está disposto a cortal-a, 
requerendo a retirada ela emenda. 

0 SR. PRESIDENTE-VOU consultar a Ca
mara no sentido da reclamação do nobre depu
tado nelo Pará. 

Consultada, a Camara considera prejudicada 
a emenda additivtt o:fferecicla pelo Sr. Seve
rino Vieira. 

O SR. PRESIDENTE-Considero igualmente 
prejudicadas as conclusões do voto em sepa
rado o:fferecido pelos Srs. Augusto de Freitas 
e Epitacio Pessoa. 

Em seguida é posto a votos e approvaclo o 
art. 2° elo pro.jecto elo Senado, revogando as 
disposições em contrario. 

E' o projecto n 22 A, assim emendado, 
adaptado em 2" discussão. 

O SR. PRESIDENTE-O projecto vae ser en
viado á respectiva com missão, para redigil-o 
para 3" discussão. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA (pe.'a ordem) re
quer dispensa de interstício para o projecto 
entrar amanhã em 3" discussão. 

Consultada, a Camara nega a dispensa pe
dida pelo Sr. João ele Siqueira. 

O SR. ZAliiA (J_Jela ordem) crê que .procede 
de accordo com o regimento e com os estylos, 
si pedir que antes de qualquer materia sub
metta o Sr. presidente á approvação ela Ca
mara o parecer ela commissão de peti~ões e 
poderes referente ás eleições reaiisaclas no 
Rio Grande do Norte. 

UM: SR. DEPUTADO-Isso é que é contra a 
ordem do dia. 

O SR. ZAMA pergunta ao nobre deputado 
si no momento em que se encerrou a discus
são do parecer houvesse na ca~a numero suf
ficiente para votações, que se faria ? Era a 
votação immecliata, ainda quando o parecer 
não constituísse por sua natureza, materia 
urgente que prefere a qualquer outro às
sumpto. Logo que se reuniu numero, o dever 
ela mesa era submetter o parecer á votação. E 
porque isto é elos estylos e elo esdirito.do regi
mento,como porque se trata de dar assento 
nesta caset áquelles que traz o diploma de 
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deputaclo,requer ao ·sr. presidente que sub
metta á votação o parecer. 

O SR. PRESIDENTE -Para a inversão da or
dem do dia, o nobre deputado devia ter se
guido outros tranmites:- requerer primeiro 
urgencia e depois apresentar o seu requeri
mento para ser submettido á consideração da 
·casa. 

O SR. ZAr.IA-(pela ordem) já que o Sr. pre
sidente entende assim, o orador, que acata 
sempre as decisões da mesa, requer urgencia 
para apresenücr o seu requerimento. 

Consultada, a Camara concede ·a urgencia 
pedida pelo Sr. Zama. 

O SR LEOVIGILDO FILGUEIRAS (pela ordem) 
requer vsrificação da votação. 

Procedendo-se á verificacão, reconhece-se 
terem votado a favor ela 'urgencia 79 Srs. 
deputados e contra 22. 

0 SR. PRESIDENTE- Não ·ha numero. Vou 
mandar proceder á chamada. 

A votação accusa a presença ele !01 Srs. 
deputados. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se es
tarem ausentes os Srs. Nascimento, Thomaz 
Delfino, Almiho Affonso, Epitacio e Pereira 
de Lyra. 

0 SR. PRESIDENTE - Responderam á cha
mada lO I Srs. deputados. Fica adiada a vo
tação da3 materias indicadas na ordem do dia. 

Comparecem mais os Srs. Sá Andrade, Ivo 
do Prado, Fonseca Hermes, Moreira da Silva, 
Bellarrnino de Mendonça, Carlos Campos e 
Cassiano elo Nascimento. 

Continuação da 2a discussão do projecto 
n. 42, deste anno, autorisanclo o governo a 
emittir ate !00.000:000$ em apolices de200$ 
a l :000$, para emprestimos ás emprezas in
dustriaes existentes na Republica. 

Continúa a discussão elo art. I o. 

Vem a. mesa, e lido, apoiado e entra con
juntamente em discussão o seguinte 

PROJEOTO SUBSTITUTIVO 

N. 42 A-1892 

não terem desviado os fundos sociaes dos fins 
para que foram creadas. 

Art. 2." Para esse fim e o Poder Executivo 
autorisado a fazer a necessarilt operaçf!.o de 
credito no interior ou no exterior ate te quan
tia de cem mil contos. 

Art. 3." O auxilio será prestado ao.s mutua
rios medeante a garantia de todos os bens 
àctuaes e futuros, obrigando-se elles ao paga
mento do juro que for a.rbitrado e ao resgate 
elo empre~timo, no prazo maximo de 20 annos. 

Art. 4. 0 O Poder Executivo expedirá oppor
tunamente as instrucções necessarias para a 
execução desta lei, regulando o processo ela 
concessão dos auxílios e provendo á maneira 
elo seu resgate. 

Art. 5." Fica o Poder Executivo autorisaclo 
ét proceder te revisão elas tarifas das estradas 
de ferro e elas linhas de navegação subven
cionadas p2la União, acloptando uma tabella 
movel. 

Art. 6. o E' revogada a disposição elo § 4° do 
art. 7" da lei elo orçamento em vigor, lJromul
gada por decreto de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 7.° Ficam i'evogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 15 de julho de I892 -
Jilcinrlo Gwma/mm.-Felisbello Freire.-.Joao 
Lopes. -J,f. Valtarlao .-A. Azerdo.- Urbano 
Marcondes.-Frederico Bo·;"ges. 

O Sr. Costa Junior, não tendo 
concluído a sua serie de consideraçlies em re
lação ao projecto de auxilio ás inclustrias, e 
obrigado ainda a occupar por alguns momen
tos a attenção ela Camara para concluir o 
seu pensamento. 

Quizera, ao começar, poder dar parabens á 
Camara, por ter ella, comprehendendo bem 
os seus deveres, voltado em sua totãlidade 
aos seus trabalhos, para resolver sobre 
graves assumptos nacionaes que dependem ela 
deliberação legisla ti v a. 

Desgraçadamente, pelo que acaba ele obser~ 
var, verifica que foi ephemera a victoria elo 
Poder Legislativo. A minoria que se 1·etirou, 
porque, como minoria, entende que não pócle 
ser vencida pela maioria, acaba ele mostrar 
que pretende continuar no seu intuito anar-

.4utor'tsa o Podet· Executivo a auxiliar as chico,do qual, com certeza, resultarão graves 
industrias e a (rzzer· a necessaria opemç<1o prejuízos para os creditas da Republica. 
ele cretlito ate â quantia ele 100.000:000$ Deixando do lado o incidente, entra na ma-
e dá outras providencias. . teria que o trouxe á tribuna. 

(Substitutivo ao projecto n. 42 deste anno) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 E' autorisado o Poder Executivo a 

auxiliar as emprezas naciona.es que se desti
nam a explorar as inclustrias fabris, manufa.
ctureiras e extractivas, uma vez que provem 

Começa no assumpto por fazer a rezenha elo 
que disse na sessão anterior. 

o projecto e inaceitavel por offensivo de 
disposições constitucionaes e inexequivel. No 
art. 2° estabelece que os auxilios sejam dados 
clirectamente pelo governo e, sendo os auxí
lios dado: pela União, estabelece a interven
ção dos governadores dos estados na clis-
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triliuicão dos auxílios ; o que e claramente ao envez da Europa. onde o prolefu.rio viv~ 
contro disposições constitucionaes, pOl'CJ.uanto atraz llo trabalho, sob pena •de morl'Cr de 
os go~·ernadot·es dos estados não podem ter fome. 
com o governo da União outras liga~.ões que A classe operaria, em regra, é pobre; os re-
não as estabelecidas na Coústituiç-.ão presmtantes da nação teem o dever de lhe 

Nenhum gover1lador de estado tem a obri- proporcionar o maior bem estar possível, mas 
gação de obedecer a uma disposiç-iío legislativa para beneficiar e proletariado o caminho a 
que determine ma interven.;,ão em negados seguir é db:er:so. 
J?ropriarnente da Uniiío. Assim,pois. o art. 2• Agora, principalmente, os abilsos sociaes e 
e inaceitavel, pois estatue ma teria que, alem a ba.ix.a t.lo cambio teem tomado a vida., quer 
tle altamente prrjudicial,pelo sem numero ele U<', cidade, quer no C<<mpo, quasi intolern;vel· 
abusos que nc11rrefi<-<rá,inverte as reln(·ões que mesmo tl'iplicando a sua renda, o prolefu.ri~ 
devem existir entre a T.:nião e os ~~stados e vive hoje em estado af!Ectivo. Isso. porém, e 
entre o governo e (l.S industrias ll<Wticul::wes. effeito de Uffii1 cl'ise que atra.rcs&~mos, e o 

o o1•ndor. que sô lXll' excepc:uo <VImitte ~· meio de combater tae.~ effeitos é coml~atcr ~ 
intern·nç-ito do E~tado l)ara. auxilia~ :ls in·. causa. 
d11:::trías. al.Jsolut;unente não ndmitte am::ilios 1 lf[J, poucn r.empo. o O[':ttlOl' pagaYa par;J. que 
directos nem tão pouco a crenção de rep.w· tlm caminhiio tosse á estl'adtt 3$. e h<t !.lia> 
ti~ões e:;:peciaes. incompetentes e )Jrimipal- pagou 30$; pagava 1$ par•• a viuua de um;t 
meu:~ oncro,;;.1s pttm o Thezom·o. Mim dn t.l.is· m:lla ao l!otel e lla tlia.s pag-ou 88000. 18~11 não 
tribuir ~emelhant~s auxilíos. A es~e5ystema demonstra. a. falt:.t de numera.l'io para. ptlg'lll' 
serin prcfel'iYcl a intermediação lm.ne:nitt. ao opel-ario. }JOrque este levanto. o pre,:o e o 

ApiLrte:;:interrompem o orador, que.respon- pagamento e feito; demonstra. a fulto. tle 
dendo a esses ap.c'l.rtes, discute as rlifficukhldes pessoaL · 
que se nprç~ent<l.ln mt pl'at.ic~ }Jara a. tlistri· Fnz outras considert:.çües, citando f;tctos.com 
buiç-ão tlo auxilio, pelos abusos que haverá. ofim de demonstrar~' sua. n.lfirmaçüo. 
P~wa a cohic;bião desses abuso;: lembrn.s di- Realmente ha 1.1m mal estar social; esse mal 

-ver~as disposições que ttevem ser inseridas no estar, entretanto, 11ão se peide attribuir a ma
projeeto. Deve ser determinado Que fiquem china~õesdo sebastianismo, e devido aos pro
excluídl\s dos a.uxilios as sociedade5.0lt com· pl'ios republíc(l.no~. os quaes teem concorrido 
pl\nhias que em ·su;\ organisação tenham lles- par'' o desprestigio das instituições repuhli
falca(lo o capital social com a J'etirada de canas, difficulta.ndo assim a con~olidação do 
dinheiros para pagamentos de incorporação actual regimcn, e isso detido,;, má orientaf;àO 
ou pri-vilegies, assim t<tmbem devem ser ex- politiea. 
cluidas as que tiverem adquirido immoveis Fica a discnssüo adiada. pela hora. 
pelo prec;.o superior a 20 "Io do que constar 
das escripturas de compra, feita por q11em as 
tiver -vendido, e, :finalmente, as que não pro· 
varem por escripturação regular q_ue tode 
fundo social foi efiect.ivamente empregado na 
inclustria a ~-piorar. 

Não tem a pretenção de apresentar ao Con· 
gre~o o meio mais pro.tico, mais conveniente 
para lenl.ntar os capitaes precisos para os au
xílios; individualmente, porem, pensa que o 
meio rua.is via-vel será o adoptado com proveito 
:pelos Estados "Unidos e :pela Franca. o qual se 
limita á emissão de apolices a prazo curto de 
resgate e com esse fim especial, sem haver de 
modo nenhum o curso forçado· que quer o pro 
jecto e sem poder passar de· mão em mão. 
Como .iá. disse, emissão de titules com esses 
requisito.s sel'ia urna emissão de papel-moeda, 
com a conseq_uente baixa do carnõio e alta dos 
generos alimen ticios. · 

Pass.' a tratal' do topico do discurso profe
rido pelo nobre deputado relator do projecto 
relativ-amente ao proletariado. . 

O orador não toma. ao serio essa questão de 
proletariado no Brazil. Nesta terra não ha 
falta de trabalho ; todo homem morigerado e 
traba.lhador tem sempre trabalho atra.z de si, 

SEGliNDA PARTE DA ORDE~!I: DO DIA 

Continim a 3• discussuo do projecto n. 2.'3 B" 
fixando as forr:.as de terra para o anno 
de 1893. 

E' lida, apoiada e enviada á ·commissiío de 
marinha e guerra a s·e~uinte 

Eme;tda 

Ao§ 4• do art. 1' substitua-se: 
O governo não poderá :preencher os claros 

actualmente existentes para o completo de 
24.877 :p1•aças de pret, sem que s~j~ decret.a~a 
pelo Congresso a verba necessar1a, ou seJa 
dada nova orga.nisação ao exercito. 

Sala das sessões, 15 de julho de 1892.-Joao 
Pin11eij·o. 

O Sr .João Pinheiro comeC<"' di· 
zendo que volta á tribuna na questão dafix~o 
das forças de terra paro. o :futuro exerctcto, 
porque e esta uma questão ca.:pital para: a ' 
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Jtepublic-J.. dominando todas quantas difficul- ~<tnce, ;tconselhado pel<t experiencia e pelos 
d~Jes teem sm·:;ido e possam ~urgir pa.1'U a pa- principias d;t razão politicu tt~commodad<1 as· 
tria. neces~idades soci;tes. 

Os illnstres d~Plltados qLLC ~n~tcntarnm o Por- hom>:l da Fttr'i..'l., do Congresso e elos 
precer~ da co_mmt$Sao,?s St-s. Ba>ihtqna e Oli- mesmos collegas militares, tem ouvido estc1. 
reira ·\-ail~dao. pede heen\'à p;u";J, o <~ffirmm~.' opiniUo accoL'tle rle q_ue, elit principi", não ~ão 
não uestrmram a.bsolutam~nte o~ ~rgument~:; pelo augmemo (lo cxer'cito; mas que não ê 
do Ol'MlOL' ,fundados em r?-SiJ~S pol1t1~.s <ts mo.-t~ opportuno o mmnento. 
~!tas e pondero,as e prmc1palmenw. nas nos- Por que~ Si na. sun. emend:J., nem um dos 
s~s ;tctuaes círcumstancias financeira.s. que bravos soldados hrazileiros seri prejuclicado ;· 
sllo Üf'wladoras: . J.)Ot'que n~. sml em2nda pede a m;mutenção elo 

Em ~eu anter1or cllscurw provou que ne- )'tMtt rJ.I>o 1 
nhtun í'mHlamentoencontmvapaT~'t<\oexagg·e- Por que? Si n::t sua emenda. nem um rli
m.clo <1Hgmentlj rla forç:as clcsnecessorius e reito da. distíncw. ollicí<l.lid;ttle do excl'cito 
ng~r:t especi?e<tr~~~os inconvei~iente.; í.nsupern.- será prejudicado.:. porqne não_ pede reducção, 
rets qne res"t!lt:J.rao parn. n. ~;Jda nactOno.l cl' mo.s a conserva<,:;to do r1ue ex1stc~ 
urlop~·iio ob seme~lw.nte projedo. Dizem que <~ sua emelllhL tle;;organis..'\ o ex-

E lM'quc o l<tcto de ser hospEd2 em ns- ercito. · 
mmpto;; militar·es po~s•1. de,-;:mtoris~r a su:1. :\In:>, }JCt'g'UUtil.,lm clous mmos é c;;.te o eiTec
palan-a .. pt·ocumrt't princ,ip:\lmente ~c apoiar( t.iYO do exercito, üezoito mileponcos homens, 
mt opinião ele íllm:tres t•cpresentl\ntes do 1 e como e que nii.o esrà elle 'lt•sot·garlÍ.>ado? 
nosso exercito, e destes 11'! llos que teem as- :\!a.rcado o effecti\'•) de vinte e cinco milho
!ento n<t Cttmnra, e pam maior prova ele men~. não ê a propl'ia commi~~ão que julgo, 
i~\npçii.o \ irnpat·cialitlade de e,:pil·i~. prefe- pos~iYel a reduc~.iiu a vit1te mil sem o desor-· 
rm• o~ am1g-os do go,-erno, o~ propt'lOS m·~m- "aniso.r? · 
bros d<c c\ctmtl eonunissüo tl'" marinho. e g:;Jer- " O orador conres.,(l. C[Ue e e~tranho a a.~sum
l'n, ~· o rt'lC.P<;;:ecel<i. cXtr.l~l'(linario, sç escn- pi.os milit:tres; mlls e po1· conh_ecer isto mesmo, 
dar~t ~n~ optn10es do prop~to governo. diz it Camo.ra, que <e emen(1\ que pr•>poz não 

As 1deas qt~e fizeram olw~cto ele suas emen- é sua, e de um militar deputado, de um depu-· 
das. llmas S•to de c:.wn.ct.er permanenre. e tado i!lustre, rle um de:;; mais distinctos a.mi
outm~ que pertencem p1•opriameate Ú:S lei~ ,zo::< do n·over110, e do" D1·. Barbos.1. Lima · foi 
~nnu.v:. As primeirn.s wio ]JOllendo ~er a c- iímndada .:~mesa. em 26 ele agosto do ànno 
ceitas e incluidas na lei de fixação ele 1brç·as, I pa.~~ttdo . 
~D~e~~ntal-as-lw. eni seva1'~clo; mas volt~wá a. No sentitlo d~s. suas id<.:\as apresental":~ un~[L 
tnSl~tn· sobre to opportnmdade das ult!mas: emenda que fm formulada. por quem e hQJe 
mais do que isto, sobre a necessidade patrio cli!::namente um ministro do governo, o Sr. 
tic:1 ele sua adopção. Serzedello Gom~a, cidaU.ão e mi!itu.r illus-

Pediu a fixação de for~a em 18.000 homens· tre. 
e observa que o relatorio da guerrit di~ como Xiío é uma malicht ~1.S suas cit;\~cs. 
efiecti>o act:ua.l do exercito l 8. 000 homens e 
um(l fra.cção ; o que pediu, poi~. n:io ibi 1·c- :1\ão são opportunas as su.ns medidas ! 
rlt!cç<<'J, foi o.. manutenção llo ~·tutu fJHO ela ·Mil.s, si agora, pergunte'\ o orador, tendo. o· 
nossa. Jorça armada. exercito 18 mil homens, não é possível esta-

Pellín e a C:~mam j<i. ;:opprovo11 que o nu- cion:w-se neste numero •. será por ventura 
me.ro de alumnos das escal'\S milit~J.res se fi- possivel a reclucção, quando este eíl'ectiv-o 
xasse em 600; e obsePvn. que é este o nu- cresrer, e q_uando for maior o numero de 
mero e:trcctivo e o numero legal da lei rmnua otlicín.cs ~ E, elevando-1;e ao duplo o numero 
do exercicio vigente ; o que pediu, pois, não de alumnos das e~colasmilitares, se tiver aug-
1oi redncção, mas, e aincht, a manuten('ão do mentailo, duplicando, o nnmero de C:'lndidata& 
•t~tu 1w•. E o que o governo J!ediu e a com- t\ officiaes do a-.:ercito l)razi.leiro 1 
llll:S:Sfto amparou foi tt elemção no duplo. Si não é possivel agora, nii;o reduzir, :mas 
l.~(JO alnmnos. De modo que, emquanto o ao menos não augmenta.r as forças, agora que 
orado1' não esta pugnando pela reducção, a no~sa unica q_uestã? internacional pendente 
tâlvez ·vantajos(l., os que o combatem estão e~tá entregue a a.rbJtl'agem, pergunta ~_ora
pedindo o <11l"'mento e o accrescimo de Iol'Ças. dor, sel-o-lw .. por ventura, quando n. v1smha 

A questão,c pois, e, pura e simplesmente, si] republi~, jns~mente l\l~rrna~a com o nosso· 
deTemos .ou não :mgmentar o eirrlctivo da accrescimo de iorças. se >Ir olmgada a. tambem. 
força. que temos, . . augmentar as suas? . 

'Niio é o melhor absoluto o que a.s suas 'Não é opportuno o estaCionar-se em 18.000 
emenda.s conteem, porque.este, desafortunada- home~s; per~"ll'll:t..'\ por que e IJara que, si o 
mente, nem os homens e nem as consas com- exerc1to argentmo por si é de 7.000 homens 
portam ; é o melhor relativo, t~o nosso al- t somente? 

c:un""a. v. m 40 
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E entretanto, apoiando-se sempre em opi- Uln:J. emen<h\ mamhdn ao dito ]ll·Ojl:'clo e I lU' 
niões militares, lembrara que o Sr. Gabino tinlw~ a. &>'$ignatut"<l do Sr _ ministro ::ier7.bld!~ 
Besouro, ra sessão de 19 de setemllro do anno Correa. 
passado. no discurso quê pronunciou, íallan- Oillu;:tre deputado pelo Cear-à o Sr·. l3el·;. 
do na po.s.oibilidade de. no B!·a1.U, extinguir-~e Jaqua, que coml;nteu o seu. antet·ior tli:'CUl'!ü, 
a for<;.a a1·mada, ae<::·escentaYa: «Tent~O Espan- em uma medida pelo meno~ tlas que JH··•lJIJt, 
tado o mundo comaetos extraol"dumrroa,l)Ode-, e p~rtt consolo seu, llit de t'!r o npoio tb~ 
til. o Brazil dar mais este exemplO>>- E o Sr. ' disti11cto o:fl',cial do e:xet·cito. refere-~e :t 1-e. 
Barbosa Uma, (•m 4 tle _setemill"o tio mesmo ; cl!lcção_da escola miliiar a e~cola prep:u·atQ
anno. em :tparte ao (i!scm•:::o do seu coUe~a; nu; polS est.e collega, em 2 de seteml;ro do 
lJOl' :.VIina.-; o Sr. Dr. Fr<tncisco Yeig-a, definin-; ;mno p<tssado, ma.ndou ú. mesct esta. ellléntla 
üo o 1l'""'l ' "l~ .. ,~~~a t!(t Rcpuu ;,,,_ mst~ ponto de:« A Escola :\-Iilitar do Rio Gran(le rlo Sul fica 
·vista,<lízia: «A transformar;i"Lo do exN·c:ito per- : reduzida ao typo ütt do Cea,·ú, ~"lva!rmrda
manente. tendo pül' ol\jccto a g-uerra, em for-~ elos os direito;; arlqtüridos do modo JMi; con
<;a polici;tl-~ste é o pPOgl·amm:>. da Rt•pu- : vení!lnte ». E' o que o orauor pediu. 
Mica».. : O nnno pas:;:;tdo se pediu (:OnJ ;t !"e.•pron•ai,J. 

Em n·l:v;ão ao :ts~ump;o-e~ola;; milltm·es. · lh!adr; das n~signaturas do~ Sl"". :'cm··lell,l 
no ponto de \'Íõl;;t da retluc•.·~io do ]Je•lido do CO!'J"~ll e G:üdno Bewtn·o a 5uppt·e~,_-,o r\<;; 
projccto •lrt commi:;s"io e rmmuten•;iin do ,t .. ,tu, <ll':!e!laes de guerra rh Bahia., de P<'l·natn;,,K~ 
q~w. ;qn-e~entar;"' um argument.u eloq uetlti5- ·e l':tl'it. tht c"udelat·ia domest.L·:t r li' cxpet·~en
mno. ! cia,; San·a. Cruz, das pt·e:,itlio:; milita~·~• dt 

-lit nÜIJ :>fio p:J.ize:s amcri1·auo~ qnu ,-ae cit..w;: Goy<v. e de t(ulu~ :ts eolouia~ milit;tl'!:~ . ..:om 
>ae ;i pl'01Wia Ellt·opa. e lá a-l)O!lt:u·á n. F!":W- excevo;-.11) d:~~ que .cst.[\·e,;;;c•m eolloe:!da> ~m 
~n. com B~U cx:ct·cito de ,)0(} mil lwmc:ns; m;l.s. : t~l'l'itot·io litigio.~o. c-u na;; ~nas pl"•)Ximi
<1 Fr:oa.,-:t pam 11m eXf'l•cito de ;-,oo miL 110- : d;Hlc.,:. 
mens manwm em todas :t~ escolas militares E hoje, um anun depois , j:l tudo i5to p:w.;(> 
um numét·o de 2.2-!8 ;tlumnos, c o governo e a1>:>olutamente impOõ~h-eL c é mm~ liçii•.• !,~m 
ll commissão pedem p<tm o no.>~o exc:·ciw. chci:t de ensinamento~. 
pr(ljectado u~ 25 mil homens. 1.-200 alumno.<! A~orJ.at·:i. o Olltl'O ponto, que ;•et·~a ~uhre 1\ 

"\.:> Sllil.."- (:Jnenda.~ niio são de parcichwismo. inten'enção militat· em ne~ocios politicos. 
de\'ern ser almwadtt~ Jlela oppos1ç•ão tanto E. impo~sl\·el ne!.!<1l' o fado lle qu~ e::"tll in
q_u:uno p2h m~üoria.porque ri~1.m um:\ neCe$- terYent;;<1o tem hnxido. alJctteudo e cre~tndo->i· 
stdade na-r-ional e th\ R .. publica. tua~<Ú<'S politka~; lltcto f;"l"<l.\"e, l)Ql"(!Ue e um 
A~ medida' que propue são dos l)l'Optios cx.emplo e exemplo dado nos -primeiro~ <ÜOU. 

goY!lrni-ta~. I mesmo, da t~der:1("':lo; í~tcto g-rtl.Ye, aimia llOl, 
A commi-•s<io de ma.rinhu. e guerr••- no S?U qlle, :praticaclo eu1 nome das ~\utoridade~ :>u

pare~e!' sobt'e proposta. tle fíx~u;ão de íàrç.as no ltleriOt·e~ ch R(,public<t e por ~~us n mi~o:; que. 
anno ]J<LS:><tt!o, de 20 de·ag-o.<to de lS9l. _propoz [como já disse, collocavam de um lado o> IA· 
no p1·oje"r,o de lei que oil"erec·eu ú. tlelHJera~it!l 1 mJh0es na tl'isti~sima contin.:.renci~t ou de üli· 
dn. c:as1- e no art. 17 olo mesmo prqjecto e solJ 1 t.nem aos deve1·e~ lla disciplina _ou üe l"a;;;;a
a lettm i, e~bt medidn,: ll'em a lWOpL·ia Constimiç-iio Federal e dO! 

:«.-~nnexaçiio do cmso prep[l.mtOt·io da ('SCola e&t(tdos. e do outro, como afiit'mou o iilu>trt 
m11Ltat· da Capital Fedeml i\. escola pr;üica do \ Telator da com1ni>;S;lo q~H~ . o re~p01~deu ne>t~ 
Real~ngo, e do d~ escol<t ~iitüt· de Porto Ale-1 J.lOll~O, collocanun o p~·rmetr~ maps~mtlo ua 
gre a C!iC:oh\ pmhc:<:t do Rw Pa1·do » • uu(,;<tO t."tmucm mt c-onung-c·llCJit ou de rümper 

Um qu.e assignou este prQiecto é o actmü ;o solidarie<lade com os ::=etls amigos ou lle~er 
ministro da marinha; a maioria póde,pois, vo- contr·adictoeio consigo mesmo. o que prererLU, 
tara idéa. do representante do gover·no. e prete1·iu o peiot·. 

R mais, pede tambem o orador a wmnião da. Este qmdro lle situa.çCes absurdas resu\[~ ~ 
escola_ s~e~~or~e guerr-J. e tht._eicola militM·; a. de~te ~acto-_a•_ intervenção dos batal!Lties Jl{l;l 
com!lllssao Ja dtsse pelo seu lllustre reh>tot· o n::-gocws poht<CO~ (los est.ados. · . 
Sr.Oliveira Valladã.o que acceita ·est!l emenda, I Si as autoridad;;s Sll_periores da Repul!lt~ 
e nem podia ser por outra lôt·ma; porque, ao. no <l.ctuaJ governo, s~o e sel':.I.O.lJera.me ~\ \n.: 
projecto de fixação de 1brças tlo anno pa...~<tdo) toria os l"esponsavets destes :mconYer_uentli' 

· foi mandada uma emenda lJeclindo <<a reunião i simos succéS$OS, tambem. com· o seu lllusm 
·. ·de es~ola superior de o-uerrtt ã escola militar». ccllega, coudemni1 e :por modo vehementl: 
.:,e quem a. assignava er~ um meJUbr·o do <\<:tuat! aos civis, que preferintm escala1· o po.:le: 1 

,. go-v~rno, o Sr. Serzedello Correa. [som br;1 das baronetas, ao en vez U.e proc1u1· 
-<. Tão bem intencionado ~tà.o ora-dor que nJol rem o amparo da opinião j:mblica. . 
:; ~.:.· •. ·.ued.· .. e. , por-exemplo," a suppressão da escola mi- Em relação no mod.o por !J ue o orado.l' e se11: 
;;.C)~"j;ar ·do Cea.r-.i., embora um membro do actu:J.l amigos dtt bancada mineira -v9taram conm 
~;~g~jef.no . a . ttvesse pedido o anno pa~ado, em a emenilit dos contingenies que os est<tU.o> ~ .. """'·~- ~,-,' . _:.-._. 
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rc111 l;JI'I!f'cer ao .t>Xl'~·ci to: nãn t; JJ.'l.m fn;::-i•·,•m: O :'-:1:. nw:w~Jil l'l::n~,~n-:m.\ - ~~ - ,·et·1l<'l1ll' . 
ao pret(>lt O con::ti~Uctonal: mn~ pol~Ue .inl:ram i Ell tL't:•wur .. J. qn:111tl11 1 U<~ntil'->(\ o Ol'<::unento 
que o !10sso ~~xer~•w tl:• qua;;~ _l!).Ofll.lliomen::: ; d:~ ;!Ut'l'l ':i. ~ i <' LI t irl'r •"-' e;t5iii.o <b 1;1.1l:u •. hei 
teDI tor1;-a~ ma1s que snJhcl\:nH·s. t.Jli' i!•J 1 dll tli•mon~tt·:tt' qm· ha onu~Lo •·eclucçile:; m;tis 
úe.•L' ·· ! nece~•:n•i::;;. •.[o quo _est:t c qne niio tl'nzem 
o S;· •. f,,;o Lope;< ( fO ciGe-p!·•;$ídeakl ,/!i.,:lll com~t;:o t:uH•:'s Pt't'JUIWS. 

r. cmie'i'tt ti•• ]locs :'tlc,; dn. ')VO .; O<CHJJ•.<drr. p•:lo I O SR. lA)l.\- AllOiLttlO . ent;1o :\U"ment.\r-
S;-, P~< • t!it G~ti; ,)(li'i1CS. po s~c)'CI·.- ;· !Il. ) I se-ha. ;\ eeon~m~a.' . . . '"' 

I O SR. FRA:'\C!..'C<l \ EI••.-.. - A]unt.1.remos a 
O Sr.·. Dionysio Cercttl.eira - . e:;ta. · 

;:.!'. J)rE'5idente. ~ccupanrlo :t iribun<t imm~- ! o <:r· Drox,·-:w C.," or·F. ·, _ E • • : 
rliil[:llnente d.epM~ ·do discnr.'O p1·onunciado : • " ':.- 1· ... . : ~'" ' : :'1·'\ • mq,taii<oa 
nelo nolJre cleptlt<~.do por \I'n:t~ Gd· " . -~ : lJO,ml:\~,L~. (o p:u7., '' tlouLt~na acceita pot• w 1os 
• , · · . . ·1 · : 1'<. ~,; ,. :1.~_- tOlll.l ~ O~ pt•oti~~IOll:le:;- (jtl t' t><:~U[l:lin-se COtn e~te~ 
ellc:. ~umt:~ r-n:: ter ·1. l •:cu,,., o. !)· 0P1 1•1 e c·x- a:::sumptCI~. qnc o. L'~ l:t\·iio do eiTe~ti vo de um 
d u:-JI <\ <lL \\S>lllUJ>Cú, ~el!l de~vJ;.u·-m!'. í."úllltl ex"r '·itn o·u·~ l' nn mern •lc l•·1l't·•t te • ·•c"'e 
outn · IJ·u·J. ·1 r~"·'ião c•1en de t l r 1 • - " • • • • . • " '

1 
" 

1 
" ' · ' '": • • . " . ·• t l;llll ~·"' .:l •. l~ l" ·r ·le um -p;lr:\ oitcnt.n, a te um 11;11':1. cem i•oo 

,\~ l '"lm ca 11:\:·w.la rm. : 1 · 1 1 · ' ' 
;\i'f'll!L ;>oi~ .. e:;_!: >r•;.n·-me-he~ por r!Qm::atct•. ~~s;~~.f:<V a Olt C:nltt OU l.:<.'lll 1:\ Jl [:lllt~:l-Um 

11:1 UH:dld :\ d llllltlllt<L da,; llllll ~ l:t~ Ji)l';;a~. 0' ~~ , •J 1 ,_ ., 1 ~ , •• - • 

aJ;!tnneH!IlS pi'Ot.lnzidú: pelo illum·c deputado , . . • \O' o~~~ 1'·( -~ cl~\ 0:. J?.:1 ~~C:: 0,m ct.llc :~.paz 
111

:p['ir.-• u'io <c i I:: lU rela ... 1
0 

·\ nnc·c- ·irl~ 1, 1. ,.~.~üe. flii.Llt!•l muJu::> .• ._ c.~p~l c. :-CI p3. tut1J,ultl. 
· · · ' - ''•' ' '• - ~~·"<c 1 •1 <iUP teem .-r·'nl!o" l'orte.:: llJ l···ro,o·· • ·empt ... 

l'l••]l ic'l:ih 1lns !~w<~l~ <le t e1·rn. c:omo ·;unbem ·i · · . '·' " ··-• 
1 1 

: .. " " ~ . ·-· 
d 

11
.th-nl· ll:'- n -.:,).., 1 1 .. " 1· < . ':t· . 1 ·- •b;postos « l uc· t~ : c.'Qm o~ !Xtl;-:e,.: onde e prc-

~ ., _ · . _. . : 1 ~-' ·- ~~ e• :J.e:. t •';: cap . • te, 1 ç,., d so ::~•ar 5enmr~:: r.le e~pad« na. miio p.'lt-:1. • le-
~r •. d~~.~ p.u,t a~ culade~ do tntel!Ol'. afim 1le 1- ·! T•. , . ·: •1 ·I -.·. . 1 : · -1·-...,0 <n;er rlt·Q111 n·t r)olít·1·M .- d" 1. n· .. :- 1 enL e • • t . u.t 1.1 _e!X'll· en, t.t. ou1 t! ( . 111-. 1::-pen-
" " • - " ' • ~·- ,1. " ( 11 lUUJ~ ,tO lO "'l\·et '\ CX I" t"ll i" ;). •' " ' 111 ""C .. ·to l' ' ' ' l ' · 
lllllll'' L'O I'· ulunno" •ln.:: ~~~ l· - ·t· . , , , ' .. - ' " '" ' l r .- I <:L t ., u ar c 

• ',. , 1 - _ , , ,,..,) .t :s m1 lt.lre,, ~rran le 
etc .. etc. ~ < • 

Sr. pre.>idente , a tixaçiío da~ for~:)S ele 1un O St::.. FRAXCl:iCl> YF:!G.\-,\pplirlue e.<tn. nro-
cxel·(ito niio k t:n arhirr<'lr iameJi.te; e mn pot•ção ao., Z~cado.> l'nid•H. • 
]lrOhlema _lle ~ültH;ftO complicada e cuja. in~ti· O SR. DroxY:>ro Cm.~n:IR ,t - Felizm~nt.f\ o 
tui<;:tl' ex1g-e •) e.~tndo l'E: fle~t ido. Lte di>e!'SOS n BrtiZlt não e5tit nem\.~ condi<'-:íei< · b to ;rppli<:n· 
nunK,rQ>os l'leJ?ellto5 ._ Asstm. _e que .1\!z-::e se aO> paize:-( rla. Europa. (•rp·,;.,.Jo")- que teem 
!IK'E:<E<u·•o <'0!15tderar a popula<-ao do patz.não .>empre a !!t1el'ra elll ner;:pe~tiva . 
"'' em rel~ r;So <i. qu:tntiLlad<>. como ittmbem it .. ;: . _ ·, _ • _ . 
qualida de. isto ê. ú maior on menor apLirl'j · O ~R. ~· P..\:'\C!•CO I Eit·A-: ~!,t~ o.ppltque ~ 
do~ llabit:mtas para a profis~úo da.~ :u·~as . · ' 0 Brl\zil~queremooum exere:•to rle crmJ.torze nu! 
· E" ;Ji ncla pr< ci~o ter muito ern "t"Ísta a.;: iiJr· homen~. 

•::1> or·~a !W:!l11:ll'i ::u; <la naçãt). a ár ea. e a. coníl- . O Sn.. Dro:o.:YSJI) CERQt:t:nu - Si atloptarmos 
~Ul'J.Çii.o \lO r.enitor!o. a extensão das fron· : pam o Bri1Zil n. relnç;io u() um pa.t·a oitenta., 
Jeims en. ;;na def~n;:ão C n11oiw los ) . o. l~l.o:ili· ; seJdo a popula~ijo n.' aliada em dezc·sei:> mi
dldc tlm meios de communic<V;<i.o. a::: condi<::0es : lhôes. teremos umetrecci \·o de tluz~n t.os milho
att\laes cht politica lu terna., "" l'e1aç~es inter- ; men:: ; D. 1·e l:t~iifl de )lffi JXl!'lL cem tlaeit cento e 
nac:onne;; e llnalmente a organisa<·ao do lll'o- 'sessen 1 a mil. Pela proposta llu :;overno de 
}!l'io e.::;::er.::ito · '· \·inte e f! ll<lll'O mil e tantas praças. digamos 

O numer-o tle p~·n~~s pedido pelo go>erno, 1 \·in te edn.~-o mil, a relnção i: de um para seis
lend1• de 24 mil e tantas, e na mlnlla. hmnilde •s-emos. e peh1. emcntln. a.e;~eit.:.\ peltl. commissão 
opinião. não o1;stante re<:onhecer que :1s forç-3> I que rednz a Yinte miL de um p:.u·.1 oitocentos. 
orçan~emarias do paiz só por si acon.~elh::tm um ~ .. J<'t se '~- port.uno. que. sob o llonto ~e >i~ta 
ex:H-crr.o pouco numeroso... 1 ch popuhtçao. o numero de pr;\ças esta mmto 

O SR. FR.~:"crsco YEK,A- )lais do· que a~on· ! ~h~ixo d~quelle ~ttte é admittido nos exercitos 
1el11am _ exigem.. . . !I eeUl.lre, da Emopa. 
o SR. Dto:>."lSIO Crn.QL"EIIL\ . . . 0 r estrir:ta- 1 t ")t S:r.. DEP<.:nrio:-M:;.s V .. E.x} o PEimeiro 

~eni.o nece;snr io. Dem(l~. a. 1.educt;<"lO pc- 1 ~ z:~~!JDh~c.>r CJ11C nao e aclmi~>lvel est.1. p01·· 
tlH1'l do etreetixo dM praç:a.s de pret . não traz lll:»ç.to. 
a enorme economia. que se pretencle. Bnsia. i O SR. FR,\.:'\Ctsco VEIGA-Acceito 3. propor
dizer que a reclncçiío ele cada mil homem, i <i ilo que é adoptatla nos Esta.dos Vnidos-é o 
CO!Tespopd;:; sómente a diminuição nu despeza que no~ sert:e. 
de:JOO contos appro:timadamente. o SR. Drv11.-nro CERQt.lEIRA- _0 nobre·depu-

0 SR. Z.-1.:\U - Em todo o · '~so já não e hdo que me honrou com o seu aparte cita: 
uma somma para desprezar . me o exemplo d•JS Estados Unidos, :pa.tz ex-
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cepciono.l. cujn;; comli<;0e;; ,(:t'(1gra.phicas. po-: tios do Rio Gra.ndc do SuL Pa.ranà e ~ratto 
liticas, soclae:; e industd:Les silo muitouh·er:><ts G1'0SSO e occupa.l-os antes que consig-c~.mo; 
tfu.s oo;;sns. oonceutr;w as pequenas Íl'<l~ões de gmu:-niç-:il} 

Os Estados Unidos não teem .-izinhos que os nos estados. 
possam incommódar. tal é SU<\ J.}\ljanç<C. Ao Em menos de tres mezes. esta concentração
norte teem o Canalh\. e _as g-laciaes possessões : ~as feor.t~iras ~ impos$lYel, e a guerra hoje 

• inglezas e ao sul o ~Iextco. !az-se mu1to depressa. 
Ao n~cente e ~o occidente estão os oceanos o sn. F.Eu?;crsco VEIG,\. _E' màis uma 
-Atlan~tco e P::c1fico. ?. _ mw.o para empre,..,"armo.;; todos os esforí,.-os :t 

Que pode rece1ar _este_granc1~ poYo '- Asm!l _ bem das vias de cómmunica.çiio. 
mesmo o seu exerctto e tle vmt~ e cmco 1ml 
homens, e mais tle uma ;-ez. ~ecretarios da. O Sn.. ~IOUYSio. CER.QT.'EIIL\.-Além dellas.f.~h 
guerra o teem üeclal<\do illstúliciente. ta-nos, Sl' · pres!~ent~. u1:1 ~le~ento_ e;;scue!al 

, . , r. , .. _. .; , )J<.Ll';), Uffi<\. I~Obllls:l;ÇUO facll, IStO C. [l~r:l. a 
~ Stt. FR.\XC~sc~ '. El~A-:-~c~ ,: m:e e .~- 1·~~ passagem 1actl dope •le paz p:wu. o de :;•:el't':l. 

mtl home!l~ esta o mclmtlo~ o~ c~tuúantc> d,t:s o que de\·e con~t.ituit· 11m tlo~ nossos tl-·-<id•.'
escolas m1ltta.res. ltrtt(t actua.lmente,que. ê tt or:;n.ni:>:\ç;io uc um~ 

O Sn. Dio:-:-;;;yo Cim<n:r·:IRA - E. exacto : reserva. 
e;:t:"io comm·chcn<litlos o~ ;;lililHi'•/ <'"'ld.> th Devemo:; cuhtnr disto com Ul'f;CI11:!a c Yel'• 
\Vest.-Poi1it .. c1.1.io nnmc1·o ,-., :;i lJem lemiJt·o· ~ da.tleiro intexoe>s~. p;U':.\ l':;t;u·mo~ ll t·• ~pa. l·: ulo; 
me. flH tt-esl.!nto.~ e qn:•.rent;\ e qaatl'o. 11:u·a elc,·n.r. quan•lo a nt •ce:õ:;id:.\\1! ~ apt•e ::~m-

Y. Ex. s:\he, Sr. pr•e;:i< lenic. que n. Cniiio t:1.r -;;e, o eJfcctbo r lo exercito com drl:uhin:< in· 
Amcl'icann. tem unu\ milicia, llem or;-{nni:>adn., struitlos c pr·ompto~ 11:1.ra entl':\1'<!111 em roprrn
arm:W.:t c instt·uiua :1. ·r.ol-Oillel.!•' lo;i/itia. que çt.es. 
tem 1101' f·lm ~er,·it• de t·e;;er·Y;1. ao cxet·dto per- o Sn.. Tor.E:'\'rx:>:o DE CAn.Y.\r.uo- E:;t:'t ~-) l'~
manentc c 11 ue tem, por su;\ Ycz. <1. ~W'I. r~l'V-'· · parando <1. guarda naciotml. 
uma. e:Sp<:!ciC de laM- stw·m :J.Hcmilo c que e t\ 
e~t~·ot!ccl . mi/itia. O Srt. Dlúl\·nro CllRQt:EIRA-E' Utntl.l'C'SQI'I':t. 

phantast.ica. esta guarlh1. naciontl.l. ctue de.<<le o 
O Sn. FRAxcrsco \'Erç,,\. - O_rg;tni;,~mos ::ts tempo do impet•io ;lté llqje não tem ~er,· itlo 

nossn.s. sinão de in:>trnmento eleitor"!. (Apoiad o . .-.) 
O Sa. DIO:'>YSIO CEltQt:EmA - De :recordo, A gm1.rtla nacional, exceptuando n tht C;q>i-

organiseml-as. Agora, -porém, que não temos tal Federal, que tem soldados, é compo.st:~tlc 
nem milicias orga.nis.'tdas, nem reser,-:1. do coroneis. · 
e..'{ercít.o. 11ue p~1·rnitta. 11ma mobiHs.l.f;.5o !itcil. E silo tantoo que, me f..uem lembt'll.r os 25 mll 
não podemos reduzir o effectivo sem corrermos genemes de Venezuela. 
o risco de commetter uma imprndencia (!Ue ContinU;\nuo o. attenuer a org:mis;_u;.;io tlo 
póde c:ust:w-nos caro. exerci co, uão l>OSSO deixar· de referir-me á sua 

Os Est..1.dos Unidos teem o seu vasto ter· Jbrma<;tí.o. 
ritorio corta<.lo em toda$ as uit:ec-çJes _PDf' uma 1 como totlo exercito re~l1lar. o nosso e cousti
rede _colossal de estradas de 1el'!'O. r1?s nave- tu ido por corpos elas a.rrn<t.~ de infantaria. ca
ga.-.;el's e c:::naes, de sorte que e ía<:ll tl'O.ns- Yallarh\, at-tilllaria e engenharia, a.i~m dos 
portar raptd~me:lte ltmc\. forç~ tle nm ponto cor pos especia.es ete. 
a outro. Bas~t ~~tzer que em ~mco ~.lla.s atr:,1r- cada. corpo, segundo a :~.rma. a que per ten· 
-vessa-se a Unmo em_ sua mmo~· la.t:gtn·a (le ce, tem 0 seu eltectivo m••rcado pa.ra o pê lle
New-York a S. Frn.n~lSCO _du. ~hforma~· paz calculado justamente parn. receber conTe· 
9<>mno~co a cous..1. e mmto div~l'S~. N;w pos- nientemente n. instrucç-Jo tactica n&-es:;:;wia . 

. sw.m~s a.tnda Ull?- srstema de_ YI:t<;-.ao quP. nos Reduzir o e1lect1Yo sem levar isto em conta. 
perm1tta, a f'acll c~ncentrnç:ao das. forç:as do é reduzir os corpos á conclição de não J.>O· 
nosso pequeno exercno . _ derem ser instruidos e exercitados vant:J.jos~· 

Si tivermos .. o que folgo ele declarar que; mente. 
nãó·e provavel, umn. gue1•ra Yinda do sul, A diffi.culdade que se encontra em obter~ol
-ver.:..nos-hemos em sel'ios emba.r:tços, em ,-er- dados pau o . pi·eenchimento dos clo..ros, qu~ 
.da.deiras difficuldades, porque 1;>ltam-nos os vão se dando, tem produzido este inconyent· 
meios promptos pa.ra nzer a concentr~io e ente. que acabei <le a.pont.n, reduzindo pro-

1m()bilisar com a. rapidez nec~saria o nosso geessivamente o peS-."'tll dos co~pos. _ 
' exercito. O certo é que quem ·so!fre e a naçao, que. 
~- ~~~-!orças de terra estão divididas e espa- no momento critico, qua.nclo for necessnno 
t1ha_das por todo &>-ts immen..<:O territorio da correr aos campos de batalha. po.ra. defender n. 
~Sêp~b~~· de sor~ qu~ é muito possível,_ q~e suo. honra._, n~o terú. ta.Iv~ um exerc~to fo1:te. 
~:.f;~o prevulente e preparado prena.- bem constttmd~ .e ~uffictentemente !IlStrutdO · 
W:~~;&Iucta, possa penetrar nos esta- para oppor ao mm:ugo. 
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Referindo -me aos alumnos das· escolas mili
t1res, nüo posso deixa1· de confes&tr que o 
pes;;oal ~ lmstante numeroso actualmente; não 
:;ei ao cedo qual o numero; deve ser entre
tanto üe algumas centenas. 

Com a difficuldade que temos agora de l)re
encller os claros das nossil s :filiera.s. acho l.loa 
.a meditla deaug·mento do numero de<llumnos. 

As escolas milit:1res ser·ão excellentes vivei
ro;; tle mlurl.tarios. 

O il!ustre deputado ro;.' Minas, o Sr. Dr. 
J. Pin!Jeil·o, achou e:x:auerado o numero 
pedido de 1200 alumno~. compamndo-o com 
o 1le 2000 e tantos que existem na Fmnç·a. 
omle o cJrecti \'O tlo exr;l'ci to activo e de 555000 
ltOJlll'll:'. 

[;li> ~·, [ll'OY<\l'll <l llOS~O !1LYI)l', SÜ servirtL 
1~m1 o.l:·nwnstr:n· fJlW cmpt·eg-amos tmlos o~ ex
J(•t'•:•\~ pat•:t. eollocnt• ua~ tlleim~ do 110~~o ex· 
cJ·t·itll u1n pe,;~o:1l inHl·uido e capaz. 

lfojP, tnais do fl!W :tJJtigamente. esta \'tmf.tl
;::cm ~,(,'f'lJt.un.-~c. esta ttect·ssidude. ~o impiíe, 

Hu.Jt', llllll~ LIO rrue o:omror:t Pl't'Ct~<llll os ex
~rd lo~ tll! pe~.<oal i11tclligente c instl·lti1lo, 
olr·~dr) o comm(l.nu:tnte em chcit: ~tt.i· o :solclaclo 
j",l~(l, 

o~ novos moltles tle combate1· dão certa. 
al!tonomia no soldatlo ind i\" illualisando a:s 
J'un~··:i,cg e exi.f{illdü delle ao .mesmo tempo 
matol'c~ conhecunentos e ma1:; capacidade. 
. Cl•mn ;teabei de dizet•,luctamos com grandes 

thltlculdntles ptwtt snlJStituir nas nossas fileir~s 
as Y:tç:ts <rue as lmi:xas Yão deb.:<tndo, ele sorte 
que c incompleto o efi"ectivo e falta ao ex
erdto. l>Ot'I<Lnto, 11m elemento indispensa;v-el 
pam tt snn. instrucção technica. 

Temos, roníorme '' ConstituiÇ'iio, dous meios 
.[Xtm tulql.Ül'ÍP l'ecrutas, e sfto- o sorteio e o 
\'Oluntariado sem premio. 

Deste, o. e:x:perieucia, Yae mostrando que não 
podemos esperar grandes resultados. 

O outro. alei do sorteio, e em theoria. muito 
bom ; e -ulna lei esseJJcialmente democPatic-a. 

Surgin pela primeira vez em 1789, na im
mortal assemble<\ con~tituinte da. França, pela 
\"OZ do grande deputado das Arclenas, Dubois 
Crancé. ·que estabeleceu o que elle chamou 
um ll.Xiorna politico: que cada cidadão deve 
.ser um soldado e cada soldado um ciaadão. 
~· uma lei ,-erdadeiramente repuulicana, 

pots< torna obrigatorio para todo o cidadão, 
r~de o mais altamente collocado ate ao das 
l<\LX(I.S ~madus sociaes. o imposto de sangue 

]lago â. ]latl'Ja, a mãe commum. . 
E' uma. lei republicana e que se inspira nus 

se~uintes palavras tle J. Jacques Rosseau: 
touo cidadão deTe ser soldado por dev·er, ne
nlmm de-ve sel-o por profissão. 
. Esta lei, porem, tem um defeito, um grande 
mconveniente. que aconselha a sua remão ; 
grande ~rte da populaç-âo do paiz, principal-

men~e nos estados do 8nl, oppve-se tL sua ex
ecuç·ao. 

~Iais de um:t vez tem-se tentado cxccubl-a 
e, cousa cnrios'" e digna ele not<L, não foram 
os homens o.ue se levantaram para protestar, 
1bram llS mulheres que se armaram e ata
C<l.l'am as juntas e msg<ll'illll as listas! 

No tempo do imperio. conversando uma. vez 
com um Yeiho estadist;t, f[Ue era entào mi
nlswo da guerl·~t, e l'eferindo-me á necessidade 
de :tpplicM· '' lei elo ~orteio jit decretada, re
spomlett-me que em impo;;~ive11hzel·O,porque 
u popullY;ito do pniz oppunlt:l .-~e ,, isto. 
. Acho qne teJ?OS nccesskhde. urgmlte de 

1azet· um:t bo:t lct de l'(ü'utamento, para. que 
:po~;;:uno~ t;:-r não sú um pc~~oal J.,om. ·como o 
neo.:c~sario par:1. pn·cncliimento do~ chtt·os; de 
Ol\Cl'O ll10d0 l!ilS~:ll'l'llHI~ pl'll) cleS;.tO~to ele pre• 
sendaL' o olc::;í:LlqHc progt·c~siYo· dtts fileiras, 
como c~t,·~ aconr.ecc.~do. 

l)l S1~. DEi•t'l'.\Hu- Deus nos livre tio re-' 
ct·mamcnto. 

O ::'I:. l)IO:\Y~Io CEtu~t:EmA- Recrutar não 
tl obrig;Lt' :·L l'or(:a o cidadão a assentar pmça, 
como ~e Jhzin em outros tempos. O recruta
tumento ü um;t rnstitui~·ão cujo fim é levantar 
soldados, manter o effectivo e renov::tl-o, qual
queL' que seja o meio empregado, ou o sorteio 
ou o voluntal'iado ~em premio ou o engaja
mento <le mercemriog e~tL'angeiros ou na
cionaes, ou aquelle muito nosso conhecido de 
outros t~rnpos. 

A proposito de umlt disposi~J.o que ;·em 
i~onsignad:t no projecto que se discute e que 
refere-se t~ gratificação do;; voluntarios, apre
sent;crei um substitutiYo, que me parece ra
ZO:J, vel e YIDtBjoso . 

A commissiio propõe que se dê no volun
tario uma gratificação corre8pondente á me
tade do soldo da primeim praça.. 

Acho esta medida., além tle i'azoa>el. muito 
pratica e upresento, aproveitando a idea, um 
substiiutívo, para. que esta gratitica.ção seja 
paga. ao voluntario quando elle tiver a sua 
baixa., sendo ella, durante o tempo em que 
elle conservar-se sob a bandeira, recolhida 
mensalmente iL uma caixa economica do Es
tado ou a uma caixa militar ad hoc, p:tra que 
não entre o ex-soldado na vida civil inteira
mente desprovido de recursos .. 

O nobre deputado por Minas .Geraes pede, 
e 1h.z grande empenho, que os batalhões não 
perma.neçam, como ate agora, na.s ca.pitaes 
dos estados e s~jam mudados os seus quarteis 
para cidades do interior . 

Ndo posso comprehender a necessidade, 
nem a. vantagem ae tal medida, que envolve 
uma. su8peit~ injuriosa para o exerc~to, em 
cuja disciplina e amor ús instituições republi
canas devemos confiar. 
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Qna~ '' Y<1.nt-"?em pariJ. ~ polit~c''- do Estado 1 dr1 força nrm~1d•1. j<i.mais teremos uma l;o~ Re. 
na retuwla do 31" batad1ao lle mümt<\r;a de! 1mbllr:a, ter2mcs apenas um anemedo um 
Out·.) Prew pam Quelm;? Exmnplilko com ü! simulacro, tet·emos uma re:public11. sul-ame1·i: 
g-rande estudo de S. Ex. Si elle. desviando-se · can<l I c:Jitii w:. 
das boas not·mas. quizer intenir na política A verdadeira. republíca do poder dvíi serú 
de Minas, intenil•à tanto em Queluz como desg'l'açadamente um sonho esvae~ido. 
em Ouro Pr'"to e ma1·cllal'à para depor o go- E' prcci:;o e urgente QUe todos se conrrn
ver·nador, :>i o po·.-o do ~:smdo não souber çam QUe as vagas agit..'l.das das !netas !J•lrti
cwnprir o seu dever. darias dc,·em quebrar-se lon;;e elas mur;llltas 

O SR. Pm:-JDE1\TB - Lembro ao nobre do.; q~arteh.. _ 
depa"tad.o q_neja deu a hora. . _Al!l onde Yl>:e_o ~oldado , na mam<::J do pa 

. . tr!Ot!smo, da chctpl1tH'l. e d~ ordem, nao u~Yem q SR. D1o:\YSIO CER!~I:Enu-Efl?- obecllenc:a p:-netrar c;;so.s llissensü,s. essas lXÜXtle;; tiin 
a I . ~x-. You abr·e~·mr e resum-a' as cons:- pet·níciosas e funestas ;i. paz, aos credir.o> e á 
del:-çt·;es gue tenho amda de iaz.:r. . felicidade a .. patt·ia .. 

);a rmlir!adc. ~em o nolo1·.: d~putat.lo P?l' ~[J- 1 Sinto. Sr. pr;sidente. mio ter tempo oo>· 
nas ~.l:;nm~ mz;1Q, C\ llittl(lO l\·1~1'<!->'e a. m~er- i tant~ J!al'<L prorJuz!t• alguns argumeutO:i ,,~ 
Y_cn~ao .. u:t l~w~n :ll:mtllht na< lu('tas p<ll'tlda- 1 Yalia.que tbu.Lm·me·~ug-g~rídos pelo l.Jt·il1:anle 
ru<s .. ?'iw:,.rucm ma1~ t!u r{tt·: eu tleplot:a cs~c3 i dl,em'SO do nolJl·e depntLtd.o por- Minasr;et·~te; 
de~\'10~ y ~011 fo.H'•:;\dO a l1)U [(:~sttt' Cl\IC tnreltz- ; Qnnudo trittar-se do orç,;\m~nto da. g-tt !Tn • 

. me~1te e \"el·~lat!c. . 1 prewmlo \-altar ao n.ssumptü, ' 
;\ot,a-~t·. pnrem, :tdnalm:l):e 111) ex~rclto ' Antes tle concluir, porém, peço pcemí,;"1ü 

uma /,t't':Utth• cot·t·~·nte em ~ent1do contra.rto. a \. EL p1tra que,ao retirar-me da. trihum. 
O Stt. S'rtlCJ-:r.ER-Cort..-~:ve que l>~ an)- deixe de seg·u!r as IJe~tldas do rnen illmLm~a 

1um:1.. collega. peg-adu.s que · acompanhei at~ :~goro. 
o SR. Dw:-.1~10 CERQt:ELl!.\-Que se M'O!u- limítanllO·me <J.O ussumpto em clíscw;s:'lo e 

mo. c que !tn- de tlestl'tlit' 0 1.,recedente ru- imite por al:;uns momentos a.lguns coll~:i"' 
nesto. que me precederam equetrataram exclu:>t>~· 

mente de politica. . 
_ Em tou.as as ~a~·~~s ~nde h~ mi_lit:we~: sabe- Como sou um político novo e a minha 
~e qt~e esta· opmhtO e mamf~stad,t ilanc(l. e opinião não tem .1moddade nem tenl1o tnl 
1~~~)-~cam.e~te. eo.mo. a eX~l:~ss~o ele uma con,-, pretenção em ass~tmptos d~sta ordem, peÇll 
·u.c~,to. P I ~~l m:lla; :-:e l~eces ·~au 0 • q ~e ~ ~or<;:=t permissão· para. re:pettr umas pala H'l\S ungtdéll 
armad~.~1,1~ mtr.nenha. nu, ple1to. do:s parLL· de patriot1smo e repassadas de bom senso, 
dos pohbco, · . . . _ _ . . escripta.s pelo general Washington em umu 

Isto demon~tra, o. mtwç~o dnra e patr10trca, carta diricrida a um dos seus secrettrios. 
que_tem o mllt.ttw brazlleu'o dos seus altos quamlo en~ president3 dos Estados Unido~. e 
deveres. ( ~tpo""'0'- ) as luctas politica~ eram incandescent's e elle 

Elle d.~n saber e sabe que acimi\ da supr~- tinl1a no seu gabinete ad.vet'sarios d:\ ~ta· 
macia o.ntipathica de mna classe está. a pa- tura de Hamílton e Jdferson. 
tria; que a força armada é essencialmente Dizia o grande homem: 
obediente. que ella é o ~raço potente que fere, «E' ínevitavel e mesmo •-antajosa a tlíJl'e-
quando o Estado, que e o cer2bro que pens:l.., rença das opiniões poliiica.s. Deploro, entre
manda ferir. tanto, que não haja, de uma par,e, bast..'lt!te. 

Talvez jttlguem antiquada esta justa dou- tolemno:ia nas discussões e dn, outra o resp2~to 
trina e considerem-me um atra.zado neste as- ás voutções, recorrendo·se a rzcrimina(~ 
sumpto, mas penso assim e digo com toda sobre os motiYos que aconsell:laram a adop~ao 
a franqueza, porque estou convencido que e da medida.» . 
a verdadeira. (Apoiados. ) Cúntinuaya elle : «Este sentimento, . e_gte 

Pela força lata! das circt:im~taucias de anor· pesar trq.ns1orma·se em verdadeira de tnstz 
malidade em que tem-se achado a Republica quanllo considero que hDmens de gramt,e-ta 

· nos seus primeiros passos, o exercito ioi ar-· leuto, animados das m2lllores intenções,. ver· 
rastado a estes movimentos de indisciplina. dadeiros patriotas, são tão ba.Idos de candade 

E' preciso, porém, que isto cesse por· uma para os seus adYersarios que condemuam. 
vez, para a tranquillidade e honm da Repu- in limi11e as suas opiniões e os saus actos- · 
blica. Desejaria que a paciencia e a condescen-

Folgo de reconhecer e ele declarar que o go- dencía mutlla. viessem substituir essas sus
verno actual ê uma garantia, ]X\ra que este peitas injuriosas, essa opposição violenta._ d(>S
estado la.mentavel de cansas não contin.ue. bra.gada e cheia de rancores, que se mamfesta 

Estou conYencido que, si continuarem a na tribuna. e na imprensa e que ha delemr 
surgir de vez em quando essa.s velleidades de I as causas ao ultimo extremo e fazer t.Uvez 
intervenção nas luctas dos partidús por _Pa.rte. voar em estilhaços a màchina. politica.» 
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Accrescent:w:t :ünd;t : «De omrc modo niio po~· Jlrincipio de equidatle. os ltwor-es a .. <se
,;ei como segur:tr- com firme;:.'\ as redeas do gurados peto decreto n. 104:5 de 2i de no
Eot1tlO, nem resl)Ollcler pel:~. união dos esta<los vembro de 1890, que iornou cxtcn~;ivo aos 
d<l Republica. . » funccionat"ios d;tqnellc ministerio o montl!pio 

fito, Sr presidente, pen&tv<l e escre,·ía o obl'Í~\tm•io .-A· commiss;to d:\ lit1.en.d;t. 
••ramle e Yirtuoso homem ·~ r1uem Jefferson Do mcsnw ministm·io, de i:pw.l dn.ta., com· 
~ão poüit\ lilzer opposição, porque reconhecia rnnnicando quo, t.eJlllo o cid:tllão Au;:rusto Se
quee!Ie tinha. a seu_ fa•or (~~ opíniã.o dos no1•e vero 1!e Albuquerque Maranhão declamdo 
decimos da po:p~Ü<l("\0 dOS ] .;> estadOS. <le:;istit• tla quantht ue juros e lll<\ÍS Ít>\'OI'eS que 

W:tl'hin:! toll tet·mina>a. com (lS sc;m intes ohtiver:t pot· uecr·cto 11. 1160 ele 12 ele tle
ptJ.l:wr s. que bem definem o S?.U gra.nde e zemhro de I 800. pa.m o e..,:t:tl)elee:imento de um 
bom cor-:u;·Jo : «Des~.io que o hal~a.mo sa.Iut..,r r·ngenho centr:~l tle as:mc;lr <: :ücool de canna, 
do r~qu2cimento se.ia derramado sobre as no esta-do do IUo Grande do Xorw. o Sr. Yice
teridas :d>er·t:.Ll:l, pam que nflo se conomp;~m Presidente tb Retmlolic;~ llechwa a. r•st.õt Cn.
e \·enham r!epob: <>nnmcn:tl' O gTande orglt· m:tr~t que. l'<I I' tlccret.o •.l .. stn <lata. !'oi no ·cr~t:l 
n i:~mu ~och\l.» :L l lt~<Í~f('llci<~. o·r•:ls:tno.lo a:;.~ita O:< Cll(~tr;.rr" e'Oil· 

Sr. pt~itlente. prorumhuncni.e imprc.j:· t1~1hio lo~ p •lu E.-<t.:uio .-IutP!1·;o 1la. · 
;iona.lo por e~,._,s 11:\h\\'l~l~ . gr:n·ci-ns n::t D:~ p t·,~·;: t de, •·ommct,·in de Po:·lu A lt·~rc, 
mi11ha memori<l como um pro.!.'mmm:t. cem- I'Cf!l'(>SCIJI.;o.nclt) C:ttllf.l~l o rlect•ct< J l!n 1 olc! mõlio 
~cncitlo int.ei t~ . .unente da nece::t~idntle tle ollnLrl dt~~b mmn. ~lllJt'O !hcr.ut~•» r·nn~ul:~rP~.-A ·~ 
com menos pttixilo pttr':l. :\ conqutst:L do poo.ler conHni"s'ie:-: <.lu diplom:H:ia e t.J•:tt.:o.do' e •.lc or
ll lllliÍ~ amor Jl<lr:t o brillto tht bo:• estrdla e;aun·nrn. 
tL'"I RepuiJlic;\ . Hoqnct·imruto 1lo juiz ,:t~dnlt:tl rlo e~t:td11 

OX:<lú. que o;; salutares conselhos tio m:üs elo R;11 Gt~tll<!P t.lo Snl. ,\ n t.t)nio llot ';!t·~ Lea l 
rirtnoso dos ;;mudes homens lbs;:em sempt·e C;rstellu Bmnro. ll:!•lituJo cq tti)J::t~t (.':"lo dos 
pre;;entes ao f'.Spirito de totlOS os homens YCIJCirn-•nt.u,; rl<H .inize.-: ~Hbsr,itutos ftotit'l'aes, 
politieo~ do meu pa.ir., desde o m.ai~ alto etc S. Panlo. P=-rtt. P!'l·n:unlmc•l. Mina~ Ue
ate o mais ltumilde! (Jl1 :ito óc;n , m uito r:tes. I.Ja.hh~. Rit• c.lt• .Ja.!ll'it·o e Rio t.rr:\Hde •lll 
11~::1 . O ONtdOJ' d c.?litpl'i,;lc,, t,Hlo pclo1 Srs . Sul aos do Di•t.l'Ícto Fetlm·:tl.-A's commis1ões 
1/eyul!!das.) de c.-o r1stituí~:iio e k ;,dslõt\:ii.ü. de ju;ti<;<\ e de 

Fic:.t :1 discussão atlind:t pela hora. orc,;ameo.to. 
Pa .. ~-a-oo a. hora destinada ao expediente. Fica.m sobre ames:~ a.té ultct·iot·deliberaçã o 

os s~'1.üntes 
O SR. 2' SEcttETARIO (.<c.-·via(lo r/c 1") pro-

cede à lelttu•J. do seguinte 
Pro}eolo:> 

EXPEDIEXTE 
O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.~ Ficam prohibidas as corridas ele tou-

• • !.'OS, e b:!m <l.Ssim todos os especiacu..los crueis 
Do Sr. 1• secl·etarw do ~enado. de 13 do ·e contmrios ::~ intlole nacíom~l: 
Officios : 

con-ertte, remettendo o proJecto daquella ca- Art. 2.• Revogam-se a.c; disposições em con-
rnara, regulando os vencimentos e ayosen~t- trario. 
doria.s dos em pregados da arrecad:tç<J.O do lln • d 
posto de ga<lo.-A' commissão de orçamento. S:.tla das sessões, 15 de julho e 18~~---: 

Do Minisrerio da. .Agrícultur,\ , Commercio e 
Obt'aS Publicas, de igual data, tronsmittindo 
as representações ii!itas· pelas Companhias 
Grea.t Western of Br-c.zil,.All\goa.s, Conde d'Eu, 
Soutllern Bra.2ilian e Rio Grande do Sul. D. 
Thereza Christina, Brazil Gre<J.t Southern 
Railwa>. Bra~H Imperial Centrai Bahia e 
Natal a· No\".L cruz, contr-a. o .(18-gamento de 
despezas de flsca.lisação imposto as res~tiv:as 
companhias p~lo decreto n. 733 de 9 de Ja.nerro 
de !89-Z.-A' commissão de orçamento. 

Do mesmo ministerio, de hoje, enviando os 
requerimentos em que D. Rosa Sanches de 
Souza Carneiro, D. Anna ele .Aguiar Prado e 
D. Thereza Angelica. de Souza solicitaraw, 

PIJdl'O Am<lricu. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. l." Ficra crea.da um.a Gatericc Nc1ciolla! 

de Be!las-Artes na Capital Federal, distinctt\ 
e independente da actual escola do mesmo ti• 
tulo. · 

Art. 2." O seu fim e abrigar e conservar as 
obras a.rlistiC<.\S de merito pertencentes ao · Es
tado. e aquellas que este.iulgar conveniente 
adquirir. · 

Art. 3 . o O seu caracter e essencialmente 
nacional, sendo por isso J.ll'et~ridas, nas novas
a.cquisições, aquellas producçoes de arte que 
representarem brasileiros illustres, factu; 
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jmportantes da historia patria, ou p::dz.-.gens 
e sceoas caractedsticas do Brasil. 

Art. 4.0 Exceptua.m-se do t\rt. 2.0 as obras 
que forem índispensa,eis ao en.úno do. Escola 
Nacional das BeUas Artes, ou aos estttbeleci
mentos publicos ontle actua.lmente se acham. 

Art 5.0 E' destinad:~ para sede da. Gatel'iu. 
!\a.ciona.l o artigo edificio do ~Iuseo Nacional; 
·applicantle-se ás modifica.r;ües nece:.s~wias a sua 
no-.;a destinação a sornma concedida para fim 
semelhante no prasupposto ele alli continuar 
o dito museo. 

Art. 6." Si dessa somrna. sohra1· qualquer 
quantia., ser·á. esia. a.ppllcad<t '' beneficio da. 
arte brasileir-J. e das eolleçü~ do E;;tado. 

Art. 7." Paro :t ;:vimitlistl-al,'ii.o. acquisições 
lle tr<:l.b:ültos a:>tisticos, ~ sen-ir,-.o (l\\ gRleri:\ 
concorrerei. e.~te com :J. :<Ommo. nnnm•l de íO 
contos de l.'éis, ajuntando-se-lhe <IIJllell;t l[tte 
actunlmente s~ achtt cons;.\g-t-atht JHl':t «:lc:qui
sir:llo de ohL·a.s de :\l.·•e>> n::~. Yer·h;t. d(l. Escola. Na
cional de Bella.s At·tcs. 

Art. 8.• }'ic::tri a. Galeria. Xacion:l.l a 
ca.rgo tle um directol' d<t li Yl'C e~colluJ. e no· 
meacuo elo go\·e:·no. Cl só mantet•it o pessoal 
rigorosamente incli~pen;;a.Yel nos fins ela. sua. 
creação. 

Art. ~.· Ser:i. íranqueada no publico t(ldos 
os dias utei:> ou ferit\dos, dn.s lO homs da. 
ma-nhã ils 4 da ta.rde. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em ~on.
trario. 

Sala. das sessões, 15 de julho de 1892.-Pc
<l~·o Ame;·ico. 

O Congregso Na.ciona.I resolve: 

Art. 5. n Revog<tlll·se as ilisposiç:ue:; em 
contrario. 

Sala das sessües, 15 de julho de 1892. -Pt:d;·o 
A:·nc1·;co. · 

O S~. Leopoldo de :eu.lhõe;o-
r. preEldente, ~t commiss1io rle ot·~amento 

tendo confereneta<l.o com o Sr. ministro ~ 
fazer;tda, :r_:esolYen apresentar sem demom. ~ 
co_ns!deraçu.o desta C?l.nara, um projecto de 
Jet P!:-ra o quat sohctta a sua ma:-.:ima ai
ten~.ao. 

A commissiío, aguardamlo opportunidad~ 
p:~ro t r-xzer a debate os seus &"iudos sol)re o; 
O!'Ç"'l_!lento~._lamenta.va., Sr. presidente, que a 
p:l.tx.u.o pollttC<l., cegantl<l a. alguns dos nosoo; 
lll:l.is dii:tiucto.$ · collcgas, os nJf<LSt..'l.Sse de sU<U 
caàeiras, privando·IJOS de concttrso de suaJ 
Lnzei', impedindo o funccionrunento re«ular 
<~esta. corpora<:.úo, em uma q11.a1.lra. tão <u~~
ttO'(I. como a. que att·<'vessamos, quando a.~ 
sumptos de tanta. ma.g11itude se impoem ao 
nosso cxo.me , ree[Muando um<t salu~io 
promptn. c imtdia.veL 

Felizmente o p:ttriotí:smo tlominou o espiriiü 
do.~ illnstres colleg·o.s que se ;\-Usentamm e re
stituiu-os Lt seus postos, habilitando assim ~ 
c~tmttt•u, tt c:ontinual' no;; seus trabalho:::. re· 
soh·en•lo as questões que dependem do sen 
-voto. · 

A commis..::ão de orçtl.mento, estudando o 
decreto n. 8'?..3 A de 6 de outubro de 181)(), 
considerando os enorme> encargos que e[le 
trom.:~ para o Thesouro com a conver3iío dO! 
juros de 5 •;., papel,pa.ra 4 •ío, ouro, enten· 
deu dever propor ineontinenti a annullaçãG 
completa. desse decreto. A medida cogitada 

Art . 1.° Fica o gov-erno da t:nião autori- pelo nlludido decreto se pr~ndia a um Yl!.>io 
~o a promover a cr&~.ç--4o U.e ires universi- plano :fir.a.nceiro concebido e em pa.rte ei· 

. dades, das qua.~ uma na Capital Feder-dl, ou- ecut.vlo pelo ministro da fazenda . do go,·erna 
tra em S. Paulo, e outra no Norte do Brazil dicta.toria.l. 
(Ba.hia, Pernambuco, ou Par-i). Falta.ndo a este plano, mais tarde, o a.poiG 

Art . 2." Ser-lo aproveitado;; na. forma.çiO dn governo constitucional e do COiigre...c;so, foi 
·dessas tre';; universidades o~ estabelecimentoS elle golpeado em va.rios pontos.fundamentaes, 
de instrucção superior .)a existentes, os quaes podendo-se dizer que esboroou, impondo-nO> 
poderão ser modiiicado.s; ajuntando-se-lhes hoje a sua. quéda a. an.nullação dos effeito~ do 
aqilelles que faltat·em :par-a co1upletar o gru- decreto de 6deoutubro de 1890 • 

. ·-pa.mento racional e srstematico ele todos elles. O ex-ministro da fazenda do Governo Pro
. Art. 3.• As despeza:; necessarias a funda- visorio, com a.audacia proprla do seu grande 

espírito, emprehen~endo a reforma radical 
. ção desses tres grupos de faculdades correrão das nos~as finanç,a,s, esta.baleceu a col.Jt'tcn~a 
-um terço por conta da. União, e o restante por total dos dinl1eiros de importação em ou1'0, 

,_,conta dos estados onde os ditos focos de in- ehama.ndo assim ao Thesonro cerca. de 10 mi-
. -S:t;'JloçâO tiverem. a. sul .sêde. lhõessterlinos annualmente. · 
... .Art. 4." O plano da orga.nisa.ção dessá.s Vendo que essa sonuna era excessiva para 
· ,'lllliversidades, llem como o methodo dos es· as nossas desp~ li(.) exterior, entendeu de
>~-'e-tmlo qua.nt.o respeits. a realis3çã.o ver applicar parte della a.o ~o-a.mento de ju· 
l~esta.bel~cimentos scienti.ficos. sará. a.pre- ros d3. divida. interna funda.da., va.lori...<ando 
~~~.o .. a.o. CongrêSSO p<~lo Poder Execut iyo, e! assim aiL.da. mais as. nossas a.polices, ampüaa
;.~~~Q:e votado na proxima. sessão 'legis- do· lhes a . cireuls.ç-.:io, abrindo-lhes os ~er
~J±YJ~~-·- ., . . cadO$ das gmndes praças da Europa. ~ 
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aruli;tndo,s. Ex. a gr~11de ...-ant:.\gem, ~s lu- No art. 6", esi:atuiu (l.?): 
ero; c?.rW:; que proporct01l<1Na ao:; po5smdores .. . . 
(le~poli~~. pagauclo-llles os juros, nU.o maís « ~~;pol:~es CUJa ~on>Cl'S<i:o for •·ecla.madil. 
em papel depreci:\do e sujeito a fluctuaç·ves de :rnçer,~o O~Jt\ros ~e" "f.,, em moeda corrente. 
lôlor, mas em ouro. em. moe<ht de ,.,\lOl' pei'·, '1 _e ao ~m tlo se~ne~tre em que ~e ffzex· a, re
manent,e: _achou rumdt> a occa::;mo p.c'tt'l1 operar) cl,\ma~,tO. : ual~1 em de:tnte 4 ": •• em om·o. 
·1oonrersao dos me.-;mos jut>os de .') • .~ IX'l':tl :§ ~- -"'-~ apotrces que ~e apresem.u·em u. con
á'r' íh.cultttti,amente. · '" ~'~l'sao ~te 30 ~!e noYemlJro ueste mmo, ·t•e;l ~e-

O :pensamento do ex-mini~tro üa fazenda . '''·'~· al~'·1 dOJH•·o de S•í. e•1~ moud<L co,Tente 
esbi eo::pt:o'!SO em um dos to:pi~os da. expo~iç,it~ M~_essa dntr,,o d~ 4 ";'. wmual,c;n ou;·o, clc~lle. 
demotitos que prece<.leu o decreton. 823 A. 0 _.,c~ 1 rle o~!l<!bro.» 
diG de out~rlwo de 1800, e que peço lieeu('.a -'\ e~1_nob foi demashtda, St·. presidente, e o 
JOra. ler (li~) : . c~pltal!sm desconfiou, ni:io ücceit<tndo a maio-

« O acto legislatiYo (lo Governo Provisorio. !'lú. .tlo.s possuidores ,L con.-ers1ío dos juros, 
qne smtuin a cobranç'a total dos direitos adua- pretermclo os magt•os 5 • ,'., em 11apel. ameaça
JJ~iro> eru_ ouro impüe-n~s, ell!- rdaçuo <Í. di- ~lo~ tle r~ducç·ão, sujeitos ú. depreciaç[o, pi1gos 
·mia publlca, urni1 -prondenc1a. correlatin : ,emestr~lmente, a.os gortlos 4 "i., em onro, 
OV'!I"'"catr. do.~ jwouln 1ws.~o debito c;l! o•!;·o.

1 
pagos tt'tmestralmente.gm·tmtidos contra uma 

t:m Estado que fixa .para a :;:u:t receita o proxim<l. com·er;;ã.o. 
J~drâc) metallico não }Júde equit..'l.ti>amente A impOl'CO.llcia das a.police~ conv.::l'tid<\;; se 
tleixar entregue á~ 1ariações de ''alor· do meio elera. a 122. 767::mo...; , a somma. tias não 
cireulante o serviço d~s Sltas obriga.çue~ puxa ;~n,·;7'ti~a.s .· attinge ~t :m;. 754:400.~ ; total. 
{~mos seus credores. Ha•·erí<1. 1üs~o, em re- .,t<I.v2l; .oo"ooo. 
)1\d~ a estes. ~lesigu.üdade ahusiv<\, talvez. Cüm_? sa sa.he, 1~i suspens.:'\ a. conversão pelo 
ate. quebra dehsum. em que devem pr'imar Qrt. I, d(l, le1 tlc .~o de outubro úo anno pas· 
.~ relaÇÕes da administra~:ão para com os sado, que revogou o dec~·eto n. 82:3 A e tam
~dmini.strados ; alem ele prt~ticar-se, em re- bem suspendeu ;t coúr·ançn, dos direitos em 
Jaç-~o 111? regirnen financeiro que aquelh re- ou~~· snbstitnin~o-os pelos 50 "I• <tddicionaes. 
ftttm:l maugura., uma íncolterencia occasio- N<W tendo hoJe o !besouro os recursos com 
nada n. perigos. O Tllei:OUI'O carece. de base que con_tava, para pa:pmento do~ juros em 
~iaYel, pa.ra calcular o que recebe e o que om·o. n~·se forçado (1. 1r comprar o metal na 
paga ; esse criteriD não se ptide achar slnão J.ll'Uç:.\, sujeim.ndo-se ao el.ev-adissinw agio de 
no u;;o exclusi'i'o do Olll'O como me.:Uda com- 148 o I o que elle tem. 
mum elo imposto e dos juros da renda. A c·m- E' Iacil a _avalia(;ão do onus collo~sal que 
rerJ.tD tle lJ(Ipel e;H o•wa na ;-e;lda d<:~s n1Jo/ices essa conver5a.o acarretou aos coll·es puhlicos 
i. po;·laYf.Z~ con.~cq!lc;;ci~ necessw·ict tlo C•Hbolso e. das enorm~;v-antagens qlle ~stilo aufe
rlw' t(r~:ás aduanei;·c(o' em metat. )Ias essa con- nncio os :posstudores do3 novos trtulos, para 
re1>s::io seria lesiva aoE3tado. si se eft'ectu(l.sse qne se hesite 1.un momento sobre a necessi-
~uard)tnd.o-se a me;; ma taxa. de juro . ' úude e urgencia ela medida proposta. 

Forç·o30 era., pois, nbaixal-~. A diff~rença . Tomei,_ S_r. president~. alguns apontamen
;de I ''f• para. menos ac1w,. de fa!:t0, compen- tos J?a~ míormar exacti.tmente a Camara dos 
:ia(ilo Y.1.t~i completa no valor dêt especie, em samfic1o~ 1m postos ao Tltesouro pelo decreto 
que a. r.-aX<\ reduzillol se pagará. )~ em q ue~tüo e passo a lel-os : 

Ttüilnportancia, Sr. :presidente, liga>a o il- [ 
lus1re ex-ministro (la fazenda a esta opera· fo total das apolices de 5 "f., 
,;J~. tal de:>ejo tinh~ S. Ex. de que ella fosse 1: convertidas ao juro de 
g~ralmente acceita. e se e:trectuas5e em brev-es 11 ~ •!o é de ......... . ..... l22.76í:300$000 
'h:t~, que nesta mesma. exposição de moti>os ,O .ruro de 5 • I o dessa somma 
annunciou <J.OS pvssnidor:os deapolices refra· ' ~ra..................... G.IaS:36E$000 
emrws. is&o e, aq ueUes que impugnassem a i :o JUro j.e 4 ''I"' ouro, pela 
~~níe:>siio,<J.ue os 5 '1, seriam reduzidos, mais, : cow..çao actnal do soberano 
;lia menos dia, obri~toriamente, porque gran·j, cm·responde a ~4, 8 "I o 
leerr~. a. abundancta. de recursos que cl!rcaYa i,' ou...................... 12.512:442$216 
a a.dministração d:t R.epublica e que quando a 1 -------

Cituw. obtio.ha emprestimos a 5 1/2 "I• da Al- Prejuizo o.nnual da con-
l~manha, não era. possivel que o Brazil con- versão .....••.•.... .-.... G.374:0i7$216 
trnuasse (t paga.r 5 • f. pelos seus. · , •· · 

Adeante,.no art. 3° do decretO, S. Ex. fa-: Atora o prejuizo que resulta de ser feito
eutt~~ a conversão desde a da.ta. do decrato,ll trimestralmente o :pa.go.mento· que era se-
tm tmllo~ nomioati>os ou ao portador, >en- mestra!. -
CEndo juros de 4 <f 0, paga ;-eis trimestral-i\ 4 • / 0 em ouro pela cotação actual do sobe-
mente e em ouro. l'<l.no corresponde a 10,2 • /o em papel. » · 

C:~.:~~ara Y. rn . 1 
4i 



322 Sessão em 15 de Julho de 18_ 2 

Vê-se, pois, Sr. presidente, que os 4 °/o, I O p:.tgamento dos juros ela renda em ouro, 
ouro, do decreto do Governo Provisol'io, im- com exclusão da.s outras dividas do Estado, só 
portam hoje em mais de lO o 1 o e que a con- tem uma explicação: o ex-ministro da fazen
versão -Ruy Bttrbosa- em vez de dimi- cllt quiz prestttr ao paiz mais um assignalado. 
nuir os encargos publicas, os aggravou con- serviço, na sua pasta, convertendo tts nossas 
sideravelmente, apolices, e entBncleu que não podia levar a 

Vê-se que clispendemos 12 mil e tantos eífeito essa operação sinão pela fórma por que 
contos com os juros dos novos títulos, ao a propoz, isto e, transformando o juro papel 
passo que dispendiamos 6 mil com Ol dos em juro ouro. 
l_)rimiti vo.s , repre~entando o mesmo ca
pital. 

O SR. ZAMA-Fina.nças <tssim tttmbsm sei 
fazer. 

O SR. BuLHÕEs- Alem deste prejuízo, 
que niio e pequeno, a conversão acarre
tou-nos outro, qual o ele ser feito o paga
mento de juros trimestralmente e em ouro, 
que nós não temos, e cujo valor sóbe dia a 
dia no mercado. 

Em ttlguns e3taclos, por cond?scenlencict 
dos possuidores ele ttpolic:es e por falta abso
luta do metal, tem-se feito o pagamento dos 
juros desses títulos, em papel, ao cambio do 
dia., mas aqui na capiütl, exigem oueo, e mui
tos possuidores ele apo1ices, ao sahir da Caixa 
da Amortisação, vão vencl.er ao cambista a 
22$800 ou 23$ a libra esterlina que receberam 

.das mãos do govemo por 8$889. 
Estão no seu direito e força e confessar qua 

procedem melhor dando cieculação ao ouro 
do que se o enthesourass2m ; mas não me 
parec~! razoavel que o Estado continue a. com
prar li bras a 22$800 e a mais para as da. r a 
a 8~~889. 

Entendia, .St'. JWesidente, o ex- ministro da 
fazenda do governo dictatoeial que a cobrança 
total dos direitos de importação em ouro im· 
punha ao Estado, sob pena ele falta de lisura 
para com os seus credores, o pagamento dos 
juros de nossa di vida interna em metal. 

A logica conduziria S. Ex. a mandar fazer 
todos os pagamentos elo Tllesouro em moeda 
metallica, porque não ha razão para se dis
tinguir ou favorecer uma classe -a dos capi
talistas- a dos felizes portadores de títulos 
publicas-com prejuízo dás outras, que s"rvem 
ao Estado, que mais precisam da protecção 
cleste e que, não obstante, continuavam a re
ceber pap2l depreciado. 

Por que motivo não se pagaria tambem, em 
ouro,os soldos das praças do exercito e da ar
mada,. os vencimentos dos funccionarios pu
blicas~ Por ventura não recahiam sobre estas 

Pare~e-me que V. Ex .. não foi feliz na 
concepção nem na execução elo seu plano 
que, alem de ser singula.r, como confessa, 
tem o vicio inlterent~ as convers!ies facul
tativas 

Si as condições elo mercado aconselhavam 
a operação e lhe garantiam o exito, si as co
taçóes dos títulos elo nosso debito interno au
torisavam-a, S. Ex. não devia he<it,ar em 
fazer a conver2ão, não facultativa, eo o rez, 
mas obrigatoria, não em juro ouro, mas em 
juro pap2l. 

Ensina Laroy- Beaulieu, tratando da con
versão Villele, que foi facclltativa, e qcie se 
r-ealis:m em França em 1825 (fê) : 

'-<A exp3riencia prova que estas conversões 
facultativas são mas; parecEJm um subterfu,... 
gin do thesouro e estabelecem desigualdacles 
entre os possuidores de apolices. 

«Todas as operações financeiras elevem, não 
somente SiT fcancas, como ter a apparencia da 
franqueza. O estado que tem o dJr,:ito de em
bolsar os seus credores, eleve usar delle a des
coberto; recorrendo a meios parciaes e pare~ 
ccnclo vacillar no uzo da plenitude dos seus 
clireitos, se clesconsid'"ra. A conversão, desde 
que s~ja possi vel, não é somente um direito 
do governo, e um imperioso dever.» 

E' por esta razão, Sr. presidente, que dig:o 
que o arrojado ministro ela, fttzencla do Governo 
Provisorio, se julgava a operação possível, 
devia fttzel-a não facultativtt, ma~ obrigatoria, 
não a 4 por conto ouro, mas a 4 ou 4 l/2 por 
cento papel. Nas condiçõ:s em que a opera" 
ção foi emprehend:da, torno u-sa logo contra
produc<mte: elevou o juro em vez ele climinu
il-o, augmentou os encargos publicas em. vez 
de recluzil-os . 

Si essa operação abrangesse toda a massa 
dos títulos do nosso debito interno seria hoje; 
mais elo que um desastr2, uma verdadeira 
calamidade. 

classes as consequencias das taxas aduaneiras Sr. presidente, Pm um paiz como o nosso, 
em ouro~ onde o papel-moeda e mal chronico, enrai-

E' claro que isto não seria. possível, porque zaclo, e onde, em vez de combatel-o, o go
a, renda inte-rna continuava a ser _cobrada em

1

_verno republicano deu-lheelasterio, 1acilit.ou" 
papel e a das alfanclegas por si só·e insu1llci- lhe o desenvolvimento. com a creação de 
ente para fazer face as despezas da União. bancos que usaram e abusaram de emissões 
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de papel inconvertivel, a depreciação do Serviço da. divida extern:J..... . ~ 1.483.303 
meio ciroula.nte er-a. de IJre>er e foi prevista. Emprestimo interno de 1868... 125,586 

A t'Ohrança total dos direltos de impor- » ,. » 1Sí!J. .. 445,612 
ta~ão em ouro não pa.•,sou de uma tenta- » » » 1889... 392,906 
th'il. oont1'a a qual.o commercio lJl'Otestou, ConYersão (te 1890... ... . . • .. . 692,462 
pot• não llOder supporta.r o onus resulta!lte -----
do agio do metal, obrigando o Congresso TotaL ....•........ __ ._.__ ~ 3.139,872 
~ s~!Jstituir ~ direitos :por u~a. ~xa. · . «E' uma somma forn:ichvei, tc_ndo-se em 
addtclo~al de oO ' "' em pap.l, aos 1mpo,tos nsta e valor nctual da l;bra esterlma, supe
acluanelros. rior a 21$ e que patenteia o erro destas emis-

Xestas condlções o contra.hir-se qualquer :>iies 1ntel'n,\s em ouro, em circumstanci.as que 
compromisso })aol'ôl ser saldado em ouro, me não sejam muito excepcionaes. A necessidade 
p:tl'ece um er1:o, uz;n:~. temeridade mesmo, d~ obter o ouro, em umn. é].)Om., com~ a._ que 
s.'ll\'o o caso Lm"Pertoro de grande e m·gente atra.ve;s:tmo:;., ::ti)..Wret..'l. enormes sacrtfictos. » 
11e~~~sidade. ~estrin~~r, :u:nun~: :.qua~;o E->t..'t tn05, St•. IWesidetlte. rle inteiro accordo 
)lO:» L v~! as dh 1das d€~ta n.ttureza e I tO.-O com o Jo,-,,ar sobre a con ,·eniencia tle or
nnlludive dever. !' çarmos s.epEmltlamentP. os t•n<:llrgos em ouro, 

O Jornal rJ.c Co,J,,te,.~iv . enumer;tn•ICI o.s ;t exemplo <lo. Republiett Al';;entina. n.ftm tlc 
despl'zas que t~mo~ de ro.tisl\l.zer em ouro.<:on- po.lermo~ tormat• juizo :>egUt'(> acct't.:a da. nos.'l:l. 
cluiu que elhts orça:mm em .C 3.139,8i2. nãn l>ituação finant>eira. 
incluindo-se as gn,rantias para estradas de P•tro. completá\' os ~Lcu\o~ relo.tivos aos 
t~rro e engenhos centra.es, e as despeza~ da no~:::os compromi~:;os em ouro, extt•ahimos tlc 
administl'aç-3o fui tas na. Europa. documentos omciacs n.s ~e,guintes notas, qu_e 

O illustr-d.do ot·gão da. imprensn. desta capi- ~m~ a te:, ohse_~va.~llO q~te qu~lquet• ~~: 
t:\l, d'lpois de calcular a impot•ia.ncia annu:1l j vet.,_encl,\ enbe. ellas e o:;dall\'S PL!lJltcados m 
dos juros e a.mortisação tle alguns dos nosso~ stgmticante dtlleren<;<r. úetermmara na somma. 
emprestimos, cltega ao s~gutn te restlltndo: I total . 

· 118): ! Eil-as: 

DE::i'PEZ.\S .E)( O"t:R<) 

Divida externa ..... ... , .. . . . . . ......... - · · · - -· · · -... 
Empt'estimo Nacio11al de 1803 ................ ·:- . -.. . 
Emprestimo Nacional de 1879. .. ................. ... . 
Emprestimo Nacional de 1889 .. .••.• ..•.. . •• - •••.••.•• 
Juros das a.polices oonvertidns (decreto n. 823 A de 6 de 

outubro de 1890) ......... -.- .. .... ... -. · ...... ·• 

,c::, s. <1. 
1.506.1:?.9 - -

2-'36.250 --
445 .705 - -
334.910- -

5í6.063- -

~ S. tl. 
1.483.303 - -

125.586 --
445.612 --
392..905 --

692.465--

3.009 05í - - 3.139.872 - -

.;liillislcda do E.;;terior: 

Di.-ersas verbas ........ ........... - ..... - . · .... .. . · . · 158.031- .:.._ 

· :!lfin;ste;·i~ cl~ ~LJi"iC •lttuct: 

Garantias de juros ás estradas de fert'O e engenhos 
centra.es........................................ 1.545.322 - -

Miltislinoio ~ p.~:éni/.~ : 
Delegacia do -Tbesoura em Londres e adea.nta.mento lie 

2 •f. de juros garantidos pelos estados •. .... . -. · . · 52.225--

4.854.635 - -
Diversas d.es~ no- exterior t.omando·s_e. por base a 

despeza a.ntorisada. no 1• semestre (média annual).. 695.560 --

c 5.550.195 --
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Esta extraordinaria somma de 5,550.519 
libras esterlinas, a,o cambio de 27 dinheiros 
por 1$, equivale a 49.335:066$666, e ao cam
bio actmü, a 133.204:680$- mais de tres 
quintos da nossa receita ! 

Quando, Sr. presidente, encargos tão pesados 
vexam o Thesouro. a commissão de orçamento 
no intuito de restringil-os, vein propor f~ Ca
mara dos Srs. Deputados o projecto que au
torisa a conversão dos 4 °/u. ouro em 5°/o, 
papel, realisando uma economia annual de 6 a 
7mil contos, evitando que o governo continue 
a contribuir para twgmentar a depressão do 
cambio, com repetidas compras de metal na 
praça uniformisanclo o typo de nosstt remia, 
voltando, emfim, ao pagamento semestral do 
juro das apolices. ·· 

A commissão ele orçamento, na organisação 
do seu plano. teve em vista as urgencias elo 
Thesouro e os ensinamentos ela sciencia finan
ceira e acredita que produzirà bons resultados, 
sem ofl'ensa de interesses e sem abalos. 

O art. 2" do projecto provê acerca do em
bolso, dando ao governo a faculdade de fazer 
operações ele credito para pagar as apolices, 
cujos possuidores impugnarem a conversão. 

Em um processo regular de conversão, não 
se póde deixar de cogitar do embolso. Si o es
tado tem o direito ele reduzir, quando lhe 
apraz, os juros de sua divida, tem o dever ele 
flwulta,r o embolso a seus credores, desde que 
não queiram receber os novos títulos. 

Sobre o ponto de vista financeiro, Sr. pre
sidente, a operação parece opportuna e con
veniente, attentas c>s cotc>ções elas apúlices e 
as conclições elo mercado. 

Si os nossos titulas ele di viela externa teem 
baixado por causa ela. agitação política em que 
vivemos actualmente, os da divida interna 
manteem-se firmes, porque no paiz não pro
duzem efl'eito os boatos alarmantes continua
mente assoalhados pelos inimigos cl::t Repu
lJlica, não intimidando-se o capital brazileiro 
com o movimento social e político que entre 
nós se opera. 

Sob o ponto de vista economico a conversão 
se recommenda, porque si o juro pago pelo 
Estado infiúe no preço do dinheiro no mer
cado, não é conveniente que se continue a 
mantm> na circulação uma respeitavelmassa 
ele apolices, que rendem lO ou 1:2 o 1 o, quando 
o commercio e a industria clamam contra a 
elevação da taxa geral dos juros. 

Pensa a commissão que os possuidores de 
<:tpolices de 4 °To não optarão pelo embolso, 
quando os capitaes, desconfiados talvez da so
lidez das empresas industriaes, se collocam de 
preferencia nos títulos publicas. Insignificante 
serà por certo o numero dos recalcitrantes. 

Em todo o caso é uma medida indispensa
vel a do art. 2°, porque o governo deve estar 
munido de recursos para embolsar aos seus 

credores que rejeitarem os novos titulas e' 
agir ele conformidade com as circumstan
cias. 

A commissão, Sr. presidente, ouvindo o Sr. 
ministro da fazenda,e depois de um demorado· 
exame da nossa situação financeira, resolveu 
propor tambem que se autorise o governo a 
consolidar a divida fiuctuante e a supprir, 
qualquer deficiencia da renda no exercício 
corrente. 

Para justificar esta medida a commissão, 
lembrarà: 

I o que os 50 °fo lançados pela lei de 30 de 
dezembro do anno passado, só puderam ser· 
cobrados no fim do lo trimestre do exercício, 
attentas as reclamações elo commercio, bazea-
das m. crise ele transportes, que obrigou a 
demora de cargas a bordo ou nos arma-· 
zens; 

zo que o imposto do fumo, cujo rendimento foL 
calculado em 6:000:1:;, encontrou difficuldades. 
em su'a applicação, 'difficuldacles que só agora 
no inicio do 2" semestre do exercício serãó
resolvidas pelo -voto da Camara ; 

3° ponclerarà ainda a commissão que varias: 
creditas foram abertos em virtude de dispo
sições da ultima lei financeira, senclo um ex-
traorclinario de 3.000:000$, para attender a 
despezas imprevistas; 

4° que os Estados, firmados nas disposições· 
transitarias da Constituição, pedem auxílios 
para suas primeiras despezas; 

5° finalmente a crise de transportes que 
tantos males està causando à lavoura, a indus- 
tria e ao commercio, exige para ser debella
da, que se facultem ao governo amplos meios
de acção. 

Tenho concluído (ll:fuita bem). 

Vem a mesfL, é lido e vae a imprimir para. 
entrar na ordem dos trabalhos o seguinte 

PROJECTO N. 77 - 1892 

.Autorisa o gover-no a convetter os jul"os dtr 
4 °/ 0 , otti"O, das apolices da divida pttblica 
interna nos de 5 °/ 0 , papel, e a fa.-:;er as 
operações rfe credito precisas pane: embol-
sar os possuidores de apolices que mio ac-· 
ceitarem a conversao; consolidar a divida 
fluctuante e Sttppri?· q_ualqHer· defficiencia de
renda elo exetcicio corrente. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorisado : 
§ I. o A converter os juros de 4 o 1 "' ouro, 

das apolices ela divida publict> interna. emit- 
ticlas em virtude do decreto n. 823 A de 6 de· 
outubro de 1890, nos juros de 5 °/0 , papel,que 
serão pagos semestralmente ; 
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§ ·2. "~A re<\lisar. deniro ou í<"•r~ do paíz. as ~ 
Qp~raçues de credito que 1orem :precisas 
par<l. : 

<!) em! •nlii<'lr em moed:t conente e pelo >a-· 
lo1· nomuml ([:\S U.llOiice>. os re~pectivo;: po5· 
~uidore~ que niio acceicarem <t cou.-et•são ; 

Ú) COllSOiid:tr a. ui Vid<\ flU.CtU<\nte ; 
ç) supprir qualquer ctelliciencia da renda <lo 

e:xerdcio corrente. 

Art. 2." Revogadas as disposições em con· 
h•,uío. 

Saht das commis~ões, 12 ele julho de 189~.
Jlo;·aes Bw·ros.- Leopoldo rle Bnlhiie~.
_.J.lmeül(' "''oqt!cira.- .A,-i,<t;des }[aia.- Sece· 
·:i;!o n~:m:- F. SoclrJ. 

O Sr. Za1.:n.a s~nte~se Yexado com 'l 
oc-cupar tt tl'lbnnn. para negocio de muitO 
meno1· importunei~\ do que aquelle de que 
ac,l.brt. <le ü-.u.ar o nobre deputado por Goynz. 
)Ia~ não 1:em remedio senií.o insistir ainda no> 
acontecimentOs (la, Bahitt. ó. >üta do mod11 
]JOr que o P[d~ ainda hoje se referiu ao> 
honws de proxima depo:>i('<i.o tio Sr. Dr. Ro
tlrigues Lima. 

Qner tormw sensivel iL Ct\mura, ao go>erno 
t> ao paiz inteiro ql\e oernellmnte~ boaco~ mia 
teem nenhuma. razão tle ser. CFte elles não são 
mais do que a politicagem lo~al, partem do 
grnpo inte1·essaclo em li"lZer pa~ar· 110r anm·~ 
tlüsta o p<U'tido naciomü e democl~<ti:;l.. 

\'eern :·t mesa as seguintes 

Declaro qne Y()t<·i pelo rCf)nerimcnto dt> 
~z·. Vtmorrzliez· üürloü·<·do. J•v•.lirltlo Yot.a.;~ão 
nomiaal sohte a emenda (hi. c• •mmi~~ão de 
<:un~titui<;ão, le~islu<;tl<, e de j U$tiça. que ::tp· 
pz·ov~ o decreto de l<J de ahril, ~obre o estado 
de ~iUo. 

Outrosim. cledato que votei conüa a refi!· 
rida emenda, isto ê. Yotei pela não aiJprova
ç-no do estado de sitio. 

Sala das se;,.~,"í~.s, 15 de julho tte 1 S92. -
J[([r·ii,~l"rJ liod ~·:.!!'~~·"'. 

Dedaram•)~ que Yotamo~ conh·a a approva
ç~o dL1~ neto;; do g-o\·enw. n·lerentcs au~ acon~ 
tedment,•s (l;t nuute de 1 o tlc ahril e ton~tan· 
tes du; ·l~cr(~to~ de !I) e 12 do mesmo rnez. 

::;aht ,]a~ ses;;ijc~. 15 elo julho tle 189:?.. -
Jlrt,! <Jt:l 1-'ufrtt•,, cEo ~ -Jo,i_ r; 1 1i;Vu:L ·u .. ---!Jo~ni.~1-,. 
got. Rr> 1~/a( .~ Pflci.flco &v~~ .... ·crtrcnhns. -iJOííúiJ.
go.~ l.Jo~·lo.-L~_n,uJHai~ . · Gr:.rlo/) .. edo. 

Ten,1ü \'Otctdo cüntl·<t o requerimento do Sr. 
bmounier ~~odol'rcdo pedindo YOt.ac;;."io nomi
nal. ded:tmmos tei· .-atado ;t t;t Yor da. emenda 
d~\ commi~'ão de eonsr.ituic;ão, leg"isbçuo e 
.fu~iça. mandando <!ppron•r os uctos do 
~·oyerno re1eremes aoo aconteeiment.O$ de 10 
Lte a.lJril e ~onsta n te;; •.los tlecr•etos de 10 e 12 
me~nto mez, bem como pehL ttmnistia . 

Sn.la das sessl)es, li) de jtllho de 180~.
Gotu;alnJ~· Rtet)J-Os.- .. --L·i:st!des Ma.:·a.-Poly .... 
c•upo 'Fiotti.- C. Pfl/[~,,~.- .Anto;r io Olyn
tlto. 

. . O orador e seus comptmheíros não teem mo
tlYos p::n·a !Jre:parar nenhum movimento 
armado contra o goYerno legal da Bahia. e 
n:i.o ~t~lJ=m mesmo por rtue motiYO ha>htm (le 
e;x:Jlellir do go•erno um homem que o.te LlQje 
am\h não prttt'!.cou em toda a SUt\ administm· 
ç·ito nm acto que pude~se occasionar umn. re· j Declaramos ter YOÜl\lO. a. f[tror do pa1'ecer 
TDltD. qualquer nos espíritos. rh commissiio de constitui("ilo. legi~!ação e 
~ão com1Jrellende como L~:>es teleg·rammas justiça .. ::~pprontndo .os ttctos U.o gm-e~o 

hão de \ir precisamente p<tra O 'Pn.í=, ou então, referentes aos aco~t~cm1entos ~le l D lle a.lml ~ 
Mo de ser por ;Üguma t(,rm<L sustentados pelo conceüendo t\ amm~t111 aos desr.errados. 
Sr. Luiz Yin,nna com endereco ao Sr. generol Saht da~ ;;esslíes, 15 de julho de 1892.
~uy BarlJoza. Ma_s \tma. causa teria a dizet': ErJ,•ardo Gon~'ab:e• .-.losJ Be~ilrrrpra..-JJyo~ 
51 alg·nem n:1 ~ahta p~nsa em depor o g?Yer- <ti$io Ce;·g!!ci,-a.-Gon~:(<lo. d<J La:tos.-Bc~cr~ 
nndor Dr. Rodrzgu~s Ltma! esse OJ$1em e ~o2n ·,·it. -Xo1pMim Pam;wuw;. 
é~t·tez.;'l. uq uelle a quem semellulnte depost,;ao 
pode ainda. aproveitttr. i Declaramos que >otámos comra a conclu~ 
. O orador e ~eus companbeiros e que <1hso-. são. do 12m•ece_r ~l~ comn_J.iss5.~ de constitui<;.ão, 
mw.meme nao pensn.m em tal ; appetlam I l~gl:;htç-<tO e .Ju;stlça, opmm1uo }~ela o:pprova.
pura a Pro>idench que com certez..1. lhes ha lle ção L.lo~ deéreto~ do Poder Execuuw de IO e_.12 
dar melhores dias, e 1m !le f,tzer com rtue (la ele ab1•il u!timo.-~ula tbs s~o:ões, !5· d~ _JU
Balli<l de...<n.ppa.reçam os politiqueiros qtle a J lllo de 1892.-~>~c!to_ do Bn,:.zcl.-JowJ ~\·en'':· 
degt"adam. Quanto "5. revolução ella não exi~tt~ ! -L1oci:Jildo Ftf[J1!CWM.-I. Tosta.-Mr.wcoz,..._ 
selll"io na. cabeça dos que a mandam em noticia J no 3ir.!m.t:-Ct7c~«;->.a de _Alu~lfJWmJ11C:-Andre 
telegraphica l)ara os jorna.es aqui (la Capital ! Caur.dcç_;!,,.-JowJ de S:quc.,·a.-L~t=.: de An-
relteral. j dJ•ade. 
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Vae o. imprimil' pnru. enir:lr n:~. o1·em dos .rulga. a. com missão que faz-se urgente a 
trabalhos o seguinte adopçiío dns medidas por ella. aceitas e por 

isto ol!e!·~cc ú. t'Onsidern~úo da camal'tl. o sc-
l'lWJECTO guinte projccto uc lei: 

O Congr1~:>liO N acion<.Lt decreta : 
N. 76-l 892 Art. 1." O ~et·\·io;o (lu. polici•~ no Distrícto Fe-

tlel'al, org-.LUi7..<tllo segundo as hu><es da pre
R~o;·r;anisa a polícia HO Dí$tl·icto Fvdent' e ~ente lei, tem, como superintenuente gentl, o 

fixa a de;tJe;a a fa:;cr COúl cs!e se-•~i 1:v ministro e secretario de Estado do interiol', 
na. fórma do art. 4• da lei n. 23 de 30 de ou-

A' commissã.o de orç:amento fo i pre.."-e!lte :1 tubro de 1891, e serã. dirigido pelo cllefe da. 
mensa.gem com que o Sr. Vice-Presidente da policia, queproe:euel'a t\o pollciamento do mu
Republica enviou ao Congresso Xacional uma nicipio por intel'medio elos seus n,gentes, x·eki
talJella da despeza a Jazet· com a policia do bnidos n<1 !o nua desta le l , 
Districto Federal, aoompanbada da indicação Art. 2-• O Pouel' Executivo div!dirit. o Distri
dôls medidas gemes que ll.!e parecimn de con- cto Federal, attcndendo ú.uensidadeda sua.JKI
veniench J.lllol'a a. adopção da. mentionada ta.- Illlla~lo , em eit·cumscriw1~s policiaes. ate o 
bella. numero de 20 urb<l.nM e 8 subur·l~\na.s, diri-

Entendeu a <-ommis~ão de V<\Ut.tgem estuda!' gida. ca.da uma destas por um dele:,'<tdo de po
as conveniencius do serviço policia.l no Dis· lida. sob as ordens immediatus do chefe 1le 
tricto Fe(lerai e, em yez de autorizn.L' o Pocier policia, que O$ nomear-;t e •lt!mittirà $cgumlo a 
Execnti>o a organi:tar a policia. US<lndo de confia.nc;a que nelles c.lepositnr; pemnte o 
uma attribuição legislativa, ba:>ear em dispo- <:!lere são os deleg<tdos tle polida. respousa;n~i$ 
sições legaes detet•minadas o regulamento, que pelo serviç.-o ao sl:lu cargo. 
é da. attribuição d<lquelle poder, e prov-er ás § !.• &.-as cireumscl'iPÇ(JCS serão subtli
n~idaclES de tão importante n.ssumpto em "t'ididas em secções. ate o numero de 200 
virtude d~ lei Yotada pelo CongreS\'0 Na- urbanas e 64 sulm1·banas. 
cional. § 2-'' Os del~:~gados de :policia serão subsU-

Para ~:>te fim organizou o Pl'Ojecto de lei tui<los, em suas ii11tas e impedimentos, pelo> 
que submette á. consideração da Cmnara. e seus supplentes, ua fórma elas leis em vigor. 
onde Jlrocnrou a.ttender ás c:onveniencias do Art. 3." Os delegados de policia. terão sob 
I>Olicia.mento da Ca.pital Fedem!, não pou- suas ordens inspectores, tant~ quantas forem 
:pan do o concu~o da com.missão de constitui- as secç.-ões em que se dividir '' circumscri.pl;Jo 
çã:o, legislação eju:'ltiça.,uem os e..~larecimentos policial de sua juri:;dic.tão, nomeados ~tt~ 
que poderia trazer• á elabora~:ão do projecto a pelo chefe de policia, sol) proposta do dele
au.diencia. do actnal chefe ele policia da tn.· gado. 
}lital. Pa1-agrapho unico. Os in~pectores sii.o im-

Alem dn. orga.uiz.."\t;ão get·al tlo ser>·iço, a mediatamente subordinados aos delega.dos Lle 
commissão do OL\.amellto propõe a crea~o de policia e -perante estes l'espoDSUveis pelo po
uma. renda com applica\:ão e.slle<:ial ao poli- licia.mento da. ~ão de sua jurisdicç..i.o. 
Qla.ment.o,desta.cando,do Or(~mento da. u nião Art. 4.• C1·ea.-se o C011)0 dos a.genteii da se
as verb.1.s que entendem com este assumpto, gurança publict\, rubordinado ao chefe de 
por lhe parecer que pela natureza local do polícia, qne os nomea1i~ e demitt ir-.1 livre
policiamento não deve estar incluída essa mente ; para esse corpo serã. e."\:pedido reg·u· 
des:peza. 11as leis que ue\·em r egular a receiin lamento em que, especi"licadas as classes, >e 
e a despeza de todos os Est..1.cios em geral. asseq:ura.rà o direito à prom~ão por bons 

Apenas ficará consignada no orçamento gerol ser,:fços prestados e como premio, quantlo :><: 
da. Republica a verro correspondente ;i. pa..rte ubrir vnça. no quarlro do corpo e n~ clas..-e 
com que a. União concorre .par~J. o ser"i~-o. em superior a do ag~nte recompensado. 
vi.l·tude de se acharem no Districto Feder-al At·t. 5. • O corpo dos agentes da. segm·a.nc;~ 
autoridades c repartições geL'aes a toda a com· publica organizar-se--ha c_9m o num~1·o .l\e 
muuhão brazileirn, devendo a municipalidade trezentos homens, sendo 010 paro. a pnmem\ 
concorrer com. metade das despezas a fa2er, á classe,. 100 para a segunda. e i 50 para a r.er· 
vi;;t& da natureza lo<:al. do :POliciamento. <:eira, podendo ser este quadro alterado ;J.U· 

OuVida a comm.issão de Iegisl~ e com nua.lmente pelo ministro do interior, sob 
pleno a.ooordo desta, a commissão do orçameáto proposta. do chefe de :POlicia, si a verba d& 
:propõe algumas disposições processuae5 ·medi· tinada. pela pt-esente lei para. o policiamento 
(1~." :ü,!·.~:;.;;.·_,, . .,, , ,,~_,,,, ;!, :,~:;~!rança. dos habitan· do Districto F!:deral deixar sobras e na pro· 
~.;. ..• ~:.. i'"" ;.l·t:}li'"'';"ci.v l• . .: ~::·::.: ~., ~·.1e se estão oorção das sobras existentes. 
desenvolvendo em 1'lrga escai::., a •.)-,:-, !;-ca de ~ Art. 6." O chefe da policia. ilistribuirá. 
OID.Í.SllÕes da lei que regula a. justiça. .!:.::: .:.;:.,.. os agentes }leias circumscripções policiaes • 
irícto Federal e do Codigo Penal. . e pelas secções, fixando, no regulo..mento que 
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expedir pam a execução da 1wesente lei, 
o numero de agentes que a cada circum
~cl'íp('âO competir, attendendo h den•illade 
,J:l, popnlaç:lo, á ext.ens;"io de~ta. bem cozno 
ás U.iillculdadr·s do policiamento em c.-i.da urn;J. 

Pa.m!!mpho nnico. Poderá o chefe da poli
ci:t mo1Jilis;~t· o corpo de agentes, (·onceutl·o.ndo 
ma.ior nnmero d.estes em v.lg·um:~. circumscri
p0i.o. qnando :tlgum facto de grnvidade exig·it· 
a presença. em n.lguma, de maior numero do 
!jne o fixado no quadro. 

Att_ 7.° Cacla delt>gado de policia terá um 
escriv-:io pa.m o serviço do seu e<wgo com ser
venti<t vít<tlicia e nomeado pelo <:ll~íe de poli
cia. sob [Wopost<t do del~gado. 

Art. 8." Ao Poder Executivo compete a no· 
mençftCI do che(e de po!icitt e tt este a dos seus 
:1.uxilia.r2s. 

Art. 9.• A 's ••utoridades confirmt~d:t~ pela. 
Drese.nte lei. como ús novamente ct·cad:ts. com
petem ns a.ttribuiç:'es já definiu:JS n;1s lei em 
vig-or. snpprimidos o cttrgo e as <tttrilJUif.ik:sdos 
subdelegados d~- policia, e cabendo aos inspc
ctores, na secção, as attribuiçõ~s dos inspccto
res M qua.rteírão. 

Pa.ro.grapho unico. O Governo, no reg·ula
mento que expedir, cor_\ificnl'á e$5:1~ disposi
Ç~íes, definindo as attl'ibuições de eatl:t mna 
das autoridades, de accordo com a nüY(I. dis· 
trihuiçií.o do ser•·iço. 

Art. 10. O chefe d<l. l)Olici:t terá. como 
a.u.xiliares lVt secret;wi:~. da. policia, ttom dele· 
gados, os quaes serão seus x·e]Wesent:•nte>, 
com tmhs as suas att[·ibniçõc.':<, n:t ,-.usencia ou 
qmtntlo pcn• ellc incumbidos de algum:t dili
gencia. 

§ 1.n Havendo de retirar-se da secre~ria. 
dn. policia. por qualquer motivo, o chefe de
signar-á um !los ,;eus ctuxiliar·e~ p:;r.'l suhsti
tnil-o. de modo que hi\í<~ &:mpre. nlli, um 
rcpresentant~ da polich• pa.ra <'I.Wclit· t\O ser
vioo pulJlico. 

§ ~ o E~ses cl:::legadDS auxiliues terão para 
o .ien· iço ao s::Ju cargo dollS escri Yãe5. 

Art. 11. Pll.Ul. ns despezas '" 1\lzel' com o 
policiamento do Di~tricto r'edeJ'al o Poder 
Execmivo di-<po·á das seguinte~ verb..'l-S t:om 
applicação ~speci;_tl e separadas do orçamento 
geral da Republit<1.: 

"l contrilluiÇl."i.o para o servieo policial do 
Distl'icto Federal. anmmlmente >viada pelo 
Congresso Nacion;.1.l ; 

T1) eontribuic,:áo de met-:l.de das despezas a 
fazer com o ~erviço, do concurso do poder m n· 
nicipal e IJaga pelo conselho municipal por 
semestre;. a começttr ; 

c) producto das multas por infracç:ão dos 
'Wrmos de segurn.nç-.J., C(lntra venções policiae~ 
e ilauças, bem como outras, cobradas na forma 
da. legislaç-:io em vigor ; . 

d) contribuições dos particula.1·es que quei· 
ra.m concorrer :p.wa. <'-ugmento elos agentes da 

segurança. nas respectí va.s círcu mscri:pçijes ou 
secções destas ; 

c} cnsb$ rlo~ netos judicines praticados pelo 
chefe e pelo~ deleg<l<los de policia. 
. ~lr•t. !4. Os_ e.-:e:rivã.es dos delegados de po

lJ(cJa percebemo as cnstu.s dos actos e termos 
.iudiciaes tlo seu cartorio, na fôrma do regu
lt\mento qnt~ o Governo fi~a antori2aclo a ex
pedir. 

Paragmpho. E:§t'S e.~c1·í>1ies p~cleriio ter 
u.jud<tntes e esc!'~Yentes, quando as neces
si(bdf).; do servi~o o exig-irem, reconhecidos 
pr,lo5 ll elegctdo~ e pag·os pelos esczhães. 

A ri;_ 15. Os Yenchnento:> dos clleíes e demais 
<l.ll tor·it!ades (l:l.l)Olíci<t do Districto Fedem! ~ão 
o~ determinados na tal;ell;l :tnne:.:a á lJresente 
lei. 
- Al't. 16. E" r\!~tabelecit!;t a cmnpctcnci;t da, 
p:Jiicia pttm o prep;tro e julg;qnentu •los JWO

~es~o~ no~ termos (\e se:;m·an<.:l c· bem viver, 
n<t liít' liltt d:t lei n. 203:3. de ~O 1le :;dcmhl·o 
de !Sil. 

At·t . !7. E' limí~;tr.la <L coln]JCtencüt da. 
policí:t. nos inquei"itos polici:~~" IHJ.t~t it 
lin·m :t~;üo d<L cu!Jl<t Ho., cdnws commun~. 
:is Lliligi•ncias policiac5 p<tm o t!e~cobri
mento tlos 1\teto~ cdmino~os ~ de Hl(t~ <"Íl'
Ctlmst;móas, devendo tTitn6mlttk. com lJt'C\'C 
rclatot·io. tlit-cctnmcntc. :w _jniz tla Jorma~o 
•ltt ~ulpa, com o~ ;uJius do cvrp<> de tldicto e 
indic;u;;To Llns t•·~r.~m1mh~~. touo:; o.~ esclare
dmentns colligídos. nct lorm;tdo art. lO§ 1° 
rh lei n. 203:3,- do ;!0 de scte1n1Jro de 1871, 
excepto na }Xtl'tl~ cleroga.dn pelo pre~ente :tr
tko 

"'_J\.~·t.lS.Cabei,acçli.oúu.jttSU('fl.,pUbliG'il.O pro
cedimento par:t a puni(~'io do cr-ime de 1\wto, 
s~m embarg-o ch <•xcepçiio do 11. l do § 2:' do 
tcrt. 407 do Codigo Penal, quttndo provocado 
o -pt•ocedimento offichl -por queixa escr-ipto. ou 
Ye!'lmJ. retlnzid<t n te1•mo, da parte oifendiuu.. 

Art. !9. O;; s~t·riços ~H:J.rg·o cta,policin no Dis· 
t\'icto Fed('ral, par·n o qual é C1'êadn. pela pre
SPnte lei~" ~·:::c1Jita com upplicnçüo especial e 
qne deYem ser saiisl'eit.o> -pelo ]t'O(lucto d~sa 
receit..t são : 

a) repartiç,ão da policia ; 
l') dt!igen c i~ policiae.; e conLlueçiio de presos; 
c) ltdg<ld:.t policial ; 
ri) Pflbrmados ch ln•igada policial ; 
e) cttsa de d<:ten,;ito. 
Art. 20. E' extíncto o 1ogar de official maior 

da secretaria tht policia. 
Art. 2.1. ReYo~am-se as uislJOsiç.ões em con

tmrio. 
Sala. das sessões d:J. connníssã o de orçamento· 

d;1. U1JDltra. dos Deputados. em 15 de julho de 
1892.-ll:fo•·aes Barros.- Lei:e Oiticica , relator. 
- ~lristides Maia. - Se~:ei'Ülo Viei,·a.- Al
meida No(Jucira.- .Dcmetrio Ribei;·o.- Leo
poldo de BulhuC$. 
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'l'nbella da despeza com o serviço da policia no Districto Federal 

C:hcrc 1lc policht ... .. .......... .. . , ....... • 
2 i)(·le;...rtttlo~ auxilün1cs do chefe .. .. .. ............. .. 

20 Delc,;atlos mt~ ch•cmnscl'ipr;ües .••.••. •.• ... 
~O Escrh·;ics dos delegados . . . . .......... ... .. . 

8 Delegados sull,lrl:;~nos .................... . 
3 Escl'iVtLes destes •.... ... •... . ..... ......•. . 

200 Ins1:>ectores nas secç,ües ................... . 
64 Ditos suburba.nos ... . . . ... . ....... ... ...•.. 

15:0000000 15:000$000 
7:200$000 14:000$000 
4:800$000 96:000$000 
3:600$000 72:000$000 
2:4oosooo lg,zoo~oo 
l :úO()!;'OOO 8:000$000 
I:SO~O 360:000$000 
I :001)$000 M:00()$000 

----- 648:200$000 

1 In»pector dos agentes .................... . 
50 Ag-entes ele 1~ cll\sse ... ............... .... . 

l 00 Ditos de 2' ........ .... . .......... • ....... 
150 Di tos Ll e teL'ceira ...........•..•......... . . 

Secretario ...•.... . ......... , ....... ...• . . 
5 Officitles .• ••.•... •.. . ••. ..•....•..•....•. . 
5 Escrípturnrios . .. .... . •••.. ............... 
7 Amanuenses ... . ........... . ............ . . 
v Praticanies ...• . ....•. . ..........•..•..... 
1 Thesonreiro .... . .. ..... .. .. ............ . . . 
I Porteiro ...............••................. 
1 C ou tinuo . ........... .. ........•.•. .. . . . . . 

l Inspector ............ . .. ... .. .. ...... .. .. . . 
I Escrevente .......... ... .................. .. 
8 .·\.uxiliares ...... .. ..... ... ....... , ....... . 

6 :Medicos ....................... . . . ....... . 
2 E;-crivií.es pttra os delegados auxiliares do 

chefe de policia ...••.••...............• 
Brigada ~liciaL . •....•. .... . ... . . . .. . ... • 
Casa de Detenç;."lo ...•..................•••• 
Reformados da brigada policial. ......... .. . 

· Diligencias policiaes .. . ..... .. .... . .... .. . . 

3:000~000 3:0008000 
Z:400.~000 120:000$000 
I :soo!:;ooo 1so:OOO$OOO 
I :200$000 180:000::;;000 

----- -:183:000.j000 

7:200~000 
4:800$000 
3:~0 
2:00JSOOO 
1 :200SOOO 
4:80~000 
2:0ooSOOO 
1 :500.)000 

2: 16USOOO 
1:000$000 

720$000 

4:800$000 

1:2onsooo 
24:000:i000 
18:0008000 
18:'200$000 
6:000SOOO 
4:800sOOO 
2:000.,~000 
1:500$000 

:!.:160$000 
I ;000:!;000 

720.~000 

28:000$000 

3:600$000 - 7:200$000 
. .....• •. 2.S72:69í~OO 
. . • .. . .. . 116:5008000 
. .. • .. • • . :30: 305~020 
. . . • .. . . . 50:000$000 

3:8808000 

· O Sa. PR.ESIDEXTE designa. para ama.nhã a Do projecto n. 52, deste rumo, regulando á 
5e,""llinte ordem do dia : concessão de a.posenta.doria. aos fuuccion(l.rios 

ta. parte (até ás 3 horas). Votação da,; se· publioos, de a.ccor(lo com o art. 75 da Con· 
guintes ma terias : stituiçii.o Fedel'al ( 1 ~ discussão ) ; 
·• Do pa-recer n, 21 A. approvando as eleições· Do JWQjecton. 43, deste a.nno, autorisa11do 
· rea.lisadas no estado do ruo Grande do Nol·te a..::tbertura do credito supplementar nece.so--a-rio 
_:a reconl1ecendo deputado 0 sr. Augu::to Sevz- pa1~.1 -p~tgamento do augmento de vencimento~ 
·1'9 de-Albuquerque:Mara.nhã.o, com Y<Jto em aos te!egrapllistas de 1•, 2" e 3• clas;;es d tt Re
'~parado· no sentido de serem a.nnulladas as partiç-<1o Geml dos Telegrapllos, de conformi· 
~~esmas eleições _( discusSão unica ) ; d<!.de com ale[ n . 20 de 30 ele dezembro de 
~::, :c;;DI) parecer n. 27, deste anno, cõnr.;;dendo 1891 (1• discussão) ; 
~~.senc;a..âo Sr. deputado Francisco Correa Fer· Do pro,iecto 11. 55, d€ste n.nno, autorisrmdo 
~l?~o para. tratar de sua ~aude ( clis· r. des1Jeza. no exercício corrente, da quanti:~ 
~~~~ca); .de485:215$ 1mra acquisiÇ;ão e_adt\pta!;.ãode 
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UJll predio para o qum·tel do regimento de 
cavalla~i~ da brigada po~icial, pam diligen
da.s l)Ollciaes e :para. varias obms no qmtrtel 
da rua dos Barbonos (2·' uiscu:=::siío); 

Do projscto n. ~2.5. tt}lpt·ovaQdo, n;o pal'te 
que comlJete l1.o Poder Legish\ti v o, o contracto 
ce!el1rado em 3 de feYei'eiro ele 1877 entre o 
}linisterio do Impei'io do extincto re,o:rimen e o 
Dr. l~aulino FranlJin do Ama.ml (Barão de 
C;.Lnindc), pura. o alargamento e prolongamento 
da rua. cte Gonçalves Dias, d~de a ru<t Ü<\ 
Pr:\inha ate ao largo lltt Mãe do Bispo. em 
ft·ente ao m:'r ( 3" discussão) ; 

Do llt'Ojeclo n. 44, de~te anno, aui.Ol'isamlo o 
goret·no a. CO!lceder }Jermi8:s;1o :t Comp<1nhia. 
:-Io1;y~tn:L df\ E>'-tmthls de Ferro pam wnstt•uü· 
Hlnn Iínlw. fet·r<•a dupl:t d:t estaçiio da. l~es:s;.tco. 
ao porto dC:'. Santo=- {2" discn&;ão); 

Do pt•ojecto n. 50. de~te a.nno. a.utot•isando o 
;ro,·crno a oonc:eder íd~ meze~ de lícmça, com 
O> n•S1WCti\'OS Yt!ndmeJltos. no Dt•. )!unoel 
Siln1. Mal'rht, .iaiz üo Tl'l!Juaal Civil e Crlmi
H:tl. pat':\ Imtar· de i;UiJ, S<1.Ude (cliSCUS:'[O UllÍCiJ.); 

Do prQjecto n. 4G A. dando providenci:ls so
lm~ ns promoções de i de ,janeiro de 1890 
(2• cli~u~si:io) ; 

Do projecto n. 57 A, dc5te anno, pt'olübindo 
a. couct'ssão de ho!ll'ns nülita.re:s de ofll:cia.l de 
terra ou mar a qualquer cidadão br•tuileit•o e 
il:i outrM p1·ovidencias (l~ discussão); 

Do prqíecto n. 15 A, tle 1891, jttlga.ndo 
digno de ser tomado em consideraç,;i,o o pro
jecto n. 1 G, deste ai1no, creando o logut· de 
conferente 'Xtra as slllJstancias chimicas nas 
.alfandega.s de 1~ e 2" ordens (l" discussiio}; 

Do projecto n .68,I"Nluzindo <t um sü os qua
dros de oillciacs C<·e:<dos pelo regulamento de 
17 de jan:::iro de 1874. (<n't. ;2g2) e pdo dect•eto 
n. S de 21 de no•·emhro de lSS!J, com ;l deno
minação de-Quadro e::dramlmert\rio-(1" dis
cu>São): 

Do projecto n. 59, concedendo ~~ Compo.
nhia Piscatoriil. Sul-Americu.na os ii1 YOL'P.S llo 
art. 3• §~ 2'' e 3' do regulamento mm1dnn(lo 
obsern~r 1)01' deci·ato n. 8338 de 17 ele dezem· 
bro lle 1881 ( 1n discnssfw); 

Do projecto n. ~L deste o.nno. isent:tndo dos 
direitos de inpol'ta\ilO e expediente todo o 
maierial e mac!linismo clrstinadosá constt·uc
çii.o da ~abrica de Tccklos Paulista, na co· 
marca de OHncla, estado de Pernamlmco( 1" dis
cmsão); 

Do projecto n. 53, concedendo i~enção de di
reitoo de importaç,.1o. excepto~ o de-Expedi
ente,-1lat·a. os m<tterines destinados ú. illumi
naçii.o <lePimcica.ba, em S. Paulo. contmctada 
por Luiz Vic.;n te de Sousa Queiroz ( l" (!iscus
são); 

Do ·:parecer n. 28, deste anuo, indeferindo a 
petição dos eommerci:tntes e imlustriaes do 
Rio de Janeiro contra o imposto do iitmo· 

Co.m~ro. V. IU 

creaclü P<'h\ lei n. 25 de 30 de dezembro de 
lSQI (discm:são unica); 
~" disetw;ilo llO pi'ojecto n. 29 A, de 1891. 

(llo Sena.do) determinan{lo que o magistrado 
que for ~po~entado em conlurmidade d<t Con· 
stitui~oão e leis vigentes t~lll direito desde logo 
i~ perce)h;ão do;; ,·enciuwntos que lhe compe
tiram; 

Con.tim!a•:iio d~ 2" discmsfto do projecto n. 
42. deste r:.nno, ;Wtol'is~cndu o governo a emít
tir atá lOO.OO~:ooo;:; em apolice;; de ZOOf; a 
1 :OOos JXU';t emprestimos ús em prezas indus
trbes existentes na RepulJlíca; 

2" díscus:;fto <lo pt•o,jecto n . 72, deste anno, 
ft:x~ndo a. for~·1 naval par;1 o <J.nno tl.e L893. 

2" Jlnl·k~ 1.:'t.s 3 hmas ou ~ll1tcs} : 
Continuil•:io ela :3• di;cu5>i.'ío elo projecto 

n. :2:3 B, fixando as iul't;:lS <lc terr-•• 1mra. o 
·~rmo du 1 so:1 : 

I" dí~~U$5úo · do projccto n. 10. isentando de 
direitos üc illll1nl'ta~ilo e {•x:petUente todo o 
meteJ•ial e Jlw.cllinismos de;:tinados it construc
<,:fio da [tlJrka de tecid,Js <h~ Companhia )Ia
nufactora Fluminense. situada em Nit!leroy, 
no est:J.dü do Rin de .JaneiPo, e m<tndu. resti
tnh· o~ direito~ ponentum cobrauos ; 

2" disctl5:lil.o do p<'Ojccto n. :w. dec!a,rando 
sem efi'ei to os dee:r·etos de 8 e Zô dezembro 
tle 1890, que lLlJOsenüu·~m os Drs. Cincinato 
Pinto da ~i!Yn. e Tliomaz de Aquíno Gasp8.l' 
!lO$ ca.rgcs de ~eci'etario e mb-s~crctario da 
Faculdade de }Iedicim~ d"' Bahiu. e reíntegr-<.t
dos os mesmos funt-cionarios ; 

l ;' discus:f~o (lo projecto n. 24, deste anno, 
tleterminando qne o impo~to ele rumo sô sera 
e:o1Jrado 1nl<t 'Cniii.o tlos e;:b.dos que 11ão esti
verem org:J.ni~allos; 

Continuação dn. za dismssão do projecto 
n. 28. reibrnmndo o ph\no geral do orç:tunen
to d<1 Repuulka e cleéel'minando o modo de 
org;cnisar ;1s leiB cta reccime cle:>pez<t lJUhUcas; 

:3·• di~cus~ü:o do projecto n. 247 A. do Se
natl o, cremulo umt~ escohl tle machlnistas no 
e;btlodo P~11·:'1: 

2·• (Us..:u&oilo tlo pm.lectou. 41, autol'isandoo 
;rovel'no a. CO!h:edel' i Cúm))tmllia Ft\bril ln
dnstt·itt! c Constt·uctol';t os mesmos üwore.;; 
concedidos ;t Compa.nllia Inclnstriul de Cal e 
?.>Iarm01';;s <le c~u-n.ndtt.l ry, !loje Companhia 
Pt•ogresoo Iudustrial de Caramltthy; 

Discussão nnk[l. dos seguinte-::. pro,jcctos: 
?\. 62, coneell;:ndo a. D. Tlierez<t Floren· 

tina. de CanütHce, irmã do c<tplii!O de f1•agata 
Francisco Fl.'tvlano rle Cantali<.:e, mot•to no 
n<1ufrngio do couraç;\do Snli;nr;c~, uma pen
~iio aqui valente no meio.~oltlo d<trjuella paten
te, se~undo a. tahella actu<ll: 

N. ~60. ü-.1nsfel'indo parn::\Ial'~n. Euridice de 
Araujo Neves a p~nsiio cll~ 21~700 ~nensa.es, 
que ]Jerccbia $Ua. f<lllechh~ mu,~, Carolma Leo
poldina de Araujo Xeve~; 
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N .. 54, concedendo a D. Henriqueta Car
neiro ele Mendonça Fame, vi uva do Dr. An
tiocho elos Santos Faure, uma penão mensal 
.de 200$000; 

N. 244, elo anuo passado, elevando a 50$ 
mensaes a prnsão ele 73~500,que. independente 
de meio soldo, percebe D · Joseplm Mattos 
Pinho ele Castilho ; 

N. 253, autorisando o governo .a mandar 
paga1' o meio soldo vencido e por vencer a D. 
Maria Joaquina de Albuquerque, viuva elo 
capitão Laurindo Jose cb Silveira., D. Rita 
ele Cassia Smwes, viuva do capitão João An
tonio Soares, e D. Isabel Ho:ffmann, mãe elo 
alferes Henrique Ho:ffmann ; 

N. 61, revertendo a D. Herundina Maria 
Ferreira. Cavalcanti o me1o soldo e pensão que 
percebia. sua mãe D. Virgínia Zenandes Fer
reira, vi uva elo major' do exercito Pedro Af
fonso Ferreira ; 

Discussão unica elo projecto n . 67, conce
dendo licença, por um anno, sem vencimentos. 
ao Dr. Sebastifio Jose Spinola. de Athaycle. me
clico elo exerci to; 

Do parecer n. 145, resolYendo sobre a pe
tição de Joaquim Alves Ferreira da Gama e 
.sua mulher, reconhecendo a. incornpetencia do 
Poder Legisla ti v o para fazer nomeaçi'íes. 

Levanta-se ê~ sessão ás 5 horas ela tarde. 

46·' SESSÃO El\1 ]6 DE JULHO DE ]892 

Presirle;ici.:L do Sr. .Joao Lopes 
(1' vivC-J?l'Csidenle) 

Ao meio-dia. procecL~-se i1 chamada, á qual 
respondem os Srs. João Lopes, Azeredo, 
Atllayde Junior·, Pauh1 Guimcwães, Ctwlos 
Campos, Uchôa. Rocleigues, Inclio do Bra.zil, 
Cantão, Pedro Cllermont, Matta Baeellar, Au
gusto Montenegro, Costn. Rodrigues, Casi
rnil·o Junior·, Rodrigues Fermmdes, Henrique 
ele Carvalho, Ant'eisio Fialho. Nogueim Para
naguá, Nelson, Pires Ferreira., Bezerril, Fr8-
tlerico Borge:3, Jose Bevilaqua, Gonçalo ele La
gos, Nascimento, Almino Affonso, Amorirn 
Garcia, Epitacio Pessoa, Pedro Americo, 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Tolentino de 
Carvalho, Gonçtllves Ferreira, Joaquim Per
nambuco, André Cavalcanti, Raymundo Ban
deira, Pereira de Lym, João de Siqueira, João 
Vieira, Luiz de Amlracle, Espírito-Santo, Bel
la.rmino Carnr ir0, Theophilo dos Santos, Oiti
cica, Corrêa de Araujo, Ivo do Prado, Lean
dro Maciel, Felisbello Freire, Paula Argollo, 

Tosta. Zama, Garc'ia Pires, Marco !in o Moura' 
Severino Vieira, Santos Pereira, Milton. 
Francisco Soclré. Dionysio Cerqueira, Leo
vigildo Filgueiras, Barão .ele S. Marcos, Se
bastião Lamlulpho, Horacio Costa, Fonseca 
Hermes, Nilo Peçanlla, Virgílio Pessoa,França 
Carvalho, Ba.ptista da Motta, Fróes da. Cruz, 
Alcindo Guanabara., Sampaio Ferraz. Fur
quim 'Werneck, Thomaz Deltino, Antonio 
Oiyntho, Baclaró, ·Pacifico Mascarenhas, Ga
briel ele Magalhães. Leonel Filho, Chagas Lo
bato, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, 
Lamounier, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel 
Fulgencio, Aristides Maia, Carlos das Chagas, 
Domingos Rocha, Costa Machado, Domingos 
Porto, PaUeta, Ferreira Pires, João Luiz, 
Francisco Glicerio, Cesario Motta, Moraes 
Barros, Carvalhal, Mursa, Paulino Carlos, 
.Costa Junior, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, 
Almeida Nogueira, .Julio de Mesquita, Brazilio 
elos Santos, Fleury Curn.clo, Leopoldo de Bu
lhões, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de M.r.ndonça, Marciano de Magalhães, Edu
ardo Gonçalves, Fernando Simas, Schmiclt, 
Pereira da Costa, Alcides Lima, Cassiano do 
Nascimento e Demetrio Ribeiro . 

Abre-s8 a s2ssão. 
Deixam ele comparecer com causa partici

pada os Ses. Bernardino de Campos, .João de 
Avellar, Justinianocle Serpa, Jose Avelino, 
Miguel Castro, Retumba, Jose· Mariano, Meira 
de Vasconcellos, Pontes de Miranda., Oliveira 
Vallaclão, Seabra, Arthur Rios, Urbano Mar
condes, Manhães Barreto, Viriato de Medei
ros, Jacques Ourique, Mayrink, Jesuíno de 
Albuquerque, Malta Machado, Alvaro Bo
telho, Gonçalves. Chaves, Corrêa. Rabello, 
Gonçalves Ramos, Ferreira Ra.bello, Lo
])es Chaves, Aàolpho Gordo, Angelo Pinheiro, 
Rubião Junior, Carlos Garcia, Lauro M uller, 
Lacerda. Coutinho e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa partici
pada. os Srs. Martinho Rodrigues, Rosa e 
Silva, Juvencio de Aguiar, Anniba.l Falcão, 
Augusto de Freitt1.S, Villa Viçosa, Prisco Pa
raíso, Fonseca e Silv<L, Cyrillo de Lemos, Al
bel'to Brandão, Oliveira Pinto, Joaquím Br·e
ves, Luiz Murat, Erico ' oelho, Lopes Trovão, 
Vinha.es, Figueiredo, João Pinheir·o, Jacob da 
Paixão, Ferreira Brandão, Costa. Senna, Ame
rico Luz, Monteiro ela Silva, Martinho Prado, 
Domingos de Moraes, Cincinato Bl'etga., Victo
rino Monteiro, Borges ele Medeiros, Assis 
Brazil, Thomaz Flores, Homero Baptista, Ro
clm Osorio e Fernanclo A bott. 

E' lida. e posta em discussão a acta. 

O Sr. Oiticica- Sr. pri'Sidente, na 
publicação feita no Diario Officia/, em relação 
ao projecto n. 76 ela commissão de orça.mento,. 
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b;J. um eng:mo de uma lettra no pn.r·agra.pho 
uuico do art. ~·. 

&\lllu publicada a p.'\la.>ra. modi;íw r:i ,qu:mdo 
deve ser corlificln·ci . 

Comprehendc·se que a palavra I<~Odi,fico;·á 
dn.ria. <tO govel'Jlo a faculc!ade de alterar as 
disposiçõe$ das leis em vigor. :w passo que :• 
pala.vra codificani obl'iga o govemo <" não ;;e 
atr:1st:w das mesmas db:posiç·ões. 

Pe<.:o, pois, a. V- Ex.. S1•. presidente, CJUC 
mandefttZer a rectiticação no DúuifJ Offici :l. 

0 Sr~ . PRESIDE:'\TE - A recl.amaçii.O do nobre 
deput:ulo serti. attett:liciR. 

O ~l·· FL·nn.ci,..co "\7 ei::;a.- St·. 
pt-c>itkmte. na :;c~são de L10n tem. tttí:'•; :t vot:~· 
~o •lo adclitiVD tla itln:::trad;t t:ommiss~.n tte 
lef,'Í>h~<;:io e ju;;ti•;:t que :lppl'0\':1\'a " ·" :tt:tos 
do :.(•)YCl'OIJ t·d;tth·o,: :lt!S <ICOlllf!.CÍIIJí:III,IIS tl" 
10 tin abril. e11 \'i ri il me:;a 11111:~ tiPd:~r~H:;'i•.l •I e 
vo!Cl pam :>~1· in~eritl:~ rm actA, m~ J;'•t·nnJ. do 
regiment(l. Lentlo, [lOl'ém, ILQjc. o m.vir, O/fi· 
cial. wjo que não fbi inserida e~sn •leclai'U.çiio 
do vvto e V. Ex . teve a ;;cntil<>z,~ de llll! in
fill'lll:•r qu:' nf10 ma.nü~1u in:rel'il·:t na :LCta. 
port)Utl ~ issCI oppunha-se o ;~rc. Hi(i llo re· 
gimento . 

Sr. pre~idente, em bom de impot·t;tnci:l np· 
p:1rentemente Sr!t:l.mdat·h1., o assumpto invoh·e 
uma qu~tilo de })r incipio~, e por isso })e•:" li
cença a V. Ex. 1J:ll'<t declô'l.t~L·l' que, tr;buta ntlo 
o respeito que de\·o :t sua cluph autol'ida•le, 
mor;tl e legal, tenho a opinião contraria à 
decisão de V. Ex., qne se me n.fignl'a. contra
ria :w pensamento da disposi<"iio do no~o rll· 
gimenco. conta:arh~ aos principio:; fmHlarncn
tae.<> do ~gimen que nos r~>.ge e mais ainda 
cont.rnria aos prececlentes e.~t.abelecidos nesr.a 
casa. 

A minha dedaraçii.o de voto, Sr. pre$ldente, 
é a. seguinte (18) : 

Y. Ex. rundou-s~ no art . 166 de regimento, 
mas peço ,·enia para. d izer que esse artigo 
não me pa.rece ;~.mp:t.rar a intelligencia que 
V. Ex. tleu-Ihe . Diz o cítadoM·t 100 (ta) : 

"':-ienhum deput.<ulo poder·<\. protest.;.'tr, por 
esceipto ou <le pa!avr:t, cnrw·a a üecisão d:\ 
Camm't\; podcrà, pot•em, inserir nus actas a 
sua der·l:tr:t\d.O de veto, apre>ent. .. ndo-a na. 
me;:ma. sess:"io ou na subsequente, sem ser 
mot ivad,•». 

E' ne;;ta ultim3 phra.~e que se fumla Y .Ex., 
mas t:tmbetii e nello. l'}nc me iJ:l~e io p~tr:t tli~
cor\lat· da dcci!>ó1o c(((t\a ~ d:1 r1ual)·ccorro do 
V. Ex. p:m t Y . Ex. 

A i ntc!lig-.~nci:t •lada Jll'Oh ihiniiO ao •lt'pu
tado de tl:tr :u; t·:~~.-1{.'~ •lo ~crr pt~o<.'t,limcnto 
nflo ~-· ,.,~t•.hma com ·)~ r•rind pio,; da int.ei.t·:.t. 
lih~t·clath• n:t m:1.11il\.•sta•;:i.o tlc pcn:': LilH~Ilt ll; o 
qne o l'l:;.:'inwul." qni~ c é t!\' itl~>n l.c tle ~u:1. 
pt'OIJI'i:t !<!r.t.t•:t .. r! que ua. nw~ma sc,-,;iu. ou n:t 
s.~:!ltiute. "rlcpur.:uln r11te l'( . .>f!lll!r qtw :;!.'ja ÍJL
:;ei·ida :t :>11:~ thoclat·;u;ão dr~ \'Ot~• n:ío ,.Pttlnt 
fazer· um h!llgO tli~clH'';o :;olll'l~ um:t qu!!st.ão 
jâ deeididn., r.oumndo inutilmente tempo :i. 
C:Ul1<H'0. . E..;W C 0 fllll ,j;·L •li:,:pOSi•,:itO l'L•f: [ IUCI1· 
t:~l que··:>c d eYt! ~nten<ler. rt tmnto n. limd:t
mentaçÜ.Q na t r ilmna. Em t'1:!l:.v;ilo. porém. á 
pt·ohibi~·ão de d(;,•clar:u:ão de voto IM' eseript.o 
c fundamenta(h~. c lnsusr.cntavel tal intelll
gendt\ d:1. di:>posit;tlo rc~imcntnl. 
- Conheço leis. rt•gu!a.mentos e até constitui
<~~es em que se exi"e dl'· runccion:u·iu.". ,juizes, 
e mandatariw •~ olJt·i.~;l.<~1o dtl clizerem e .f.'un
,ramentarcm " mziio elo sett procedimento; 
mas a pt·ohibiç;io dessa faet:lüade e uma cou.~ 
singnlar. que n.tuCl\. E\ liberdade (1e:.t:l. t1·íbuna 
e mesmo o tlireito do cidadão, que t em i1 ple
n:~.laeuldade de ma.ni~lest..'U' o seu pensamento, 
tle;;<\e que com i,.:;o ni.i.o Yoí. contt'õ.wiar os pre
ceitCIS leg-;.'teS 

E' tilo respeihwel e tem sido t ão respeitado 
c·~te pt-incipio desde longa. dat1-, que os_ ~ro
priO:> reis :\.?solutos. a.qt~ell~ rt.n~ se dlztam 

Declaro que votei contra. o :\dditi\'0 úa repre:;entH.l.lt~ ue wn rhretto dtnno. a. ue se 
commissão tle COn8tituiç.it.O, legislação e justi· ju!•rJ.vam a. lei v ira sobre <\ tena, 1i. Ex. 
ça. appro,·ando os actos (lo governo rel;\tivos 0 ~be, sempr<: que promulgavam tlecretos e 
aos acontecimento> ele lO de abril i! oonst<•.ntes leis, 1~\Zi<\nl-:lS precede!' dos fam•Jsos p~·eam
dos tlecre.tos de 10 e 12 do mesmo mez, prin- hulos. que outra. cousa não eram ma.is.do ctue 
cip.ll.meme por que entre esses (lecretos ha. :~. exposi~üo das r<'IZões do s:m procedimenw, 
alguns ma.nift!stamente cont rar·ios. a Constit ui- os motiY~ de sens actos. . 
ção, que, em ter mos expres;os. determina, no Durante a dictadu:ro do governo r~publt
art. l:){) § 2•, que u governo, 'lnr-J.nte o e:stado cano entre nós, ella, na plenitude de todos Oil 
de ~itio.se restrinja, nas medidas de reprês~ão poderes, le~islati>o · e ~xecutiYO, _nunca. , se 
~te a.doptar ·contra as pessoas, à impor a pri- julgou disp~nsada. de dizer as I'l\Z! Je_s _d~ ~eu 
sao e o destert"' . p !"'C€dimento. Dahi ..-ieram as notabllisstmas 

Sala. das ~-sões, 15 de julho de 1892.- exposições de motivos ele que o governo p~· 
F,•<t llCI$CO Veiga . vísorio fazia preceder os seus deGretos. Alem 
_Nii.o vejo, S1'. presidente, qm~l a incou,;e- disro, os preced~11tes da casu, si ~utorisa~_al

IUencia de semelhante l'eclama(ãO, que, como guns o procedunento_ de ':. E;-:.' outros, e 
V. Ex. acablt de ouvir: não tem outl'O fim si- em p:ran<le numero, :.a~ contrar 1os. . 
não resa.Iva.r os meus escrupulos de ex:acto Si V. Ex. t·ecorrer aos annaes:.. encont~ 
CUJnpridor da constituicão da Republica. um grande numero de declaraçoes de ~oto 
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feitas por di>erso;; deputados sobre differen- Em todo o caso, reclamo contra a de~isão 
te:s assumptos, flmdamentando as razões do por não me parec~r que ella seja consentane:\ 

-.seu voto; e nem se comprehende que a um com a lettra e o espirlto do regimento e por
deputado não s~j<O Hr.ito dize!.' a l'O.Zão do sett que IJÕde ter muito maior importanda, con
modo de lJrocedel·- E ta.nto é insustenta.vel forme a occasi[o em que venha. a ser appli
-esta opinião que. si este rosse o fim da<lisposi- cada. 
ção do al't. 166 do l'egimento, este fim e3taria · Entretanto V .Ex.. e a mesa tomarão ou não 

'burla.do desde que me é licito estar aqui re- emconsideraeão as observações que acabo !le 
petindo,eeru mnitomaiornumerodepitlavras, faze1' e comasquaes cheguei ao fim que tinhn 
as razões elo voto que dei. Portanto, nem 1}e· em vista. (J111i~o bem). 
ran_U:_os b~!lS principies, 1~em perante a. ~s- 0 SR. PRESIDE:\'l'E-A mesa toma em toda 
postç~o re-<mte11t..'tl, nem.p~r-.1nte a bo:t razao, a consideração as palav1·ns de v. Ex. 
pe:rmtt~a. ,. ·_Ex. que o dtl-(O.. p~de s~stel}tll;Ne Como já tire a honra de informar p;n•ticu
~ m~ell~!;~nc1a-:-q"u~~no de1~utaüo n:w e l~c~~ larmente ao nobre deputado, a sua, declam-
1,Lzei !Ltn.t decl.u.\ç.to ~17 ' . o~o fun~ameutnd.~: ção de YOt::l foi de~'olorida po1· lbrça do que 
co.!~? en ·~nuer. T~~1to ~ ~~,_.u~t~!1Ü\\el que_, por ispüe o n.rt. lGG llo regimento, que Y. Ex. 
m.tl~ ([Ue a me~a qucu.t, lhtO ten~ melO de me;;:.mo ll.robon de ler . 

. ob~b~· que o~d!ll1~1;:ttlo,~sa.n~o do tne1~ de que ~· possível que a llisposição desse artigo mio 
ora l,tnço ~ao, ;cnlm repetir e~. voz. ulta_~ se.]:t ;t mesma confot•me o modo de pen
mesma decl.tr.~~<LO que . mandott .t ~ne:;a., polc sar de V. Ex.; certo~. emret<J.nto. que'' úe

.·que 1101' ~t:t lort_lln. ter-..t <'lttt. de Ú\ZCl' _pade cisão CJUC. eU uei e (le inteiro ttCCvl'ClO COI\l a 
·dos tumacs. Que unport<l <~ mlm que delxe de inteli"'encia ao me:;; mo a.rti<ro demm niio ~~·~o 
~~:_u~-:.~r mt neta ,~u~~(~O _o fim, que tenho e~ l!om'<~clo de.Putarlo Sr. )Iatta~~Iacllado. qu;<ndo 
'\t~t..'Le,da= t!l:w· .n.td,tçtto . ;w~ !neus ~onsü })t•esiuente da Camara, como o actual lll'e>i
tumie~ ::pllc:tn.do ~meu Pt_ocechmento: Des- tlente. 0 Sr. Dr. Bernardino de campos . 
. de que e; ... a. ~~phcar, .. o fica ~xarada. nos anna.es, Sem pndel'. de prompto. dtm• 0,_ a.nna~>. 
tenho s.ttrsleLto o me~1 dcstdcratwn. como y _ Ex. acaba ele íitZr:'J', lembl·urei, 

t.Ias, Sr. :pre;::idente, faço esta redamaçiio p:lr úemplo. uma declaração de voto do Sr. 
tambem,pil.l'a que s~ fil'tne umo. regra melhor, tleputaLlo Feliciano Penna, de,olvida pelo Sr. 
mais consentanea com os prineipios do nosso Ma.tt..., Macllaclo por estar motivada., e ontl:a 
·1•egimen ma!s consentauea com os precedentes dechwação do Sr. deputado Bevilaquo, llem 
e com a lJoa razão. mesma ra.zão devolvida pelo illustre presidente 

Para. :làcilitar a Y. E::c.lembrarei,entre ou- desta ca:sa, o Sr. Dr. Bernardino de Campoo. 
'tt•os, alguns exemplos em contra.rio ã decisão Em todo caso, se o nobre deputado quizel'_ 
· dada,que encontrei nos annc.es ao entmt' nesta poder-se-lia submetter em occasião opportuna 
casa. este caso á consideração da cama.ra que pooe 

Na sessão de l ele agosto, o Sr. Santos Pe- da1• ao <trtigo uma interpretação mab eon
reira manda :1 mesa, para ser inserida na sentanea com o lnQ(lO de pen~ar de V. Ex. 
acta uma deelarac;ão de voto na quo.l declara Por ora mantenho a decisão p1·oierida. 
va. que votant contra o prQjecto de incompa
tibilidades por julgai-o contrario á Const.itui

· çitO. 
Ka sessão lle 8 de a!:!osto do mesmo anno o. 

O Sr. Pe1~eira L-vra- Sr. IJl~· 
sidcntc, pedi n. palana prtl\;· reclo.mar C•),ntJ~ 
uma. inexactidão da act11. publicada no .D:(Ii~~ 
'.lo Cm:tn~sso, que me ckt como auset:re nn 
ses~o de hont~m, qu:J.ndo a Yerdade e ~ue 
assisti '' toda n. sessão. 

Sr- deputado Mar~iano de Magalhães em re: 
lação ao bauim~nto do ex-imperador, decla· 
-rou, que >o ta vn contra o mesmo pelas razues 
que enumerou (111): Ningue.m mais p~dimto a palavra, é <tllP!'O-

Na. sessão de 23 de dezembro.hou>e tamhem Y;tda a itcta da sessrio a.ntececlente. 

PRDlEIRA Pl1.RTE DA ORDEM DO DIA 

decla.ração de voto oiferecida e assignada por 
diversos senadores e deputados, quanto ao re
querimento pedindo a-nomeação de uma com-
-missão que apr2senta.sse um projecto reorga- __ 
nisaudo os estados.i.gualmente fUllllamentacla, O SR. PRE5IDEXTE-~a~ ll~Tenclo munew 

.e todas ellas foram inse1·idas na acta. p<u-a se votar as mater1a.s mdtcadas na ordetll 
.E' lXm. interpretaçã.o. rue parece, que se do dia_, vam_os entrar ~1:. . :!l'l 

:pode dar ao regimento. 2" il1scussao do -pr~o.Jecto n. ~9 A, d?_l~v · 
Nestas condiç-ões. como jã. disse, appello de (do Sen:ldo), determmando que o maggtrado 

v. Ex:. para V.Ex. mesmo, certo de que ngo I q~e i:O~ aposen_t.:•do_em conform1d?-d~ d;t C~ 
tenho empenho em que a min11a · decla.raçao l st1tmyao e lel~ ,'lgentes ~m dnoetto dei! e 
de voto fique na act~, p:>rque ello. ficara nos logo t~ -p~rccpçao dos >enclmEmtos que 1 
.a.nnaes e o meu ftm estar-d. conseguido. competirem. 
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~inguem pedindo a }la.lo.vra., e encenatlt\ a 
rli~ussftO , e <ttlill.(lu. a votaç-iio. 

Contínuaçü.o (l:J. 2' Lliscuss;'io elo Pl'Ojacto 
n. 42 dest~ anno, autm·i~ando o ~ove.mo a 
cmittir ;\tê 100.000:0008 em <tpolices .. de 200::; f\ 
1 :000:), para emprestímos <i.s em prezas indt1S· 
r.t·iaes extstentes na. Re1mblic:t; 

continua em discus&'io o art. 1•. 

O Sr .. A .. lc-i.n<lo Gua.naoarn
Sr. presidente, si niio é sem constran~imento 
r1ue entt·o no debate de nm a~umpto tiío 
:tlhei<' às minhas co~itac;.:íes ha.bituae,-, pt•in
cip.'l.lmente depois que<\ C.111lill<l já, ouviu n. 
p;t!a.\1~\ de oraclol'e~. cu_i<t 3.lltoridatle ucsr..1s 
rtnc~tc.es elln. estú. aco;;tum:ul:• a. a•·at:.u·. ê. 
JM' outro lado. com cei·t<\ :<atisfl.tcç.i.n qm• r) 

lit~~·. porque não po:::;;u tleix;u- de :J.lc~r;t~u·-me 
Yendo que, afinal, :l.brimos mão das preo~cu
pa~-\>e8 partirlarias. que a til ag'Ora no:;: teem 
~-eparndo, pm~t attenllermos a que;;tcje~ que 
ímcressmn realmente à. Yida lln 1~1 ir.. 

Ao;; espíritos menos retlectfd<JS ji~ S:? impt're 
de modo iuilludi't'ela necessidnde' de se lle.<
viarem os podere~ publicos do campo ~~tet·il 
üa:; re<.:onvençües partidarias pal'a a es
plt·3m superior em que p;tít'<l.m, reclamamlo 
:'(>luçues os gr:.wes problemn;; ecom•mico5 e 
fi~an~eiros que a~nen\'am o futuro do paiz. ~i 
n:to iorem re;solvtdoB em tempo. (Apr;i<cdo$. ) 

Sem ôlUtorJdade e sem com}>etencia •.. 
O SR. OtTICICA-Niio <1.poiatlo. 
O SR. ALcr:-;oo Gt7A:-iAU.\lU ••• par-:\ elnci

\lar estas 11uestües, nií.o me posso, toolaxin. 
inrt..tr a trazer o meu concur:::o ao seu estndo, 
especialmente porque n.s minha .. '> resp..)ll:l~thili
rlades de homem publieo me :tconsel!tam . :;:i 
não impõem, o dever de coopet'\\l' parn que a 
tlirecc,,.1o .política. elo paiz se accentue n~te 
,:entido, correi;)_)()ntlendo, dest'nrte, ús nece>~i
•lndes reaes da na~:ão e ó.:> tllta.s conveniencins 
cl:t Repllblic..i. 

'Xão ê possivel que a nação continue a. viver 
sr1h a pressão de ameaças constantes, que. 
impondo ao governo a obrigação de velar MSi· 
Juamente peh manutenção da ordem, pl'iva-o 
de enfrenta.r e re..."'lver as graves questOes 
que se lhe antolham. 

Quando medito sohre os successos políticos 
~e~tes ultimostempos' pasmo de ver as :Pro-
1undns alterações que teem soffri<lo as incii
uaçües e os sentimentos dos homens q\te t eem 
responsabilidades publicas. O Brozil atraves· 
sou longos annos de absoluta paz interna. Os 
velhos pm-tidoo constitucionaes alt~rnada
mente so.trreram :POI." longos annos os travos d<t 
opposiç.:1o, não raro por von~1.de exclusiva do 
sol>e1-ano dissolvendo ca.ma.ms onde as mo.iorias 
atrecta.s a.o potler preponde:r&l"a.m ; e no em
tanto, jà.mais tentaram elles readquiril-o pela 

forç:~.,niio _:pa.~s&n~lo as suas revolu~.:Jes de méra
ueclamaçao tle JOr,naes e rnanitestos.. Vej(}· 
ngo~:t un~a completo<\ murlanç<t de tendencías. 
e de lmb1tos; ea. todo~ os espirit~s o que vae 
pn,reoo!ldo curml e que og despojados do po
der hOJe retomem-n'o amanlti'i. ,·iolen.ta.mente _ 
p~rpetuanclo _ as~im um<J. l'Od:~ Yiva. ele sedi.:. 
<'oes e t!e agttaçoes tumultuarias. que cadl\ 
Yez mat~ l~ndo c:a~·arit a m ina. o cle::crerlito. 
o. de.%rtuc;ao ~o pa1z c das instítui(~1es accusa
dns d~ serem unpotent2" p;11-:.t citnentar a p.-z. 
(il/JO:wlo$.) 

O SR. Br::r.LAJt~nxo nr: ~1Exnoxç,\. llá. um· 
u.pal'te. 

O :-n. Ar.ci :o;oo GU,\:'\.\D.\r...\-Deixe-me dir.er 
:\V. E~ . ~~~~ po"-;;o li~llar n:-:sirn . A questi'io
quc n~:tt:> cltvttltl n C:J.mn.t-:.L dos Deput:ttlos, é o. 
f[Ue:lt•ro do.• C:'t.1.t.lüs •. P1mi~1o.<.) O.< que tlc.~· 
cm~un tlo poder lionten: nao :>e conlorma.mm 
l':Ot.n .:~ :>itu:h;;i;o. n:i? quizet'(llll app(lllar pam :.t 
opmmo !l peun·em a~ m·n:\S o r;~re~.lictr!"; su
l_)rçmo ~obre :t smt co!lr.lnct.:L, \ "encido:< 11ela fot"C::-t 
a lor•;:\ f[ltet·cm Jltltln• :t. \"ict.oria.. C:\llt~ Cjttal Yt\ 
a Situao;ii.O :pelt~ lttnct<t elo~ iuteres~l'S ]lOliticOS 
e P<Ll'tidtwios de :<en e~t:ulo, como se a União· 
IO$$e uma absi.raC'c:ão ... 

Tam!Jem. Sr. presi•lenü·. JJão apoio o go
vernaclor tlo meu estaclo; não r.enho nem a 
mais l~ve soliu:wie1bde com <1. sitnnçiio política 
que l:t se rrcou, e pemnr.e o meu cst:1.!lo e O· 
partido qnn p.:mt aqui me enviou já defini 
cln.ra.meme CJUe po>ic:,"io ''"sumi quando foi 
deposto o St·. Dr. Fmnc::;('o Portelh . 

Porem. Se. presi~lente, não sou aqui pro-· 
curollOr tle outt·os mtere::..<:<~ que nã.o se.ia.m os. 
inteeesses nacionaes; e no crítico periodo qtte 
este pa.lz <~.tr:t ves..<-<•. <1 nE:l.-essitlade superior a 
que cumpre o.ttend~l'E:_a. dn. ~eguranç'<l. da. pa.z, . 
que. a. meu >er , su póde ser obtid<t ].JOr um<1. 
politiC<\ 'firme, cla.m, mani!"e$t<t , de·sustetltaçâo 
do que estâ. feito. bem on mal, nos estados,. 
liberl<tlHlo-re o centro de.st..1. obsess.1o a.bsnrda. 
e inconrprehen>:h·eJ do !llO(lo por que Yão ellES 
sendo governa.dos. 
Voz.~- ::\!uito bem. 
O Sn.. At.cr:-mo GcAx;..:e.-..a;..- ~os -pa.izes de· 

instítui~.ões lin:es como o nosso, a opposíção· 
niio pretende a destruic<io, mas :1 correcção. 

Opposição hoje, é governo amanhã pela con .. 
qníst•• d;t opiniiio manifestada nas uroas. Eu 
não cglizera.. -devo dizél-o ainda mais fri- . 
St\nte!llente, -eu me opporh~ quanto pudesse· 
a C[mtlquer ten~•tiva de rleposiçã.o, peh\ fol'Çl\o, 
do governador de meu estado, a quem não
apoio. O que espero e que a opinião elo meu 
estado hoje banida do poder, se reaposse delle 
pelas uma.s. unico caminho Ja.rgo e digno 
que, neste momeno. mais do que nunca., deve 
ser a.pontaclo ao povo para. cimentat· nelle a 
convi~ão.de que este regimen é o regímen da 
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sua. opiniii.o, da. sua. vontade, dos seus desejos, ! cM\Sl\.. pu'UI!ca .. Pertt~9-m.e a. mim m<'Sillo 
dos seus in teresses. ess-.l d1gressao, fora, aliás, dos meus ba.bitQs 

o s c ::\'T-0 d · um .1pa.rt• por essa promissora poli~cs de íh~ternisaçá~ 
a. A. A a. ' -• . 1 e de :paz ; e para desde .Ja pol-o em llr:ttica, 

O SR. ALCI:-iDO GUANA.BARA- Que tr1ste [ouso chn.mar ::l. attenç-loda Camaro. pll.ra.o pro
desalento ! No dia em q11e eu ;p~rdesse a jecto em discuõstio. 
esp.erança. de ver um pa.r_t1~o potttlco .eonse· i Sr. p<'eSi(lente, a ma.!~r parte dos h01watlo~ 
~mr o trmmpl!o de . suas ~~et!S por meto dns I deput:1dos,que re_teem ie1to ou v! r ne$te debate. 
mnas, nesse cha ter1n. a tn~ttsstma cel'teza. de tem-se revel<~.do mfcm:a ao proJecto. Clltl<lem
que o povo do metl" pa.iz er-d um desgraçado lnando a inteJ•venção do Eslado em cpt~t.ies 
JJOVO de escravos, dominado pelo cle~11otismo desta. natmem. A alguns ouvi que as inlluss 
de um senhol' : ncs...::c dia, eu não quereria. :>er . triM de\'hlm ser condemna.da.s,por :serem lilha
me.mbro <!o parltl~nento, porque o r:egit~en r~- da. jogatina c dns fr-audes pt~ttic:adas i~ ~In h!':~ 
presen~nr•o s•rra uma cr·uel 1!·onu1. , •n das emi$:~(i(tpapel-moe~a. do :;overno pt·f.ol·i
.:ompatll'el com uno ca.racter alttvo e nm.- :.::erio u ontrosemeííãcm que não s:• dcre 
.-onta.de livre. (.4.p·lia(fo.•,) ~ão. o poro co- anxHial-as. por·qae cs~e uuxilio S<'r•·it~·~ . n~a 
nhece os seus direitos e sabe fa.z~·ll·os \'nler ~~ c•lln.~. mnsnos credol·e.~; ninr\n. outros n<·;mm 
e :>t\ delle espero e confio qualquer modifica.- qtl~ o Estotdo IlOS&\ e Ll~;~\·a. })t'estu· tal:!s anxi. 
~'ã? na })Oliti_ca_ !!omi?ante do meu .esta.oo._Bem li o~. Jl<>t·q u~ !:'~O sN·in. o :>ocialísmo •lo ~;sttuln. 
se1 que as pa1xve::: a.gttada.s dest3. epo,"(lnao :>e E:;ta:; proptl>h;tX'S alJwlutns, Sr. lll'l~SH h•Hte. 
a.pazigüam fa.dhnente; m:u;, resi:;tindo :t ellas. lXKI~m ser 1)\lrida.s :\OS que l'allam tht•orica
bem sir\·o a.o paiz.E a pL'eoccup;t~:;ío mn.is ftmtla men~. ;~lh~i0:3 ús nece:>.'5iducles pl•;tLic.•~ do 
do meu espirito hoje. é exnctam<:ntc ê>t.'L. de paiz : m:~.:; ~ preciso dizer· que :ts."eliHtnl muito 
que se fa.z n.l:solutameute De!le$Sa.rio que ::e ma.l a homens tle E~t:ldo que. anr.cs de segui-
1eche a. era. das ctg'ita~:~<eS p;u·tidarias. C que rem por principias de escola, hão de. l·~tudar 
os que estão despqjados tio podet· de~ri~tn '' a. situ<~.çiio 1lo pa.iz que governam ou p:mt o 
sua activid:lde das lucras twmad;).S pn-a as llt· quallegi$l~m . tra.nsi~inclo deante d:>.S neccs~i-
cias ch·!~ts do~ C?tnicios eleitoraes_. . da de$ imperiosas oritm(lo.s delin.. 

;4. pohttca nao e a art':! de adqun•tr o pode_r oe1,e 0 Est:.\do intervir pam auxilhw ~ 
seJa como for e de mantel-o pot· :1.mor ~sterd industth\$1\\lclonaes 1 o meu ill\~ :stl.'<ldo col
do mando. Ha alguma cousa. d~ superiOr na le{,'U. por Alngúas, o Sr. Oiticic.'t, r·espondeu 
sua. natureza~ no;;_ seus fins. S1 attent<Lrmos premptoriamente que não, porque o cleYel'do 
para. a nos;,a st~ua.ç<W, veremos que até ngora E:> tufo e:-a. arrecadar a I'eceita e pagar a 
ella se syu thetrsa em ataques e defeaa, qtJe, despeza 
nada. produzindo, compromette1u gmvemente · 
a mt~.ão . E. t?mpo de mudar de L' llffio. Ne.,;;e O Sn. O!TICICA - Não disse isto tiW positi· 
recinto. as luctas l1ão de ser· ma!s ele,·adas e \amente. 
mais dignas que as que 11nscem dos attrictos O SR. Ar.c.t.....,DO Gthl.:-;-Au.uu.,.-Per loe-me : 
pessoaes e dos odios partidarios. (:lrJO:mto~.) ouvi com religiosa attenção o discurso üe 

Digo á Camara e a.o paiz que estes se.nti· V. Ex. E poderia. desde já responder que, pa:a 
mentos são os que dominam a. ffil\ÍOl'ia gover- ser consequente, o nobre deputado· dzvert~ 
namenta.l (r.tpnia·los) ; que o seu inte.re;;se e o suppdmir do orç.amento as verbas q11e neHe 
seu desejo são estudar e resoh·er os graves se c-.~Qsign;~.•u para a hygiene publica, .pam a 
problemas que se lhe antolham, convencida inst.ruc~.Jo , pa1>a a immigraç-.do,• etc. , porque 
de que não poderá concorrct• melhor para o ell'il.S não e."tprimem sinào a interven<;iio do 
.engrandecimento do paiz. Estado para. lbin.entar a. riqueza publicr. o~ 

O S B ""e· r bem para. assegurar a commoilidade do cidadão. St a.. ELLAIHil.:"\O.DE n=\"DOX'(}.-\.- a.m t1··b1·t1·•- r ,•s .nossas industrias a se des~U\'Ol· 
·são os da. minoria. "' ""' " 

verem e socialismo do Estado, pagar os 
O Sn. MA.'\"OEL FuMENcro-.\ minori<~ ê tiio immlgronte~ que vão servir à la.voum t:tlll-

patriota como a maioria. . bem· não é? (T,·ocam-•·a cli1Jerso.< ~rpm·tes. ) 
O Sn. ALOJ;';DO GuAK.-\BA.RA- Si assim ê, foi- Jã disse qu:l entro nessa questão com coll-

go de ver que as instituições se firmarão in- strangimento; constrangimento que adl'em 
-destructivelmente. Collaborando a opposição da. minha io.competencia (n<To .' pt.i<vJM) e ~ 
com o seu protesto nas que$t::es póliticas. da.n- valor do meu hom-ado contradictor, que J& 

.-do ás questões sociaes e economicas o seu va- firmou em solidos alicerces a sua autor-id~e; 
lioso concurso, certo como estou de que o Po- e si a.Igwna . cousa lhe pudesse merec:er. JO
-der Executivo continúa animado do intuito vocaria. a sua benevoleoeia., esperoudo que 

. pa.triotico de attender ás gra.ves questões que me poup3sse a. essns ·interrupções quedes-
recla.mam. solucã.o, vamos ver a. ca.mara.-que. viam o curso das idéa.s e que me a.tord~· 
funccionando ha dous mezes, na.da. tem feito Declaro que nada me surprehendeu IJ!tl.lS do 
-tra.balha.1• utilmente com proveito para a que ver a attitude r-adicalmente hosttl que 
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,_.,u'!liu nesta. q1;1estào o u_obre d~putado .por 1 au,gmeuta.r .~ _!'iQ~e7Ã1, ~~mentando ? a\lf!men
Aia.gu;~.S. S. Ex. t~m-se Ce1to a9u1 o paladino, to da prodU<\:aO llldustrJal, ou abrmdo novos 
do credito do Bl'aztl; S. Ex. nuo se r.em can- r mer·<:-<turs consumidore5 de,;ses productos .. Já 
i:tdO em DOS apontar O ÍÍill~aSID<~ t~triCO do nii_o e . .sOmente O auxilio pecuniario; e O pro
rlcfici:; S. EJ>:. tem-nos repetltlo d1ar1amenb, pl·to tmpo>to ue s.:'\ngue que os p;ove t·nos pe
como !l!U . . ,ne.111ento funeVre, que a5 no.5...~ olern ao.; ]JDY<.)S. Que e que lev;t '" Italia a com
rendas são insullicientes pa.m fazer tltce ás bater os ubyss inios ; que é que 1e""a 11- França 
1lcspr.zu.s; e S. Ex., todavia, nito qnet' que -:;e aos de>astt·es de T(lnkirn; que e qup. Je,·ou a 
;tU!!metltelU as 1ontes de produ~çã.o ! Ingl•~terl'a à Iudi;~. , à Austr<tlia., à Am~::rica do 

Temos sido até hoje «O paiz es:>Sencinlmente N~r·.te e a le'"':'- <\indt~ agora. _aos deSt!rtos da. 
agt'icolM>·; e dn. :\J)'ricnliUI'a. c do e;ll'é temos AÍl'Jca ? (A.,,otados ccorr lcsta1:v<:s.) 
fit~.rlo todo; os reclll'$0$ de que carec?mos para. Que~ ;1 policia. colonial elll·opea sinito n in
cnft"ünt\r o.s no5so.1s uespezu.; ; m:tS os ll.tct.os teresse dos estJJ.dos em ;l.bri[· noYos rnel'C<1Cl<JS 
tlemonstram que o cafio\, nem por terem sido as snas irluustr·i<tS, que se tlesenvolvei·am e 
"t·;tndcs ·as colheitas, b;tSt."\ 111.\l,t esse e1feito. firma!"J.tn l\0 calor dt\ sua proteeç;io, isto ~, si
como se ha. tl<', pois, redUÚl' o dr:(ici l ? Cor- não pl'Otl"CÇ"i10 :\inda ? Scnltore$, hão de p!tS~O.l' 
r.tnclo rlesp~zas, responde o nobl'e deputado. os seculO$. mas <l. tl.out.rina a. que se lli.i.o de 
Goncor· • .to c comprometto-me a. vot:tt• lJOr submeiU!t' o ([Ue IJ~io tle ~eg· uir tiS 110mens tle 
11uanto> ({H·tcs a 1tonrt1.1.la cotntn issão tle or;;il.· estado dos paizes novos c cheios de riquezas 
lllNtto propuz-:-r. .Mas isso e, l)l)r\'entura, um lllLtur,tes como o o nosso. é a formulada. pelo 
J!ZO!!:l"lL!lltna politico? Pois ~sse corne:lillho ex- gr:.\ntle 11\ini~tro de Luiz xn-: «<"etlm.ir os ul
Jl~llieute lle o<:casities :tpertadas llÜ<Ic erigir-se t·eitos i\, sahid:\sobre os productos e manuractu
em llOt'mtt de governo de l lffi pa.iz novo que ras dv r d oo; diminui!· a entrada. os u rei tos 
quer pr~);;t-edir e tem elementos de progre:;-;;o ~ jsohre tudo o qu~ serv(j pam :1:; íhiJric:as; re
Poi~ lla:l'emos de proceder com o desalento • p?.llil', :peln. eleva\.~lo dos direitO$, os productos 
r.le ~un vetho arruinado, quando i'O!llos uma l th.~ ma.nnJ:tctu. r ;ts estr;tngeiras.» 
n_açao _moça que Jm~"- se: :erdadeu·~me!lte. o Stt. GARCU. Pm.ts- Nes te ponto apoia.-
rJCa na.o requer sma.o actlVltl<l.d.e e cr1terJo ? di~-imo · ' 
Voh·atncs, Sr. presidente, os olhos pa1'a a ~,. , · , . . . 
liÇ<io dn historiao. Lei. r~remos que todas as . O SR.. qn~ctcA.-:;;em duv;da, ma.s, e.~s?. .Jmzo 
na~~i:s empenttaram-se sempre por desenvol- e contr-arto tt doutrwa. \le \ - Ex. ( T1·oo<tm-.~e 
Yer- suas fontes de producçã.o e de riqueza, oult ':J.! a1'w·te~.) 

pro~~ndo a:b~r~mente a.s suas i~d~s~i~ 6 0 SR.. ALCl.'\DO GU.-\.'\AU.UU (rlepoi:. de waa 
m~~ ~mdo (flrecta.mente por abrir ~tda 'ez pausa)-Sr. presidente, V. Ex. ha. de permit
ffi,l b e sern11r~ novos. me_ICLtlos a~s .eus pro- tir esras interr upçiies na. ordem das minba.s 
tlu~t?s. Ass1~t1remoo '" ruma. (\e Ca.rthago pela. con'id~raçiles . 
politJca. l'Omana vasada nes•es moldes ; ve- ~ < • • 
remos a. Inglaterra fundando a sua prc:pon- O SR. OtTlCICA-Pt·ov;tm tle noSS<Jo parte o 
uer<~ncia. economica sob o regtmen protector; apreço em ql1e V. Ex. é t ido. 
"'politiea de Francisco 1, de Ri~helieu, de 
Henrique· IV inter~·indo solicltu.mente p<'rn O SR. .u.cx:o;oo G~;A~AB.\R.\-~lttito obri~'1ldo 
~uxiliar e mnnter as industrias... a. V. Ex:. 

O Sa OlTICICa- Directamente, nã.o. O SR.. HE:-õRIQ'IJE DE C,\.RV..U.Ho- E' um 
prote.~w contra. o brilha.niismo do ta lento do 
nolJre deputado. O Sa AT.CL.'IDO GuA.:>~ABAR..o\.-••. escrevendo 

ate :\SuUy, seu ministro, que dêssn dinheiro 
do tbesouro a um r.iliricante de seda.. porque 
elle a.ssim o querm.. pa1-a que a industria. 
não desa.pparecesse do pau. 
o Srt. Hli:i.'iruQUE DE CARvAJ..no- Não e ex

emplo para. ser citado. 
O Sn.. ALCINDO GtrA~!.BA.RA- Porque não, 

si V. :Ex. não desconheceo valorpoütico des
s~ haoit homem de Estado L. Abi esta a. 
Pl'\la>ia. de nossos dia;;;, protegendo ostensiva
mente as suas industrias meta.llurgicas ; ahi 
estão os Estados Unidos do Norte, a.ttingindo 
ao extremo da proteC\ii.o, erigindo-a ate em 
norma system.atica. do go\·erno. M<LS basta 
l~n~ os olhos para o mundo e >er que o que 
div1d~ as nações não ê si não o interesse de 

O SR. OITICICA - E' uma. homenagem ao 
brilhantismo do talenio d.e ::L Ex. 

0 SR. flE;:<;RIQUE DE CARVAIJ!O,....- Digo 
que b um protesto, porque o talento do nobre 
deputado póde produzir con...-icções infunda
das. 

o SR. ALCL'\DO GUA:.'\ABARA- Não e um 
talento, 9.ue não possuo. que est!\. agora. em 
causa. S1· a.lgum merito tenho, e o de ser 
neste momento ·:l deffensor dos intere..<:Ses reaes 
de>te paiz ... 

0 SR. TROl!.o\.Z DELFINO -Apoiado. 
O SR. 8.-UJPJI.IO FERRAZ-E' u m serviço r'ele

vMte que V. Ex. está. prestando. 
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O SR. Orncrc_.._- O nobre deputado pensa. O SR. OmcrcA-Acoberta.dos, n&o. 
assim, ou penso de modo diver~o- 0 \~ . SR. At.CIXDO G-uAXABAR\.-Acobet•trulo• \J O Srt. Atcrxoo Gc.\~All.-I.IU- .-.sustenta.ndo. sun ; e <I t:ü ponto que o governo. usut·p~nd~ 

' não os interesses de occasiií.o, mas uma política. attribuí~ões do CongTes~LI reíbrman a le· 
que parece-me a mais conYeniente <LO desen- das socletlades. ~nonymas.' introduzindo 11en~ 
vob·imento e ao )Jl'Ogl'essn do BrnU. disposiçõ~s destmadM (l. scrYir de inteeesses 

Sr. presiclente, alguns dos ot•adnrcs que me 1 de Jogo. ·· 
precederam no deb;1te. nii.o negando a.o E3to.tlo "(;)I SR. DEPl:l'Aoo-Anoin.do· e exacto 
o de-rer de intervil· em ••~stunptos dest:l- na- o Sn . . . •. ' . · ' · 
t :1reza. negam. €'nh·et.tnto. 1t nppm'tuni,lndc fez ro '~r-~;~1~0 Gt:.\:SABAR:A _. • o <J lle ~e 
domomento,porquant.._, nsemprezus se ach:\m da. 8a.~u·a. to 'que~ c-om!ID~sao de Justiça 
em diftkuldades, <lS emprezas nont~ !XtO !ilhas ,., Yel'll~ j' mrul~?Q Cl r~_hectm .. nto ~lo acto d~ 
1la especuh"~.Çti.o e da. ft•t•ude... .,o ' _ nterpuzeo= 0 seu lJa.recer . . . 

O St~. Cos-r..l. Jt':StOR-~em todM. (.4[':>:a1os.) tet~b~·~·. ~!LO P.EÇAXJLI.-E' ....-erdade; cu m~ 
o SR. Ar..crxoo Gu.u ,I.R\IU .•. que g-eraram o SR \.L L'\ G . ·to 

millionarios, como o.;; co;umello5 se gcrom. "' ver · j ; "r:o_~ u.\~A~:'-~-'- .. • ns . ,~t.ue o 
~ão i~not·o, nem rontesto que na. l>t•aça do ~~ lei~oi~'eclu01-;;'"' '':.. ~,po~IÇ.Jt'.$ mora!t;;J. .Io~s 
Rio de Janeiro se commetteram as tmlis e..~-a.n· "~ _. "' ?U•t'a.S que t~lo o mundo ~b<a 
h· 'osas fraude« h_Htm ser\ lr a tnteresses de JOgadores conh~ 

< u • - · • • c1do.~ e bem collocado.;;. 
o SR. COSTA .Jt:XIOR- Estit. é a opiniilo Nestas condiç:iícs. e inneg-tl.vel a. b~Jle>'Olen-

geml. ela do gm·erno- sinão a sm1. cumplicid;u!e -
O SR. OrTICio.-E alem disso tler:-tm-re gra- par<t as fraudes que s~ praticavam ne3ta 

i·issirnos erro~; não confundamo~ os erros com praça ; por outro lad<l, nii.o se póde tleixa.r 
a.s fraudes. r.l.e estmnllar a immol}ilidacle fakil'iana da jU::i· 

tiça publica,que nunca teve tão espess(l, Yemb 
sobre os olhos como nes~a quadra em IJ.lle tuo 
frequente, quanto impunemente, ibi viohda. n. 
lei. 

O SR. AT.Cl)';"W Glax.\BAR....... mas deYo 
declarar que esses crimes su furam posiveis, 
porque foram desenvolvidos ã merc~ (h\ protec
ç,fio, ou tlil. dcsldh dos poderes publicos. (Apoia-
dos.) · 

O Sa. Jc;uo DE !úESQt:ITA-Sem duvida. 
O SR. ALCL'\"D!o Gr:AX.\BARA-0 cidadão que 

entrega.v;'l. o seu dinheiro ás industrias cuja ex
ploraçií.o :Se::umuneia•a nos jornnes, confia"Ç'a-o 
á !)rotecç;."i.o da lei tla.s sociedad~ :1.nonymns, 
que. apparentemente ao menO$, fr.H'a.ntia-lhe 
o~ capita.es em toda a. sua plenitude. 

O Srt. OITICIC.\. -'Gara.nti.a.-lhe5 o direitos â 
fi::calisaç-J:o <le que elles nã'o usaram. 

O Sn. Ar.crxoo GcA .. '"\.!l.BAJu-A lei dn.s socie
dades anonymas dispõe, por exemplo. que o~ 
incorporadores de companhias su potlerão re· 
ceb3r porcentagen& sobre os lucros liquidos 
vcrifieítdos ; si, :pois, prar.ic..'l.mm-se >erda
deiras delallidaç:5e~ retirando-se tlas primeiras 
entrad<tS do c 1pltal sociaL a titulo de incor
poraçües, -foi porque o poder competl}nte nüo 
fez cumprir a lei. (Jluito bem.) 

O SR_. OmcrcA-Por-que os accionistas nuo 
tisc:.üizamm o sen direito. 

O Sn.. CoSTA JL"XIOR-E até vot-aram pramios 
nas assemblt'-as geraes. 

U~1 Sn.. DEPLTA.no-Ero.m Yerd:.tdeiros con
niventes. 

O SR. AT.cJ:-.-oo Gta:s.\B.-I.RA-03 m:.is escan
dalosos abtlS03 i'oram proiicaclos acobertados 
pelo governo. 

Assim, !)Ois, a situaçiíQ póde ser car,tcieri
sa<h de;t;t sorte : t'raurle.~ praticadas com YÍO· 
lacão de leis que o poder publico não fez re
speifu.l'; cumplicidade ou protecção do go
verno a alguns crlminCS<)s; e a nüna imtni· 
nente pa.ra.oscidad.ü.o5,queem sufl.maior parte 
applicara.m o seu dinheiro, confiados na> le~ 
e nos poderes publicos. 

O SR. OtTrCrC.-\. - Confia.clos no jogo ilit bolsa 
que lhes d.a.va lucros. 

O SR. ALcrxoo Gu&'"\".-\B.-l.RA- Posso pt'Dvar 
a. V. E:c.qtte não fiz umi1 affirmativa leYi;tua. 
dizendo que a maior pa~te dos cidadi1os que 
empreg-aram os seu:; ca.pitaes na explm•:t<,"ã~ 
industrial foram estranhos ao jogo. 

Da l de jm1eiro a l ele setembro de lSfH, 
sobre 844 títulos, foram cotado;;: na ools.\ 2..% 
e nãll cotados 558. A m:1.ior parte lbi, pois, e:;
tranh(l. á. .jogatina. 

O SR. 01TICICA-55S niio entr-a.ram em jogo, 
quer dizer que não 11:.1. dinheiro nas cwtei· 
l':l.S. 

O Sa. ALCIXDD GuAX.-\.BA.R,~-Qu(l.ndo, poi~. 
tivesse razão o meu honrado co!leg:o por 
AJ.n.g,jas e o auxilio <ÍS industrias JliíO 
fl.ls;;e senão um auxilio dit·ec~o aos que est:~ 
sotrrendo as consequenci2s dos erros d~ 
governo. eu lembraria ;i Ca.mara a pllr~ 
do '&\r-ão Loui3 a :l\apoleão I, .. ,que hes1· 
t.'l..-a em - ~lgar uma dívida. oilerosissima- d~ 
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Tlte3vlll'O: « "Cm esta•_!o que quer te I' credit ) i o .SR . .Ator:-mo Gt:A:.'\.'I.RUU -Pois u~m; ve
tlere p;~:.,ra.r tudo. até mesmo sua;; tolice~.}) ! j <tm!k<-
Pi><c·t c ~ ) i Em abril ll~ 1S89, existia em cil•cttlaçito : 
J>IaH[eixemo~ istl.•. Tenho ouvid.o, Sr . pre- l· ' 

sitlente, q\1e t~. ,jog,\ün<1. ch1. BotS<\ !oi creMl:< P<tpcl-mo~•h llo Estado_. .. !85.8 19: 213~500 
[lcltl.~ (jtnissões ue papel-moeda. do Gover·uo I Itlem do B<\1lcO do Bt·rml .. l2.47i:0:SO$Cl00 
Prtwisorio t<ui semp1·e inilmsoit })Olitica tlnan- j . -------
~il'<t tlo GMeroo Pru\·isorio. Como jomu.Hstu,, Tow.l. · · · · · .. · · • · 1118.2.96:503:5500 
sustentei •~ a.ttitude que no seio de~se :;o,' et'L\O Em 15 tlc maiu de ISS!J, tod.o o v;t[o;· mo 
m;unerll o meu llonr-adc> e iltush'e coUega c \'\~!. luclnida.s as <•poli<:m: !!'eraes c-ot~ clns n:~. 
amic"O,::lt·.Demetrio R.ibeiro.oppo11do-se MS {H'i- pl';u_~, tio Riu tlt: Ja.uciro. attlugi:~ tL qu;mtiu, 
roe1ro,; <tetos do mini:strotl<\ tl.1.en!~\ de el1t.'l~ · nominal Ü<! 831. !>15:900.0:, Deixo de h 1) o· 
~or i s..'Omesmo,pos.'>O <l~cl:l.l'a.rque,Sies):..ts_PIII IS· t ítulos corn.do~ em s. P;.~.Üio e ~o:; out;.~;;t c:.· 
~-ot;5 ;~u:;~entar·a_z!1 e_ de.;_cn,·~tv~;·ãt:l o jogo e j' tu!_lll•, Mlh·id;~ externa e os c-.1pitaes ~::tl"~n
,\ teb• ~ d,\s emptcza::o, 11<10 o, ct e:tt.tm · g-l'n·os r epresenta•IO)l por t1tnlos que nao w -

0 SR. OrnctCA.- Foram ell<\3 que o;; Ct'Ci\· j tl.!l'I'Ccrn, ncn\ costumu.m ser cotado' n a. Bolsa 
ram . <les~• C<tpin\l: 

Quadro geral de todos os titulas em 15 ele maio de 1889 
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Nestas condíÇ()e5, sub~renram-se n~ta 
Capital durante es3e anuo de JS89: 
Em empre:J.as :funda.uas..... 316.695:000$000 
Empreza.s que elem~m os 

c;.\pitaes. ·· ····-···· ••••• liú.SSO:~OO 

Pu b!ica·[a-hei com o m~t discur~o. Ei-la.: 
Emprezas creadas dur-.l:lte o anno ele 1889. 
Companhias a.,trricolas: 

1 ~~pa.nhia. Agri<.:o!a. ole S. Sebas-
tmo ...... . ... ; .. -. ... . ...... . . 

Emprestimoscontrahidos pe
I;~,s cotnD"cJ.nhias . . , •... , •. 

Emprestimo nacional de 
1.889 . •• . ' ..•. .. .• •.. ... 

z Companhia. Ind!l$tría de AYToz .•.• 
6.200:000$000 

109.694:000$000 
2 Tota.l. .. . . . ... .. . ... . 

800 
300 

t.!OO 

Somma ::-:ubscripta. em 1889. 609.469:000$000 
O St~. OtTICtc.\.-!\. l.'Ouclu~o é o que quero .. 

. E' contra V . Ex. · 
0 81\.. ALCli'I'DO GGA.l.\.-\.BAJU.-Tenllo. aqui 

ate a lista. nomina.l das ernprezas e dos bancos 
fundados nesse anno, que me absienho de ler 
-pru-a não fatigar á Camaro. 

c~=•a v, 111 

B\tnCOS: 

l Agrícola. do Brazil .... . . ...... .. 
2 Colonisa~or e Agrícola . . . ... . . . . . 
3 dos Co.IX'merciantes . ..•.. .. ....••. 
4 Constructor do Brazil. . • • . . . . ••. 
5 Cooper~tivo., ... . ....... . ...... , 
O Interrredia-rio do ~ío de Janeiro .•• 

10..000 
12.000. 

1.000 
80.000 
f .o)OO 
r.ooo 
-13 
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7 da Lavoura e do Commercio ..... . 
8 Mercantil e Industrial do Parana. 
9 Mercantil dos Varegistas ........ . 

lO Nacional do Brazil. ............. . 
11 Provincial de Minas Geraes ..... . 
12 Rio de Janeiro . ................ . 
13 Sul Americano ................. . 
14 Territorial e Mercantil de Minas .. 

20.000 
5.000 
2.000 

90.000 
5.000 
1.000 

20.000 
2.000 

14 Total. . .. . . . . . . . . . 250 . 000 

Estrada de Ferro : 

I Congonhas do Ca,mpo .......... . 
2 Corcovado (Ferro Carril e Hotel). 
3 Montes Claros ...... , ..... ., .. . 
4 Musambinho .................. . 

100 
400 

3.000 
3.000 

4 Total.. . .. . . . . 6. 500 

Companhias de Navegação : 

1 Esperança Marítima .. , ........ . 
2 Progresso Marítimo ............ . 
3 Transathmtico Brazileiro ....... . 

120 
3.000 
3.000 

3 Total......... 6.120 

Companhias ele Seguros : 

1 Argos Beneficente ............. . 

Companhias ele tecidos : 

1 Brazileira de Fiação e Tecidos .... 
2 Fiação e Tecelagem Industrial 
Mineira ........................ . 

3 Fiação e Tecidos Santa Barbara .. 
4 Fiação e Tecidos Corcovado .•.... 
5 Industrial de Ouro Preto ....... . 
6 Manufactora Cruzeiro do Sul. .. . 
7 Progrosso Industrial do Brazil .. . 

300 

300 

600 
500 

2.400 
200 
400 

3.000 

7 Total......... 7.400 

5 Cruzeiro Phosphoros ........ . 
6 Elevador e Fabrica de Chumbo 

Paula Mattos ............. . 
7 Empreza Brazileira de Fabric<l· 

ção de Gelo . ....... , ..... . 
8 Empreza de Obras Publicas no 

Brazil. ... : ...... ' .. · . : ... . 
9 Engenho Central de S. José de 

Leonissa ................. . 
lO Estrada de Ferro e Minas de 

S. Jeronyrno ............. . 
11 Fabrica de Biscoutos Ihterna-

donal . .................. . 
12 Fabrica de Ferro Galvanisado. 
13 Fabril Brazileint ............ . 
14 Hyppodromo Nacional. ...... . 
15 Industrial Guanabara Formi-

cida ..................... . 
16 Industrial ele Stearina .... : .. . 

17 Locadora Providencia Domes-
tica ...................... . 

18 Manufactora de Calçado ..... . 
19 Manufactora de Rendas ..... . 
20 Moinho Fluminense ......... . 
21 Nacional de Construcções .... . 
22 Nacional de Oleos ........... . 
23 Refinação ele Assucar .......• 
24 Saneamento elo Rio de Ja-

neiro ..................... . 
25 Tecelagem Fluminense ...... . 
26 União Aguada aos Navios ... . 
27 União Mercantil Metal de Fer-

ragens ................. . 
28 União Central do Brazil E. de 

F. Nav .................. . 

Total .............. . 

Resumo 

12 companhias agrícolas ....... . 
4 bancos ..................... . 
'1 estradas de ferro ........... . 
3 companhias de navegação ... . 
1 companhia de seguro ....... . 
7 compa,nhias de tecidos ...... . 

28 companhias diversas ........ . 
59 compantlias,total em contos de 

500 

200 

500 

2.000 

50 

10.000 

150 
600 
200 
150 

75 
500 

100 
300 
300 

1.000 
100 

1.200 
60o 

2.000 
200 
300 

5.400 

10.000 

45.275 

1.100 
250.000 

6.500 
6.120 

300 
7.400 

45.275 

réis....................... 316.695 
Companhias diversas: 

1 Brazileira de Phosphato de 
Cal. ...................... . 

2 Cantaria e Viação Fluminense 
3 Commercio de Aguardente ... 
4 Commercio de Industria Pre-

paro de Café •............. 

650 
7.000 

Companhias que elevaram seus capitaes: 

1.000 Banco Auxiliar de .............. . 
Brazil. ......................... . 

200 Commercio .•...........•......•• 

3.000 
67.000 
8.000 
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-Credito Real do Brazil •.•.. . •.•... 
!ndustriall\!e rca.ntil. •.•.....•.• • . 
~Iercantil de Santos ..•....... ... . 
Popnla.r ..•..... . .•••.•...•.•..• . 
Predia.J. •.••••• .•• . · • ••.•.••.•• • •. 
. União do Credito .............. . . . 

Bancos, total. ......... . 

Comp~o.hias (liversas : 

Fert•o Carril Pernambuco ....... .. 
Companhia. No>a Indus~rh1. •.•. .•. 
E. F. Oe.>te de i\Hnn.s ........... .. 
Petro1l01itana. Tecidos .... . •...•.. 
E. F. Sapucahy . . .. .... ..... . .. .. 
E. F. Soroca.bana .............. .. 
s. Chri>tovão (Tecidos) ...•......• 
s .. João (Tecidos) .............. .. 
U. com. Varegist:t s (Seguro) .... .. 

Diversos, tota.l ..•.•. •... 

·Com os bancos ..•.•.•....•.•.••.• 

Total dos a.ugmentos .... ... ..... . 

Rcstwto gc1·al c/~ 1889 

·,Empreza.s creadas ..•. ..••....... 
Augm<Jnto de capital. ........ .. • 

17.500 
2.000 
9.000 
z.ooo 
:3.000 
6.000 

117.500 

200 
300 

9.030 
2.000 

2().000 
26.000 

900 
450 
500 

59.380 

117.500 

quasi ignn.l. Xii.o se cons~guiu, pofs, sinü.o 
intrO!lnzir nu. nos.;;a. pl".l.ça. habitos ue c:ontrallir 
compromiss:Js superiot•es ás nossas 1ol\,'a5, sl
n;io g-at·::~r cs;;n. febre das empre:w.s que eu :\ffir
meí e o mett iUustra C<)llcg:a por AlagGttS ne· 
:;ou-qlle €Kistia <\ntes th\ Rcpublica. 

0 SR. 0ITICICA dtt um :\parte. 
o sn.. :UCIZ\l>O GT.;A:\.\n.\.RA.-E' (lillkil des

truir os algarismos. Ninguem neg-:\, e jU. sobe
jo.mente nte m<l.nilestei solJre isso, que as 
emissües de papel-mnetht, feitas sem methodo 
e sem ct'itedo , vieram a.gg11Wl\l' esse es-
tado de COIIS<ls; mas & preciso rendermo-nos á 
ev~d~ncin. dos Jactn.- e conre~sa.r que elle já 
extStl<1. qn:mdo se procla.mou <1. Republica. Afi
n::-..1, isto nií.o t! phcnomenn qne oc-cvt·ro. pela. 
pl'imeír-.1 >CZ entte nú:s. E' facto eomesinl1o 
11:1. hist)l'i~ firmnceira dos l)Ovo;;. Em 1688 
otn·ttt·se p~ltt pl'lmeim Yez em Lolidres a pala
vra ~iota. Em quatro annos. diz 11-!acaulay, 
1'undou-se 'lllll<~ mttltidiio de companhias, pro· 
mettendo ioth.t:>, impel'tm·b;welmente, lucros a 
seu;: accionista;;: comp:\nhia.s de seguros, com
pn.nltins pa.r-.t a fU.hri~'Kti.O de p3-pel, para o 
11\hrico lle tit;J.s, p<tt·a. a pe>ca das pel'olns. para 
o fahrico <ie alumen, p<U'<t o fabrico ele lami
na.s de espada. •.. Trinta rumos mu,i~ tarde, re
app<l.receu a lelJre. Houve o.té umõ1 companhia 

1 íO. 880 creo.th pm·a «tlln fim que seria indicado m:üs 
tarde'>. Ct.da. subscriptor tleYi<1. p:~.gar dous 
guinêo> );a.ra. garantir <1. posse de uma. u.cç.lo 
tle t-em, que lhe serk\ remettida, re,eta.ndo-se 
entilo o timda comrranltia ... Logo pela ma· 
nhü 1in'n.m subscriptns mil acç•'Jes, e ao meio 
dht o incorporador i'ug·ia. com os 2.000 gui-
nêos que os papal\'OS l11e haviam mettldo na. 
algi'beira. ... 316.695 

l76.SSO 
O Srt. 0ITJCIC.\. (ti~ umapt\rte. 

Total gera. L . . . . • . . . . • • • • 493.575 
O Srt. ALCIXDO Gt:AXAI.l,m,\.- 1ias não ha. 

quem tenh;t e:>qttecitlo que o agio extraordi
nal'iO d.e ac<'ões Yem tlesse tempo; que então 
a sull>críp~ão ele ncçües ele bancos e compa
nhias et';" tlisputad:~ com calor . 

A esie c.1.pital subscripto 
em !889 âe .....• ·. ... •. 609.469:000$000 

. falta addicionar o capital a. 
rea.lisar em 15 de maio.. 164.42.3:000$1)00 

·Os compromissos tomt\clos 
neose a.nno foram, pPis, 
de ....•.• ~ . . .. .... . .... íi3.892:000$000 

·Sendo o valor nominal <le 
todo o capital movel CV· 
tado na. bolsa de..... . .. 831.915:000$000 

.restavam apenas . . ...... . . 58.023 :000$000 

Ora; era absurdo pr~t~àer que a. liquida.
r~o do capital e:ris•.ente wtasse pu:a sol':el' 
os novos compromissos de quantia. a..~un 

O Sn. i;,u!PAIO FEruuz- Haja Yista. o Banco 
Constructor. Toma.l".t.m-se acções no >alor de 
crua.tro <JU cinco vew a. emissão do capital, o 
crue )Jl'Ont que tl. especula~ão vem ele longe. 

O SR. ALCI:\"DO Gt:AXABARA-... e a. ma,<>ni
ftcencia. dos inC0rporadores não foi sinão um 
prolou.gamento 11<l.tural da dos desse tempo, 
que 1it2iam a. estabelecimentos de caridade 
presentes regias de 600:000$, como brindes 
de sobtemesa. em festins de incorporações. J 

Veja.mos outra quesiào. uma das t-azões por 
que tern· sido mais atacado este projecto, é 
porque elle represeutt\ uma. emissão de 
100.000: ooo::;, de pD.pel-moeda e que esse pa-
pel Yai ain(la mais nggravar a. baixa do 
cambio. · · 
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,/._·------------------------------------------------------------------
Devo declarar que não acceitQ o pt·ojecio j' idea corrente esta.; e ainda. n.gor:1;, Jlãv ~6l 

COillO esta concebido e já houtem tive a hom'l' tem continuamente repetido o meu illnsn~ 
de offerecer ú. considern.ção da Camartl. um colleg:a por Alagoas, como a Yi constituindo" 
substit11tivo. Acredito que no estado de üe1n·e- argumeuto unico em que os negociantes im
ciação em que &'ti. ~- moetht fi<luciaria, es..~ :portadort>s desta capital base.:i.ram a sn:t im
emissão de apolices, que fazem o officio de mo- pugt1ação ú concessão de auxilios i~ imlm
eda, só poderá concorree paea. ag-gran.1-a. m- tl'ia. l\las go8to, SL·. presidente. de verifit:<; 
iluindo naturalmente sol)r•e o camhio. :I·Ias. os princípios na applicaç[o aos f<J.ctos: c aitl 
quer-me parecer que .se e3hi. dando no lXlpel- não >"ejD demansGro.da. cssr, tií.o iLCCCLltlmda 
moeda em relação á baix:~do cambio nma in- influencia. Eis aqui uma tabe1h1 rlos encaixe> 
tiuencia pre}londer;ulte qne elle não t~m. dos baneos rlo Rio de Janeir·o, C;tlcada sobre o; 

O S B 
• ~ . 

1
.- . • seus balancetes publicados no .Toma!. dfr (i, .. ,_ 

a. RAZILIO no:s ·-·~~Tos c •1 um .lpru te. I 1nercio, em um período ue lO nnnos, ue lê.~ 
o S:a. AI.CI:\1)0 GvANAD.\llA-BClll ~ei flUe e I a 1889. 

CAtl:A DOS B!1-NCO~ 

I Em •........••....•.. 18i9 

I 
1880 

- - -
Janeiro .........•.... 16.4!):~ I 9.SG4 
Fevereiro ............ ts.9n i [:).•166 
MIL['ÇO ••••••••••.•••.• 18.i9'l l·LtiSl 
Abril. ................ 18 040 14.9:)9 
Maio .................. 17.450 13.0-t:t 
Junho ................ 13.203 1-L!OG 
.Julho ...........•.... 12.:33'l 15.57g 
.Agosto .............. 11.547 lS.;)ll 
Setembro .............. 1:3.764 17.891 
Outubro .............. 10.908 18.9'22 
Novembro ....... .' .. "1 10.055 '20.987 
Dezembro ..........••. 9.505 15.405 

I 

Sommas .............. . 
:Media mensal.. ...... . 

li1.1:2S 1 18i.314 
l4.2Gl l5.GIO 

.Em ..... _ ....... ~·· ............. j 
Janeir0 .......................... ! 
Fevereiro ..•..•..•..•.•.....•.. . i 
Ma:rço ........................... j 
'Ab:~·U ........................... 

1 _MlLlo ......................... ···[ 
-~unho ........................... 1 
~tilho •.•......•................. : 
Ag. ost. ·.o ........................... 

1

: 
Seteinõro ........... , ........... . 
Olittibro .•..•••..•.•••..•••.•... 
N~ve~bro .. . : ....••.....•..•... 

1 
Dezembro ..........•.••..•..•... 

so.mmas _ ............... -.•...•. ·J· 
:Mêdia mensal. ................. . 

' .- ... 

1S85 

15.578 
lQ, 928 
1:~.997 
IL5iS 
9.:151 

10.477 
I l.513 
10.814 
12.013 
11.310 1: 

(í.S".U 
11.278 i 

134.661 I 
11.22':21 

1881 1882 

- -
15.047 10,90{) 
13.S:3i 11.590 
13.215 8.427 
14.813 10.183 
13.265 11.888 
11.003 11.340 
13.012 IL 181 
19.2Dí3 11.\JOO 
18.[9:1 12,349 
14. 7!3 11.858 
l3.8SG S.484 
10.889 13:449 

171.679 \ 133.549 
14.301 l 11.129 

I 
1886 I 1887 I 

8.652 I 8.797 
9 5"'> ' 8.028 . -~ I 

8.633 9.000 I 
lO.GS3 I 10.399 
12.291 1l.l79 
17.871 I 11.131 
15.282 10.259 
14.405 ' 9.164 
12 303 ! 10.617 
10.63"2 l 9.494 
9.222 - 9.540 l 

11.49-i l 10.534 I 
.• ' 

141.3551. ·117.7·1.5 1 
ll.780 . 9 •. 815 

----

' 
1883 ! - I 8.248 j 7.89i i 

7.77() i 
7.989 i 8.453 I 11.635 

! ro.295 
11. ':299 
lO. ill I 

9.12<:1 I 
9.928 1 

10.551 l 
I 

113.9081 
9.493 

I 
1SSS 

11.241 1 
l0.3l7 
9.436 
9.900 

17.120 
14.855 
18.694 I 
20.150 
19.870 
17 421 
13.394 
13.938 

176.402 
14.700 

IS~~ 

-
7 .22(~ 
i .2'{}1 
7.752 
7.18: 
7. G~il 

IO J @ 
s. 'JiH 
~J.(jJ)~ 

10. 9l~ 
l2.UJ 
!2.Sf:ii 
14.00\ 

1lú.5S5 
9.il5 

1889 

16.431 
15·3\i~ 
16.557 
1S.4m 
26.645 
25.405 
37.lli 
3i.033 
2H6Z 
61.831 
63.523 
47.6~ 

392.59S 
32.716 
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~o~una total de 1879 a lSSS inclusive, não com:prehendendo o anno lle 1889,1.464.3-56:000:). 
~I~dw. 1~ens~l durante os 10 anll;O~ 1879-1888: 12.203:0(10$ em C<tiX~l nos bancos, 
Eli! aqm~~utra,. contemlo a taxa medl<tmensa). do cambio han~01rio sobr·e 1-Jndres, desde o 

anno de ISro 

1880 1881 1882 

1883 1884 1890 1891 

. O estudo comparativo destes dous qua.clros 1 O SR. ALcrxoo GuAXAllARA - Est.wt< longe 
e cheio de curiosidade. Veja-se, por exemplo, de concluir do c1ue Yenho dizendo que se 
qne em no1embro de 188.5 o encaixe de bancos deve augmentar ~t emissU.o. Ao contl'<H'io,li
ePa. de 6.824:000.~ e no em-tanto o c.o'\mbio mi.tad~ ao qne estit, os esforços deYem con
est:wa a. ·17 28j3Z; ao pa.->so que no mesmo -vergir, por agor<~., .P<l~ Yttlorisal-a . Mvs não 
mez, em 1889, o cambio estava a 27 2;'32 e l1esito em confessar <t Cama.ra. que, atten
o encaixe dos bancos ascendia a 63.'523:000:5 1 dendo pm·a as gmndes nece5Sidadcs deste 
Que relação de c<tusa ·e e.treito é ~'i:tt, que p<~.iz-corn todo o d~sombro o digo-não ba.s
produz t<'les result<ollos~!. . . · · t<tm os (p.ünhentos e t<mtos mil contos que 

estilo ~m circulaçúo. O SR. OITICICA-Emitta-se mais um milhar; 
n::as depois não se queixem quando a revoln· 
Ç;.\o estourar na rua pela fome. (Trocam-se 
aHtJ'os apm·ees.) 

o Sa. ÜITIClC..I..- A emissão nií.o e e:x:a.gge
rada qt1ando é boa. -. 

O SR.. A.LCL.~DO Gu&'i'ABA.R.'I..- A politica. ft-
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nanceira. do governo pt•ovisori.o ín:stittüu. é 
certo, uma, , -erd<tdeim lJu,lburdia, que os 
agentes enca,rregallos th\ sul\ applicação ainua 
mais complicaram por leüanda<le e por falta 
do criterio; o governo que lhe succedeu foi 
o govet•no tle 1oucmu. O mai~ l'Udimentur 
bom sen~o aconselll~•~·a. o Congt•esso e o go-
vern o acttull a por 11m cnwo na. l'Odo.. partl 
poder calmnmeme apreciar a. exten:;:[o do mal. 
c.ücuh\r-llle o~ e1reites e o alcance. 1Jem ap
prehentlet• o 1·emedio ueces;;t\l'ÍO. )iào ha de 
~er. poi~. qnantlo apen<t;; se come~-a a ~·lHl'~ · 
vel' o que com·em lhzct·, qne Yiria p~dil' 
que !iP. <ltit•as><~ :~. es~.:~- th:;neirn mai~ lenh:; . 
Xão. :Ma~ t>o~s.) tlí7.es· que a minha eonYic.,-iio 
pe:>:O.'ll e intima,·. qtw se emittin mo\. mn~ 
nfio :<c Plllirtin tlcmasiatlo . .• 

O St~ . ü mctcA- l,:to C;\ tndo. 
O S ll •. \Lct:-;r>o Gt:.\:-\.\liAit.\ ... -q;.\c o 'JI!Wl• 

t•• m r.111 eircnlar:i'in não t! e:xct-s..-;ivo. :tt.tl,ltta :\ 
t!Xpnn;:ito qn0o p:ti:r. t!:'lli tillo (•]J:t de t!'r.e rflte 
o que irn]~)t·t;l, Jhzel' por a;rora & relot' lll:J t· o 
ssstltem:t ' lc ~rn i:>sáo. •lc modo a lenmt:u· :1 
conftt\U(.':t :\b::~lad:l.. 

t:m lllCtü não se pó(\~ neg~w : t- q u(• o Brn.· 
zil de ho.ie não ê o Brazil de ISSO; Cj1Hl de:>ap· 
p..·uecett o mam,.mo que no~ anictui!twa e (rue 
passou 5oln·e o llaiz um WJll'O de energi:\ e 
Titalicl:\dr;. ~t revoluç,ão de no•·emhro. po1 
lU(l.is qnl! o dignm, teve ak-auce mo.is profundo 
que o da slmples modiftcaç-Ito do pe;;~oo.l dlrl
gente : penetl'OU no seio do })Ovo, accendendo 
novos d~e·o~. energias sopi~das que se Yie
ram traduzir neste accumulo de popular;ão 
nas cid<lde;;, neste movimento industrial que 
creou o operar-iado, neste verd~tdeiro entulllo 
das gt-amle~ vias de tl'aUSJ.)()rte, neste r enas
cimente da. vida nacionaL Um ligeil'O estudo 
da nos~• praça ne>:tes dons annos demonstra-o 
á evidencia e serve para. elucidar as razões 
por que ni\o nos podemos furtar a d9.l' a nos, 
sa sttn~ão no pensa.mento capita.l tleste pr;,
jecto. Comparemos as duas e1>0cas -lSS!J e 
1892-, t·eferindo-nos ao~ meiados do primei· 
ro e ao prinCi1Jio do' segun(\o anno. Comece
mos pelas companhias agricolas que emittira.m 
debenttwes. Ha:\"ja. em 15 de m3-iode 1889.
tres que · emittirão i .525:000'-, e elll. l de ja
neiro de 189-2.-seis que emittiram í.i69:000~
.Augmeuto, 6:244:000.~410 o;,. 

O SR. OrnciCA-V. Ex. estú enganado. 
O S:a.. ALCD."Do GüAXMlARA-Teni\0 certew. 

do contrario. Estes dados são colhidos tlo Jo,
. nal do Con~meJ·cio, cujo credito não preci'õa ·de 
:fiador. · 

~ . O S:a..OmciC.-\.- Mas a companhio. de S. La· 
za.J:O... -

· ··o su . .A.Lc:rxoo GrAx.uu.RA- .Ah! mas esta 
.é fo.bril e eu fallo de companhias -agrico1as . 

. Estas com:panbias estão naturalmente onera
<\ dissimas coma baixado cambio, porque os 
Jj~~:de 6•fo ou7 "/o passam a ser de 1~"/• ou 
:~:~.:·. ~- ·. ~ . 

14 "I o: mo.> os emprest_imo;; feitos a. e~1.as <'~i.i\íl 
perfetht~euce garantidos, como ~e poue ,-er1 •. fie tl' a.qm. 
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1Je$t;l5 sei~ ~J?lfl'lllhit~s, ~ Jomal rliJ Co;;;. I Yalcccs~e n r..t1.<io •lo noiJre dcpututlo, se..,uir
,;~c;-do de :pt·tncipiOs de J<~nen·o c.1:J.Ya o~ lliYi- .St•-lli:t que o Estad,, e~r,ar ;:~. l']ttehrauo . "' 
den<los de tres. a. :><tber : .. . _ . .. . . • _ . 

Xon• Era .. i "!o Agricoln. Ribeiriio Pr·eto O .. N•_-. l3R.~z_u.w _no: S~:\:~-:- Tem tlcixado 
10·1 • Bmztl ~"'l'icola "O o 1 CI"C •'ota"·~c /1 de_ c.-mctonar ,\:polrce~ con:;en ando. em car-

, 1.1 , '"b ,_ /tJ•-.:.'-' .... (· ·0~-6-l"'t'l.cai)itles?Ol ...... (l • ·• ti veralll esse~ debcnt u;-es ? ' ""~ ' .. <. • • • A.ll., Uetro <1 ;te tl Ye:óSt;l }J<lr 
Aqui est;·, ; janeiro, (e\·ereiro e març:o de 1 pl.mo essa unmoblhdnde de C(lp J;aes serta um 

1891 - nenhuma ; abril <ie 1891 -IW)8irito / louco. . 
Preto L - ISO~ ; os titules silo de ·\: 20 : O Sr. ALCJXDO Gf.:AXAilARA - Creio que a 
Sapm:aia, - 3 a. i94.s; maio - Brn.zil ll.!!ricola t•nzrto d:~o <l.ttitude do.~ banc.-os il out1·a. e me re
- 1 •~ J9.5s; j tmlio - Xont Era 2 a l94s e) teti1•ei 3. ella. . Por a;;om, ~i não estou abu· 
1~5:< ; julho o ag-o~to nenlmm•t. · ~mdo cl~l l..eiuwolenci<t dos meus collegas. con-

Em agosto tle lSfH exisLio.m G.050:001Js de tmnare1 llt>õ::e e:>tudo OOlllll:ll-atb:o entL'e 1889 
tldi<'i !ll!,·~s e descle janeil•o «te ago~to Yct•ill· c 18_92. 
carom-se arJCn: r~ ;;Q:tC t t-:.tn:'...'lc:c,,i':cs. ()m. :;ete E1:; o c;:wdo d:ts companhias <.lc c.wri.s ur-
cper:l(••Jcil em oi to mez""' ~oi)I·e mn capim! tlc l::m(l~ tlL·~•lo !E:=:;! i : 
G.ú::iO:OOO.': c nada i• tt lnP~ma. eou;:a. ' 

E:::5C$ ti tu los ~tfi.o lH"QYa.voltncatc tH\ ~tt:l no..!'•:;:.l:!~·i •.· ~ 1 ~,~~~·!!~~:.~:~~ 1 ~:~ j;:{:.~~r,) il::-:~ :-cw:1 
fiU.t:'i tot:tlidadc caur.:lonadO:< nos lJ<IllCl'::' c·m- :-..·"'"'''''' J,, <·n :u· 

Pat;rnolo o C<tlliml eot•t•e:-:pondcntt~: eutrl'tamo .. !·"nhb< ... :.. . " 1 
I. - 1 l' 1 · · 1 . 1 o:q•:t:<l a •.,., ,,.,., ·~' '·"1.: . .. ~.'· .. Oilt'.• 2r ,,::.lllli< 

;~ .<-) wca(;ao 'o ( 1n 1cu·o c JCill e-n rn ntl, a e 1 ,.,,,r;r:tJ :-..!~di~'rl" ~í..JlS::-~~ o.~ .~;.· ~l . o.~U . .~ ~ . j,! t~:.:J4);:: 
da l.rom .JilfO. 1 l·>;~r'1' li•M c:n 

Citei c•st~ litcr.o com este~ (letalhes 11:U':'I. r .. d.'' ''~" t'"'':'- · · · 2 . ;;~-.::·ill:l.; ~ -~\: :•JJ' "·""· •H:"JG,; 
• ''-•I l b . I J .i.V1:ll r..::~ h~••lu, Jn\l5LI~l!' fJ.\IC O ('\.\Pl '-" l llS <IIJCO.i putle 5t'l' .<;lll I a~·: •:es ,, •i c-

Cll\jll'C''mdO, aillll<~ que impossihilitndo tio ~t' · . ln:n:t:o•·<: ·· ·:· 2; .!:~: t••h< li.><'·i:lo:J.• s . 7·i~:~"i 
l'l.'jil'Othi%Íl' a l)ren> pl~%o }Xll~ se empre.~:t l' C..::1::t:ll "'""oro-
110\':tlllcnte, con1o c de rcgn\. ~· ·" ... ... .... · t ; .J:;o:t»J: ~L .;'110:00•).• l>. :r.-O:()J().; 

O ~n. Blti.ZII.IO III)S :-:.\XTO~ - \'. Ex. ;:ú Em l'e>umo. o capital ths c::arri.' urbanos 
P:•t~c tinw l lllla ~OllclUS~tO:- e C[UC o~ l.o<IIICO~ i :\ng-~cntçu de :~(j~•f" tl!! l5de maio da lSS9 ate 
~t:oo 110 p1·oposno rle gnel'real' csra:; t-oa\· 1 1 de Janen·o tle 11'\n. 
punbius. I O Sn . S.\)IP.\lO FEw:.\z-E:;i.ts cstiío todas 

O 5!:. Atct:-;Do Gt:A='.\B.\R\ - Como '? pro:5pems. 
O SR. Bl:,\zrr.ro vos SA~ros - Si podiam 

1
. O SR. Ar.cr"oo Gt.:AX.<JJ.\R,\-En~cuhos celt-

(',m~íono.r e não caucionam, estno .!!Uel'reando. h·es : ~ 

_O Sr.. ~-DIP,UO FERR,~Z - H;\ bancos que 1
1 

D""""1,,,v, r:; de '."" '"' 1 do janoi~• 
ll<t•! ca.ttCIOil<\lll systema.t!ca.meute. ·ld> S.' Jo 1>~2 

o SR. A!.CJ:'\"DD GüAXABiill.A. - A 1,'::\Zi\O e i Cornpnnhias que 
outm. 1:eem d11bentt1re5 9 5 

_' • · Y a. l o r nominal 
o ~R- E uA21LIO JJO.S SAC\TOS- "\ l'UZÜO e que I emiti.illo .. . .. . 4 .-!85;400.$ 3.211:000$ 

a marot· _pat·te desta.» COJn}X'I.nhias esni li.\Uicla.. Xo qtt<\Ch'O de ti-
O Srt. s ,\)I(>.-\.10 FERRAZ- o B<\UCO do Bt~zilj tulo~ do Jomd 

tem recusado cauciomn· apolices ; e. si prc· do Co;macj·cio. diil'.:~ menos l.2i4:400$ 

l E)! 15 DE MAIO E:ll 1 DE.JA~'till.O! 
DE ISSO DE 189-Z DIFFEP.ENÇA. 

jvalor dosdebs. Yalor ~ reLs. ~ a. mais i:\ métt~s 

Agricola de C;\m:pos (Barcellos) ... ... • ' .• r I:n:~~ ... . ...... -·I·....... -133.800 
At-acaty ........ : . .... ........ . . ....... j 2,t():í~)(}(J .... . : . .• :. .. . .. . .. . .. 245.600 . 
13!'acu lry., .... ..... , .. ............ .. ... 

1 
500:0(!0::;000 ...... . ..... • • 

1 
. ....... 500.000 

~?re1~a. ·,:: .... . . .•... _ ..... _ .. . ... .. ..• 

1 

:'..! o·0l}:509~~~ 5oo :ooQ6~oo l 29o.õoo i>5() .ooo 
11'!\C!C'o:\"" ,. ......... ., ... ... , ,. • ,. ., ,. , 23 : Úlr.iv<IV ... :. • • • • .. ,. .. .- • " .. • ~ 

Pllrez.:1. ........ ... .. .. ... .. . .... ....... 0013:0008000 9!3 :400:)000 .. .. .. .. S4.600 
-\l?ÍSl,<lJllti •.•• ••• .• •.• •• . •••. : ••••.•.••• , l./00:000.-500011.500:000;í000(.······· 200-000 
Rt~_Branc~ . • .. . .. .. .. .. .. • .. • • . .. .. .. . ~O~:~l!CJ:;!rJ?? 200:00%0001 
Uncao .. ~!rl'JCOla Porto Real •.•. .• .• ... . •. I ~~, :;::0~01. > ...... • .... -.. l ...... · · 247 · 500 
\'ictoria E, c. Arro:z .......... . .... .. .. , \ .......... : ... 98:0()%'000 

' . . í ---1---
- 1 4.48.'5:4W~O 3.211 :()01)$000; 290.500 12i4A 
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344 ::sessão em 16 de Julho de 1892 

A lei de 1875 a utorisou , como a C<~mara sabe, o govemo a conceder f<Lvores aos cn:.renblll 
centraes. Em. 1888 existiam doze engenhos ceutraes que gozavam de capital çarantido. O go
verno provi~-orio fez outras concessões; mos não se tornaram etrect ivas. O lil.cto é que, de 15 

. de maio de 18$9, os engenhos centraes ficn.ram esta.cionarios, como se vê do quadro : 

DESIGNAÇÃO I 1- • 1 . I Dll' FEll.E?íç,t o DE ~IAIO DE .i DE JANEIRO DE CONTRA J DE 
1889 j 1892 Jru"'~mo o ll 189-2 

Capitn.l subsct'ipto ......... . ... . ... . . i 
» a r ea.1isu.t· ..•....•. . •.... ... . ! 
» 1•ealisado .......•............ i 

Debentures .•.. . ••.. ...• . .. • ..•.... ·I 

9.700:000~000f 3 .212:400$()001 6. 48i:600S/)00 
1.939:000SlJOO .•........ . .... . 1 .939:0~ 

7.ze! = ooo~ool :3.~12:400J~oo 4·?!s:?<~ 
Capitn.lreali~'ttlo incluindo os debs ...• , 

4.58.':1:400~000 1 .3 .21 1:000$000 1.2,4.4008000 
12 .246:400$000· 6 423:400$000. 5. 82.'3 :0(~ 

Ao contt••n·lo. ns estrndo..~ de lerr·o tiveram um <lesenYo1vimento rxtr•n.ol·dina.rio ; e aqui• 
ainda corren(lo o ri$CO de th.tignr •• atten~iio da Cama.ra. ... · 

C)t StL D;~,;rt:T.\00 - ,\o contr-ario. e:>t<tmos ouvindo ,. V. Ex. com muito intcre::;.~ . 
O SR. At.cx:-;oo G~;A:-:ABAttA- .• . serei mais minuciCiso. }lOrque o Hsstllnpto interessa real

mconte ao 111iz. Vejamos o que hMia. e o que li<~. em. dcbcnt•vc..<. 

I 
I I I 1 ,\.J:(~~J E:-\TO 

I ]- DE ~[\.[ : 15 I>J:: J)E .JA:->Eil' O I El i I 
: :) • ' O DE I ',' 'OYE~.· ll.!RO ' I 1889 I ,, ,·, DE 189:1 iJJEJA:>:EIRQ 

DESIG"AÇÃO 
i I DE 1890 I DE lSD-2 

___ _ _ i ~ I I __ _ 

C h. D .. ! ''""·ooo ··oool 3 · ··' o"·"""! I "o· ·oo""·t'Vlf\ '1 s •1, 0ffi1Jl1.ll ta n rtlog<llltlllflo •, ., ..... ; l.ovv. .. !" I l,. (}l). l,nJ .-,vv<J .. ) t) . V.';IVVV 

eam.ngola ...... . . ...... .. ..... ! l.500:ooo~oo: 1 500:(00:WOoi l.iJOO:ooo::;ooo
1 

o ';, "/, 
Juiz de Fóm e Piáo ..... ..... . .. 1 1.300:000$000. 1.:300:000$000: 1.:3QO:OOOM001 6 '/ , ' /, 
Leo].)Oidinu. (ouro) .....•.. ..... . 

1
1 25.5~~: ooo~oj 1~.835;ooo~ooo

1
1 (~.5~~: r~~o.?,OOo 1 6 

' /~ . .:',·, 
Idem (~a.pel) •... ...... •.•.• . ... l.! ~-;>--:>.OOO:;;oGo 1 -.OOO.fJOO~~CH) ü.S.":,.O,ID$000

1 Ma.ca.he e Campos .. . . . .. .. . . .. . l.'.>UO :OOO!,'OOO: . . • . • .. .. ... • • . .. . .. .. . • .. . 6 ' /, ,/, 
. ·I . I · 1--

. .Uransporiar .... ....... , 4. 100:000$000~ 4.100:fl00$000i 4.JOO :O~i 

I - I 15 DE \ 1 DE I I Al:GlfE:>TO 1 ·~.~ ~ 
Jo DE ZIIAIO: XOVE:.UBRO ! JAXEIROD.E; .)liRO DE 1 DEl :::::.::;; 

DE 1889 I DE 1890 i 189".2 I JAl'OEIRO DE 1;:::::..., ;:,:gl 
I I i 1892 ;;;ii;i z:E 

-:--;-;;-:~-::-:;"':' ~ I. - ·--!__ j:l 
Tra.ns~rte .. . . ...• 4.100:000~· 4.100:000$ 4. 100:000$ / 

' I ""1' I ~ I I 
:Marica............... . . 200:000t;j 211:500{ 2ll:500.) 7 °/0 11 :500$ 
N~rte .... .. ............ 1.000:000$] 1.000:0008 ....... .... 1 8 •;. ; , 
R.1o das Flol'es .. ..... . . . 370:000$: 349:200$. 349 :200$ 7 "/0 1 ........... :20:800$ 
~ 140.000 - S. Santa. Is.:1.- I : : I 

bel do Rio Preto. ouro . · 124:501)$ I.2HJ:OOO:j 1.~19:0009. 6 •; . , .......... : ~ô:OOOS 
Dito, dito, papel ........ . .. ... . .... ·I 1.000:000$ 1.600:000$ 7 "/ . !.600:000$ 
~ 185 000 - Sorocabana. 1 ~ i 

ouro..... .. .. .. .. . . . . 1.645 :1:00';i 1.645:0005 . 1.645:00~ 6 • J 0 1 

Dito, dito, papel.. ..... .. 10.300:000:=::I0.300:000S 10.300:001Ji 6 •;. · 
União Va1encia.na........ 350 :000Si 650:000$, 593 :0009 i o_r. 
~ 1.125.000- Sapuca.hy. 350:000$1 1 .000:000$: l.OOO :OOOs 5 "/., 
.Babia e :Minas •••..••••• •.•. • . •••.•. 

1 

........... : 8.000:000$ 6 "; • 
. Quilombo • • . • . . • . • . . • . . i · I 

243:000$ 
1.000:000$ 
8.000:000$, 

. São Paulo ..... .. .. .... ... ..... .. . ........... 3.000:000$ 6 °/0 3 .000:000$ 
~ 337.500 - Viação Rio e · . 'I . 

Oes~deMinas .......................... : .. ... 9.788:000$ 5 "/Q 9.788:000$ _ 

·.:.Total, m~os o grupo da . ~- ;·- - · · 
:-· · Geral (NoMe,, Leopoldi- I 
-.: .. t ... ·.· .. ~ ~acabe) .......... 18.~10:000$!20. 474 : 700$;1:41 -?05:700$!. 23.642:500.) 4.6.800$ 
. 123-:-595:700$ 



como se vO, o~ IHllflllOUI.os Hn·ou11 : 
0 Ern 1800 elo 2 . ~!.11<!:700,<!;, em IH!)J tio ~~I .:l:l[ :00(),.;;, put·lim~nt!t> o 
~ augmento towl r lo 2:3 .r,o;;:?ou:;;, do 15 1ln nmio 1lê t8SU u.tü I tlc S janeil'O de 1892. . 

j\,rnea.h(·, l!. Nnrl.") pua· ui\'·' }h.HI\w )H't~t!i:o=a\· l 1Xôl cd,u.uHn1t.c ;L {H\' l<lu. du~oo 
,l( t'IIIJO, qne l.om o cm·ndet· dt~ '"llPl'"~timo,; <'<Httl'ahillos lll1'''~ 1Ul l!ôh•~t
das tle ll-t•t•o, cxdu~iw rei ra tll!:> outl'o~ mmo~ dcl!St\ S(ICi<3dadc anonpnn,. 

:d . Deixei de incl_uit• 1.10 total o grliJlO !lu Ji:slmtla Gct>al (Leol>Oiclino., 
ms ll SitUR\'liO elas cstr:ultlS do lct•ro Clll 15 de lnl\ÍO de 1880 {tltlllos 

cotados mt IJOls•~ 1lo Rio dt~ Ja.ncit'O): 

t:! I -- , J 

:: 

DESIGNAÇÃO DAS ESTRADAS 
G,\PlT,\.1, 

SUI!SCRIP'i'O 

CAl'l'I'AI , 
A nl!:AJ,JS,\1~ 

C,\Pll'AT, 
lt Jo1 ,\LISA 110 

Dl!!lll!:N'l'Ultt;~ 

1 Barií.o de At•at•n:tmtt.... ... ...... . . . . . . . . . . •LOOO:OOOF;OOO • .. • . • • . • .. .. .. • 4.000 OOMOOOr . . . ........... .. 
2 Drugantina ........ , ................. . .. ,.. 2.450:000$000 .. .. .. .. . • . .. . • . 2.450 OOOWOO 
3 Ca.~·angola............... ..... . ... . ........ 10.000:000$000 4.000:000;)000 (\.oOO OÇ0$1100 
4 J\117. de Fól'a. e P lau . • . • • . • . . • • . .. . .. . . . . .. 1.500:000:!i000 .. . • . . .. • . . . . . • • 1.500 OU0,'\000 
5 Leópoldina ... - • .. • .. . . . . . . .. .. . . . . . • . . . . .. f>O . 000: 00US000 .• ,. , • . • .. .. . .. 50.000. 000:!;000 

l . 300 000:$000 
I . 500 OOO,"'.JUO 
1 . :~ao ooosooo 

H Mncahé e Campos . ....... . .... . .......... . l2.000:unor;noo ... . . . . . . . . . .. . . . !'.'. .000:000.~000 
1 Mtwici\,.... ........... ................. . . . ~00:0110:~000 . • .. . • . . . .. .. . .. 2tlO:ooo::;ooo 200:000$000 
8 ll·fog)'ana .. ... ...... . .... .. ..... , , .. .. . .. . .. 2!J .OOil:OO(}S(lOO W.Oii'!.:OI1CJS0()('1 !j . llfltl :QI){J~OO ......... ; .•..•• 
9 Oeste de Minas..... . ..... . .. . .... . ......... 14.00Q:(l(J(Jfj)()l) 10 ü·IO:OIJ(J.SOOO 3 .300:0(!0.-:;QOO .. • ••• . .•••••••• 

10 Panlisb~ ................. . , . ......... ...... 20 O(JO:OO<J:WOO 7;,rj:OOOAAOO 19.~.J.J:OOO~OO ........ • ..... .. 

OAI~n'Al. lU~,\.J,l· 

SADO, 11\'Cl.U!X!JO 

OS llEtnlXTUitES 

4 . 000:000$000 
a. 750: ooo.>noo 
7.500:000$000 
2 800:000$000 

·190:00(1.~000 
9 1):3,'3: 000:';000 
a auo:OIJúAIJOO 

I!J. 244: OtK!:;;OUO 
1l Norte,; Gl'fio Pará......................... 2.5oo:ooW;ooo ........... :. .. .z.r>Oo:ono.~ooo 
12 Btl~t~uatcnse. (l'MMt)..... . . . . . . . . . . . . • . . . . . :JOo:?,oO~ooo . . . . . . . . . . . . . . . . ;~nn: ~OO~dOO .•..•.•..•••..• ·I :mo:~oo~ooo 
13 Rm.:enr1e J3oc,ttnn............. . .. . . . . . .. .. :JOl .• OOt-000....... . . .. .. . . .o i ... O(J~ooo................ .3ul.-Oosooo 
14 IUo Clnro . .. .. • .. . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . 5 .ooo~ooo$OOO ............. , . i'•.OOO:OOO!!;!lOO.... ...... ..... . 5.1JClO:OO~JOO 
15 Rio drts l~lorog.. . .. - . . • • .. • • .. • • • • .. • • • • • ;,:.'lo: OOCJ:;.iiOO . • • • • .. • . • . . • • . . H:io: ooo;;;ooo ;no: 0110.~000 1 .::CJO: ooo.sooo 
16 Santa.l~a!Je! do Uiu Pr-uto.......... . .... . . . '1. 000:00~100 2 .37.?:GOV . .:;IJOO. l.n~:;:.tOOSOr>O I 245:ouo~()00 :!.H72: -toosu()O 
11 S.Ptmlocllio ..... . ................ _. .. : .• l0.005:000:i\cttl0 .......... . . : ... ! IO.uti5:000)000 . .. . ..... . ...... lll .0()5:(J00$000 

, ~a.m :ts sub~idíu.rias . : .. i ~ ') . .. { ~ . , 
9 

, ~. .·• 18 S01ocaban:t.... ...... •.. .. .. .. . . .. .. .. . .. . • as .ooo:ooo.-:;ono 20. SOO:ooo.-;;ooo1 1 .. ~oo.ooo.~ooo 11 0-k>.OOO:;OOO ~O.I1.J.OOO~oo 
19 Sn.pucnhy... . ........... .. .... ......... .... JO.OOO:OOOi;OOO 8.()(J0:0Ull~OOO 2 .000: 000$000 . . . . .. . .. . . .. . .. :l.000:000.-~000 
20 Un.ião Vu!encto.na. ....•...... , . . . . • . . . . . . . . 1.000 :000$000 :i?O:QO()~OQO I.080:01JO.SOUO :150: ü0()$00U I .430:000$000 

Somma .. . ... . . .. ' •• ' •••••.• • •. • ' . 1:.9~3Q;;;;;;oOOI-M~;;-:nõõ~õ\-85~85;õõõ.;;<oo -i82iõ;õõ'O$ÕÕÕ rõ4~95;6oõ$õõõ 
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DESIGNAÇÃO DAS ESTRADAS 

l Alagoana .......•........•............•..•. 
2 Bahia e J\llinas .......•.. . .•........ , ... . . . . 
3 CaboFrio ............................... . 
4 Cataguazes.... . . .. ..... . ... . . . . . ....... . . 
5 Est. e S. Francisco ao Chopim ............. . 
6 E. de F. e Minas de S. Jeronymo ............ . 
7 Geral ele E. de F. no Brazil. ......... . ..... . 
8 Goyaz e Matto Grosso ............... . ...... . 
9 Maricá ........ ... . ... ..................•.. 

lO Muzambinho .............................. . 
11 Norte de S. Paulo ......................... . 
12 Norcloeste elo Barzil ... . ........ . : ......... . 
13 Oeste de Minas .. ....... . ................. · 
14 Paraopeba ... . ........................ .. .. . 
15 Peçanlla e Araxá ..................... . ... . 
16 Quilombo ................................ . 
17 Ramal Bananalense ........... ..... .... e . . · 
18 Rio Doce e Cuyeté e terras ................. . 
19 Rio das Flores .... .. ... ...............•.... 
20 Sailta Maria Magclalena .............. · .... . 
21 Sorocabana ....................•........... 
22 Theresopolis ...... . ........ . .............. . 
23 Tijuca.. . . . . . . . . . . . ...................... . 
21 União Valenciana ......................... . 
25 Vassouras, Paty elo Alferes e Petropolis ..... . 
26 Viação Rio e S. Paulo ................. . ... . 
27 Viação Ferrea Sapucahy ...... . ......... . .. . 
28 Viação F. F. Tocantins e Araguaya ......... . 

Somma ......................... . . . 

j!jm 1 de janeiro de 1M2 · ., .. . .. 

' CAPITAL I CAPITAE CAPITAL . ÓAPITAL REALI• 
SUBSCRIPTO A REALISAR REALISADO. DEBENTURES SADO, INCLUINDO 

OS DEBENTURES 

5.000:000$000 . 4.000 :000$000 1.000 000$000 . ... ····· .•. , ; .. 1.000 000$000 
40 .000:000$000 : 36.000:000$000 4.000 000$000 8.000:000$000 12.000 000$000 

r . ooo:OO$$Ooo
1 

I.28o:ooo~ooo ~20 ooo~ooo .. .. . ....... .••. 320 OOO$OOo 
2.000.000$000i 1.800 .000$000 ~00 000$000 ... ... ...... ... 200 000$000 

Go ooo: ooosooo 48 . ooo : oOO$OOO 12. ooo ooo$ooo . . . . . . . . . . . . . . . • 12. ooo ooo:pgoo 
20 .000 : 000~000 I 15. 800: 000$000 5. 000 000$000 . . . . . . . . . • . . . . . . 5 . 000 000$000 

200 000:000$000 
60.000:000$000 

740:000$0001 16:0008000 
5.000:000$000 3.000:000~000 

12.000:000$000• 9 600:000$000 
40 000:000$0001 32.000:000$000 
60.000:000$0001

1 39.421:250$000 
8.000:000$000 6.400:000$000 

30. 000 = 000$.;'000 I 24 . 000 = 000$000 
lO . 000: 000~000 ............... . 

400: 000~000 ............... . 
12.000:000$000 

830 : 000$000 1 •••• , , ••••• • • • • • 

38. 000 000$000 , .............. .. 
12 .000 000$000 ........ . ...... . 
3.000 o 0$000 ............... . 
1 . 600 000$000 .............. .. 
3 . 000 000$000

1 

............... . 

6 . 000 000$000 ............... . 
100.000 000$000 ............... . 
20.000 000$000 

723:400$000 211:500$000 
2 .090:000$000 ............... . 
2.400 :000$000 .............. .. 
8. 000:000$000 ............... . 

20.478:750$000 9.788:000$000 
l. 600: 000$000 : . ............ .. 
6. 000: 000$000 ............... . 

10.000 :000$000 .............. .. 
400:000$000 .............. .. 

830:000$000 349:200$000 

17 200: 000$000 ll . 945: 000$000 
2 .400 : 000$000 ............... . 
1 . 5oo: oooAooo .... . ...... ... .. 
r.o8o:ooo~ooo 593:000$000 

GOO. 000~000 .............. .. 
4.2oo:ooosooo 3.ooo:ooo$ooo 

50 ooa:ooo$ooo 2.819:ooo$ooo 

924 000$000 
2.000 000$000 
2.400 000~00 
8 000 000$;000 

30 .266.750$000 
1.600:000$000 
6.000:000$000 

10.000:000$000 
400:000$000 

l . 170:200$000 

29.145:000$000 
2 400:000$000 
1.500 000$000 
l. 673 000$000 

6oo ooo$ooo 
7.200 000$000 

52.810 000$000 

551.170:000$000[ 399.237:850$000 [ 151 .932: 150$000[ 36.705$700$000 [ 188 .637:850$000 

Como vê a Camara, o quãdro de 1 de janeiro de T892 deixa ele 
mencionar 12 das 20 estradas que figuravam em 15 ele maio de 1889. 
Isto comprehencle-se em relaç.ão á Barão ele Araruama; Ca!-angc;lla, 
Juiz ele Fóra e Piau, Leopoldina, Macallé e Campos, incluídas na 
Geral ; a do Norte de S, Paulo encampacla pelo governo, a ele Santa 
Isabel do Rio Preto incluída na Sapucahy ; mas a Mogyana, a Pau
lista e Rio Claro etc. deixam de fig·urar por não serem consideraclrs 
valores cotados na nossa praça. 

Ahstracção feita ela Estrada ele Ferro Leopolclina, que figurava com 
50.000:000$ ele ca,pitrl em 15 de maio de 1889 e que não aclelicionei á 

somma desse quadro, os resultados de;sa data servir-me-hão eTe base 
para avaliar o augmento até I de janeiro de 1892. Porém os dados 
em I ele janeiro de 1892 devem conter as estradas paulistas seguinte.> 
sem mencionar o seu desenvolvimento desde aquella época, afim 
de termos informações approximaclas quanto aos movimentos de 
capital e1Iectuados na nossa praça em estradas ele ferro. 

Assim, reproduzirei as sommas do quadro ele l de janeiro de 1892 
e accrescentarei ao mesmo quadro as estradas paulistas em 15 ele 
maio ele 1889 que nella faltam. 



.. 
'.· 

lt.JojS(J:\ f ('1 l>1\ "' rl..O:.Til l'\ l l;\ f: J>F. Pfo}JtJ l () ).~M ) IH·~ .1.\. .... 1'! 1 ltO I \I~ 1 A {)'!, 

Dcslg nnÇt1o da.'l est i·a.dils 
1 1 ütl>il·ürn;;~n>~:t. í.J 

G;tpitltl s u b:;cl'ipto Cap ita-l :\ eca li<al' C:l}l il~l l rca\i:;:Hio ll l'll'~li LII l' llS incluindo os tlc· 
!Jen tm·es 

Bt'tl.gnntiJit~ •.• . . . .. •. . . . . , • • .• • . · . . . . . .. , . . • • .•. - 2,,!W:OOÕ$0QO :-:-;-:-:-: -:--.- ~ ·. -: -:-~-:-: - --:! .. f;,o:OOO$QOO - --r. úáti :OOO:) OOO ---,~ . mO: IIUO:)UiliJ 
~tl3 . 0llO: OOO:!;OOO Hi.O();~ : OOU~!)(II I ll !1:18: 000:~00 •. .. .. , . . . . . . . . . !I. O:l8 : 1100~UOU Mogyana . •• .... •. . . . •• •• .. ... . : .. • . . : . . . . • . . .. 

Pnttllstn. . . .......... •.•.. .. .. . ... .... . .. .. . ... 
-Rezcn1l0 Docrtim~ .•...• . .• . .•.. • . . . . • ...• . .. . . .. 
S. Po.ulo e Rio . •. .. . ... • . •.. . . • •.•. . . . . ... . , .. . 
lUo Clnt•o ....... . •... •..•••..•.• • . . ••• .• . • . . •• • 

fW :(){)():OOO::,OIJO · 750:000.~000 l ll 2·Jl :000,;;()00 ., . .. .. • .. .. . • • . !9 · ;~-14:UUO::;Hfltl 
BOI :200~000 . . .. . • . . . • • .. .. • :m1 : :!1!11.~)1)0 .. • • .. • .. . • • . • . • 301 : ~WOAHIIO 

.I O.Ge.5:000$ 011 • .. . . • • . • •• . .. .. IU. OU:; : OOI).:;(IOO.. .. . • • . .. • .. ... IO .ôüG : OUl l.~Uikl 
!UJO(l :000$00(1 .. •.. •. . •• •• . . .. ;"í.IIOti :OOIISoOO • • . • . • • •• . . • . . . • 5 .01JO:OOO.';II!Hl 

Grupo Lcovoltlinu. (supprimido) .. . . ... . .. .. - . .. . 
Transporte do fJ Uttdro, L lle jm1eit•o do 189.'?- • . .• • . 

2.7. ooo: ooo$Oi lU ·1. oun : ooo~oo :23 . r,on: .wnSüool 2. soo: ooo . .:;ooo 211. 3()(>: ooo.-'ilfN) 
G51. !70;flOfl$OOO 3D!J.2:J7:8;iO;;IIOII Hi t .!J:U.:J ;-,o8(HIII :Jtl .705:7oo.jooo I8t! . G'n : R508fiOO 

Tota l, I tle j:mci l'O tle LH9:~ •.•. . ••. . .. •.. 1 {)i(~ . U80::WOXUOOI ·l20 . U~>fi :}l 'jfl81l0il l ~:?:1 . 1J:~r:- l~>IJ:jOOOj ·IG. Sfi3:7(~J$000 I 2HCI .83!l :Or,o>:OOO ==============- -·-. . ' -- . -- --- -- -- - ·--- . . ----==== === 
= ::;::=====-::·:::: . ·-:: _ ·-·- llfo:SUI,'l'.\ 110$ GWC~J;:..:; _ _ . .. _ • • 

ne11igna~õ~s 
15 de m_aio tll\ I· 1 âe .\tHWÍ I'Ctle IDi fl't~J·enr;:t ~' ma is 

181>!> \S!):?, em I tle .Jl\ llt'Íl\) 
de 1 8\l~ 

--------------------------- I 1-----------

C~pltal su!Jsct•ipto • . • •. . . • • : . • ..• .. . .. . • . .. . . •. ... . . . ..•• . .. . .... . . . . .. . .• . . . .. . . 
Dtto n ren.hso.t· . . .... • •... .. . . ... . . .. . .. .... . • .... . ......... . . . ; . .. . . . •. .. . . . . . . . . 
Dito l'C!Ilistulo .... .. . . .. • . . . • . . • . • .. . . .. . . .. .• . . .. . .. . . . .. . .... . . .. .. . .. ... . . . . . 
1Jchoi1ttwc$, •• • . . . ,, •.• .• • .•..•.. . . •• .. .. . . . . •. .. . • . • . ••• . . •• .•• . •. • . ... . • . . . . .... 

I ·IO.O:lQ :?llo:::,t l()(ll G-13 .080 20CJM(JOI ·JDJ.I);)O:(J()I),.:;.)f)() 
n:1 liill <i1Josoou

1 
-•~o.o5f> s5n:-;<JUu :'liJ!> .Dl1.'5 :?511. ... 110u 

s5.ssr> ooo.-~l001 2~::t.o:Jo 35osoou m7 J,J.ts7511H/I_MJ 
1!-\. 21 0 ()O(JA()(){l •IO.H(~'; 7 t)(h;!JOO' 2:2 .• 5!l:,: illll,..;illl() 

CapitAl renlbmtlo inclu imlo clallcullrl 'cs •. • • • • • • • •.••. • .. •••• • ••• . •• • • • . , • , • , • • . •• • • • HI I. OO:í üfJO.-:;; lllOj ;!():U t l(i 050XOOII 150.TIO :-Iií11 . ..:1Ji.ll l 

.. - J:íe8tlo 15 de mnio de IMO ll.}Jl'llÇlt do Rio de .ittnciro omp•·ego11, 
pois, csLradns !lc Jort•o 150 .740 : ,150s,~;mulo 2Z.GIJ~> : 700:'\ em dtJfn:ul rrr'é·' 
e 137 . 1,14:750$ om acções . Si ú venliul t\ qu o :tl l~ ll nms éomptw hitls lnt
v lo.m jiJ. cmiLticlo ou re:\lisndo capitll.l em dtlb~n t ro ·a.r 011 acçt'íef; em lil 
de m;tio sem figHI'ttr uo.q ttd ltt !l!lta., como, ] JOt' cxcm1>Lo, ''- Ba.!Jiõ\ ;t 
Minas, tambmn 111I o inclui o g L'UilO tht Gemi, nom n~ l.t't•:; ()~ LeadaH 
Goyn:t c M;üto Grosso, lHo Doce c Cuyetó e S:mta i\bll'itt Mn:;da.lmm 
<!Ue figu ram com 72.000:000:) c tlcvcnf tel' r;:ali~ntlo , i\(1 lllCILOS, 10 "/ . 
ptwa poclerem l'uncciomu·. 

Núo desconheço que esses dados suo de11cientr.s m as l>nslitm pt\t'l\ 0 
fJllo púl' Jtgol'a tenho em vista. Set•itJ., entt'et.u nlo, tlo nlta convcnien· 
cia. que se pudessem auquil•ir mais completas inlbt•m;•.çt~e3, (tlmm · 
gendo o capital, ~~ dcspez,n, !IS r eceitas llrutas e liquitlns. us JJorcen-

tagnus o:•mp.u ·;ttiva~ tlõ"'C:i';t:;:- ~-;:e~-;l;l;~-iiô7; divct·~,;~ 'St·t~vif;ii:lt(;:l~i i;:õ:.i , 
/i naJwe it•os o ; ;tl mi n i.;;t. t•;t Li l' t).~, Jl lll'fpw, ;t nwu n !t' , St.•r•i:tlll elh•:< ;t ha:;u 
Htmhuneu l:tl JK11''1' " estaln l<:cimonl.o tl n~ L;n·ilh>', fj1Hl.~b1n ~e1·i:L t ' int· 
)lOI' ltultc tH!I' eausu de sem; <\I!'!! i tos tl ircetos ~oht·o a pt•oth tn;iiu, •; tiL' :;c 
p OllCI'it dcSl'll \'O[VCI' OU pt ll'i\ (y~nt· ~~·;~LilHiO tL d istnucia. CCOIJilllliL\ l i iO 
JllOl'C<t tlo no o ·nlt·o <la Jll'•>tl l\Ci;:1u, li q 11 0 ó tlgnt'it n.g-if;u la pela ,;i l lt; t• ~lo 
cJ·cmh1. pcl;L !Jai:m tlo mt m blo. 

O s tdJ~tituLi ro CJliU api'C:.:oul.t•i a ulm·ii;a u gm·et·uo a pt'Oet·•.lt•t• ú t'l'· 
Yístio das Lat•ifhs adoptaJltiO uum t.dJ~l ll:~ movol. 1~· l'i:!OJ'u<amentc 
j usto; visto IJlW muil~lS tl c,;s;~s rstl•adtH! ter.m que titr.ct· seus pagumcn
tos em o ut•o , al úm do CJIIH impOi'la-111 tmlo, dc~tle o nm l.!'l'illl tHIÍ 11 
canão; mal; n iio !levo dc íx;w tb chamat• toda l\ cseln.rccilln. nttctu;;'w 
do ~ronlrno nat•a. cslc nssumnto,cuja dclica.dez;t todos sen •_cm.( Apa1·t.:s. 
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~{~;~~~"~fu6{~ coinp~bias de navegação: 
~r~·.........._ ·=== -···. . -·- - = ·==.:: - .. - - ·:==~====--=====~=·==-..::==:::::=-- =·=== 
~fi[;:,(!f:, '.- :·;.·.::::· · . · Desisnaçiio !tü tlc rn:lio d!J I tlc j:\uciro de DiJl'erençu. em 1 <te 
l'"':i·'·> :,: • , . 18RH 1892 jancil·o de J89Z 

tV,i-'/· .. ·. · ... , - - ·--·-... ----·-·-· ------~~·---- -·-~-·~ - -----------
~;, Caóiw .subscrlpto....... . .... . .. . .. .. ..... . ..... . .... ...... .. . . .......... ... 21.60.1 :411.~JO ·SI .:ii·l :000$000 IV .7tm:ooo:sooo 
: ·:Juw$:reálisa.r . ...... ..... .. .... .... : . . ...... ... ... ..... ... ..... ... ... .... ... 21.G<J.l·.wom o 2/ .aso:000$000 2 1. 3BB:oo~oo 
·! .. :i·D.ito realisado.. ... . .... . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . .. . . .. . .. . . .. ... ... Zl.QfH; ;~oo~ooo! I~ . oss: ooo~ooolcont•·· ! .670;4oo~l)()() 
.. ·.Df!~en.turcg . ...... .. .. .. .. . . ... . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . .. . .. . . .. SVR.-~000! lb.500.t>00$000 la .60!.800$000 

.: ·:_:.~apítalJ•ealisn.do incluindo os defJenturcs.! ••.• .. . ... •• • •. . ....• .. ....•..• •. . •.. 22 Wt:GtJO::-'OOOI 3ü.488:0()()$000 13.9.25 :400$000 

... · . · O augmcntb <lo IS . 02.'>:406$ de t5 de ma1o de 18ku ntó 1 tlo ja.mit·o, pt'tWÓIIl cxcht>Jh •:uncutl) dos tltJIJ~nlH•'~s, tendo diminuidu o <.:R(Jit:ill 
'.(acções) rea,lisa.do, de 1. 076 :40{)$; prova que so compl'lll'ttm com}ntnltias IJUC fbt'l\111 pagas com os t'lllllt'CSLimos, diminuindo assim o capit:\l 
realisailo em aCQões. 

Coll!..pa.nllills de aegm•os: · ~ I 15 de maio tlc 1 do j;tneit·o de DHl'e~nça. em I 
Des1gna~ao 18on • 1ug'> de Jll.lletL'O tlc 

' ' 
1 

O:J O ~ 1802 
.. Capital su!Jscl'ipto •....... .•.. •. ... .....•..... , ~ . . ••. ••... , . . .. . ....• ~ , . .. ... .... ! ---f;:i:-o(>tJ :()(IO,::UÔJ - ·f>7~ ÜÚÕ~OÕO:;õOO --·,f:éOÕ:-(i{)');:;ooo 
, ·Dito a rcalístw .................................. .. .. ... .. ....................... i ·lll.(j;)():()O{);:;OOO •HJ.li8 l:ü()l}:íiOOO 1.030:000$000 
. oito rca!lsado ........•........ .. . . .. . . .. .•. . . ... .. ... . •. .. .. . . .... ... ...... . ..... 

1

1 ·1.:150: 000$'10t)i 7 .H20:000KOOO 3.570: oousouo 
Dellc11trwe ~ . . • . • . . . • . . • • . • • • . • . • . • • . • • . • . . .. . • • . • . . • • • . • • . . . . . • • . . • • .. . . . • . • . • • • . • • ''·:r >O: OOOsO<J(I 

1 
7. 920: OLO:li'JOO ' 

Capital t'ellolisado incluíntlo os tlciJentw·o.~ ...... .... . .. .. . .................... ,...... .J .:lãli:UUI>áOi.liJ r 7. 920:000$000 3.570:000$000 
- o attgmento d(icãpiiãl subscl'ipto fbl de4 . 600:000~000. . 

O cu.pital ·rrn~lisr:ulo augmontou (.)e 3 .570:000:5, mellJOramlo ussim o estado dtHI romprlllhins, IJUl'. t.emn hoje tml'lo tle I:> ''/o rralisndo, 
emquanto em 15 de maio mal chegavam a 10 °/ •. ' 

CC>~li'ANIIIAS m: TECl003 

. 

1 

j . . .. Iiim~i;eiiÇilt.-tii-
'5 de llltliO de 15 de uoYcmlwo I de agosto de I de J:l.lleu·o uo vordc ·aneil'O de 

1880 dn 18!)(1 181)1 tle 18!J~ 1892 J 

c~pitif~s~b.sc•·!ptõ.-:-:-:-:-::::-::=::~ ·:~~-::--.-~~~ ,--,,-,.,H-=. 5:-:~"'o-:o""ol l~ooo r •. ~, 12n:ooo~1 ~:.> -~~~u: oú(J~<xJrr-~·1.2,1~ :uoosooo yo . 7JQ: OOi.i~II)(J 
D!Lo a. 1 ~,\hSM,,, .. . ...... .. ... .. . . ..... . , . , ·, SOO ;OOOfOOO }' .·1/0 ; 000~J()(J i :-·1. -lãtl : O~JU: ~;L7·3:?:000.$<JOO ?4.37~:000~000 
Dito rea.hsa(.)o ...•. . . . • • . . . . ....•.• ... .... .. ... 

1 

1~. 140.~0(.10 3f>,- ~:~o .otlO::-OOo1 ~~·l'!;J . UCJo:~0001 ~:J . 4~(l:ooo.~oo 36.3~o:ooo~oo 
De/JcHtw·o~ . .. • . • • . • • . • . . . .. • • . . • . . .. . . . • • • . . . . . (, <ll O :OUOR!JOU IS .~.:.7: l)fJ0.4J!JI), _.1.11..!: O!NI:-;tlllfl ~<1 , 7tl .Otlr!sOOil ! 7. 7(li .IJ00:-;000 
Cr..pit..'\ll'c alisttdo inclulmlo o:i tleiJCulH•·c.~ . . , • . . . • IO . IiiO:niiiJ,;';ooo !'d.Hi;7:fl!)(),oi;t'JIIIll 71 .·~fi:'l : tHJt).-;Oilf) 1 7: l 2·1ti:Oil(r,::;0()() :,,LIJ1:16:0/l0.:.;01){) 

· - · l.icSíioi5il~> m;tlo ilo 1!~89, as cumpallhtul! uo tecido~ 1\ugmoutu •·u m o ~cu cal'ita l ele KÜt!ll;: ,t~, seudo ::JG.:.J:J5:Óoo.~ e m a c\'Ocd o 
" 1"1.7G\ :.()(}O$ otn •J.Al.usnt«,•<J$. J 

Besigni\'ção 
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Sess~o em 16 de Juiho de t802 349 

CO)lPA?\HlAS DlYZR.S.\,;. ISTO ,;;, Qt:E X:\.0 FIGC'l\..\)I XOS OCTROS QtiADROS 

1 ~ . ! ~ T i I DnTeren~a 1t 
De:;ignaç;.i.o 'jlv demawde·l]:)tle no\·em-:1 ele :.1.~o:;m üe'l dejaneil'o de Jlwor 

1_889 1Jt'o de 1890 ', 1801 I 189:?. I de jand1·o dt: 
1 I_ : : 1s92 

-~----, l I : ' 
Capital suuscriptoi W .G4íl:S0~ !4S:?-.89-2:tJOO:{ l.-!Z3. 95fdJOO::;f 1 .407 .110:01)(1,:;; 1 .378. 4G4:000S 

>> f\ rellliw.l''. :3. !Jl2:500:-;:36';.,870:úOüS 95:3 .2.?1:950$' 8'70.::>9<t:OOÕSi 87~>.(i8l :50<B 
l> realizltdo.', 24. "i'34::3oos: 117 .ífZ2:0<J08 ·410 :G91:9:Jo.~i 528 510: orJO<:;! 51)2. "i'Sl :700À 

De~nttn·?~ ...... [ 6.0~2.20üs: :?.1.95:3i;OOO~ 70.8ütl:OOO~! 70:8/.iG:OOOS: G4 843.~00~ 
C.1.pttal reahznclo•l : I · · 
inc!U idos <JS de· . i i l 
bentures. .. . . . . : :10 .75(): 500S,l3fU)75 :oow; 54 L163: 930~; 59!). :382: ooos: 5()'7 .625: 500.~ 

! l l 

De:<<le 1:1 <lc maio de 1880. :1:; compaohhi.S o.lir~t·o..'l:> ·~w'mentar<lln o seu ~<tpitn.l de 
:;r.-;- .G·!-):51JI).s, :;endo ~~111 :t<.,,'llê;;, :)112. 7Kl :'7lil!:' ~ I! !TI clelx:ntlll'(!~ G4.8-!:J:::l1J(I:-;(100: 

P<ll';~ Mnclllil' e~ta anHly~c rt·!J'<'L~!Jecth·a. Yt:illmus a~ lettt';L,. i1Y1lathecarias: 

lii de rnnlo oh• Ir; •le un,·em-11 tle ago~tn ele I tlt·.i:meil'o tlc JJlll'ct-cnt;a. a 1\~· 
D~1~i~ntlí,'ii0 

1~1)!1 hrn de 1~911 ]XCI! IK~l:.! 
vor de 1 ele i:t-
m:iro de 13\Yl ------ -----

r:d~>c·erniccitlo cfll :t.;,x,..;i:-Jrp . ..;l :;: :. o.~ o. ww'·' 4-l ;Q:l,'j;!)/!1),-.; 4S .w:-,: wo.J 2{).5li; íOO.,' 
I 

De:;ue 13 olc tlH\ÍCo •lc ]&;:!) erntttit•am·se :11.1.51'7:701!;:: lle leLtl'i\~ hypoth~c~·l'hl.S. 
E finalmente os han•:os: 

1.3 Ul! umio :Ui •lo: uon~m-' 1 de <tgosto de l ,Je janeiro di}:o:lrerJnyl.1:ll.\t-
Ll4.! lt\~9 l•l'n<!C 1891} lt<'Jl I 1892 . I ~~fro ~e l r~t2 
--- I 

Gap. sulJsct·ipto 165.998:000;-; I. IGO .080 000~ 1 .678.920:000:; 1.457 .:J:35:000S· 1.2.91.537 .00()8 
Idem a realizai' 4.S.2S9:000~ t:h3.6J:3:1)1)0:-,; 855.Sl15.000~' 58:3.:305:000;:;\ 538 OlG:OOOi-;; 
Idem realíz;<do. 120. TOg:OOO:$ 5l-L-i67:000:'; 82:3. Oô5:QOO:$: 87~.23~:000S/ 753.?21 :00~ 
F. de rf'serY<\. :E. 757:000~ 44.:~0! :000~ 7G 6lO:n00i 7::>.14o:OOO~· 52 388:000~ 
Ca&:ü re~li- . \ \ 
•~,~~ I (!ode re:>ena. 14:3.466:000~ ;,:s~. 768:0008 809.675.500l5i 949.375:000$1 805.909:000$ 

De~de 15 ele maio de 1889 o C<tp:ta.ldos bancos augmentou de 805._909:000$; sendo: em 
acç<Jes. va.lor realizado, 753.521:000~; e fundo ele re;erva 52.388:00(}S. O capiuü a realiZll;r 
em 15 de maio de 1889, 4-'5.289:000S era em 1 de janeiro de 1892 de 58:1.305:000$, tendo pOlS 
a~"'Ttentado de 538.016:000$. De l'de agosto de 1891 ale 1 ele janeiro de 1892, o capital no
mmaltbi diminuido de :!2.L385:000SOOO. 

Er11 srnthese, eis o q\ta.dro compara ti v o entr-e as duas epo~:<!S: 
-

D~ib'llação 15 de maio de 1889 1 d~ janeiro de 189'-2 Dilferen~ 

-
Capital subscrí:pto .............. · 93' 004! ooos 4.3/0.139:~ 3.436.335:08Si 

» a realizai· ............. 164 .42.'3: úOoS 2. 059.328 :OOOS l. 894 . 005:00 ·~ 

,. realizado .............. 769.381 :OOOf; 2.310.811:00oS 1.541.430.000$ 

Debentures .... _ ............... :f.} . 777 : 000$ !61.407:000s 138. 650:000~ 
FundQ de reserva ..•....••....• ;2.2.757:0005 75.145:000$ 52.3SS:OOO~· 

C8.l'lit3.1 realizado, incluindo de· 
2.547.363:000$ l. 715.448:000$ bentures e fundo de reser•a ... 831.915:000$

1 - = 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:04 +Página 21 de 39 

::350 SessJ.o em 16 de Julho de 1892 

Para melltot· se ;tpprehender a questão. orgauizei um qmtdro det<l.lhado dos titulas em 
.1 de j;UJ.eiro ele 1802. que 5e contrapõe a.o identico em 15 de maio de 1889 : 

QL\.DRO GERAL DE TODO> OS TltULOS Elll DE JAl).'"EIRO DE 1892. 

C:tp\.1:1.1 C(l.pltal ll'unao C:>pir~t 

subscdpto re~li~~cla 
Totol reolízad, 

Apolícos. •••... •• • .•. . :;35.023: 30.),~ 337 .ô2,2:300.) .">35.G~;300t 

B.·IOe:Jil';) Leetr.ns hypJth.:l'ari:ts. iS,-iJ"i:iOJ.~ 

-B~nco> ................ t.l~7.,:i3>:000.< JS3.:!J,;OO~~ S7:. •. ;~3;00D~ 7~.H3:000~ Ul~.375:00ij 

Comp:u.h ias dh:crs.ts. ~ 1. 1.07. itO;UOO ~ S7~. í:l·l :OJC~ :-J2S.;jJô;OU!J;3 70. $G~.OO~ ál)0.3.."2:0~ 

.Dstn• a;:;:rlcobs.,, .... 11~- ;oo : ~Xlo' 0!.0(1:<)()0,: ~~.~JD:OOO~ i. 7ôJ:007$ 

Dita!'l ~;al"l'l~ de f·~r•':\,. 3·Li01l:Oc.1;J.-: 'J00:003;:e r.:J.3(J():O~O,") 

Ditn~c~Lr01.d~" de fen·u :.:H.i~ll:OOJ~ 3'J.I.~7!~;;o.; i··L~~~;e:j~,o.") ~J.tü:5:70&~ 

G.·~~;i:-íO:l.~ 

2SS.ü3i:S.~ 

'DI~~ n~\·ego~:lo ...... , •H.37-I:O·JO" 21.3$5:0~0~ Ja,g&;:OOcH !'-1 • .';00.~~ 

7.020: 000< 

Ditn~ lcc!c.La~.. .... •.•. ~1.2t0:01)J~ 31.733:00)~ ·iU.J7'>:000;-S 23. ;{1:000~ 

7.~20:000.: 

'"·2i6:000l 

S<>mtn:>. .... ,, •.. ·l·j.370.l3):SOO~ 2.roa.3Jr.:S5CJ:i 2.3W:~lD: ~:;D.-:;t H1.-!03:SilD:; - ii"·ooo··l9"'- ·""-~ 1.). • J, ~r_ _.,;)•JI.o.)U,..~ I <AD 

Pela. fidelidade com que e~es dados for~m l cia, deante do facto de que se realisaram ef· 
colligidos respoo(lo eu,pela sua.nuthenticida.de fectLvamente2..54i.362:750$ isto é. que este 

-.everda.de respon(le o credib. sempre inata· paiz 11atenteou uma pujança extraordinari~ 
.cada d.oJor•wl da C:J1i!ille;·cio,unicorefugio,na. e ao mesmo tempo manifestou uma confiança 
. carencia. absoluta de estntisticas ofti~iaes e!::l absoluta nas instituições, empregando as suas 
. que vivemos. para os que querem. estudar ultimas economias nas insdustries nascentes . 
. estas co~sas de um l_)onJ;o Lle vi~ta. :pratico _e o SR. OrTrcrcA- E o projecto quer ir hrn-
que assuu pr~sta a~ patz o ~a10r e o mms c.-\r o restinl10 dessas economias. • 
releva.nte dos sernços. (Apotados.) 0 S.R ALe ,.....0 Gu ''AB s ) ,·d e , • r:'<... r """ AR.\- r.rre~t , 

Assim, :pois, temos que os Yalores rooYeis só conheço um IJOVO que mostrou :pujon~ 
na praça do ·Rio de J"neiro ascenderam de igual a ess-.t: o .IJOYO íh\ncez quando em al-
83! mil contos a dons milhões e meio: uma guns mezes pagou á Allema.nha aqnelle one

-differença. de mais de milhão e meio em dous roso tributo de guerra.. Mas alli trata.•a-se de 
. anncs ! ex:gulsar o inimigo odiado que profana-ra o salo 

o Sn. DLusruo ~:>os SA:--'TOs-V. E:!.:. sabe da patria; aqui niio ltaYia. esse esthmuo (llle 
com() serealistwam esses ca.pitaes '? conhece age sobre todos oo cidadãos, influindo di.J:e· 
a historia ~ o meio cil'Culante era. de dous ctamente sobt'e o brio pessoal. Foi a influencia 
milhões quinhentos e tantos mil contos :a.bu~o revolucionaria actuando em todos os sentidos, 

. de. credito e nada mais. modificando habitos, tradições e tendencias, 
O Sn.. OrTICICA. dá um aparte. 
O SR.. ALcr.;nõ Gu A:-;As.u.\.-Náo e nec~ 

sa.rio oceulta.r a verdade e ne.,«ar <1. evidencia. 
:Sim, h ou v e o buso de credito então, como no;; 
ultiutos tempos do imperio. Tomaran-se com· 
_prmnissos acima,; dos recut•sos q_ue existiam e 
a prcrva mais eYi(lente é que em l de janeiro 
deste anno o capital a realisar era- a.inda ue 
·2.059.3'.?.7:850~. o que, no meu sentir, explica 
em parte a situação actual da. pm.ça.. Mas 
não nos :podemos dei:x:a.r de render á enden-

alte:r<\Ddo profundamente as v-arias C<1madas. 
sociae.s, deslocando actividades .e gel'ando ou· 
t!'all, que, atra.vês de toda essa espumara® ft. 
nanceira, expraia-se hoje dea.u te dos nossos 
ol!los com esse resultado estupendo que vellho 
descobrir á Ca.mara depois dessa fatig<tnte ana.· 
lyse'- de dons milllães e meio de contos _de 
reis effectivamente empregadOS U(l, industrta, 
dependentes della, contiauos ;i. sua sorte. 

Pergunto ã.Camara si é licito a um homem 
de Estado fechar os olhos O.s difficuldades m9· 
mentaneas desta occasiã.o e,Jlor amor aos prin· 
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oeipios escolasticos, deixar que tudo isso, que Appella-se para o Estado. Um simples movi
pôde ser a riqueza e o desassombro de ama- menta dos poderes publicos, o seu auxilio ma
nhã, se afunde hoje em um krach pavoroso ? rai bastará para garantir-lhes o exito; a sua 

o SR. BRAZILIO Dos SANTOS- v. Ex. parte indi1ferença traduzir-se-1m em um tufão var
de um erro economico-que 0 credito crea 0 rendo toda esta construcção, ca.vando a ruina 
-capital. da sociedade, n.trazanclo o desenvolvimento do 

paiz por longos annos, mirrando no coração 
· O ~R. ALCINDO GuANABARA- Pergunto iL ele cada qual a actividade e a iniciativa. 
'Camara si é licito a um homem de governo Póde um homem ele Estado ter hesitações? 
recusar o seu concurso moral á salvação de Hão de os poderes publicas cruzar os braços, 
tão consideraveis interesses nacionaes que deixar que a catastrophe se consumme,_para 
-amanhã retribuirão largamente com a pros- depois varrer os destroços com o consolo de 
peridade e a riqueza o auxilio que hoje re- que não fugira á rigidez dos principias, nem 
-clamam ? mesmo quando os factos lhe eram oppostos ? 

0 SR. BRAZILIO DOS SANTOS- Entretanto, (Apoiados.) . 
-todos os paladinos do auxilio ás industrias Por mim, declaro á Camara;não tenho som
iicaram impassíveis deante do hTach da Geral, brade duvida: a política a seguir e esta-do 
que recahiu sobre os pobres: hoje todos cor- auxilio directo hoje, da protecção amanhã. 
rem em auxilio dos ricos, dos incorporadores Volto á maxima de Colbert, que fez de Luiz 
de companhias. Aquelles é que foram victi- XIV o rei de um grande reinado· e que tem 
mas porque não sabiam que iam perder e não sido sempre, em todos os paizes novos, a dou-

. tinham o dever de sabel-o. trina seguida para a fomentação da riqueza. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA- 0 meu ponto 0 SR. 0ITIC!CA dá um aparte. 

-de vista é mais alto do que se afigura ao no- o SR. ALCINDO GuANABARA- Mas, em ver
bre deputado. O que me move não é a com- dade, não se trata agora sinão de auxilio mo
paixão, nem o interesse de sustentar e man- ral. Basta o endosso do Estado para que os 
ter taes ou taes individuas, ricos ou pobres, horisontes se desanuviem. 
-que tenham perdido, ou estejam ameaçados 
·de perder. o SR. OITICICA- Os factos esui:o provando 

que o Estado precisa ele seu credito para si 
Pessoalmente, não tenho ligações de qual- proprio e não pód~ dispor delle em favor de 

· ~uer ordem com esses jogadores da bolsa, cu- outrem. 
jos interesses nunca lisongeei. Vejo a questão 
<de mais alto. vejo-a como ho.mem de governo, O SR. ALCINDO GuANABARA- Quer V. Ex. 
q_ue não se detem a examinar pessoas, quando distinguir entre interesse do Estado e interes
·estão em causa interesses da nação. Sem at- ses ela conectividade. Não percebo. 
tenuar uma linha ás gravíssimas fraudes, aos Influir directamente para accelerar a tran
>erros, aos vicias, aos crimes que se pratica- sformação do paiz, fomentar e desenvolver 
raro na praça do Rio de · Janeiro, a analyse nelle o movimento industrial, crear novas 
-real. calcada em dados exactos, positivos, pal- fontes de producção e de riqueza não é, por
_paveis da sua transformação economica, tal ventura, servir aos interesses do Estado? 
como acabo de expôr aos olhos da Camara, O SR. OITICICA dá um aparte: 
-demonstra evidentemente que a nação entre- o SR. ALCINDo GuANABARA- Perdoe-me 
gou ao movimento industrial nascente a enor- v. Ex. Assim não chegarei ao fim e ha já 
me somma de dons milhões e meio. Obtida longo tempo que fatigo a Camara. Não estou 
pelo credito, declara o meu illustre collega declamando ; si v. Ex. quer contestar-me, 
:_por S. Paulo. Quid inde 1 Nem por isso vão ha de destruir os dados em que me baseio. 
sendo menos reaes os e1feitos de sua applica-
·ção; nem por isso deixa de ser um facto 0 O SR. OrTICICA - Hei de destruir a argu
.augmento consideravel da população operaria; mentação do nobre deputado, servindo-me elos 
a construcção rapida de grandes eclificios para proprios dados apresentados por V. Ex. 
:séde das · fabricas ; a importação de machinis- · O SR. ALCINDO GRANABARA -V. Ex . o fará. 
mos aperfeiçoados; a actividade real que a to- Sr. presidente, tive a honra de o1ferecer 
dos avassalla e domina, provocando protestos, com outros illustres .collegas á consideração 
apenas, aos rotineiros ou aos interessados em dà Camara um substitutivo ao projecto sobre 
perpertnar-nos como tributarias dos merca- este assumpto apresentado pela honrada com
-dos estrangeiros. missão de fazenda e industrias. Antes de o 

Chegadas a este ponto, circumstancias di ver- fazer, sujeito-o á esclarecida eH!ustrada at
:sas actuam de modo a impedir materialmente tenção do honrado relator da commissão, o 
que esse movimento continue, que essas fabri- meu illustre amigo Sr. Sampaio Ferraz, que se 
.casse completem, habilitem-se a funccionar, dignou declarar-me que não fazia questão de 
.abram para o paiz novas fontes de producção. meio e que havia apresentado o seu projecto 
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como base de estudo. (S·iqnaqs de assentimento 
do S r . Sampaio Fen·a:; .) · 

O substitutivo addita algumas disposições 
ao projecto da commissão, como a adopção 6las 
tarifas moveis para as estradas de ferro e mo
difica o pt·ocesso da concessão de auxílios. 

O projecto da commissão autorisa uma emis
são de apolices de r.ypo especial a que se clava 
o caracter de moeda fiduciaria, vencendo ju
ros, visto como eram recebidas em pagamento 
nas repartições publicas e traliit.adas de pes
soa a pessoa ... Veiu dahi o clamor a que já 
me referi, de que ~emelhante medida, agO'ra
vando a desvalorisa,ção da moeda, iria actual' 
sensivelmente sobre o cambio. 

O substitutivo evita esse mal e dá por terra 
com essa impugnação . No art. 2° autorisa elle 
ao Poder Excuti v o a contrallir para esse fim 
emprestimo interno ou externo. 

O SR. 0ITICICA- São precisos dous. 
0 SR. ALCINDO GUANABARA-.. . interno OU 

externo ate á quantia de IOO.OJ0:000$000 .. . 
O SR. OrTICICA- Lembro-lhe que são pre

cisos dous, um para auxiliar as industrias e 
outro para pagar a di vida ftuctuante e equi~ 
librar o orçamento da despeza. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA- .. . S?lldO mi
nha opinião que a operação deve ser feita no 
interior, onde o exito parece- me seguro 

o SR. OITICICA- Quer~ dizer, a Republica 
.. segue o expediente de ernprestimos, que na 
monarchia tão bons resultados deram . 

0 SR. ALCINDO GUANABARA - Mas não é 
V. Ex . mesmo,membro proeminente da com
missão de orçamento, que, em repetidos 
apartes, me este\ annunciamlo que se vae con
trahir um emprestimo ~ Si os acha assim tão 
máos, para que concorre para elles ~ 

Mas o nobre deputado sabe que os empres
timos, quando contrahidos para serem em
pregados reproductivamente, estão longe de 
merecer taes condemnações. O nobre depu
tado sabe que a Inglaterra, até 1815, durante 
seculo e meio. contrahiu emprestimos à ou
trllnce e, com o seu producto applicado a me
lhornmentos materiaes, tornou-se a potencia 
que dita hoje leis ao mundo. 

Mas. voltemos ao nosso assumpto. Os signa
tarios do substitutivo acreditam que será não 
só facil, mas conveniente, o lançamento de 
um emprestimo interno. 

Em uma Gazeti'lw, sob a. epigraphe Os. ban
cos e a bolsa, publicada em 27 de maio de 
1891, o Jon1-at úu Commen io nos informava 
de que em 50 bancos havia · nessa data em 
cn.ixa 110. 159:000$000. 

O SR. OITICICA- Hoje não tem mais isso . 

cetes de 38 bancos. Pois bem , desse balancetes 
verifico que esses 38 bancos teem em caixa 
103 .341:146$182. Faltando aluda 12 ha.ncos 
para attingirmos aos 50, de cujos encaixes 
nos deu noticia o Jonlat dê maio do a.nno pas
sado, parece-me que o meu honrado collega 
não tem razão e que, Bi os encaixes actuaes elos 
bancos não .excedem, attinge .Pelo . menos . a 
110 .000:000 ooo. ' 

Mas, por que, tendo em caixa tão avultada 
somma, os bancos se conservam tão retrabi
dos , recusando-se até a fazerem o seu officio ~ 
Será, · como concluiu o nobre dept1tado por 
S. Paulo, porque guerream as companhias? 

Senhores, os bancos puzeram-se á capa e 
fizeram muito bem. At.ravessando um mo
mento de pel'igo, acautelaram-se ... 

O SR. OITICICA- E porque~ Diga a causa e 
proponha o remeuio. 

0 SR. ALCINDO GUANABARA- Vou dizer O 
que me parece: Estava a nação fundamente 
abalada pela revoluçào de novembro, porque, 
por mais pacifica que sejam essas revoiucções, 
conturbão gravemente as nações, quando se 
houve de pôr em primeira prova o runcciona
mento. do mecanismo constitucional . 

Desde logo, observou-se que estavamos 
longe da desejada harmonia, e o que a ·prin
cipio seria méro desaccordo, foi em breve con
fiicto agudi~simo entre os· dous grandes pó~ 
deres políticos da Reprblic:a . 

A questão financeira foi parte magna nesse 
confticto 

De um lado, o Poder Executivo acobertava 
com o prestigio e a força do governo quanta 
irregularidade, quantos vicias, quautas frau
des, meia duzias de individues altamente pr6c 
tegidos, p:.la dedicação ou pelo suborno, pouco 
impor·ta, engrendravarn, no. intuito de fazer 
fortuna rapida, em detrimento do paiz; de 
de outro, o Congresso, reagindo contra tão la
mentavel política, lançava-sa ao extremo op
posto e, visando apenas o governo, attingia 
em verdade ao paiz, compromettendo-lhe 
gravemente o credito, por declarações tão 
infundadas, como levianas. 

A solução conhece- t todo o paiz : foi o 
golpe de Estado de 3 de novembro. Nove dias 
depois o importante estado do Rio Grande 
levantava-se no extremo sul com as armas 
·nas mãos. No extremo norte, o Pará segrega
va· se da União. A 23, era nesta capital que 
a revolução rebentava pelo pronunciamento 
d~ marinha, p~lo .apoio do exercito, pela acti:... . 
v1dade enthusJastlca do povo . Resta:belecia-se 
a lei; inaugurava-se nova situação política ... 
Ia~se talvez instituir a paz. Mas assim não 
fo1 : a revoluçito continuou a gravitar na sua 
orbita e, pacifica ou sangrenta, rebentou em 

O SR . ALCINDO GuANABARA- Vamos a ver. todos os estados, instituindo nelles novas si
Até hoje, o Jomal publicou apenas os halan- _ tuações. O espirito de violencia que pairou 
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sobre esta terra, animou os decahidos. Como O Sr. Oiticica (pela ordem) pondera 
que todos se esqueceram de que está institui- que, no limitado espaço de tempo que falta 
do nesta terra um regimen legal, mercê do para terminar a duração ela I a parte da or
qual todas as opiniões podem pacificamente clem do dia, isto é, apenas 1/4 de hora, não 
triumphar e prevalecer ! poderia responder, como deseja, ás proposi-

Ao em vez de se appellar para o povo, ap- Ções apresentadas pelo nobre deputado pelo 
pelloJI-se para as armas, fizeram-se conspira- Rio ele Janeiro, nem examinar os dados por 
ções e á mão armada pretendeu-se depor o S. Ex. offereciclos. 
chefe elo Estado. E nem porque o governo pôde Parece-lhe, portanto, que é este o caso ele, 
se defender sem permittir nenhuma querbra por um prud-ante arbítrio, o Sr. presidente 
de sua autoridade, arrefeceram-se os arrimos, adiar esta discussão para a proxima sessão e 
porque ainda é ele hontem e ainda dura a passar immediatamente á 2" parte da ordem 
attitude revolucionaria qu_e nesta casa assumiu do dia. Deste modo, o orador poderia, na pro
a opposição. xima sessão,acompanhar,na sua resposta,todo 

Nestas circumstancias, admirai-vos de que o discurso do nobre deputado, e não se veria 
o capital se retrahia; de que os bancos, sob a forçado a ter, talvez, ele prejudicar a 2" parte 
pressão de corridas imminentes, fechem as da ordem do dia ele hoje, pois,com certeza,não 
suas carteiras ; ele que o particular prefira poderia, no curto espaço ele l/4 ele hora, oppôr 
comprar com extraordinario agio os títulos elo a contestação que deseja offerecer ás clifferen
Estaclo a empregar capitaes na melhor em- tes proposições do nobre deputado que o pre-
preza ? . · cedeu. 

O remedio? Está nas nossas mãos. Antes ele· Espera, portanto, que o Sr. presidente atten
tudo, acima de tudo, este paiz precisa de paz. derá a este seu pedido, adiando a discussão. 
C~~amos da~ nossas, vellei~la~les, dos nossos ca- o SR. PRESIDENTE _ Attendendo ao pouco 
pnchos,_ das noss~~. amb1çoes,;-porque, para tempo que resta para a primeira parte da 
q~e as façamos ,vmgar, s_offr~_ra,o m~lha~es e ordem çlo dia. e satisfazendo ao pedido do 
~llhares d~s nossos. conciclaclaos, cuJoS mter- nobre deputado, declaro adiada a discussão do 
esses. entrvtanto, chzemos~epresentar . art. 2o do projecto n."42. 

Entremos na ordem cons~Jtucwnal,e d1gamos · 
solemnemente e sinceramente á nação: «Tran- O SR. SAMPAIO FERRAZ (pela oJ"dem), visto 
quillisai-vos; os momentos angustiosos passa- que o Sr. presidente tomou o alvitre de adiar 
ram; estamos em paz.» · esta discussão, parecia-lhe justo que esse 

Estou fallanclo sem autoridade (r~ao apoia- adiamento fosse extensivo tambem ao art. Jo 
dos); mas tenho a convicção de que a política do projecto, e que se mantivesse a inscripç.ão 
que a. maioria do Congresso deseja ver inau- que estava feita para esse n,rtigo, por isso que 
gurada, ele que a política que o governo quer os nobres deputados que não estavam pl'e
que triumphe é essa política de paz, mercê sentes quando o Sr. presidente lhes deu a· 
da qual se possa tranquillamente estudar e palavra justificam plenamente a sua ausen
realisar a reconstrucção financeira elo paiz. cia p.elo fado de estarem trabalhando nas 
(Muitos apoiadoF.) commissões; por exemplo, o Sr. Demetrio 

Dei;mmo-nos, por outro lado, de declara- Ribeiro, que está na com missão de orçamento, 
ções compromette:Joras do nosso credito, que o qual o orador sabe que des?ja discutir o 
não assentam em base séria. Um paiz que em projecto. 
dons annos deu da s~m vitalidade a prova ir- O SR. PRESIDEN'l'E- A discussão do art. lo 
recusavelque a Camara p:lcle apreciar, está já foi encerrada e, portanto, caducou a, in
muito longe de ser um paiz miseravel. ban- scripção ; mas, como o projecto tem mais 
carroteiro, decrepito e arruinado. Ao con- artigos, os nobres deputados que estavam 
trario, tem vigor, tem sangue, tem vida. inscriptos no art. l" podem inscrever-se em 
Só reelama crit«rio e paz para desenvolver-se outros artigos. 
e progredir. Não lh'os recusemos e a geração Declaro, portanto, adiada a discussão do 
futura, ao envez de se encontrar com os es- art. 2' elo. projecto n. 42. 
combros e as ruínas que se preveem, re.ceberà 
um paiz rico, prospero e forte, que será a 
obra gloriosa da geração actual. (Muito bem, 
muito beYI~. O orado1· e muito comprimentad?.) 

(O Sr. Joiio Lopes, Jo vice-presidente, deixa 
a cadeira da pr·e;idenc'a, que e occupacla pelo 
Sr. Viotti, 2• vice-presidente.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encer
rada a discussão do art. lo • 

E' annunciada a discussão elo art, 2'. 
Ca·.nara Y. Ill 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 23 B, 
fixando as fo:çças de terra para o anno de 1893. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e enviada á 
commissão ele marinha e guerra a seguinte 

Emenda substitutiva 

Os voluntarios perceberão uma gratificação 
igual ao soldo ela primeira praça. Esta grati-

45 
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:ficação será depositada mensalmente em uma 
cab:<t economicae só será entrf:'gue quando a 
:praça. tiver babm. 

Sala .. das sessões. 15 dejulhó de 18!.12.
lJiollysio Ce1·qt~ei;·a. 

O 8r.Bellarll1ino de :!Ueudon 
~·a; em apoio das consideraç:Cíes feitas por 
seu collega, representanie da Balti<1, combate 
a· emenda. do Sr. deputado João Pinheir·o, re~ 
duzido a 18000 homens as força~ combatentes. 
Cita a esse res11eito opiniões de lli >er~as auto
ridades militares, de generaes muito illuskes. 
Comba.teu a elevaç~o a. 1200 dos a,lumno~ das 
escolas · milito.res. 

Refutou a lletesa., articulada pelo Sr. (\epu
tado Valladão. lto acto do Sr. Vice-Presi
dente da Republica, rei\.wmando O$ generaes 
e outros officia.es. apoiando a H la. reí'tlta.ç·ilo 
em factos ltistoricos, na Constittlil:iio e leis 
ordinn.rias. 
Cen~urou o aft~st...,mento do i\lu~trado di

rector do Obset•\·atol'io Astronomico. onde lll'e-
8ta>·a relenmtes sel'\·iç-.os, para outra estranlm 
a suas mais consta.ntes locubraçüe:;. 

Poz em duvida que se. a:poias>e em leis a no
meação de oiliciaes para; ill.zet·em parte da 
comrnissão cL.1. exposição de Chig';l.~O. 

Criticou pro mo ;ões feitas em desacc-ordo 
com o art. 6• da lei 39 A de 30 tle janeiro do 
corrente anuo e outros. 

Respondeu a miiculaç3es que pe..'SOalmente 
lhe dizia.m respeito, feitas pelos Srs. depu
tados Bezerrll e Ivo do Prado. 

·Poz em rele>o o procedimento contradicto
rio e incoherente que tem tido o goYerno com 
1·elaç-ã,o a muitos officiaes do exercito e a di
versos serviços. 

Fez longas con~idera.ções sobre: outros mui
tos a.s:mm)?tos concernentes â. past.:1. da guerra, 
e terminou affirmanclo que só tem em vista. o 
cumprimento dos deveres que lhe impüe a 
Constituição, em virtude elo mandato que 
exerce, como guarda vigilante da lei. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
O SR. P.-I..ULA GGDLUL\.Es (pclct ordcm) diz 

que achando-se. na ante-sala o Sr. Ur·bano 
Gouvea, deputado eleito por- Gora.z e reconhe
cido pela C amara, pede ao Sr. presidente que 
mande íntrocluz.il-o no recinto pttrn. prestar a 
promessa regimental. 

O SR. PRESID3XTE- convida os Srs. 3" e 4• 
secreta.rios a receber S. Ex. 

Introdusido no recinto, o mesmo ::<enbor 
prestajunto à mesa, o compromisso regimen-
tal e toma assento. . 

Pas..-:a-se á horn elo expediente. 

O Sa, SECREl'.\mo procede U. leitm·a !lo se. 
guinte 

EXPEDIEKTE 

Officios: 
Do Sr. I• secretario do Senado, de 15 do 

corrente, communicando que, com officio do 
Ministcrio da Fazenda. de 12 do corrente foi 
devolvida ã.quella Cama.ra. promulgada, umà 
das vias do autographo ela resolução do Con. 
gresso que t:oncede ismç-.ão de qlHJ.lquer im
posto de importaç-ão para todos o~ machinis
mos e apparelhos importados do ext1·angeh» 
pa m as ílt bricas de iiaç,ii.o e tecido~. co:np~
nhias de aguas e trafego maritimo no e>tado 
do :\Iar;.tnhão-Inteirada . 

Do mesmo senhor de igual data, com
municando. que t-om o ofllcio do Cllinis· 
ter i o do Interior, de 12 do corrente. lbi 
devolvido ilquclla Co.mar'~, sanccíonado, um 
dos autog1•apbos da rêSoluç-J:o do Congr~ 
so que concede a. D. IzalJel Cnrvello de 3Ie· 
nezes, viu>a do tenente re1brmado do exer· 
cita Helvecio Muniz Telles de Menezes, tt lleD·· 
&lo vitalícia ele 50s mensaes.- Inteir-ada. 

Do mesmo senhor de iguai data, communi
cando ,que, com o officio do Ministerio ela Guer· 
ra,de 8 do corrente, foram clevol>idas áqueJia, 
Camara, su.nccionadas, uma. das >ias de cada 
um dos autographos das resoluções elo Congres·· 
so,mandado adroittir no qua(lro acti v o do eXet'· 
cito o tenente reformado Raymun(lo Pel'digão 
de OliYeira, e autorisando a concessão de um 
anno de licença, sem \"enclmentos, ao c:.pitilO· 
de artilharia OctaYio Gonçalves da Si!Ya-. 
-Inteirada.. 

Do mesmo Senhor, ele igual data, communi
canllo que, com officio do i\Iinisterio d;t . 
Fazencht, de 9 do corrente, loram devolYicLt$ 
aquella C<J.mara, sancciouada~. uma. d~\s Yh\~ 
de cada 11m dos autograpbos d~ resoluçüe> 
do Congresso, isentando do imposto de im· 
portaç.ão todo o material destinado <i. canali· 
sação de a.gua potavel na. villa do Curraliuho, 
no estado da B<thia. e reconhecendo a D. D. 
Paulina Hnet de Ba.eellar Pinto Guedes, .Ju· 
lieta Huet da Bacellar Pinto Guedes e Or
m.inda Huet de BaceUar Pinto Guedes.o direito· 
a. pet•cepaão do meio soldo como filhás do ma
jor re1brmado do exercito Vicente Huet de 
Bacellar Pinto Guedes.-lnteirada. ·. 

Do :Ministerio dos Negocio~ elo Interior, ~e 
13 do corrente; remette11do o reqlH~l·imemo 
em que os empregados do, Assistencia. ~ledioo 
L~n-al de Alienados pedem augmenro de ven·· 
cimentos.-A' commissào .de orçamento. -

Do :Ministerio da Instrucção Publica, Cor·· 
reios e Telegrapbos, de 13 do corrente. en· 
viando o offi.cio da inten~encia municipaL de 
Pirassununga, esta.élo de S. Paulo, em que· 
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;I!JIII'L_L:t inteOtlenci~\ solidh p;w:~ \l :•:;ente t~o I Glot•ia~o \luriall~. Rio ~ermelho_ (1 • . 2•. 3• c 
cot'l"eiO da estat;.I.O do Leme n.ugmei!t.o ue 1-l• secç'oe~. Seri'O (l• SCC<""<~.OJ. TI•J.Iu ms (4" sec
v.:ndntcntos.-A' commi>l.<ÜO tlc Ol\1tmcnto. 1\ r,:áo), S .. João do Congonh;~l (:l• secr,,ão), Con-

Do l\lini~tel'ío do" ~l')[ocio~ tlit l~uen·a. <l('. ceidio da Cosca (1 • e 2• secç~es). Rio Brtmco 
t:l do cOl'l'ente. etlYÍ;twlo o ré'qu~rlmento e 'i (:l• secc;lo), Sant:Anm1 tlo Garambeu. S • .João 
mai~ p .. peis o~n que o ~~llit.io rolormado e E\·;mgclis!Kt t_:}• sec<;ií.oj, da. uit~mtt eleir;<10 a que 
mnjm· llünor;trlo elo exercitO, Manoel Jorge de se prow:leu no estado üe !Vlmns Geraes, no 
smi1.a, pede melhor:tmenio· de ret(wma.- A' di:1. 30 de jnnho proximo íindo.-A' comtnis· 
commis..o.ã.o de marinll<t c guerra. s.'lo depetiçües e.p:,'\leres. 

Do mesmo ministerio, (le i.gnal •ht.;.~ . en· Requerimento da. Comp:1nbia. Industrial e 
viamlo o requerimento e mai,; p;tpei:; em que de C<mstrucções Hydro.ulicns, concession:~.ria 
,, ;llieres de iutantari<'t Sebttstiiio Lacerda de do pririlef,'io sem gam.nti<\S úe juros para a. 
Almeida pede transrer·encia para :1 ;u-ma. de n.h~rtum. do canalll.a L::~guna :1 Porto Alegre, 
urtilbtwia f::elll prejui:>o dtl sn:~ o,ntig·nitb.de.- reiterando o ll:!dido i~ito a. esta. Ca.marn. a. 17 
_:...' commis:>ão lle marinh•• e guerra. I de outubro de 1891, rcl;>tivo a conces>ã.o de 

Do ).linisterio dos Negocies da. Mm·inba., de I b'enç-ão de dh·eitos ptLr::t o ma.terial que tiver 
13 do corrente. remettendo o requet•imento ·de import.ar pau as obr·JS do reier·ido cnna.l. 
em que o 2• ollichtl daqu~lla. secl·etat·hl. Pe•lro A'.s commiss(ies de fucnuas e ile ohras ]lU· 
C:.tndidolh- Cunhtt Valle, solicita um anno lle blicas 
liceno::~ com todos os vencimentos pi1m tratar 
lle sua S3.ude.-A' commissfio de petl~iies e o Sr. Pereira. de L~~ra- Sr. 
potlet·e8. . . . . I pre;;idetlte, não é sem constmngime~to qu_o 

Do me~mo mun~terlO, de 1gnal dat.a. re- Yolto iL tribuna. para tratar ue negoe1o~ poll
mettendo o 1•equer1mento em que o;: sen·en-

1 
ticos tle Pernambuco, e só o f~,o porque a. 

tes das secr;t.es tio quat•telgenera.l ~a. marinha.. , Camam não tomou a pt·o\·idencia. que indiq nei 
.João Evangelista. de .-\.ze,·e_d.o e .Jose Alexa.ndr~, e que julgo necessaria para obrigar o~ goyer· 
pedem augmento de venmrnentos. semlo el}tu· no.c.lores de estt1dos, menos obeclieutes a let. a 
parados aos dos daquella secretal'ia,-A' com- procederem~' eleiçlo pi.1r<.\ p1·eenchimento das 
missão lle orç<'l.mento. Yagas existentes na re:ptesentaç-ã.o nacional. 

Do mesmo ministerio, lle 12 do corretHe. Quando, Sr. presidente. t i\·e deju sti!icar o. 
remettendo os requerii!_lent.os em q11e os d~e· projecto que pa.ra <tquelle :fim aprese~ lei, fui 
nlladores de const~ucçao na.val ~os IJOl:~;ros obrigMlo a fazer o..Igmnas ceusurM, .JUStas e 
tio Arsenal ele Marmbn.dcsta. caplt.:tl sohc!~.m moc:ter-J.das. ao governrulor de Pernambuco 
n.ngmento de seus vencimentos. -A' c:nnuu.s- qu~. pela seguwla. Yez, e sem motiYo impe· 
são lle orçamento. . r ioso lm>ia adiado a eleição contra. a espe-

A;cr.as e~e~toraes de 9a.1eão_ (13". ~ecç~o). i ct.'l.ti~-,~ geral, e contl·a suo. íbrmal promessa. 
Belem e T1bmy (6" secç-<~.o), P1lll1' (I·• ~ecç"<~O), H.es].)Ondeu-me o meu hom'(lllO coilega, Sr. 
Alagoinh(ls (_3• e 4" secções). Cm'rl\línllo .t.3• Anníbal Falcão, cnja a useucia sinceramente 
se(!\:iio), Vara~ ,Bmnca~ (_7• secção) .. Jaco~na la.stimo ; e em deleza. tio governador <tlJenas 
(l• seco;:-.lo), Conc?içi'to tht Pa.lma ('J• secç?-~· dis~ que o sen acto tivera por can:>a o desejo 
Concei~~1o do Almeida 11• secção}. Concet~I.O que tinhas. Ex. de e\·ital' que a. eleiç;iofosse 
da Praia. (1" secção): Nm~are~~ !.3" set:ç-~o) . >icíos: e fl'<lu<lulenta. po1·que o Sr. B<ubosa. 
'Monte Sa.nto ('I" secç,to), Ana,JOS (2• secç:tO), Limo. tinha. traçnclo para o ~::eu gover110 um 
Anajôs ( l" secç:5.o) (h\ ultima. eleiçãoa. que se I prom·amma de abstmwão eleitoral e completa 
procedeu . no estado da Ea.ltia, . nt?_ dit• 2í ~~e libe';dade de Yoto. . . 
. Junho proximo nndo.-A' comm1ss:.1o tle pe.t- Entretanto, Sr. ]Jrestdente, quamlo censure1 
<.{oes e poderes; . 0 a:overna.dor de Pernambuco, abstra.lli o facto 

Actas eleitoraes de P ia.uhy (1~ sec~.d.o l , de sua inter>enção on não inten·enção no 
Cht·istma (l • e2" secç,fJes), Rosa,t'io da.· Al:tgõa. pleito ele!tol-al. Censurei simplesmente por· 
Lwr<ts, s .. Toão Nepomuceno (2• e 3' secç~es), que o adiamento, ·seUl moti~·o de ~:dem su

. P~'<1.ta, Turvo (Ca.rr<~.npas) (l~. 2• e 3" s.~cçoes), perior·, importa:-va ~m uma m&a~çuo a um 
Dore~ do Camach~, R10 Pt•eto1 (2• secç~o),i\í~t- preceito constltuclonrtl; censt).Nl-o pol·que, 
zambtnho {2> secç-ao),SeteLo.goas. Passo, (2'1 .3• 1 mesmo dada a. h:y-potllese _de ftaude, S .. Ex·. 
e 4• secçties), Cachoeu_:a. do C!Lm.Jl2 (4• sec~t~)· tinha reclll'so dentro tla le1 elettoral. . 
B_omsuccesso (l~ secç:ao), B;.;a VIS;: do ~\.10 0 SR. . AXDRÉ c.n-ALCA.'\'TI- Si o gover· 
'Ve~e_ Santa Rita do S;\puca.hy_ (~ secr;ao}, nadol' tinha em vista eritar a fr:J.ude, proce-· 
Quilombo, ~-!OI):te Alegre(~· secçao)_. Pe~nlla. d u bem. 
(l' ·e 2• secçoes) Joaneslt\, Sa.nt Anna. dos e . 
Turvos. Tira Dentes. (!" e 3• secções). S. Se-~ O SR.. PEREIRA. DE. LYRil .. - Amda m~~o 
l>astião do Pa.raiso, (5'' seccão). Piedade dos que elle tivesse·em v~~ta. ~vlta~ uma. ele1~a? 
Geraes (6• secção), S. Joiio do Sena.. Ct'i.tagt13;· feaudt~lenta, o_ que alias.nao t'o1, cotnod.e~on- · 
w (3•·secç.ã.v), Santt1. Quitéria. Pontal, Lll.ge, I straret uepots, nem por lSto o seu acto se JllS-
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titica; porque semelha~tc IJrecedente te1·ia 
consequencia.~ t1eplom\'eti!. . 

Seria nada mais, nada. meno:; do flll~ obsmt• 
ao cumprimento ue urna clisposiç:üo d~ lei 
constitucional, cu,ja inli'acção põUe set• perigo· 
s~sima. 

o meu illustre collega.. sabe perfeitamente 
que a Constituição marca um dia certo para 
se proceder em toda a Republica. ás eleições 
federae.s; or·a, si um Presidente da Repu blica. 
quizer governar sem o Congresso,não lhe1~1lta
r-d.o meios para. i m}Jed.ir cp1 e as eleições se. r~· 
lisem na maior parte dos estados, sendo m_mto 
facil inventar-se uma J'raude para deter-rumar 
o adiamento das mesmns eleições. 

0 SR. XICOL.I.O TOLE:oiTI:s'O- Nã.o se deYe 
presumir isso. 

O SR. PEREIRA DA LYRA.- Não se presume 
isto'?. . Entretanto nós j il presencia mos tt d ís
solução do proprio Congresso Nacional con~r<t 
expre..<:Sn. disposi~.,,ão de lei, pelo simples m,otlVO 
de esta.r o Congresso creando embaraços a per
niciosa politica. ú. clesbragada administração 
do Presidente da Republiea. 

Mas, ainda quan1lo não se queira admittir 
esta hypothese, deve se confessar que um par· 
tido politico não vacil!IL'iaem empregar seme
lhante expediente pamcouseguír o adiam~nto 
indefinido de urna eleição. na qual elle .1 ul
gasse ínevitavel a sua derrota. Ainda mais, a 
admittir semelhante doutrina, isto ~. qne o 
governador de estado possa adütr uma eleição 
ferleral súmente porque· receia uma U>aude, 
qualquer membro de um partido, por si!llpl~ 
capricho, conse.,"Uiria os adiamentos que qm
zesse. 
· Supponha V. Ex., Sr. presidente, que eu. 

sem ter infiuencia no meu estado, e querendo 
fa.zer mal a um partido que já tenha organi
zado sua chapa, apresente sob a minha respon
sabilidade uma outra chapa na qual figure o 
nome de um membro mais ou menos influente 
daquelle mesmo :partido. e que conte com a 
eonfiança do governador. 

.. Approxima-se o dia. da eleição e s~i que a 
chapa. por mim apresentada não terá. ~'otação, 
que COU.."!L · mais facil do que arrru!Ja.t' um_a; 

.,fraudezin1•a e denunciai-a ao governador, eVI 
tando assim a derrota certa 1 Marca-se nova

:mente a eleição, lanço mão -do mesmo ex.pa 
· diente e deste modo vou ganhando tem:po, 
·:~ ganhando terreno. 
~;·. ~ osa. BEVILA.QUA.-Podel"d. ser facil, rnas é 
~ilina indignidade. . 
~5i:o SR. PEREIRA DE L YR.A -E' verdade; mas 
~~4.11"3Afio'riós sa.bem{)S que em todos os p.izes 
~llânça.> mão de meios pouco decentes, con
;;'tâiiJ:ô1,.que.· ·5e obtenha. o resultado desejado, 

.]~;~«!~,Íidlirlra:r ,que i"?So se desse em Per-
. ,\ •;Dema1s·estou s1mplesmenteesta.be· 

·to:;:..~--:-~:-~t-..r:.~- -: !~· ~,.~- .. / : . 

lecemln n hypothese de que o goYernatlo1• 
adiando as elci~~ie~. SI) ti v esse em vi~t;~ e vi ta; 
<t fL•aude, qmtnuo nliãs tenho a cet·te~.a. de que 
outros motiYos detcrmínamm o seu condt>m
n:wel procedimento. e ltei de UBIDOlt~tml-o a 
Ca.mura .• porque não farin. semelhante ~ccu~a
çã.o se não estivesse plenamente con•encido tla 
sua procedencia. 

0 SR . ,\:'\DR.J~ CAVALCANTI- Parece-me 
que o nobre deputado, que fez elogios t.ii.o 
pomposos ao gon~rU<\dor de Pernambuco, não 
devia hoje attribuir-lhe >entimentos menos 
honrosos. 

0 SR. PEREiRA DE LYRA-Censurei O acto 
do aJiamento por ,julg-d.l·o illegal, mas h(!je 
tenho n. r.erteza de que alem de illegal. elle 
tinha por fim evit,ar o triumpho d.'l chapa 1lo 
partido republicano e. por conseguinte, impor
tava em u.ma intet•venção manif<!sta. do gover
nado:- no pleito que elle queria qlle r~oo 
livre. 

Sr. presidente, o meu honrado collega, 
Annibal Falcão. depois lle aftlrrn:w que o go
vernador de Pernambuco adiara as eleições 
em obediencia ao seu programma. de ('Offi· 
pleta liber!bde eleitoral, avançou 11ma serie 
de proposições, cada qual mais gra\·e, mais 
seri1\ e mais compromettedora. da slncerida.Ue 
e da lealdade política daquelle distincb cal
lega., proposiç-ões das q uaes a unica conclus.io 
que pi)SSO timr é que !:l. Ex., eml)Qra dizer,do
se nosso correligional'io, é um perigoso adver
sa-rio que geitosamente procur~va entregar o 
estado de Permt.mbuco aos nossos inimigos, 
compromettendo o propr:o governador, seu 
amigo. 

O honrado deputado, dizendo, por exemplo, 
que não reconhecia a eXistencia tle um par
tido republicano em Pernambuco,e a.ffi.rmando 
a pujança do parti,lo autonomist.c. não er;\ 
leal aos seus companheiros que até então o 
julgavam um l'epresenta.nte do particlo repu
bllcano no Congresso. 

O SR.. Nrcod .. o ToLE:>."TI"'o dà um apm•te • 
0 SR. PER.EIR.~ DE LYRA--Sim, ne,rra.ndo a 

existencia. do outro partido e devendo S. Ex. 
representar' alguma cousa.. deve-se snppor 
que fosse nm r-epresentante do partido auto
nomista, unic";> que S. Ex. reconhecia bem 
arregimentado ..• 

O SR. NrcotÁ.o TotEl'."l'INO da um aparte. 
O ·SR... PEREIRA DE LYR. .. t - Além disto, 

S. Ex. accrescentou g.ue o pretenso chefe 
daquelle partido, (refermdo-se ao Dr. r.rartinS 
Junior) tinha sempre revella.lj.o incapa~dad_e 
e provoca.do entre seus companheiros rivali· 
dades pueris, intrigas, desgostos, etc. e :final· 
mente accusou·o de se ter ligado ao grupo do 
conselheiro Luiz Felippe que, em sua opinião, 
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c o mais t-eti·ogado dos gr·u:pos políticO$ de I queno :;rupo que, naquelle est.'l.do,fez a propa
Pcl'nn.n.Ili!ICO. _ I ~randa. em íavor ela Republica e a queria de-

1~1.0 ~Simplesmente nao querer fttzer ,ju~- 1ender a todo custo. 
tiç:t n um ú1stincto correligionn.rio do qttal Ai11da íói mais longe, Sr . presidente, o meu 
s. Ex. tem qu~ixa.s pessou.es. f honrado colle!!a Dt·. Amlibu.t Falciio. S Ex . 

Si o n~!Jm dep~tado ({UiZeS$e 1\tllar a v~r- affirmou qu~ a :tr!ministtoação do Sr. Bat·ão de 
tlru.lc. mw poderta negar que o Dr. 1If'l.rtms. Luc<:n;\ h<Wl~ Sitio, em Pernambuco, fecun<la 
Junior· é um dos membros do partido repu- i so~ o p~onto de i'ista administrativo e conci
bl~cano de Pern_ambuco qtte ma~s servi.Ç:os .t~m l1 liad.orá ~oh o ponto (le vista politico. 
ah prc~tado, ptO~-e?-endo õempte com '" matr;r o s1~. Nrcor.Ao Toi.EXT!l\o-E a.ffirmou uma 
corrcc~o e sem alastar-se um momento do verdade 
caminho traçado pelo devet· e pelo patrio- · · . . . . _ 
tismo. O SR. PERt::lR,\ DE LxR,\-Permm.:J.-me V. 

Foi o Dr. Martins Jllnior· tlUCm,em Pernam- Ex. qne o co~te:st·.• ... E' pQssivel: e ruo estarei 
buco. defendeu e mante<e ti· a.utonomi[l. tlo lonpe de twmtttlt·, que o Sr. &l.l.'l.tO de Lucena 
partido republicano llistoríco, ame:lçado de ser th·e~sc mui_t~ IJOos intenc,.~ eque,sob e po.nto 
~or·,·iclo pela runest.'l. influenciado St·. B..'l.l.'l.i.o de:~=<tt poht1co, S. Ex. qmzes:>c a.IJ~r~noma e 
de Luceno., e quem a.lli primeiro protestou trnwo entr:e todos os grupos; mas mleh~me~te 
contra a. politiea. lle:•astrosn. e !ut.;ll (lo "'eneml os fitcto;; net~~m demonsu~.l.l' o contr:tno, Y le-
DeO<loro ela Fonsec.o<t. " l '<lm demonstrar <J ue ou S. Ex. não esf.<1.Ya. de 

• . . • • uÕ.'I. I<Ã.ou tinha máos con~elheiros, porqur• logo 
u:\r _S:f:t · DErt:-rAoo-Comtudo. elle fot chefe. d~J.>Qls (ht eleiç.iio, começa-ram n.s demissões de 

~e po!wu1. com o marc<:l.t<tl Deodoro da Fon- amigos t~ cort•elligional'ios nossos. muitos dos 
seca. . q11a es ltasiam contribuído pltra a victorir, da 

O Sa . PmEnu DE LYRA-Ponco isto im dt!l.lJU. govemista. 
p~Pta porque, ~ri~el~;~e~t~. nesse tet~l~~· o Ett m~mo. Sl'. pt•esiderrte, que tinht\ actoe
St. Deodoro. esta~ a ·t'~rn,tmlo . de ~~C9rdo ditallO na declm-açüo que 1ez 0 Sr. Lucena de 
co:~ u pa~t1d~. re~u Jh~a:a~ ~: ~~~ se,..undo 101• a; 11c;-~il/o ela.< ''!/ 1w~ da )'eH!úl:ca "'" ho
lo\"ar. o Dt, Mar tm,. .J~tmor. as~1111 c~mo o hu- lll(l"m now, qne tinha." acreditado que este ha
mllcle o~:t{lo:· ~. otttro~ repubhc:an?"' ~~~- Per- nllo lustml 0 ti ves:>e purificf;ti.l.O. C?mpleta.ménte 
n~mlmco hu:na. tomado o comp1 om~~~o. de , e ident ifie3do com os prmc1p10s s:1lntares 
n.a.o crea_r_ emhar~ços ao g~vet~lo pt'O\~!~Or10 e! das IW\·a~ ín:>títuições,tive a. maior disil!usão, 
sun a<l~:~~~l~_? ~t:e a org~m~açao_ defimtlva da ; quando, .ioi ent<~o deputado comprcllendi e~ 
~epubl,;ca .• .)<\ 1 ~ o nobr e _d,~pnta.do q.ue esse; que consistia. 11 apregoall~ hnrmonia. da f<\IDl- · 
facto nao 1mpe~.l_m a opposi\'<\0 que 1ws todos ! lht pernambucam ; eu que havia. empregado 
1izemos ao. go>· e.:no do ~~rechal Deodoro l os ma.is a.pur·ctdos eslbrços para. que os meus 
quando o patriOtt:smo o ex1.,m. 1 am.i)!os suffrag-olssem a chapa organisa.da. pelo 

Quanto ã. accusa~.ão de re ter ligado ao I St·. Barão de Lucena ; eu que ha.,·ia l~vado 
!:l'U]lO mais retrogado de Pernambuco. c uma 1 os urnas uma grande parte do eleitorado, 
injnmça clamorosa. que se faz aos ami!!OS do I ~rande si não em relação a. todo o estado. pelo 
OO!Jselheiro Luiz Felippe. que desde Üs pri-1 meuo;: em re!nç;io aos Jogares onde tenl!o pa.
meir·o> dias se i~lentificaram com o pensa-! rco~ e a,migos, "vi, logo a.pôs a. e!eiçã<J. serem 
mento da re>oltl(:ão de 15 de norembro, como I destituídos de c-argos de confiança cidadãos · 
se póde verHIC'ar nos ann[l,es da imprensa per-. que haviam procedido com toda. a col'r ec:ção e 
namhucana. ltealdade.(Enln a omdcr e o Sr. Tolentú1o tr o-

Quem se quizer dar ao tr a.balliO de ve,l.'ificar, cai<~·s.: num.ej· oso,; ar:nrtes. ) 
encontrará. no J:-nwl rio l?ecif'J de 21 de uo- 1 Eu .iti disse a V. Ex. que o Sr. Lucena. 
ve~bro de 1889 um telegt'amma. do conse- po<ieri~~ 'ter muito bóas intenções, mas que 
!herro Luiz Felippe. dizendo que a. Republica inf~lizmente os 1actos -vieram pr ovar· o contra
em um fa~to COlli'Ufllaclo e aconselhando aos r·io, e sinto não poder nesta occasião . entrar 
seus· amigos que a servi~sem com a mesma em particularidades sobre o assumpto, porque 
lealdade com CJ.UC haviam servido á monar- teria de referir muítn.cousa para. ppovar que 
chia tlecahid<>, telegramma q1.1e toi <ecompa-~ lL apregoada união não pnssou de uma. habil e 
nba.do de um artigo do Dr. Ulysses Vianna, nstttta. , manobra partidaria. . . 
transmittido a.os seus amigos do interior as Jsto sob o ponto de vista JlOlltJco ; sob. o 
ordens ou conselhos de seu chefe. ponto de vista administrativo e simple_s~ente 

Foi ainda ao lado daquelle gTUpo. e ·nas !Miar a verdade dizer que esta adt~·umstra.
eolu.mna.s do Jo1·;•a! ci<J R ecife que o partido çã.o. que foi curta e ephemera, salientou-~e 
republicano encontrou guarida.,quando a.mea- somente por um unico a.cto : a. eoncessa.o 
çado de dissolução e aniquilamento pela. pre- de engenhos centraes, · cer~a.da de umumeros-· 
potencia. da politica. odienta e pes:;oal que, em ta.vores, concessão que, se tinha. em vista e&:" 
Pernambuco, pa.rec.ia querer destruir o pe- giiar dos inter~ do: estado, de fa.cto so 
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serviu para satisfttzer ambições e interesses 
de antigos amigos ele S. Ex. 

Aincln, é dizer a verdade afirmar que a cone 
tinuação dessa administração foi não só
mente pouco escrupulosa,porém ruinosa aos 
interesses publicas, pois só com garantias de 
juros e isenções de impostos as rendas do es
tado ficaram ele tal modo desfalcadas que hoje 
lucta-se com os maiores embaraços para at
tender aos serviços mais urgentes, como sejam 
pagamentos dos funccionarios publicas. 

O SR. NrcoLAo ToLENTIN0-0 substituto do 
Sr. Lucena era governador constitucional e 
não podia conceder essas garantias;quem con
cedeu-as foi o Congresso . 

0 SR. PERERADE LYRA-Mas era a mesma 
administração. · 

0 SR. TOLENTINO DE CARVALHO-Pelo amor 
de Deus ! não confunda as causas. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-Eu considero O 
governador tão 11articipe na administração do 
estado como o Congresso, cujo acto elle sanc
cionou. 

O SR. ToLENTINO DE CARVALHO~ O Congres
so poderia votar por dous terços. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-Mas O meu clis
tincto collega sabe perfeitamente que isto não 
se deu e que ao contrario Congresso e gover
nador mantiveram sempre a mais completa so
lidariedade. 

Sr. presidente, o meu honrado collega, o 
Dr. Annihal Falcão, no seu rancor ao partido 
republicano ele Pernambuco, não vacillou em 
affirmar que o Sr. Dr. Barbosa Lima era o 
producto da imposição elo governo do mare
chal Floriano, proposição esta que estou certo 
S. Ex. não avancaria si tivesse refiecticlo um 
pouco, tão o:ffensiva e tão injuriosa ella é ao 
Sr. Barbosa, Lima ... 

O SR. BEVILA~UA-Apoiaclo; contestei logo· 
0 SR. PEREIRA DE LYRA ... tão o:ffensiva Sr. 

presidente, que eu, actualmente em opposição 
ao governador de PernamhU}Q, faço-lhe a 
justiça ele acreditar que S. E}(:,, não consenti• 
ria que o seu 1wme fosse iJ!Il)o~'to pelo gover
no para um c'l,rgo ele eleição. \ 

Mas, Sr. presidente, semelhantei}Jroposição, 
não só é ofi"ensiva a dignidade do governactor, 
como é injuriosa ao estado ele Pernambuco, 
cujas tradicções de altjvez e inelependencia, 
ninguem pócle contestar. I ' 

O SR. BELLARMINO CARNEIRO -Apoiado. 
0 SR. PEREIRA DE LYRA- E Ii.ão SÓ é in

juriosa ao esttulo de Pernambuco, como é com
promettedora para o governo federal, que o 
meu nobre collega eleve saber perfeitamente 
não ter intervindo na escolha elos governadores 
de estados. 

Sr. presidente, quando começou-se a esptt · 
lhar nesta cidade que o marechal Floriano Pei
xoto queria impor candidato ao cargo ele go
vernador ele Pernambuco, eu, que como re
presentante claquelle estado de maneira al
guma acceitaria a imposição ele quem quer 
que fosse, subi as escadas do Itamaraty para 
saber elo . proprio marechal si era verdade se
melhante h0ato, ao que S. Ex., em presença 
ele meu distincto collega Bellarmino Carneiro 
e outros amigos, respondeu que não era ver
dade semelhante noticia, que o governador ele 
Pernambuco devia ser livremente eleito pelo 
congressó do estado, e que si alguma vez fal
lara em um ou outro nome, fôra manifestando 
a sua opinião individual e nunca como Chefe 
do Estado. 

0 SR. BELLARMINO CARNEIRO -E' verdade. 
0 SR. PEREIRA DE LYRA- Deante de tudo 

isto, Sr. presidente, em face ela posição que 
meu honrado collega Sr. Anniba.l Falcão tem 
tomado em relação á politica ele Pernambuco, 
é claro, é evidente, é intuitivo que S. Ex. 
queria ver o nosso estado entregue ao partido 
autonomista, para o qual S. Ex. sempre re
velou manifestas sympathias. 

Respondendo assim ao discurso elo meu 
honrado collega., o que não fiz ha mais tempo 
porque esperava que S. Ex. o publicasse, 
visto o nobre deputado ter faJlado em voz tão 
baixa que não me foi possivel ouvil-o hem, 
devo lembrar ainda que aquelle distincto re
presentante clePernamhuco,apresentanclo uma 
chapa em opposição á do partido repuhiicano, 
diz contar para su:ff1'agal-a, com os elementos 
do honrado conselheiro João Alfredo; é mais 
uma illusão em que lahora meu illustre cal
lega, sinão mais uma prova dos intuitos ele 
S. Ex. que, certamente, não ignora que a 
maior parte elos elementos daquelle antigo 
chefe conservador está aqui representada pelo 
partido autonomista, sendo que o resto é con
stituiclo por parentes e amigos particulares elo 
Sr. João Alfredo, que, como é St1bido, teve a 
homhriclade de conservar-se fiel ao regimen 
clec:1hielo, ao qual S. Ex. havia se associado 
para uma das mais bellas conquistas da de
Ihocracia brazileira ; para a conquista da li
herdade elos captivos. 

O SR. ToLENTINO DE CARVALHO- O Sr. Luiz 
Felippe aelheriu? 

0 SR. PEREIRA DE LYRA- Já O disse. no 
Jor;~al do Recife ele 21 ele novembro ele 1889 
está o seu telegramma de adllesão. 

Quanto aos amigos e parentes do conse
lheiro .Toão Alfredo, que não estão com o par
tido autonomista, a maior parte esta com o 
partido republicano. 

Sr. presid.ente, p:1sso agora a, demonstrar o 
que di8se no começ\O elo meu discurso, isto é, 
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11ue o Sr. Barbosa. Lima. adiando as eleiç·üe~. S. Ex .• emr:\mos nõ~ p;u·a. a s~wad;t ele nm:1 
1ião tc~·e em >'i~t;l evitar a fraude. lll<l~ obe· ~h"IS j;lnelk\~ do g;tl!inete qui' dii.o ~obre o j;lr
{[ecen a intuitos muito üive11;o~- dim, e ahi r.eYe lo,:·;u· cnu·e nús '-' seg·uinte 

Deb::m1l(l de parte o Il!'Ímeiro adiamento. rli~il>go_ que l'Cptwlnzo qtl<l>l tt>xtualmente _ 
que ii:Ji roler..tdo pelo parcit!o. hmo as~im que -Falle-me com fr><t11C)UC'Za. Ha possihill· 
(·ontinuou a apoi<tr' e det~nder· o gorernador·. ~ü•1e. m._·s.-~;o lf.Jn,tiu1;m, de tl?rmos noro adia· 
não s1", na impt·t"nsa. como na (ribnna. do Con- menv·, de ele!o;.-~es ·~ Pergunro-llte iAo })LWC[ne 

~re55C>- >ou ref"ct·il'-fil~ e:xclusiYamente ao se- 1hlla-~~ 1)el:l:< nt<\S em ml c•.1tt~<\. e eu. tendo de 
gundo adiamento. trazen<io ao conhecimento e~creYel; pam ,, interior ;.1. l'espeit,l (lo pleito, 
d~, Camam documentos que ainda, não fi.wam 1 nfir:, ipWrtl th~n· m;ll peranü• os meus amigo~
conte:;t<ldo:; e que l)rovnm que o ~·oyernndor :. ;::'<ll'<\Hth~<lo--llt~:; mn lhcto que afinalnrLo se 
não ~~·~meme preten•.leu interYir no pleito, i l't::<tliz<·. 
c~m.:. irnj)O!' rond.üb.to seu .. J:\ ni\o làllo em[ -Com ü·n nquo?~t: não co:,:·it·•i nem cogit(J 
car·<a> e tc>legr;1mma;; p::trticul:nes ou t'lll 1k-. cl<• ,Hli;n· J;.·.•\·:\uWnr.e ''~ eleíf;Cie:<_ E :1tó Jl'''"· 
elarn<')e~ _Ye:·ba~~ rjltt- poüeriaJ~ ~C'l~ ~c·oilll<l<LO> 

1
· ,.~.·:i~;·,,.,.,. de t.~ l•.lr/"d•·- •le\'ll llizer·lhe que 

<le ~n~petto:>. llmnando-me tao wmenrc, :w~ 1 ,1 llt'. ;.ri~'ltf'l Pemambnco me H·m pNlltlo 
arÜf'OS . 1mblícados pelo illusrre c h e te üo I i~~~~: m;l' 011 n~o l'~t.m 1.l\:<[l<:•;;w :t ceder. 
par<idn replJblJW.lJ,; de Per·nMllhU('I\ o nr ·/- t-;;:illl. Y. p<.•t! t• .:.:;u~mrit· :.rn~ :<en~ ;"tlllif!'OS QllC 
~h~tin~_ .JuniO!'· :wtig"Os ao~ qu,te~ (' g-•l,-l'r-

1 
a~ ckkiíc~ ::c r~alinu·ão o.l<'tid\dameme a. ;:w. 

n:Hwr am(la mi.O r-espondeu. emllom l)Ol' tele- -Emih•. tla-rne stm ll:\[an"<\ a c~sc res
;!r:tmm~< nO:> }Jerlisse pal'n. >uspender" no~:;o l 11eír.o1? 
jui~~ u;~ t\ P\11Jlicac;_fto de SJ!a. respo~t.1. I -:\fie• tem ~lu.-icht; ó cou~,\ (lechlí~h\. . 

:\ac1 e possln~L :-r. preõ!deme. 'ficarmos ~- -Bem. entall. olll'lgado. ·~ a<:t·el.lne q11e so
esner<J.re;:emamente que o Sr. BarlJosu Lim:v!i.l mem.c •.le110i~ tlE'. realizadas a~ eleiçlíes 11oderá 
;!ne-se de dar· a re:;;postit promettida.deixnnrlo I y_ hzex· • de~tl.SSOJTI llrt\d:~mente SlUl. ;ulminis
qlle em Pernambuco S. Ex. continue a os- n·aç<'i.o. livre tht~ •lífficul,lade~ CJ.Ue cercam 
tentar a ~ua posição capricho:.:a, arhitrarb. e hoje a totln~ no:1s. 
deõleal. Dii<1s ao St· _ !W\·ernador estas ultimn$ pala-

_.l.nies M lHo~ clocnmento~ em q_uestão, 1ras, de&pedi-n1e de S. Ex. e dirig-i-lne, :>a.tis
prc:d"-0.. dize-r á C:HJl:tl'<l que. pouco mai;; ou feito c c~lmo. p;tra '' Cmnam elos Deputado~. 
meno;; no tlia LO ele junho. correu aqui a Clnde ia tonw.r p<trte nos tl'almlbos do dia. 
noticw, de que o go,-ernacior ele PernamLJUco j.lli e\H:;!!:ulo nm·rci a tli\-etso~ collegas e ami
pt·cTendia ad.iar now,mente a. eleiç~o marcad<\ ;!O~ o ocGonido entre mim e o Sl' . Dr. Bar· 
1)..1J'a o dh<-:20 do me~mo mel., noticia que nos l)osa Lim:>. come~•an•l'' dM.uellc dia em de;tnte 
·impra§ionou muito clesag:rada.•elmeme c nos 0 m~u trah;tl1l0 d • ~orresponclcnda eleitot~<~.l 
tez tt•eriguar si tinkt <clgum tuad;tmento. p<U'<t o ~nterio1·, em que J!·;wantin aos co-re~i
x~tda parecendo confirmal-a, acabamos por ~íonario~ cer ,, pa1anJ. de S. Ex_ ;;obr·e o nao 
licar tranquillo5 pela con\-icç-Jo de que w.l :io.liDmentn das deiç-i:>es. 
ad i<tmento nào ;:eria log<<r. xe~sc tl't\lJ:llllo. íngent~<1 e credulo contl-

Por singular toindclencia. a. mesmc\ noticia llll<lV;l, en. (1uando ;;etenta c poucas horas 
€>palha.Ya-~e em Pernambuco. e:xactamenre r.t .. pui~, uo di:.l. 11, recebtwn chamado do Sr: 
naquellll dat~L o que obrigou o chefe do par- ,,,,,·ernatlor pnr intet·meclio do illu~;;l'e St•. CO· 
tíllo republil-o.no a Íl.' procurar o gm·emc1.dOt': ~onPl (:(o(•lh•• Ci11ka. ::\os <ermos desse clla
e confel'encii1r com S. Ex. a re;:peito. E eis macio rk">'Í<l, cu esta1· em 1xllacio dentro de 
~qui o resumo des-.'1 conterencia_ que per,,o ponc:J.:-> Jtro l'as.p:~.r::t collfet·enci:n' com S. Ex., 
licença p<u·a ler à Camara. . em:rwcsenr;<L o.ln cit<tcl•J coronel Cinü·a. 

«:\o :prOiimo passado dia 8 do mez cademe. ,\cmli irnme(li;Wtmcnte cto conYite Ll~ S. Ex. 
tendo cl1egado aos meus OU'I"~ílo:::. 1101' varia.> e }lOUG'J depoi~ ele m~i·dia :lCltaYa.-me em pa· 
pe5Soa;; merecedoras ole conceito, que era pos- l:v:in. on<.le n:ifl encontrei. nlhis, o coronel 
stwl. sinão pro>a,e!. :3" adiamento das elei- coeLh' • Cintra. rtnc tinh<t ~cguido para a ca
. ções federaes rn\l.rc-aâas para o dia 20. acllel ma:·il.. esperando-me encontrar-me allí, e que 
~on1eniante dirigir-me logo ao Sr. Dr.BarboE;l, ;;ó muito nmis t:1rde chegou. 
Lima, :para, conllecenclo sen pensamem:o ares- Tomando a~sento jnnto do s1•• gtwel'nador, 
peito. pod.e1· aconselllar e dirigir os meus amí· deante d:J.~eeretária em qneS. Ex. trabalhava, 
go&, to(los viYamente empenhadO$ na lucta · d 
~leitoral q•·1e c'esde •a11to temno durava. puz-me a~ sn:t> or ens. ' ' - • " Ou•i emiio do Sr. Dr. Ba.rbosa Lima o 

Com eo:sc fim procurei S .. Ex.. em p-alacío. 
no mesmo dia. pot· volta de 1 0~1 21wras da seg-uinte : 
1.1rde, e encontmndo-o no seu gabmete. ncom· - Tenuo 1~0~ fallado. hiL dias. sobre o adia
:panhado do;; seus auxiliares immediatos. menso de eletç,ues e haven_üo eu lhe d~la:r::t~() 
:pedi-lhe o favor de dar-me algumas pala>ras que não teria lo.~ar tal a!h_amento,prec•so hoJe 
·f!JD. :particular. Accedemlo immecliatamente, convers<ti' com\". a respelto do a~umpto. 
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Acbnndo-se bonwm á noutc em nossa casa o 1 em a.ccordo para da.t• loga.r a essa lnt'difi. 
Dr. Pedro Corrêa e o tenente Eugenio Bitten- cação. 
cow·t, estes deputados disseram-me estarmos - E' isso exa.ctamente que se torna imlJOl
nós mais fracos pelo interior em materiu. elei- sivel, retorqui eu. Vejo que V. volta à sua 
tora!, pelo que jul.,n-a.vam conveniente o adia- iclés. de desclassificação do Ulysses Viann1t e 
mento das elei~ões :proximas . Desde então de inclusão de .Joaquim Pet•na.mbuco. Dero 
fiquei cogiúmdo do a..~umpto e sobre ellepre- dizer-lhe que não conseguiril. na.cla a. ess-·r<;
ciso ouvir sua. opinião : tanto mais quanto peito. 
achava-se presente na. occasião o coronel ca.- .Não me presto a propor oousa. <'-11,'11~ 
rnaro, commandante do districtD militar. e ne>>e sentido, e o directorio, estou certo, não 
este, muito a;pprehensívo sobre o resultado do concordara com qualquer dessas medidas. 
pleito, manifestou-se favoravel ao adiamento. Compromissos pessoaes e pl?liticospa1~.1 com oo 

Surprehendido, mas ainda acreditando ca Dr·s. Ulysses e Sigismundo ·me inhibem rle 
sinceridade de S, Ex., respondi ao Sr. go- tentJ.r· :;;eja o que 1br no sentido da descla1Si· 
vernauor : fica<;ii.o da.quelle. Quanto a.o Joaquim Pel'nam-

- Antes de tudo. não considero exact..'\S as bum. sí ha um mez não tinhü. duvida em col· 
informaçées que, s~<TUndo me d.iz, lhe ibra.m loc:J.I.-o na c!Japa, da.da. a nomea~ão du Dr. 
dadas pelo Dr. Pedro COl"l.'ê..'l. e tenente Eu- Alllino Meira para um alto cargo feder;ll. hoje 
genio Bittencourt. Acredito que ganhare· não me sinto disposto a 1V.zer tal colloc-.tç;.io, 
mos as eleições, apc;tl1' ti•! todos o.~ pe~w·es. porque. como V. e o publico sal;em, fni ta
Os meus dous collegas de deputação a. que se xado de mentiroso e de desleal por um irmão 
re1eresão màos informantes em ma.tel'ia elei- desse co-religionario, tom a.pplM1SO e conll!· 
tora!, por isso que ambos teem candidatos maç-ão desse mesmo correligionario. 
seus. ]la.ra o 1' e 2" lagares da cba:pa. de sena- De r esto, me humilharia peronte mim me:>-
dores. mo se acceitasse agora um adií\mento peilido, 

Ne..~as conrlieões é naturalíssimo que elles conrol'me declaração su<t, pelo Dr. Miguel 
reputem duvidoso o nosso triumpho, isto ~. Pernambuco (em quem nenhuma. autoridade 
a victoria integral da. cha])a do partido repu- politica reconheço), e si concordasse com mm 
blicano. . modificação de chapa, que e a questão capital 

'Mas, ainda. quando assim não fosse, eu não do Sr. Dr. Annibal Falcão, meu inimigo e ini
poderia concbrdar com um no'l"o adiamento migo tamhem do Dr. Ulysses Via.una. 
de elei(;iies, qne considero tun erro adminis· Assim, repito· lhe que não posso concordar 
tra.iivo e político. Afian~-lhe que os vo.ssos com o adiamento sobre que me consttlt.'l, e 
correligionarios nfw se conformar-d.o com ta- (lu e deixaria. mal.jâ l10je. não só a mim como 
adiamento, e eu não poderia contel-os, impe- a V. proprio, em cuja palavra me apoei Jl'll'a 
dindo que irrompam suas justas queixas ruel affirmar aos amigos que podiam tralJ<llhar 
speito. para o pleiio 1nadia.vel de20. 

Por minha. >ez, eu fic.'lria IDlJito mal si se - Bem, clis.se-me então o Sr. Dr . Baroo~ 
rea.lisasse o a(liamento, porque, fia.do em sua Lir!la(depois. sobretudo, que entrei em tleia
solemne promessa do dia 8, já e..<:ere,·i para o lhes para. prova-r-lhe a dedicaç-ão do De· . Uy>
interior garantindo que as e!ei~.ões se reaJ.~a- ses Viam1a. ao partido republicano de Pem;Ull· 
l'ão no dia marcado . buco), nada re.soivi nem resolverei sobre o 

Demais, entendamo-nos francamente: -0 ~sUm.Pto sem que lhe participe ; sendo ]Jro
adiament~ t.erà por fim apenas livrar o par- >aveL porém, que tudo fi.q11e como estã.llfan· 
tido republicano de uma derrota? Acredito da.l-o-hcicho.ma.r, se tiver de tomQ.r qua.Jque.t· 
que não, porque no puro ponto de vista admi- outm resolução. 
nistrativo em que V. se tem colloca.do, deve Retirei-me então do palacio, após l1arer 
ser-lhe indifferente quer a victoria, ·quer a. aperlMlo cordialmente a mão do S1·. Dr. Bar-
derrota do no:;so partido. bosa Lima. . . 

Portanto, ganhemos ou percamos, devem Quarenta e poucas hot'as depo1s, no dia 13, 
rea.lisar-se as eleições no di.'l designado. A recebi do official de gabinete do Sr .governador 
responsabilidade será simplesmente nossa, isto uma carta em que se me pedia, em no'!'e de e, do partido. · . S . .Ex. , que eu appa.recesse com urgeue~a. em 

Neste ponto fui interrompido pelo Sr . Dr. palacio. 
Barbosa Lima, que r;e expr~ou do modo se- Tendo necessidade de nã.o filltar naq~elle 
guinte, jà então em presença do 1llustre coro- dia. á se>são da. camara dos deputaaos, so de-
nel Coelho Cíntra., que, tendo ch~aa.do, tomarilo pois della finda, por volta de 4 horas da tarde, 
assento junto a nós: procurei entender-me com o Sr, Dr. Barbosa 

- Realmente. o adianlento não se fará só- Lima.. 
mente p~IO a•lia;,umto. Sem intervir directa.'· . Quando peuet~i no gabinete de s . E>.
mente na modificação da. chapa do partido, eu acha.vanHe alli reunidos os membros do se
esperaria. que os nossos amigos entrassem, nadQ,·que discutiam com o Sr. governador 
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.obre a ma~ria de um J>rojecto de grande e A' vista. de cartas que tenho r~ebido de 
momentoso mteresse publico. a.l:,'llns amigos do Rio, e especialmente de 

Não devendo in1.eiTOmper aquella conferen- .~ntouio Azeredo, 1" secretario da Camara dos 
renda, deliberei esperar que ella r.erminasse, e Deputauos. precisamos romar umo. certa de
nesoe ir<tcri>n procurei o meu distlncto corre- lfheraç:ão relativa a. candidatura do Dr. Joa
liciomtrio e amigo Dr. Virginio Mar·ques Ca:r- ([Uim Pernum\luco. Em sua t-al'"ta. diz-me o 
neiroLeão, que ainda exercia. junto do Sr.go- A2eredo (e S. Ex. procurou ent re alguns 
vernador o cargo de ~ecretario , JX\ra pergun- papei;; a ca.rt!• 11 que se rcft:t·ia, sem que a 
tat·-llle si conheci;\ o moti>o que determinára encontrasse) que tendo conYersado com o 
o meu cbama.<lo a palacio. marechal Floriano sobre ess;> ca.ndidatul"a, 

O Dt'. Virgilio conhecia, com effeíto, o fim o marechal lhe úL""er•• nüo querer intervir 
do conYite que me fór-a. dirigido. e estando por na politica. dos estados, sendo cet·to, eawe
s. E:<:. autorisado a dizer-me qual elle em, tanto. que muito agradavel l !!c set•ia a. eleiçiio 
eommunico\t-me que era intuito do S1·. go- 1le Pernambuco pu.msemulor. 
vet·nador conseguir de mim qualquer causa. ~estas condiç<Jes. e <.-omo mt penso. ~e
no senti <lo de tornar prova vela eleição pa.ra glmtlo já lhe tenho di to, qne sli o S:•r.wrlello. 
senador do Sr. Dr .. Joaquim .Josb de Almeida pot· moth·o~ t.le ~,:r<ttidão pes.~o:l l, oe interessa. 
Pernn.mbnco, na Yaga do illustre Dr· .. Jose pela cantli<httm•a tlo Ulys.~es Vhmna., !embrei-
Hygino. tne de pt'Opot··lile o seguinte : 

rmagine-se o pa~mo, misturado de indigna- • A c!utp;t não se mcodilica. i ns cou&~s con-
<io, com que recebi esS<\ notici:J., ao mesmo tinuam como e.c<tiío i Y. não pt•eci~a. se mani
tempo compromettedora da. integridade moral festttr, nem intet·>ir tlirectamente no as
do Sr. Dr. Barbosa. Lima e attentatoria <.la. mi- smnpto ; mas a.con$ellta ou pelo menos pet·· 
nl1a. di~nidade pesso.'\l e política.. mitte, qne o cor·onel Correa Ô<\ Cruz, il. quem 

Em, entretanto, ne~io que eu om·isse mu.udei cbatnil.l' e que ficou de entender-se 
immediata e direciamente do Sr. go"ernador com V., recommende para o sed.ão a candida.
a inqualiftcawl proposta.. Par:\ isso resol vi tur<t do Joaquim Pel'na.mbuco cot substitui~:<i.o 
não 1\l.zer a S. Ex. ma.nifestac;Jto algumo, tle i~ 1!0 Ulysses Vianna. Indico isto, porque estou 
desagl'ado e esperal' calmamente que o Sr.Dr. convenci(lO de que sem'" Yotação !lo centro, o 
BarlJO,a Lima me expuzesse todo o ;seu p~n- Pernambuco nll.o seril eleito, por mnis votos 
sarnento. que tenha nas omras localidades. 

De resto, para responder a S. Ex .• como Que di7. V. a. isto?» 
oonrinha e como eu devia.. não seria preciso - Digo-lhe (respocli eu a S. E:s:.) que IDfu 
estar indignado ; bi\St.aria. esr.;w superior- acho isw lligno, e (J ue v; mesmo me de•ia. 
mente des<lenlloso e firme. consi<.ler-J.r reb:tixallo aos s:ms olhos si eu ac-

Kcstas dispooições de espírito fui ter com o cede..c:se á tal cousa. O que me propões é, em 
Sr. go>el·nador, em seu gt\biuete, e disse-lhe ultima analyse, uma. traição pessoal e poli-

. que, estando elle occupado e necessit'lntlo tica, e eu não :po>so condescender com ella. 
nch:tr-me naquella tarde nr~. feegnezía de Alb- N'iio acredito que o coronel Cr·uz consinta em 
gados, onde tinha a realisar uma conferencia recommend11r o Joaquim Pernambuco, de cu.jo 
]Joliticl1, p::-dia-llle que me inclicas~e lagar e iL·mão tem antigos e g1-andes t'esentimentos 
hot'3. para. ou vil-o. políticos; qU<\ndo, poeém. elle consentis~ em 

' S. Ex. deu-me então re1v.le.::-1lot!~ para sua tal <.'Ousa, eu não pothria p~rmitil-a., po1•que 
casa, das 8 Itol~d.S da noute em deante. terh\ tra.hide o mm parttdo. Nã.o posso re-

Mais ou menos a. essa hora a.ppareci, com commendtw osten~íva.mente Ufllll, chapa. e 
el!'eito, em casa do Sr. governador, que me a-uerreal-a ás ~condidas. Ja lhe etpuz as mi
recebeu gentilmente, fazendo-me entrar para nha opinião a respúto da questão eleitoral. 
o seu g-<lbinete particular, onde encontrei, En~ndo que p:.u-a bem seu e :PlJ.t'd. tranquili
alíá$. o meu bom runigo e illustre co !lega de dade .elo p<Jorüdo devem realizar-se as eleições 
deputação tenente Alves Leite. o qual assistiu no dia. ma.t·cado, cumprindo apzaas oo go.
a uma boa parte da conversaç;.i:o que se tra- verno deL'I::ar qu~ as urnas se manifestem li
vou em seguida entre mim e o Sr. Dr. Bar- vremente. 
bosa Lima. - Mas então (retorquiu-me o Sr. governa
. Esia c.onver~'\ÇÕO foi ma.is ou menos deste dor) V. não tem receio de que o Jo5e Mariano 
teor : · venha a. ser eleito~ 

- Depois das suas consideraç:ões de ante- -Não tenho (re,;pondi), uma. vez que V
ho~tem (disse-me S. Ex.); contrárias ao se mantenha. em neutralidade, nii~ re:'Om~ 
adiamento da:s eleiv-ões, considerações que mendando a ca.ndidatur-J. do Jo:tqutm Per
achei justas e ponderosas, resolvi definitiva- nambuco. E aconselho que não faça tal re
mente não fa.zer taJ. adiamento. Mas, entre- commend~ nem insista no plano que me 
tanto, devo dizer-lhe que me a.clLo em diffi.- a.:a.ba de exp~r,porque, d~ contrario, eu teria. 
Culdades. de denuncial·o aos amigos, expecialmeute ao 

Ca.mara Y. Ill 45 
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Dr. Slgismundo Gonçalves, que não poderia 
. deixar de vir "' impresa para fulminar tal 
plano, attentlctorio ela liealclacle parti daria. 
E vindo á imprensa o Sigismunclo para esse 
:fim, comprehencle V. que eu não teria 
cousa a fazer sinão acompanhai-o nas suas 
queixas, de onde surgeria fatalmente uma 
crise política em que V. ficaria mal. Real
mente, V. nunca se poderia justificar de inter
vir de tal modo no pleito, tendo publicado 
aquelle celebre acto inicial da sua adminis
tração em que assegurava não ter caondidatos 

· officiaes e querer a mais ampla libel'dade 
eleitoral. 

-Realmente (disse-me então o Sr. gover
nador), são razoaveis as observações que me 
íaz, e, á vista, dellas, creio que o que tenho a 
11czer e telegraphar aos amigos elo Rio, dizen· 
elo-lhes que nada se.pócle conseguir em favor 
de Joaquim Pernambuco, e que a culpa da não 
eleição elelle será só do Floriano, que nada me 
disse qmcnclo para cá vim. 

-Assim e, exactamente. Hoje nada ha a 
'fazer sinão o que está feito. 

- Bem ; está direito. Vamos tomw· chrl. 
E fui tomw· clut com o Sr. governador elo 

estado, que ainda uma vez concordara com
migo em materia ele não adiamento de eleições 
B de não atra vessomento ela· chapa. 

Ficou inteirado o publico de que, quando 
sahi, no dia 13 ánoute, ela casa elo Sr. Dr. Bar
bosa Lima, levava ainda uma vez, ou antes, 
pela tercei1·a vez. a declaração ele que S. Ex. 
11ão adiaria as eleições. 

Está tambem inteirado o publico de que, no 
dia 16 pela manhã, cincoenta e poucas horas 
depois da sua cleshonesta proposta ele corte em 
um elos candidatos ela chapa republicana, e 
clel)Ois da sua terceil'a declaração ele que o 
-adiamento não teria lagar -S. Ex. DECRETOU 
ESSE ADIAMENTO, SEM AO MENOS TER A DELICA
DEZA DE PARTICIPAR-ME QUE O IA FAZER. 

Resumindo agora tudo quanto. na serie de 
artigos que :finalisa com o presente, ficou dito 
'Com relação aos actos elo S1'. Dr. Barbosa 
Lima determinadores elo rompimento elo par
tido republicano com S. Ex. , temos o se
guinte: 

No dia 8, interpellado o Sr. govemaclor por 
1nim, em palacio, sobre a possibilidade de adia
mento elas eleições, S. Ex. declara terminan
temente que neto haver·ia adiamento. 

Dous dias depois muda, porem, S. Ex. de 
'Opinião, e consulta-me, ainda em pa.lacio, so
bre a conveniencia elo adiamento, terminando 
por concordar commigo em que tal adiamento 
seria grave er·ro administrativo e político. 

Outros dons dias depois recebe-me S. Ex. 
em sua casa, em virtude de chamado seu, e 
'principiando por declarar-me que decidida
mente não adiaria as eleições, propõe-me 
aquella indignidade ele que dei conta hontem 

ao publico, e que tinha por fim fazer vingar 
a eleição ele um candidato de S. Ex., candidato 
que não era do partido e que tambem não ele
via ser elo governador, porque este declarára 
solemnemente não admittir, durante seu go
verno, candidaturas officiaes. Ainda nesse dia 
e após as considerações por mim feitas, S. Ex. 
termina por concordar commigo, desistindo, 
afinal, quer do seu novo plano de neutrali
dade, quer ela primitiva pretenção ele adia
mento. 

Pouco mais ele dons dias depois, o Sr. Dr. 
Barbosa Lima adia finalmente as eleições ... 
Pelos mesmos cansiderandos que haviam de
terminado o acliamento ele 16 ele maio!» 

Pois bem, Sr. presidente, deante de tão 
graves accusações, que não foram contjjstadas 
pelo governador ou seus amigos, sou obl'igado, 
bem a meu pezar, a tirar uma conclusão que 
não e muito lisongeira áquelle illustre cidadão: 
e que o Sr. Barbosa Lima mentiu ao seu 
programma e foi desleal para com aquelles 
que aqui apoiaram a sua cancliclatura, tra
hindo o partido que o elegeu. De facto, ten
do-se compromettido a se abster elo pleito, 
S. Ex. q uiz impor um candidato e tendo ga
rantido, sob sua palavra, que não adiaria no
vamente a eleição, adiou-a entretanto poucas 
horas antes clella ter lagar ,o que determinou ás 
solemnes e unanimes maniiestações de todo 
o partido republicano contra a sua revoltante 
deslealdade, manifestações que nos fizeram 
aconselhar S. Ex. a abandonar o governo, 
uma vez que tinha perdido a confiança elo 
congresso que o elegeu. O Sr. governador, 
porem, persistiu em ficar no governo, sem 
apoio de seus correligionarios, e obrigado a 
cercar-se ele pessoas suspeitas ao nosso pal'· 
tido, pois muitas dellas são membros do con
gresso dissolvido. 

Ainda agora, Sr. presidente, o Sr. Barbosa 
Lima acaba de praticar um acto que, pare
cendo uma reJ)aração, não passa ele uma hos
tilidade ao vice-govemaclor elo estado Dr. Am
brosio Machado e uma incoherencia que com
promette seriamente a sua administração. 
Refiro-me á reintegração de professores elo 
gymnasio ele Perpambuco, demetticlos pelo 
vice-governador por serem ao mesmo tempo 
lentes da academia, quando a lei prohibe 
accumulações remuneradas. 

0 SR. TüLENTINO DE CARVALHO- A lei faz 
excepção elos cargos scientificos. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA- Mas quando fo
ram demittidos estes dous cavalheiros não 
esttwa sa,nccionacla a lei. 

U 111 SR . DEPUTADO-V . Ex. está enganado . 
0 SR. PEREIRA DE LYRA-Quando assim seja, 

o govermcclor de Pernambuco, pouco antes ele 
fazer as reintegrações, havia sanccionado uma 
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lei do congresso estadual prohibindo a accumu
lação de cargos remuneradós, qualquer que 
fosse a sua natureza. Si isto não é uma con
tradicção manifesta, si não é um proposito de 
desautorar o. vice-governadm· elo estado,annu
Ianclo um acto seu, embora saltando por cima 
da lei, não sei o que seja. 

0 SR. TOLENTINÓ DE CARVALHO dá; um 
aparte. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-A verdade é que 
elle acaba ele sanccionar uma lei neste sen
tido, e é por isso que o censuro. 

Sr. presidente, os illustres cidadãos reinté-
graclos 8ão incontestavelmente homens distin
ctos pelo seu talento, pela sua illustração e 
caracter, e mesmo pela sua probidade, não 
obstante, o Dr. Barbósa Lima ter mandado 
intimar a um delles para que restituísse ao 
.cofre publico a importancia de uns trilhos, óu 
não sei que outros objectos de que elle se 
havia apoderado.,. · 

·0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI .dá Um aparte. 
0 SR. PEREIRA DE LYRA-Mas é bom não 

esquecer que são membros do Congresso cUs
solvido e pertencem ao partido autonomista . 

0 SR. TüLENTINO DE CARVALHO- De modo 
que os membros do partido autonomista, não 
pódem merecer justiça. · 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-Quando V. Ex. 
provar-me que o acto não foi illegal, serei o 
'Primeiro a justificar o governador de Per-
nambuco. 

Sr. presidente, quando não bastasse o que 
acabo de referir para demonstrar que o Sr. 
Barbosa Lima está sendo fatalmenie arrastado 
para os arraia('ls contrarias, basta um fado 
muito significa ti v o, como é a consulta feita ·a 
um digno chefe elo partic!o autonomista pelos 
seus correligionarios : si devem acceitar to
gares de confiança elo governador ! 

Nestas condições, pergunto á Camara, po
derá permanecer por mais tempo em um cargo 
para o quai se tornou moralmente incompa
tível o governador que se collócou na posição 
em que se acha o Dr. Barbosa Lima~ 

0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI- Mas tem pra
ticado actos ele injustiça 1 

Isto é que é preciso saber. 
O SR. PEREm.A. DE LYRA- Estou censu

rando-o pelo s.eu procedimento como politico. 
UM SH. . DEPUTADO- 0 homem poli ti co tam-

bem é justo ou injusto. . 
0 SR . PEREIRA DE LYRA-Sr . presidente, 

vou concluir; .mas antes devo dizer á Camara, 
que acabo ele saber por telegramma que o 
governador ele Pernambuco pretende dissol
-ver a magistratura. 

Não creio que S. Ex. commetta semelhante 

attentaclo, como não acreditei que S. Ex. ou
sasse dissolver o congresso e os conselhos mu
nicipaes, embora para isto não llle falte desejo. 

A chegar a este extremo, seria J;Uelhor 
entregar-se inteira,mente aos nossos adver
SHrios e restabelecer em Pernambuco a si
tuação que clesappareceu com a revolução de 
18 de dezembro. 

Si o Sr. Barbosa Lima não nos considera seus 
adversarios, não esteja a perturbar. a nossa 
politica para dar ganho de causa aos nossos 
inimigos; e, ou governe com os republicanos 
que o levaram ao poder, ou renuncie ao cargo; 
para o qual se está incompatibilisando. 

Não acredite o illustre governador de Per
nambuco que podera constituir partido com a 
gente que o cerca, porque essa é a gente de 
todos os partidos e de todos os governos, e si 
não quer entregar-se ao partido autonomista, 
nem quer governar com o partido republicano, . 
é melhor que no interesse de todos nós, no in
teresse do estado ele Pernambuco e sobretudo 
no seu proprio interesse S. Ex, deixe o poder, 
por lhe faltar o apoio de que precisa todo o 
governo hone>to e moralisado. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER N. 36-1892 

Adia a solução do requerimento em quejjlfor·gna 
Snell & Comp. pedem permissaopw·ct con
str·uir coes corJ•ido,a1·nutzens de mercadoTias 
obras ?Ut Bm·ra, e outras em· Sctntos, no es
tado de S. Pattlo 

A commissão ele obras publicas e colonisa
ção a quem foi presente a petição ·de Morgan 
Snell & Comp., na qual pedem para que lhes 
seja concedida permissão para construir um 
cáes corrido, armazens de mercadorias, eleva
dores de café e depositas para carvão, no logar 
denominado Barra, em Santos, vem apresentar 
o seu parecer. 

Uma simples inspecção no porto de SaJ?.tos 
indica 'lUe, si ha necessidade de novos caes, 
além elos já em construcção pela actual em• 
p~'eza do caes de Santos, não será n~t1,1ral- · 
mente no logar denominado Barra, d1stante 
dez kilometros da cidade de Santos, mas sim 
prolongando o actual de Paquetá aos Outei
rinhos, ficando assim o porto servido de um 
caes corrido desde o V alongo até áquelle ponto, 
abrangendo' toda a cidade e grande parte dos 
arrabaldes. 

Por outro lado; ha inconveniencia em se
parar em duas secções o movimento com
Inercial do porto de Santos, por trazer isso 
mais difficuldades na administraÇão das 
rendas publicas, e quando is~o não fosse bas-
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tante, haveria augmento de clespezas com o 
pessoal necessario á fiscalisação. 

Si o movimento commercial do estado de 
S. Paulo exige um outro porto provido de 
caes, parece não dever ser na Barra, onde, 
apenas a dez kilometros de distancia, ex
istem obras identicas em construeção ; onde 
teem sido e continuarão a ser empregados 
avultados capitaes. que devem ser acau
telados pelos poderes publicas. A commissão 
não quer com isso affirmar que a actual em
preza tenha monopolio commercial elo porto 
de Santos ; ao contrario, entende ella que .o 
não tem. O que ella tem e o que acha-se de
terminado na clausula 7" de seu contracto de 
12 de julho de 1888 e simplesmente pre1e
rencia, em igualdacle ele condições, para con
strucção de obras semelhantes, que durante o 
tempo de sua concessão se tornarem neces
sarias. 

Ha outros portos no littoral elo estado que 
poderão ser explorados com vantagens por 
emprezas particulares, que ahi queiram em
pregar os seus capitaes. 

E' patente a necessidade de novos portos 
no littoral elo estado para .facilitar o seu sem
pre crescente movimento commercial, mór
mente considerando-se que Santos e o unico 
porto por onde é feito todo o commercio de 
exportação e importação e que tendo sido 
visitado o anno passado pela epidemia da 
febre amarella esta sujeito a nova invasão do 
mal ; e si isso se der ficara por algum tempo 
paralysado não só o commercio de Santos como 
o da Barra, onde projectam os peticionarias 
novo porto, pela approximação daquelle . 
Não é, portanto, com um porto a 10 kilome-
tros elo de Sa.ntos que se evitara facilmente a 
invasão do mal. E' facto que a. crise commer
cial por que passa a praça de Santos é moti
vada por varias causas, sendo a principal a 
deficiencia ele meios ele transporte para o in
terior do estado; mas a epidemia tambam 
cooperou bastante para o actual estado ele 
co usas. Assim sendo, não ser a prudente a 
construcção ele um porto tão proximo, 

Os peticionarias dizem que, mesmo depois 
de concluídas as obras ela actual empreza, 
ellas serão insufficientes para o movimento 
de importação e exportação. E' po;;sivel que 
assim seja, mas nessa época o governo poderá, 
mecleante concurrencia publica, contractar· o 
prolongamento della.s de Paquetá aos Outeiri
nhos . 

Dizem mais os peticionarias que o movimento 
commercial elo porto dP- Santos elevar-se-ha 
em 1895 a 886.665 toneladas, no minimo. 
Assim sera si a. capacich"Lcle dos 2.600 metros 
de cites, que a actual empreza e obrigada a 
construir, limitar a sua capacidade a 300 to
neladas por metro corrido; mas por que não 

se elevará essa capacidade a 400 ou 500 to
neladas, como ha exemplo ? 

A capacidade de um caes é dependente da 
mais ou menos facilidade nos meios emprega- . 
dos na carga e descarga das mercadorias , por· 
tanto da maior ou menor demora da embar
cação atracada. Ora, é de snppor que seja do 
interesse da actual empreza de cáes empregar 
apparelhos aperfeiçoados na carga e descarga, 
para. que o caes attinjaásuamaior capacidade . 

Tendo a actual empreza de construir cerca 
de 2.600 metros de caes e tomando-se por base 
300 toneladas, a capacidade total será de 
780.000 toneladas ; tomando-se 400 toneladas, 
será de 1.040.000 toneladas e. finalmente, 
tomando-se 500, sera de 1.300.000 ditas. 

Pelos algarismos acima vê-se que só na 
hypothese da capacidade ser de 300 toneladas 
por metro corrido a sua total capacidade será 
inferior ao. movimento provavel em 1895. 

Tendo, porém, a empreza de construir 
(tendo já um em via de conclusão) 25 arma
zens para mercadorias, cada um com capaci
dade de 9.000 toneladas, é de esperar que o 
movimento do caes não seja entorpecido pelo 
accumulo de mercadorias ao longo do mesmo 
caes , pois que os armazens darão abrigo a 
225.000 toneladas de mercadorias, quando 
todos construidos. 

Do exposto deve-se concluir que, si houver 
um bom serviço de carga e descarga, o que é 
de r.sperar que haja, porque esta no interesse 
da empreza fazel-o, não havera por alguns 
annos necessidade de novos caes. 

O que a com missão entende que é nece:ssario 
e urgente é que a actual empreza impulsione 
o mais possível os seus trabalhos, para que 
sejam concluídos no prazo elo contracto, isto é, 
em novembro ele 1895. A empreza. tem vivido 
das pl'Orogações ele prazos , devido ás condes
cendencias dos governos, e isso não deve 
continuar, a menos que os poderes publicas 
não se tornem complices dos embaraços e 
grandes prejuízos que so:ffre a praça ele Santos 
com a crise commercial, que foi calculado 
pela As~ociação Commercial de Santos, só 
durante o anuo passado, na elevada somma 
ele 36.800:000$, em relação son1ente á impor-
tação! · 

Concluindo, e a commissão de parecer que 
o pedido dos peticionarias seja adiado para 
quando os poderes publicas competentes jul
garem necessarias taes obras, e isso mecleante 
concunencia . 

Sala das sessões , 15 de julho de l892.
r1ntmtio Ol1;ntho, presidente.- Domingos de 
iJioraes, relator.- U;·bano jJ!lm·condes. - Josd 
Bevilaqua.- Ivo do Praclo.- Joaq-uim Per
nambuco. - Garcia Pires, 
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Vão a imprimir para entrar na ordem dos P.t'oposiç,1o ela C:cmara dos Deputados n. 108 
trabalhos os seguintes de 1891 

PROJECTOS 

N. 78- 1892 

Em endas do Senado á p1·oposiçrio da Camara 
dos Depútculos n . 108, de 1891 ,estabelecendo 
os C((SOS de competencía excl,usiva dos pcde
res feder-aes ou estacloaes par·a . 'resolverem 
sobr·e vias de comnnmicr1çan fiuviaes ou ter
?·estr-es e aq~telles em que deve hauer occor-do 
entr-e a Uniao e os estados o~! destes emr-e si 

A commissão de obras publicas e colonisação, 
tendo examinado as emendas ·do Senado á 
proposição ela Camara elos Srs. Deputados re
lativa aos casos de competencia para os pode
res federaes ou estadoàes resolverem sobre 
vias de communicação fluviaes e terrestres, é 
de parecer que seja adaptada a emenda otre
recida pelo Senado ao art. 2° e rejeitado o 
artigo additivo. . 

Nesse artigo additivo está o germen de dif-
fiulclades que o futuro certamente trará para 

a boa ordem e uniformidade de administra
ção; além de prejudicar interesses avultados 
para a União, que garantiu juros e concedeu 
favores a estradas construídas ou em con
strucção, resalvanclo direitos seus para o fu
turo, que tal artigo vem destruir. 

Sala das commissões, 15 ele julho ele 1892. 
-Antonio Oly,tha, presiclente.-Ga·rcia l'i
res.-Urba.no Marc ondes. - Joctquim Pen~am
buco.-Ivo d,J Prado . -Jo.~e Bevilaq·ua. 

Emen•las do Senado d proposiçüo da Camar·a 
dos Deputados sob n. 108 de 1891 

Ao art. 2. o Supprima-se a palavra- exclu-
siva. · 

Accrescente-se : 
Art. Ficam tambem pertencendo á com-

petencia jurisdicional dos poderes estadoaes, 
na conformidade da presente lei, as vias de 
communicação, fluviaes ou terrestre::>, que 
tiverem sido estabelecidas nos estados em 
virtude de autorização ou concessão do go
verno geral, salvo o direito de fiscalização, 
por . parte deste, em relação áquellas que 
houverem recebido garantias de juros ou 
outra qualquer subvenção ~o Thesouro Na
cional, emquanto não se liquidarem as res
pectivas· responsabilidades. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art . I. o E' da exclusiva competencia dós 

poderes federaes resolver sobre o estabele
cimento : 

l" , das vias de communicaç,ão, fluviaes ou 
terrestres, constantes do plano geral ele 
viação que for adoptado pelo Congresso ; 

2", de todas as outras que futuramento 
forem, por decreto emanaclo do Poder Legis
lativo, consideradas de utilidade nacional por 
satisfazerem a necessidades estrategicas ou 
corresponderem a elevados interesses de or
dem política ou administrativa. 

Art. 2. 0 Em todos os mais casos aquella 
competencia é exclusiva dos poderes esta
cloaes. 

Art. 3. 0 Quando o melhoramento interessar 
amais de um estado, sobre elle resolverão os 
governos t'espectivos. 

Art 4. o Além das vias ele communicação 
de que trata o art. I", poderá. a União esta
belecer ·ou auxiliar o estabelecimento de 
outras, precedendo, neste caso, accordo com 
os poderes competentes dos estados ou do 
estado a que pos;;am ellas interessar. 

Poderá tambem permittir que as linhas a 
que se refere o mesmo artigo sejam estabele
cidas por couta d3 um ou mais estados in
teressados, celebrando, para isso, com os go
vernos respectivos, convenios pelos quaes 
fiquem garantidas a uniformidade de admi
nistração e outras conveniencias de caracter 
federaL · 

Paragrapho unico. Taes accorclos e conve
nios, sempre celebrados pelo Poder Executivo, 
só ceeam obrigações para a União depois de 
approvaclos pelo Congresso Nacional. 

Art. 5. 0 Revogam-se elas isposições em 
contrario. · 

Camara dos Deputaclos, 9 ele outubro ele 
1891.- JJao Lopes Ferreira FWw, vice-pre
sidente.- Constantino Luiz Palleta, I o secre
tario.- Joao. ela sava Retumba. 

N. 79 ~ 1892 

Concede isençao de direitos de importação e 
mais .impostos pa1·a a introducçc1o de 150 
casas de madeiTa d" Companhia S. Lazaro 
[l(tra habitaçao de opera1·ios 

Senado Federal, 30 de junho de 1892 - A commissão de fazenda e industrias, .exa-
Prwlente J. de Mo1·aes Barros, vice-presi- minando es fundamentos da petição ela Com
dente.- Joao Pecl1·o Bel(o1·t Vieira, I o secre- panhia S. Lazaro, com séde nesta capital, e 
tario.- Gil Diniz Got(lart, zo secretario. ~ reconhecendo a equiclade do que ella requer, 
Antonio Nicoláo Ivlontei?·o Baena, 3° secretario. por tratar-se ele facilitar o agazalho ele cen
- Don1ingos Vicente Gonçalves de Souza, 4" tenas ele operarias empregados nos cliversso 
secretario. . estabelecimentos fabris que a mesma co:mpa-



366 Sessão em 16 de Julho de 1892 

nhia mantém, é ele parecer que ::;e conceda a 
isenção ele direitos e de impJstos solicitada, 
para o que apresenta á consideração da Ga
roara o seguinte 

viuva do Dr. Antonio Jorge d'Avila Caval
canti, cirurgião de 3" classe da armada na-
cional, morto a bordo do encouraçado SoU
mães, uma pensão correspondente ao meio 
soldo da respectiva patente de seu finado ma
rido. PROJECTO DE LEI 

O Congresso N a,cional resolve : 
Art. l. o E' co_acedicla · isenção de d"ireitos 

de importação e mais impostos para. a intro
ducção de 150 casas de madeira mandadas vir 
do estrangeiro pela Companhia S. Lazaro, es
talJelecida . na Capital Federal, destinadas á 
habitação ele openwios das suas fabricas, 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 30 de junho de 1892. 
-Jl1ursa, presidente.-Bellannino Carneiro, 
relator .-Eduardo Gonçalves, com restricções 
quanto ao expediente e impo.;;tos de na.tureza 
municilml.-BeJeJ·ril.-Thomaz Delfino.-Ho
rucio Costa.-Sampaio FertctJ, 

N. 80-1892 

A.ulo1·isct.o govenM a concecleJ• a D. Ca.r·ina 
Pinto Covalcanti. viuva do Dr. Antonio 
Jor·ge cl'Avila Ca·Dalcanti, nw1·to no nattfi·a
gio do Solimões, uma pensao correspondente 
ao meio soldo ela patente de seu finado ma
·rido 

Foi presente á commissão de fazenda e in
tlustria orequerimento de D. Corina Pinto 
Cavalcanti, viuva do Dr. Antonio Jorge 
d'Avila Cavalcanti, victima, lm pouco, elo natl
fragio á bordo do encouraçado .Solimões, em 
que pede uma pensão, attendenclo-se ao seu 
estado precario ele fortuna e viuvez, tendo 
em sua companhia um filho menor e a mãe 
velha do seu infortunado !lll\riclo. 

Acompanhn,m o l'equerimento as informa
çôes ela 2' se~ção elo quartel general ela ma
rinha, que provam lm ver pertencido o Dr. 
Cavalcanti ao corpo ele saucle ela marinha 
desde 20 ele junho ele 1889 até ao seu falte
cimento a bordo elo encouraçado Solimões, 
em 19 de maio de 1892. 

A commissão, julgando-se interprete dos 
sentimentos ele justiça que animam os repre
sentn,ntes ela nação por tão infausto aconte
cimento, ·que encheu de luto a armada na
cional e o paiz, e attenclenclo á sorte precaria 
da peticiomwia, offerece á consideração do 
Congresso o s<!guinte:_ 

I'RO.TECTO DE LEI 

O Congresso Naeional resolve : 
Art. l." Fica o Poder Executivo autorisaclo a 

conceder a D, Corinft Pinto Cavalcanti, 

Art. 2. o Revogam -se as disposiç-ões em con
trario. 

Sala das commissões, 8 de julho de 1892.
llfursa, presidente.-111. Mmtra, relator.-B. 
Carneiro. - Horacio Costa. - Sampaio Fer-
rao.-Thomaz Dclfino.-Beze?'?'il. 

N. 81-1890 

Autorisa o governo a ·mandar pagw· ao a.lfm·es
honor·ar·io do exe1·cito }_._ntonio Paes de Sd
Bw·reto a quantia ele 2:592$, por' clífferença 
ele soldos atrazados que cleixott ele Teceber 

A commíssão de fazenda e inclustrias da 
Camara elos Deputados, tomando em conside-
ração os documentos que acompanharam a 
petição datada de l de agosto do anuo pas
sado, na qual o alferes honorario do exercito 
Antonio Paes de Sá Barreto pede ao Congresso
Nacional que lhe mande pagar o soldo de sua 
patente, que deixou de receber, á razão de 60$' 
mensaes, a partir de julho de 1871 a 30 de· 
outubro de 1885, afim de emittir seu pare
cer examinou detidamente todos esses do
cumentos e verificou: 

Que o peticionax·io, alferes honorario · elo
exercito, Sá Barreto, assentou praça de volun
tario em 14 ele março ele 1865 e seguiu para 
a campanha elo Paraguay, onde prestou bons 
serviços, tomando parte nos combates de 2a20,' 
na batalha de 24 de maio e no grande bombar
deio de 14 a fins de junho, tudo de 1866, ha
vendo-se com bravura e exemplar conclucta, 
pelo que obteve as honras de alf2res e o ha
bito ela Rosa; 

Que, tendo sido acommetticlo de molestia 
grave na vista, que o impossibilitou de con
tinuar a brilhante carreira que encetára, fora 
obrigado a voltar par~• o Brazil, onde, sub
mettido nesta capital e na de pernamlmco a 
successivas inspecções de S<wcle, foi declarado 
incapaz do serviço elo ·exercito e por isso do 
mesmo serviço dispensado a 30 ele agosto ele 
1867, completamente cego e impossibilitado de 
angariar os meios para sua subsistencia; 

Que em tal estado,1Jor commiseração do com
mandante elas armas de Pernambuco, foi em 
29 de agosto ele 1868 mandado acldir l\O depo
sito de recrutas dessa então província, sendo· 

·dispensados os seus serviços pelo barão ele São 
Borja, que viu-.se na necessidade ele assim pro
ceder, em 29 ele dezembro ele 1870, por abso
lutamente achar-se inutilisaclo; 
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Qu~ em~ de julho ~e lSil foi ma.nda~o 1 se r_?fer!u a Jltlt1ção, isto é de 3! de ma.io de 
inclUir no crtado depo~rto de recrtrt:ts,atirn ae, t87' ate 16 de março de 1882. 
agua,rd!ll' que o go~t~r·no impe~íal res~h·e;;se I _Pondo ~~e pa.rt~ es~e ul~imo documento, que 
a respe1to da. ;pens:to qu~ pedtm, :ün pe_;.'- 1 nao_poderm. substthur a.s mforma.ç-õcs que de
nutnecendo ate o fim de ,J\mho de 1874. nao vermm set· ptesta.das llelo Ministerio da Guer
tenrto e~ todo ess~ tempo rccelndo rtbono ou r::. e, J?l'e..;:cindindo m~smo destns, por k'O que 
prr>r~tçao de venc1mento; nao se tgnor~\ ha. Yer• tbfficuldades elll olJtel-as. 

Qne ;t tilesonmria. de ützend;t lie Pernam- •tttentas i1 ueficiencia e inen·uhtri<htdes que 
btltL•. em 18 de agost~' ~e IS77,in1hr:mou 1\JX?-l h;1 :t respeito ~lo~ assentame~tt~ do snppli
L;t,:etm_ente ~ma pet1çaD do suppbmntc, dt- c:tnte, i1l'Otll\UIS:3ao cntemle que e pt·ecisopor
rJg:t\l:\ ~L p!'estdencm, ncs~:L mesmlt d•ttn .. pe· um tet·mo a essas repetidas e incensantes pe
<lintlo que se lhe m:ul\l:l~sc continuar :t pagttt' tições do mc:>mo, que :pet•siste em recl:1m.ar o. 
o sett 8oltlo ú. raZl1o ele 3GB. ate que o go- que elle clutnltt seu Jil·cito :ttlquiL·ido no que 
w·no imperial resohesse :t r;:speíto th ]Jen· lbt·a lesa(lo. 
s:1o que pedira ; sohlo qnG lhe et'D. g-aranti(lO E!l'ectb·:•mente o supplicante tem razito, em 
p~lo rLviso circulnr do ).finisterio da GuetTtt, de p:.rte, Jloque r-eclama e peue .. m:ts :• cotnmis-
12 de fevereiro de lf:6~1 ; são vê-:>e em serio~ emb:Ll'O.ço~ pM·:J. descrimi-

Que o 2\rinisbrio du Guel'l':t. em soluç·ão :1 na r nitid:tmente a p:trte que just<tmeute deve 
~ss;.t ou a Uffi<\ outm, p~th;ão tlo supplican te. $e!' a.ttendida. 
m~ndon declarar á tlle~om;tria de Pernanbu- Re:;:l.lt.t, po~ém, em :;yntlte~e do que aillr-
co. em 7 de jttneiro ele 1882, q\le nessa me~ma mam os (locnmentos: 
1lata providenciam pm·,t <]tle o alferes 1tonor·a- 1", que o })eticiorHrio ouh·'or<1. requereu 
rio SU. &n·reto fosse recolltído ao Asylo ue l!l'>'<t- esses Yencimentos de ~olo.lo atraza.clo á x-u.zão 
Jidoô d:t Patria, o que cil'ectimmm1te se t•eali- de :~6..~, e twora o~ p2de ~~ rn.zão de CiO$. não· 
zon, abonamlo-se-llle ettt)Ja de 18 ue&le ;?A de sendo i~ual.men~e d~ <>Ccordo o periodo de 
mnrço de 1882 a 31 de julho de 1887; tempo a qm~ se relerem as petlçlíes em 11m e 

Que o supplicante. 1Jn.se<\ndo-se no que clis- em outro caso; 
pje o (lecreto n. 33il. Lle 7 tlejaneit·o 1le 1865.1 2", que o sn:pplicaute tinh••· emquanto não· 
1•equereu á Camam dos Deputados em 1884 lhe 1osse conc<:dida a )Jensão, direi1J) ao abono 
(par-ecer n. 69 da. commissiio de marinha e ele $Oldo de sua patente, que <tO tempo em que 
guerrtt clesse anno) a..~ nntagens que lhe o requereu et·a de :36s, ]Jela ntlJelL:• de lS de 
err.m garantidas, sendo o reque1·imento, com :J.gosto de 1852, soldo que anteriormente lhe 
o~ tlemais papeis, remettido ao GoYerno par;t 1ora abonaLlo e clep[}is snspen:5o, haYendo por 
resolwr como fosse ele direito a respeito do isso reCJ.uericlo a continuação do seu pa.ga.men-· 
~oltlo ou pensão 1)eclida; . to a 18 tle agosto de 1877, nilo ~~ndo, porem, 

Que uma pensão m('n:;ui de 30$000, corre- attendl<lo ; . 
'pondcntz ao meio soldo, llle r.>ra eoncedid<t 3'', que a pensão de 30s mensa.cs que lhe· 
por tlect•eto d.o 1.1overno em :~1 ele outubt'o de fot'ét conceilidtt a 31 de óntubro tle 1885-
1885, 20 armas depois elo primeil·o podido vinte annos depois de lHtYe!:' ,;ido deSlJedido elo 
(J)arecer n. 19 d:1. commis;~o de pensüe.s e seeviço por inuti!isado-fõra. reconhecich in-
ordenados- ISSG) ; sufficiente lXI.I'a sua. SlllJslstencitt ; 

Que e,sa. pensão. reconhecida. insuffieiente. 4", final.me1lte, qne durante o periodo de--
lói eleYacla a oo:=;ooo mensaes por decreto de corrido <le 18 de a.gosto de 1877, da.ta. em que 
14 ele julho de li~B7; reclamou o soldo qu~ ce~sou de receber, ate· 

Que em 1888. o pe~lcionarío requereu pa.ga- 31 ele outubr~ de ~885,,dia em que entrou no 
mento de soldos atrasados. que diz ter deixado i!Oso d<\ pensao, 1sto e, dur;\.nte sete a.nnos, 
de recebe!' desde 1 (le junho de 1877 ate 30 ele dous mez::s e doze dias, deixou de ~ecelJer o· 
outubro de 1885 não tendo a.nda.mento o re- soldo, nwstuo o da tabella,que lhe f01 marca.do
querimento por Í'ttlta. de esclarecimentos que de 36$,cp.lttnclo,por equiclade ao menos, de•e
furam peditlos ao ~linisterio da Gner•ra (pa.re-- ri~. ser p~o ess~ soldo pe~a tabêll.á. então em 
~r n. 30 da commissão de pensões e ordena- vigor, oo::;. na formtt da le1 ; . . 
dos de 1888) ; . AttcndeJldo, pois, ·l\ne_ o soldo de 36.') menc 
_E, finalmente, que tendo a actual commi&- s:lcs e li. etõ\-pa de l!;j dra~IOs que ~li1 fal~ deste 

suo _ele 1àzenda o anuo pttSS<ldo I-enovado o fill'il. abonado ao suppll~ante alem de msufli~ 
P:dido de informações da commissã.o de pen- ciente, porque se ret~rm a uma, tabella an-
:saes e ordenados, o peticionario a-pressou-se tiga,ne~ sell!-pre lhe foram pago~ ; _ 
e:n faze1· juntar am seus papeis mais um cer- E J?<l.IS amda, qtl~ o augmento d~. pensao 
tttica~o, da thesouraria de fazenda de Per- de 30:$ pa.r.o ~ J?ensae~, em attençao a. ser 
~lambuco, no qual se deelart\ não constar que aquella. _quantra _lllSutllClente_par;J. o sustent~ 
0 mesmo peticionaria fos..-:.e recolhido a qual- do supplt~nte,~~lu apenas mmora.r de futuro 
qu~ a.sylo publico, ou recebes..«e. auxilio pe- as cm~dtçues cr1t1cas ~m q~e s~ acha-va, nada 
cunrru·io dos cof1·es publicos, no periodo a que remedtando quanto as prrvaçoes que soffreu 
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rio decurso de vinte annos, duru.nte os quaes de 486:215$ pa.ra acquisição e ad;tpt.açiio de 
foi-lhe denegado aquillo que a lei lhe ga- um predio pa.ra o quartel do regimf,llto de 
rantia ; ca.vaU:1ri<t d:1. brigada. policial, pa.r<.~ dilü:en.' 

E' a commi~>ão de parecer que. como ajuste cias policiaes e para varias obr-as no ctt~<lrtel 
de contas. se m:mde pagar ao supplicante u da rua dos B:whonos (2• discussão); 
razão de 30$ mensaes, o soldo cor~esponrlente Do pt•njecto n. 22.::>, approvando. n:t pal'oo 
a sete anno~, dous mezes e doz~ dw.s, afi.m ~e I que compete ao Poller Legis1a.tivo, o contt11ct0 
qu~ :1. quantia resultant~. reuntd(l. a.o ctu.mtl- celelm1.do em :3 de tevet·.:üro de 1877 entt·c o mi
tattvo pelo ID:e~1no recebtdo como etapa, pre- nisterio (lo imper·io do extincto r·egim~n e ,1 
iaça. em media, a.q_uelln a que po~ler1.a. cor- Dt· _ Panlíno F1'anldin do Amrtrul (Ba1·iio üc 
responder ? abC>n? de se~ ~o!do de 36;;; m~n· Ca.nimlé), P<Wa o alargamento e protonga
saes.com_o SL este tlvesse sulo se~pre ~ec~l.ndo lllento lla run de Gonc:.alves Dias deslle <ll'll~ 
desde <L epC>c<L elll _que a elle f~_.Jus,nte entra.r ua Pr-.tinha. :üé ao b.tt·g-o da.Miie do Bispv, em 
no g-oso da. penS<LO; e para ~~~o apresenta o frente ao mat· (:3·' discu;;são); 
seguínte projecto Lle lei : · Do 11rojecto n. 44, deste anuo, autori$itndil 

O Congresso Nadomü resolYe : o go,·e1•no a. conceder permissão a Comp,\nhhl 
Art. 1." Fica.ogoYeruo u.utorlsadoamanll;tr :VIogyana deEstradas LleFerro para constmir 

pagar ao alferes llonorario do exerci! o Anto- uma linha. t'errca dupht da estaçiio da Res~ntJ 
nio Paes de Sà Barreto, como ajuste de cou- ao porto de Santos (2" dis~u,sã.o); 
tas por di.1Ierença de soldo;; atra.za.tlos que Do ll::'Ojecto n. 50, dest~ a. uno, :w r. ,ri;:anllu 
deixou de receber durante o tempo decorrido 0 g·overnn :1 conceder seis mezes de lic~nça, 
de 18 ele agosto de 1877 a 30 de outubro de com os respecr.ivo8 vencimento~. ao Dr. ~la-
1885 inclusive a ([Ua.ntia de 2.:59:?..$, corres· nnel tht Silva Mafra, ,juiz do Trihumü Ciril e 
pondente11 ~etc unnos, dous mezes e doze dias, Ct·imin::~.l, pnra tratiJ.r (le sua Sttutle (r,lis~u;;;;"io 
á razã.o de 3W; mensaes; nada mais havendo unic-'1.) ; _ 
o mesmo alréres que re~ebel' ou l'edama.r a. Do pt·o~ecto u. 46 A, dando provi lcne·~~ -
esse r.itulo. sobre as promor,{íes de 7 de janeiro d2 1800 

Art. 2." Revo;;a.rn-se as dispo~JçiJe~ em (2~ dif\cussií.o); 
contrario. Do pt·ojecto n. 5í A, deste a.nno. proltiilindo 

Sala das coJnnli::wes, S de ,julhn de 1892.-\a. conc?,;sii.o lle homu.., ml!i~at·e..'._de o~d;llue 
Mur•a, pt·esidente.-B.,~el·,·il, relator.-B~'- terra on mar· a qu~llfJ.Ue!' Cidada_o bra~tie1ro e 
iann,ino ('cmte_i1·o.- Tíw~~a:; D_el(iao.- }[.I dando o.~t.ras provulcnCias (l" discus~aol; 
Mo~owa -Ho,·acw Costa.-Sa,;lprno Fernt:;. 0() pL,1_Je.to n. 16 A, de 1891, .JUl,_antlo 

· _ . digno rlc ser tomado em consideraç,ão o pro-
O SR. PR~SI~E?\TE !lCS.Jgn~. ~am. 18 do cor- jecto n. lU. d~te o.nno, creu.ndo o log-.u· de 

rente.a_ ~egmnte ordem do 1.ha. .:onr~1-ente para as substancias chimícils na:; 
~leH~a_!> da mesa,.. . nlfa.ndegas d~ 1 a e 2" seguod<t ordens ( l" 'lis-
Votaç<~.o das segmnt2s. matel'las: cussão) ; 
Do P<'Wecr.r n 21 A, approva.ndo as eleiçjes Do projecto n. 68, r~cluzimlo a um õÕ l~ 

realisadas no e;tado do Rio Grande ,~o Norte e quadl'OS de oíliciaes creados pdo regulamznto 
reconhecendo deputado o S1·. Augusto Severo de li ele janeiro de 1874 (art. 2:32) e pelo de
de Albuquerque Marn.nhão, com voto em se- ereto n. 8 de 21 de novembro de 1889, c?m-

. parado UCI sentido de serem a.nnulladas a.s a clenominaçii.o de« quadro extranume1'Ur1~) 
mesmas eleições (discmsã.o unica.); (L" uiscussão); . . 

Do parecer r1. 27, deste anno, concedendo Do projecto n. 59, conceuendo ã. Comp~tnh1a 
licença ao Sr. deputado Francisco Corr~ Fm·- Piscatm•la ::lul-Amedmtna os fa.vores do ~wt. 3' 
reira. Rabello para trotar de sua saude (dis- §§ 2' e :3' <lo regul menta ma.nd(ldo obsel'nr 
cussão unica); . l)Or d:cr~to n. 8338 de 17 de dezeml:Jro de 

Do projecto n. 52, deste a.nno, l'i!gulandoa 1881 (I" discussão); 
concessã.o de aposentadoria aos í'uncdonarios Do projecto n. 21 , deste anno, isentando úos 
pu-blicos, de a.ccordo com o art. 75 da Consti- direitos de importação e expediente todo o 
tUiçã.o Federal (1• discussão)~ material e macninismo destinados :1 construc· 
--DO- projecto n.. 43, deste anno, autorisamlo çã.o da Fabrica de Tecidos Paulista, n~ co
li• abertura do credito supplementa.r necessa.- marca de Olinda, estado de Pernambuco (l' 

·rio para. pe.ga.mento do augmento de venci- discussão) ; . 
. mimtos a01r telegraphistas de 1"-, 2"- e 3"- classes Do pro,j ecto n. 53, concedendo isençito de 
· da-Reva.rtiçãoGeraldos Telegr&phos, de éon- direitos de importação, excepto o de. ~pe
~:;tbrmida.de eóm· a lei n. 26 de 30 de dezembro diente, para OS ma.teria~S destinados <l 1llU· 
';: ~,1891(1~ discllssã'o); m.inação de Piracicaba, em S. Paulo, con~· 
< ;~ :Jl!l-projecto'o'; 55, deste anno, autorisa.ndo _ cta.da por Luiz Vicente de Souza Quet~ 
::;',IO_:,~;: n~ &:xercicio:oorrente, da q'!Jn.ntia '(l ~ discussão) ; 
-::: '~' · ••. :.' '.•:.;_.:::.;= ~~:,.;.,.,.. ;' . :· ' . - • . .• 
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Do parecer n. 28, deste anno. indeferindo a. 
peti~E.o dos commerc:iantes e mu ustri.aes do 
mo de Janeiro contra o imposto do fumo. 
~··eado pell1 lei n. 25 de 30 de dezembrro 
ue 189I (discussão unica) ; 

Do projecto n. 29 A, de 1891 , (do Senado) 
deter·minando que o magistrado que for aJ.lO· 
sentado em ~onlbrmldacle da Constituição e 
leis ,·ig-ent~s. t,m direito desde logo á per(;(!
pçiio uos ·vendmentos c1ue lhe compete1n 
11' discussií.o). 

Lentnta-se a. sessão as 5 horas da tarde. 

47' SESS.iO E)I 18 DE JLUIO DE 1892 

PrPSi(/eacia da S;-• .!oao Lop~::> (1" vice-l)i'Js:
dente) c A.:;ere!lo (t· scc,·cta.-io) 

AO meio dia o Sr. pre;:idente manda pro
cetlel· á ieittwa do e~pediente. 

Q SR. [• SECRETARIO procede iL leitma. 
rlo seguinte 

EXPEDIENTE 

Act<'l.S eleitor.aes de S. José elo Paulista,, 
2' secc:ão ; Capim Bt-anco. sec~;:iio unica; Itapo
nhcacan~a, secção unicJ.; S. Sebastião de Col'
nmte,. I; e 4" secçrJes; Monte:;< Claro~. i", 2.' e 
3• secç~es; Ponte Nova, 4" sec~'ão ; Dores da 
Bõa Espemnç!l.,2'' $Ccção ; Di<t.mantina, 3·• sec
t;ão ·S. :VIiguel da Ponte Nova, 8el'\:<1o unicv.; 
Dor~s de S. J ulianna. 8" e \:J" secções ; E;
tJ·ella do Sul, 4• secção ; L1J.>t•as, 2'' secç,ão; 
Olho3 cl'Agua., se(){,'ã.o unicn, d<t ultima ~lei
çiioa que se pro~ecleu no esmdo de l\lhnas 
Ga·aes, no 1lia, 30 ele jnnho proximo :findo. 
-.\' commissü.o de petições e pod.er~s 

Requerimentos: 
De Guilhermina Mariath Qmiroz de Anclrea. 

riuva do bacharel Francisco Soares de An
dél\, pedindo relevação da. prescripção em que 
incorreu o seu marido para L'eceber os -ven.
cil!lentos que lhes são devidos ele de<rembro de 
18613 a. 25 ele julho de ·1872.- A' commissã.o 
de fi<zenda. 

De Ca.ndida Thereza França e outt·a, fi!h:J.S 
do tenente reformado Luiz Gonçal•e~ RQ(lri
gnes Fr~uça, pedindo o pagamento do meio 
soldo pela tabella vigente.-A' comrnis.são de 
lilzenda. 

De Leopoldina Martins Taxara, viuva do 
bacharel João Franklin da Sihra Tavora, pe
dindo elevação da pensão que ora perce~e. 
-A' commissão de fazenda. . 

Da Companhia de Marmores e Ladrilhos, 
!ledindo medidas protectoras que &Jbrecarre-

Camara V. Ill 

g·uem de mais elevados direitos aduaneiros o 
ladrilho importado do extr-angeiro.-A' com
missão <le orçamento. 

De Patrício • .l,_ugusto da. Camara Lim<t, lan
(<'tdor ;\posentado dtt Recebedoria do Rio de. 
.Janeiro, pedindo melhoJ·amento de aposenta
doria -A' commissi.i.o ele fazenda. 

Da Comp<t.nllia Industrial de Chrystaes e 
Vidros, pedinrlo isenr;.'io de direitos para os 
seus machini.;:mos e restituição das quantias 
que já pagou por aquellas mercadorias já. 
despa.cltadas.-A· commissão de fazenda. 

De Francisco Ferreira de Moraes, ]ledindo 
IJet·missão pa.ra introduzir, a titulo de expe
riencia., 500 traba.Jhadores liberi(l.nos contrac
tados por clous annos parJ. n.s obras do cáes 
de Santos. da <tllit.ndega, ca!'gas e descargas de 
navios nnquelle :porto.- A' commis..oão ele 
ob1·as pu b[i(·as e coionisaç-.ão. 

Do escrivão tia Camara CriminaL vedilido 
que o governo arbitre :para o seu oflicio um 
ordenado e bem assim que o mande indem
nisar da. quantia correspondente ao tempo 
que tem exerciclo o referido officio.- A' com
missão de orçamento. 

Do conselheiro .Toiio Baptista de Cl1stro e 
Silva. insp::cto1· 11.poscnt.tdo da Thesouraria de 
Fazenda. pedindo melboramento de apos~n
t1.doria.-A' commi;;s;i.o de fazenda. 

0 SR.. ATHAYDE .)U;,-,1oR ( pelt! onlc;n ) -
AcbanJo-se na aute·snla o Sr. No~·aes Mello, 
deputado eleito e reconhecido ])elo estado do 
Espüito Sanw, pe~·o a V. Ex. que mande con
ndar o mesmo senll.or, a vir prest..·w o l'espe
ctivo compromis~o re)limental. 

O Sa. PRESIDE~>'TE-Convido os Srs. 3° e 4° 
secretl1rios para introduzirem no recinto o 
Sr . No>aes Mello. 

Introtluzido no recinto o mesmo . ;;enhor, 
vre.<>b junt1 á mesa o compromisso regi
mental. 

0 SR. LEOPOLDO DE DUT.UÚES (2Jela ordem)
Acllando-se na ame-sala o St•. Alves de 
Castt'O, deputado eleito e recou\leeido paio 
esLado de Govv.z, peço a. V. Ex. que mande 
convidar o mesmo senhor a. vir prestrar o 
respecü \O compromieso raf,\'i.m·eutal. 

O SR. PRESIDE::-'TE- Convido os Srs 3' e 
4" sec·refarios a introduzir no recinto o Sr. Al
..,..es de Castro. 

IntrodUzido no recinto, o mesmo senhor 
presta junto á mes!l. o compromisso regi
mental. 

O Sr. Pedro .A:rnerico- Srs. 
deputados, bem que não seja sempre necessa· 
rio e regular prender a vossa illustrada atten
~o a :JSSumptos que ainda não foram potr 
tos em discussão,comtudo, tratando-se de obje
ctos destinados pelo seu aspecto im:pessoal e 

4T 
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abstra.cto a.o desdem geral, peço-vos permlSsao mente, por ~ot!vos semelhantes ou identlCOl, 
para. antecipar algumas reflexões a. re- e pela nece~1dade de se crea.r e entreter u1n 
speito de dous projectos que ha dias tive a desses centros de cultura intellectualno norte
honra <le offerecer a vossa consíderaç,iio. do Bra.zil; o..ccrescendo que as finanças (~ 

Começarei por tratar da crea~.ão ele tres ultimo estado nli.o poderiam ser comprornei
universidades, idéa que ha de continua-r a pa- tidas nem abaladas :pela existencia de umn in
recer prematura e extemporanea, apezar da. stituição dessa ordem. 
sua significação positiv<' e real e da sua E .ià que e pel'mi;tido e mesmo Iouv~>el 
exequibilidade ; ;Üe que a mente do po- trazer antes o exem:plo <los fuctos do que lim. 
litico e dos \1ome11s competentes se compene· pies opiniões individua.es para. illustrarum 
tre da. opportunidade da. sua rea.lisação, e a assumpto de t..'l.nt:~ magnitude, lembrarei :Jli
procl:Lmem digna de entrar paro. o domínio beralídade com que em Fra.nç~. na Escossia. 
do que ê tiio util e positivo como a mais ele· n a A1lemanha, não sômente 0 Estado e os ~ 
ment.1.r cultura do espirito. lamentos, mas as peqltenas cidades co1no Til-

O quanto esses in~tituições tem sido fecun- ])ingue, GrenolJie, Rennes, Caen, c até lilll
das em ~esult:>d.os!? quanto ,..ella.s tem ~ereci~o pies companhias de ua •·eg-.1ções a vapor, (()mo 
:1. atten~ .. ~o do. !~<Yislador! n~o. o pro a.m ~ a Jfesso.gdr ics Jlm·itimes, concorrem w1n in
me!lte a mtmç-..10 e o ~'aCIOCiruo, pr?'a-o a lus· "'entes somma.s Jnrn. a ma.nutenç:ão (l .. . 
torJa. da. Europa e em ~eral dos patzes ~ul~;;, ~mf:>.zejos estabelecimentos ~<e> 
onde desde tempos remotos, desde o pruneu'O ~ . · _ 
bruxullear do espíl'ito moderno, figuram as Na? !OS enf:ula~e1 com .t leitura dos dodll! 
grau(les escolas de cultura superior, l!ttzra- ~tat1sttcos ,_ das cJ!:'rns dos orçamentos desses 
ria, philosophica ou scientifica., como outros d1versos pa.tz~. dos ~ua':S um-:,. comi) a I;~~Uí1 
tantos lm:eiros e outros tantos baluartes contra no tempo do lffilJel"IG, tmhn. 1l fo.culda1le; : 
a.s incessantes inYasuesda i"noroncia e d:l. har- outro, como n. Allemanha, contn, actualments 
baria. " 22 universidades: outro, como a In~l:lterra, 

Na Europa e!las foram m:.1.is do que iS>o possue por assim dizer cidades inteiras de eo
quando, por exemplo, se elevavam contra o tudantes e pt•ofessores, e e~colas sup:'riors 
espirito fr:J.neez na pa1'te da Fr-anç:a durante tão bem dotadas J_lelos pa1•tlc~lares , e sob~ 
tantos seculos a vassal.ada á domina~:ão inglem, tudo pet~s sncce..«stvos governos, que ;\ctu1l.l-- · 
ou quando procnravnm funda1· a liher(hcde mente ~ao ca.rec:~m. para. se sustenttrem • 
intellectual em Pisa,em Pariz.em O::d'ord e em progredirem, do menor t\J.vor do Estado. 
Bolonha.; ou ainda nos tem"IJOS modernos, lun- o sn.. l:\"DIO 00 Bn.M:u. _Isso é que~iío 
~ntlo raios de l?z sobre todos os ramos do ~- Tli"IVOS e i«~o t! que são in,.titniçüe" 
l'er humano, e 1ornecendo a todas as colonl(l.S F v ~- ' ·- .. 

da. cíYilisa.ç~o uuiverS<Ll noYos problemas e · o sn.. PEnn.o "l"\IEJ.UCo- Bastar-me·lm. re-
·novas ~oluç,ões; como si a. alma bt1mana não cordar ao t:ongre>so. que em 18&7 as d€>pe
conhece$:Se limites ~I em da<zuelles que lhes zas com as uniYersi<lades se elevam em Frn:o~ 
s.i.o trnc;ados pela lll'ecariedade do organismo a. 100 milhões de fL-a.ncos ; e que.tt\1. b na<tuelh 
u. que se. acho." ligada.. "'t'n.nde naçã.o o t'er"m' com que se pt-oetU3 

VozES-ll'luito bem. desenvolv~r a .instr•ucção superior, a a!ttl. cul-
tura da. sCiencJa, que o Estado chega a. pagar 
aos moÇOs para que frequentem os est«oole-· 
cimentos especiaes, de onde sahem as legiões 
de professores e de sabios que,juntos aos~O.OOO 
estudantes das i'ah:~1ll.dades, constituem o glo
rioso es:ercito clu. ll<LZ e. da concoL'tliu., ao qWl 
está.. reservado Q imperio do futuro. 

O Stt. PEDRO Am:mco - Os primeiros e 
maiores centros de...~~ expansão intellectual 
rora.m Pat'iz. Berlim, Piza, Bolonha. e outros 
logat•es, nos q u<~es ainda conservam a. sua J!l'i
miti\·a séde, e à sombra de tradicionRes 1m-

. munidades vão des<mvolvendo e aperfeiçoando 
os seus propl'ios. programmas, hoje rt\dical· 
mente ampliados e libertados das oppressiYils 
tutelas. 

Quanto à diiltribui~ão geographica das uni
versidades qu!l prop)lZ, preferi collocar uma 
em s. Paulo. porque aquella cidade e aquelle 
estado desde muito gosam de uma. _justa fa.mn. 
tle região culta e r ica; outra na Capital Fe
deral, onde a multiplicidade dos est.abeleci
menw de instrucção superior fa.cilitaria. a. 
agremiação de todos elles, modificados e am
pliados, em torno de Um centro commum, do 
~ual pnrtisse . >~. uni(ta.de do methodú ; outro, 
em Pernambuco, na. Bahia., ou no Pa.rã., t!.nal-

VoZEs-Muito bem. 
O Sn.. PEDRO A::.! Em co - Sei, Sr. p~e>i:· 

dente, que lia. alli um grUIIO de llomens il
lustrados e systema.tico:S, pa.t•a os qunes e.ss~ 
agremeaç-d.o de escolas não passa de um~• con .. 
centraç-.ão nocivo., de uma celttrc~tisaçüo oou· 
traria ao interessá geral ; pn•em discort\D· 
completamente dessa mo.neira. de comiõel'U 
o que eu appellido, ltO contrario, de Yet'da· 
deit'Os !~os de irrndia.ç-."io, de dispersiio de 
ideas, de luz:~ e tle espirito de liberd..-.dc. 

Ult Sn.. DEPUTADO - Caw:emos de coi).S3.!· 
immedia.ta.s, e não paro o futuro. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:06+ Pág ina 3 de 19 

Scssfio em 18 de Jlllho de 1892 371 

o SR. PEnn.o AMEmco- Pois, senhores, 
não e acertado plantar hoje para colher mais 
w.r(\e? Que rliriamos dos 11ossos ;mtipodas, si 
elle> se queixassem do sol, porque sú amo,nhü. 
,[et•rttmar:.i. sobre aquelle ütce do globo a luz 
que hOje nos illumina e nos guia ? 
R~atando o fio do meu discm-so, terminarei 

iu:erca. deste ossumpto citando Oxford. Cam
lJL'íthre, Bolonha. cujas universidades envia
mlll~ :í.s cidades vizinlms vet·dadeil'<l..S coltortes 
tle jurisconsultos, de lettrados, (le metlicos, 
para espalharem a_ :><:iencht e incutire~l n:.1 
animo das pGpulaço~s o amor e o rel:':ll~!to a 
:;ai)edoria e a patria.. 

E pois, Srs. colleg;.t~. si a minha ide;t niío 
triumphar hoje, que <lS -paixües pouticas 
a>assalam os animas e não pet•mittem a pro
tlncção tlos gramle~ phenomenos de ttl<;auce 
mais particularmente intellectunl e mot·al. 
tenho como certo que, maduramente exami
nnd" e discutida, acabt\ra por• Mr tomr11la na 
oon:sideraçã.o que merece. 

Ab, si eu pudesse ver um desses J'ó~;os de. 
vida e tle sciencia instituído no pequeno. mas 
nobillissimo estado que tenho a honra de re
presentar, ou, por outra, si a smt po1mlação. 
a sua riqueza e todas as mais ciréumstancia:; 
locaes ou geraes m~ permittissem erigir uma 
dessas escolas na mml1a terra natal, por certo 
me considerario, feliz de me ter desterrado d<\S 
minhas placidas occuplçÕes, de me ter de."lo~ 
cado em todos os $entídos, para ver. final
mente, coroados alguns dos meus sacrificics 
de patriota, e alguns dos mem anhelos de pa
rahybano. 

O SR.. CAR.YALIIAL-t.Inito bem. 
O SR. PEDRO A:m::R.ICO - A respeito da ceea

~~o ele uma Gale1·ifJ. Nacionat d~ Be'la.~ _4rtP,,<, 
~euhores, fôra excusado procurar. demonstral' 
<iqui o quanto impor•aria, não somente par<\ 
a al'te, que não tem u~a. funcção determi
llilcla no systema da nossa. civilisação. mas 
ainda para a formação do gosto publico, p~tra. 
·o de...~nvolvimento intelle~tual da mocidade. 
e até para afervorar o patrioti~mo, a fumla· 
ção desse e~tabelecillien to, onde o cidatlão iria 
contemplar a imagem do antep~alio, o facto 
llistorico que illustrou a patr·ia, a impressão 
que a grandiosa natureza sul-americana pro
d.nzíu na alma do artista, e emfim tudo qu<Ln
to mer2ce·a..n.ttenção de um povo que desde 
os tempos coloniaes nunca deixou de despre
zar o que é indigan:t e nacional, para endeo
~r e <tdorar tudo quanto traz a marca de 
1mporhção. 

O SR. Moll.A.Es BA:RlWS- Mas· o governo 
não phle sustentar luxos cle galeria. · 

O Sa. PEDRO A::IIERrco- Como luxo de gale
ri~ ? Pois uma galeria historica é uma iÍlsti
_tuwão meramente de lu..~o ~ Si ella o e, então 

t<1mbem o sfío as escolas de bellas lettros, as 
bibliotllecas, O> museus de hl~toria natural,e 
finalmente todas as Í!t~tituições matel'ialmen. 
te improductiv«s~ A~ galerias de pintura 
sio. au cuntnuio, tão positivamente uteis, d~--
ta.l si~nificaç;."L o ntt ordens ela;: idéa;: _.. · 

O SR. Axmrsio FIALI!o-:Muito bem. 
O Sn. PF.Duo A)tEtUC() ••• que niio lta pa.iz 

culto em que ella:: lil.ltem_ . 
O Sr~ Mol,\.ESR\.RRO>-Xão temo:- dinheiro_ 
0 SR. PEDRO A)IElllCO-XitO O temos para. O 

que e elevmlo e nobr~; temol·o em ahunda.n
citt. todas (L' ·vezco: q uc. em log~u· de 20 ou 30 
contos pat':l. nm ob.iecro llone~Ll' c ut.il. ~él ex
ige milhoes -para o que ú extl•tm.tg~tntu c pro
ll!ema.tico. Si o Est.u.lo não tem meio~ nar;t 
snstent<W mna instítukão mo!le:;t.1..queserw. a 
um tempo um insigne exemplo nu meio da. 
corrupç,fto gern.l e um incentiYO p;.tl".t as voca.
!;Ü2S especiae:;; se desen\'ol Yer·em e pt•oduzirem. 
sejil. couseqmnte. logíco e cl)ncltulente, ,já. 
abt•indo milo de tudo quanto é ensino artístico, 
ja d''chraudo que se acll<1 dispensado cla alta 
missão moml que lhe attrilmimo.>. 

YozEs -}!uito bem. 
o SR. PEDRO A~IERICO - Sim. senllOres. eu 

quizem nü.o ·ver mais abertas á curiosidade 
da juventude nem as bibliotl1ecas. nem os 
musellS, ne1n as academias, nem ns escolt;.S 
especiaes, IJil.r<• que o moço incauto ntto per
desse em ;-ão n alegria dos verdes annos, 
illudido a respeito de o~jectos de I)Ue tão pou
co ca.so fazem os primeiros homens de seu 
IXtiz; para que não houvessem mais eng-anos 
11em miragens acerca elo valor do talento, do 
alcance do bello, e do triste futuro q ne a-guar
da os moç:os }ll'edestinttdos. 

Senhores, 11às que imitamos a Fl'anç.'l. em 
tud.o quanto e accidental e negativo n<1quelle 
paiz; que acolhemos no seio da nossa patria e 
no intimo dos nossos costumes os seus defeitos 
e as suas fra.quez.o1.s; que arerimos pelas pro
duc~ões da :SU:i. decadencht litteraria o valor 
dos nossos escriptores, o talento dos nossos 
artistas, e a.te o valor e a feiÇ'.lo uos factos 
lla •ida commum, ])O!' que não baYemos de a 
imito,r no qlle aquella illustre nação tem de 
gTttnde, cai"aCteristi~o e essencial? Por que 
não a seguimos na sua cultura, no seu amor 
il.s bella.s artes, no seu incessante caminhar ? 

A França.. como a Suissa, como a Italia, 
como o, Allema.nha, e como já com~ça a. fazer 
a America do Norte, não tem somente ga
lerias e museus historicos nas su:l.S grandes 
cidades •. como Pariz ou Lyon, :11Iar:selha ou 
Bordeiux. ella. os tem no Havre. em Otleans, 
em Saint Germain, em Cette e até em Blois
Pois é possível que os seus estadistas. os se~s 
governos e os seus parlamentos, os quaes nao 
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cessam de promover a expansão da alta cnl· 
tura do espiríto, estejam cegos ou illudidos 
ácerca dos resultados pr<tticos ue semelhantes 
instituições? 

Mas não e sómente sob a luz uos interesses 
da intelligencia e do amor pa.trio, que um 
museu nacional de pintnra e escnlptura de"e 
ser encarado; \J;J. ahi cousa, m;tis po~itivn. a. 
considerar. ~~ vem a ser a colloca(~'io das pro
U.ucçlic·s ·~os nossos compa.triot..'l.S de t:tlPnto. 

O Sn. A:-<t'RISIO Fr. ... uro-Perreit:~mcnte. 

de pi~tura não. _resolve questõ2s meramente 
ma.ter1a.es e positivas ; bem. sei que não !e 
vae ma~ a fume nem descontar uma letil'.l 
de ~mbto n:t contemplação ue um quadro his
torJco; porem, tambem reconheço que n:io e 
na padaria ou no banco de credito que n. a.lm~ 
Ya.e a.c~at• o neces;;ario co_nfo1•to no m~io dat 
dec~J?ÇUeS que lhe propOrciOOa a propria \ifu 
posltlva. 

DemnJs. nã~ ~~a cida~iio sem trndi(,·~. 
como nao ha dn·e1to de c1dade sem n.pe.~o n01 
thcsouros do espírito e r·e8p~ito ao patritnonio 
~~mmnn~.lega~\o il~aliena.vel dos antepa~sailo:; 
u~ ~era.ço~~ successtl'ns. 

0 SR. FHASCISOO GT.!CERIO-Apoiado. 
O SR. P •. o 1w A~IERrco - Si propw. a. :>e]l1· 

U~t Stt. DEI't:TAIII) - E cntrPtanto o,; ra..-ão ela Gttle.-i•L X ·clonal di! Pi .. trr.·".: E<-
it."lliano:i \'Cl'lll p!Lra d morrendo it lbme. culptw·a, tí!lh:.t _por mim as ra:t:i!es do cx~mplo, 

O SR. PF.:oHo A~IIm!CO- Por(juc. S1•. presi
(lentl'. o E,;ütdo niio tem o clit·c·ito 1lc t>ntreter 
illu.~õcs Jh.t~ll;s no ccret.ro da. juventude. 
A !Utliu. compl'(![lt'llllelt clt.Nl~ os tempos me
tlievat•s e:o:t:L ':~?Nlacie. 

O Sa. P~::tmo A~IERICo-~iio admim.quando d~s convemenCiil.S da arte e ela econtJmia do 
~e p:•ns;t na p[•qttetm 8ltpet•tlde d:lquella es· , Estado. 
treitn p<.·nin:>uht, c nn. .-ua. gmnde popul:t(,•ão; 1 Em toda a pa.rte onde existem gali"rict~ pu
quando se rellt•cre que o it<~1i:mo e urn po;-o: hlicas, &io ellns clistincttL~ e indc~p~núemeo das 
empt·enheutledor. um povo tlc imagín:tção, C?llecç0P.s privadas <las escolas. D~mais. os 
que l.msc:a a felicidade onde acre encontrar •. dtrectores da nossa. Escob. de Bellas At·tt~. em 
e emigra. por ur~o caber no ('ncanlado cottlln·· i l'elatorios pulJ!ie<tdos pelo· ~iníscerio lht In
no; um ]JOYo que de;:dc o começo elos t.empos : ~trucção Pui)lica, S? teem queixado const:ln· 
moderno~ enche de p:tsmo o occidente pelos : tt!mente da estreiteza, do p2queno nuniero, e 
seus em:prehemlímentos. não sómente nas : da impropriedade dassabs da antiga. <tc<ttlemi~ 
beltas art.(!~, mas ('.11\ todos os r:unos de conhe- : ~ara conter as coHec\:ões que lhes 1bram con
cimentos htunanos. 'tta.das, e que augmenta.ra.m considerawlmeme 

E qm\n~lo a Italin erõ.t apenas aquíllo que; llepoi~ ~o_rdvenw ~a Re~~tbl~c-1., UCIJ~ltecimento 
se appellidaYa uma <::,,p,·e.<>ITG .rJ~''[Ji'f.!Jlf,:ca, 'qu7 occ;:.l>.onou <a r~messa p;.tra alli ~eJ_n~ltl$ 
quem é que affirmava a sna unidade como, obr~s de- arte ';!P..'\:r&I.S por outros cilificw,. 
gr·ande nação. a orígimtl.ídade do seu g~nio, e: . E~~~l~~.o. porem, o :parla~ne_nto yreoccupado 
prophetiSlV.,.., o seu reappa.recimento na ~-cena 'com < •ea ~e economias, ~.;rew ~azer-lbe um 

l
. · . d d 1 E , , .- ,.· b 1 1 . gr'a.nde servrç.o propondo para. sede íht no1a 

J?O ttiC,\ o_mut~ .o: ta a ;,Cte~-1 11: 0 on.teS.'\., 'instituiç<~o o antiO'o ed.'ticio d 1' ;: " · 
era a poesta SlcJliuna. era pt·mclpalmente a ' c ·a"" a la ";- 1 0 

- .u.eu __ ,;acJ~ 
a!'te florentina. ou antes. era a conYic~.lo e , na.I, ~ . c pta?:1? ao seu novo d~~:1~o se 
a esperan\'a que tudo is;:o gerava na. alma da ' ~deru1 tazer,periertamente com a >etb<l Ja 
Europa e no cor'a.ç-J.o do povo dominado o · otada _para fim se~elhante,_ no. presuppD~ 

1 
. d· • , , d', :; . d , ' , <le contmuar a sernr de abrrgo as collel!r,'()e! 

9.ua • no. mew ,t: , na~ :sse~s.es, os _seus 'sdentifica.s. Esse alvitre evitaria., si fosse (I} 
mfortmuos ·e do~. seus de~astres. _entretmha: ma.do em considera~'io a.s ,. d s d pe235 
em trabal_hos ~ublic?.s colossaes l~gt~ de ar- 'resultantes .da er~c~o de "u~n n~vo ~~n~c:o 
t!stas,_ e a~da ~-~lla> '" temp? e dmhetrO. ~a.r~ destinado a um tempo á E; cola e a Galm·õa, 
mandar ttrar --~~tas do ~or~ente _ou reuaw~ isto·e, a duas instituições diYersa.s, que não 
dos homens mat,celebres d,1.. ~poca. devem ser confundidas nem ~.ryemiad·J.S na 

E' por. 1sso quP- os nossos rUustres compa· pratica ' 
triotas em Pariz,Ba.rão do Rio Branco, ·Eduar- · 
do Prado. e outros, quando desejavam conhe- ' Fundada. !em grandes &1.crificios pE'cnnia.rio> 
cer a ·physionomia de algum dos mais nota· para a naçao, consagrada ao abri"O e a oon· 
veis governadores do Bl"a.zil ou conquistado- servação das primícias do genio "brazileiro. 
res da India. portugueza, não se d.il'igiam aos sem exclusivismo dea.nte das producções eo
estabelecimentos pnblicos em Portugal, na · tra.ngeira.s de merito que o Estado pude;se 
Africa, em Gôa, ou no Brazil, onde não exiS· adquirir, aberta. as exposições pubticas an· 
tia. o que buscavam, mas a mim em Florença, nuaes e a todas as escolas, a todas as aptidõeS e 

. em. cujas galerias eu o ia encontrar. ã.s vezes especialida.d'es ~-tbeticas, essa galeria na. Ca· 
em. excellentes telas que me surprehendiam pital Federal havia de servir de incentivo 

, por circumst.a.ncias casuaes do mais alto valor pa.t•a. outras creações congeneres nos e; ta· 
. historico. dos ... 
: ;,.' I3em ~i que a. existencia. de uma galeria 1 O SR. A:sFRISIO FIA.LHo-Apoiad.o. 
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O SR. PEnRn A~IERrco ... e os resulta.dos pr·a- \"Ol vem tt politiC<t, não ameaçam o er<wio, e 
tit-os, como na. Italia.. não se faziam esper:'r seriam bem acolhidos pelo publico, não to
muito. talmente c:omposto de seres corrupws e de 
o SR. MoRAES BARa..,s-0 que e que as cor<tÇ<ies ossifi~tdos.: qu~ro 1ãlh\l' dos meus 

!!aleri<IS ita.li:~m\s pro:luzirarn? pro .• ectos relattvos '' aiJ·•l•çi;;" das loter:as. das 
= • c,,,.,.idu.s rle w"m.'. e principalmente da crea-

0 .~tL. ~E~lW ~~~ER1Co-Alem _da _gr<~lld~ ~:1o do 1"/;.acw·n J:·acionaL (Jf1~u,, bem. m~do 
glort,t p,\ra a Italta, um_n. ~endcl hastant~. /; çm .• O 01-,ulw â cr1 mpri ... entado e •dll""çado 
,vuJt:ula., que o ~o"~"crno Ito.tlla.no cot~sa;rra a 111e!o., S ;·s. a111úctcdo,<.) 
proprm con~ervaça_o desses the::l)uro~, a. n1:\l1~l· . ,., . . • --. _. . : 
t~n~u) cb . vtgJla.ncHt de cl'•c e:u·e<:em. e :.1. d•~· ~m se, tmt1. pt~)cede-:><--_ .t cham,ldo., ,1 •tnn.l 
!K'ml il)&t c continua re.-stauraç.ão dos l.'stupen· ·~ re::;púiHte.m •1~ :Sl'S. .Joao ~opes.: :\zeretlo, 
1!~,; p~l:lcios em que est:~o ín~_t..1 1la.dos. e 'lt!C A_th:ty~c ·'·'~n;~t·. ,P;t~~;, ?uH~;•y;~es. C~rl~s 
IJ:IO s;.w CCL'tllmente o nltnno tJtulo tle glorta C.LH\~18- 'Ccltoa ho•lli,..UBS. rn.llo cln Brru:ll, 
Jllm c ;!eni•J itl li<tno ( JI1•:to l;e,;• .) C:Ultao. P•;.•l ru Che1:m~nt. )J~tt.:L Bac~lla.r , 
~,.,dia em que eu me con\·enC('sse ua com- Cost:L Rotlt·t;.rne,:. ca~Jmn·o .Jumo1·, Ro•lrtgnes 

pk!t:l improticuidade da minlm inc:o1•1·ecttt p;l.· Fet·rn\nde.-o. Henrique de Carvalho. Anfl'isio 
~rt~•... F ia!hn. ~ognl!i t~L Pnmna::wti. Pire.-o Ft'J' I't~ira, 

. . . ) J;tt·tini;o llo• LJ•i;mc:;:. Bczenil. Froe•icriC•l 1:101'· 
'07.1:"'-Pdo contmrto. nnnto ele;,'ll.ntc. • ge~ •. lo"é Jlerila~ ua .• (\onr;.a.lo tle Ltt:;o~. Xasci-
0 Slt. PEtmo .\)JElllcn .• e que,mn eslbr<~•n- 1 menlu . . \ lminio :\lron,:o. "\m01•im G:trdtt. Epl-

dop:.H~L Llemonsti~II' o rtircito llo povo lmll.i· ! t•u:io Pe:<;;:oa . Pcdt·o Amcl'ico, Conto Canaxo, 
l~it·o ú conquh;t;t do futuro . nii<l llz mais llo I Sít Andmct. ·. T~1 len t.ino de Cat'Y;ühu. Clonçal
quc importunar o Congl'CSSO. o JlUl>L'co e os "'~~ Ferrcit·:t, Jo.'ié :\!ariano .. Joaquim Per· 
meus (·ollegas de a.tt '; no dia em que eu Jl t'O· , :w.allnw<J •. Junmcio de A;;uilw. Antlr~ c.wal
prio me convencc~>t•que não pa;:so ele um ci· i canti. 1\<tymumlo B:tn•.lcil'l\, Pereir;l Lyra, 
<lnll:'io inutil. de um promotot· de oll,jecto~ de I.Jo::io ele Siqucit·~ ... João Vieir:.t, Luiz el e An· 
luxo-como as cor:·i•tas de animn.es exoticos o li t.lra\IL•. E:>pil'ito S:tnto, Bcllar mim• C;trneiro, 
>ICI!enemdos-. ncs~e dirt eu tcl'h uma indizi· Theophilo tio~ Santos. Oit\cica . Cort·ê:;t (le 
rcl ;tttislac,~i.o em olJandonm· a c·:vleira onde 

1 

Amtl,io. Ivo elo Pr:\do, Olh•eira V:\lladiio, 
me collo~;umn os meus coestnd:mo~. e. coa· Leandt·o i\lac:eL Feli~bello Fl'eir<:, Paulo Ar
um te por tet• feito o meu tli?.\"Ct' tle p:~.tt•iottt , golltt. Tosta. z:um\, Garcia Pire~ . )ft\t'•:olino 
rolrer para. o la.r domest.ico e pr,ra as luctas, . ~lourólo. Severino Vil'Íl'õ\, Santos Per eir;t. Mil
muito mais proficuas. em que tenho g.Tangett·l ton. Ft·:m<::sco Sodré, Dionysio cerqueii'<I.Leo
doo mod~sto pão 'l~rot~diano, e :~.lg-uma gloria ':ifildo Filgueira>. BarTio tle S. ~:wco.::, Seb:ts· 
)lõtt'\1. n mmlm pa~ rw.. r,Jao L:tncluLpho, Hot~k•:o Co:'t.1., Nova.es l\Iello, 

Voze:s- fifuito hem F?n~CC:\ Het·t~les. Ut·hano .. Ma;r~'úndes, Oliveira. 
- · · . Pmto. Joaq mm Breres, V trg-tlio Pe:,-soo.,França 

q ,~r... PED:R~ AM~RICO-;Eu. qUizera que o Cmrallto, Baptistn. da i\-Iotta, Fróes d;\ Cruz, 
JX)IttJto .br-.J.Ztleu·o ''t~e ~ trt.buna p;rt:a me E t·ioo Coelho, Fttrquim \ Yerneck, Tltomaz 
pet-su:tdn· de que eU e na o e contr-.t.drctorto l Delfino.Antonio Ol vntho.Pacifico Ma.scru·enha.s, 
nem inconsequente, qua.ntlo pela sua indi~&- · Gabdel tle ~iag:\lh~les, Üonel Filho. Chagas 
~n~ ' 'ae eleva.ndo um monumento neganvo Lol~1w. Alexantlt•e Stockler Fr-,\ncisco Vei!l'a, 
a prop:·i<~ iruprevidencia e :\, propt' itt inerci;t ; Dutl"..\ ·Nicucio. ?-Iignel Fu'lgencio, Ar istides 
c~ qmzem qne eUe me demonstrasse que :.\laia O.\rl0 5 Cha''JS. La.mouniet', Domingos 
pode cxirtir· u rn<Jo ~ocieda(le ~em arti:;tas, e ' Roch~, Cost:.\ ~Iacl1ado. Domingos Porto, Pai
um _s:rskma de ~overno sem _d~veres, nem leilt, Fct•r·eira. Pil•es, João Luiz, B!'rnar.Jino de 
ml~SM :tlguma d1versa do I:oltcw.m~nto ma.- C<tmpos, Glicerio,Ce::ario Motta. Jtmior-.~íoraes 
teru~l do solo e dn. arreeatlil,\'i!.O dos rmpostos. Bat' l'OS, Lopes Cht\ves, (J(Lrva.lhal, Murs3., 
(M'"'o .b::m l. . All'redo Etlis, Moreira dn Süva, Almeida 

R trtbutarm bomeugem a esse Epamli?-On- Noguei1•a, · Jtúio de Mesquita., Brazilio dos 
das da. pala;;ra, o q_ua.l no pendor da mmba Santos Fleutv Curado, Leopohlo · de Bu
carreim, na: idade das 1brte;; convicçiJ~s, em lllões, 'Alves d~ Castro, Urbamr Gomêa, 
que estou, ttvessea necessar1a eloquenc1a pa:ra C<1.C\ai10 de Albuque•·que. Belarmino de Men
v(J.rrer do meu ~ere~ro r.s _loucil.s r>ha-n~tas donça, !IIarciaito de Ma.,"'ll!hiies, Eduardo Gon· 
pelas qU<I.es t~nno st_do gw.ado ou transVIado çalves, Fe;rnu.ndo Simas. Schmidt, Pe.reira da. 
des~e a nunha. ~<J.ncta. . . _ costa, Almdes Lima, Cassi:tno do Nascunento e 

Fmatmente, na.o podendo almr o coraçao dos Demetrio Ribeiro. 
ltomens positivos para transvasar-lbe os meus -
seutimenios e o meu er.hthusiasmo, a.ban- Abre·se a sessao. 
dono por hoje estes a.ssumptos, lembra-ndo ao Dei:l.:am de compü.recer com ca.US? _par&ici-
Sr. presidente e á cama.ra. a convenien~ia. de 1 ])a.da. os S~-s. J~ de ~ vellar, Justm~ano de 
tl'-.}.til.rmos de outros, que igualmente nao en- 1 Serpa, Jose Avelmo, Mtguel Castro, Retumba, 
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Meira de Y:1~concellsos. P ontes dG Miranda, I E' reeleito o Sr. J oiío Lopes, que occupa r]e 
Seabra, Artlmr Ri~. Fomeca e SilYa, Ma- novo a Cit(Jeir<õ da p reidencia. 
n bães B:trreto. Víriato de l\1edeiros. Jacques Procede-se à eleição do 2" vice· presidente. 
Onrique. l\Iayl'ink .. Jesuíno de Albuquerque. Sio recebidas 111 cednlas. 
:Matta. Machado. Alva,ro Botelho, Gonçalves: .. . 
Chaves. Americo Lu:>;. Viotti, Corrêa ll.a1Jello, 1 V 10th ... ·· .. ···.· ........ 69 voto~ 
Gonçalves Ramos. Ferreira. Rabello, Adolpho Augu$tO de Ft'Htas ... ·.. . 37 >> 
Gordo, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia. Ru· A?:eredo e Le:mdro l\1a.c1el. ~ » 
bião Junior. Lauro ;>.fuller. Las~erdaCoutinho Em branco .. . ..... ·..... 3 
e r..zenna Ba1•reto . · 

111 
Deixam de comp:l.recer ;sem causa. os Srs. 

An:,!usto lllontene;;ro. Xelwn. ROlm. e SilYa, E' reeleito o Sr. Viotti '2" viro-presidente. 
Annihn.l F:tl,~ão. An gu,.to de Freitas. Vilhtl . . , 

1 
. 1. . .o . 

Viçns:t. Pt·i,:e•> Pt\1':\i:::o, Nilo Pe~~\nhn.. c~·rillo 1 _o ~n: PrtD>wE:u;.-:s~ " 0 ~-ec .mt.t$·11
: · }~u 

de Lemos. Alberto Bmnd:io. Luir.. )!m~tt. AI- m.mll:u . ll~~d~r_ ~•mntt;neame~te '.' ~lctr:~ 
cipdo f:.ua nabm~t . S:t~p..'tio l~ct·r:t.:-: .. Lopes Tt·~·- !~~ ~~!·c~u·.•o:• tlel cn,tlo a. c~lulh.I.S p.u~ I . 
vao, vmhnc~. Figuctrc.lo. n.11tar••· .]n;io p1_ - ~,~tiet~tr.lOs eon.te: llln ~~ no~nc~ e I_ r:ut< 
nheiro • . J;tcob tl:t P:\ixii.o. FCI'I'eira. Dl1tll<l:io. dP ,> c -1. sccrctn l'lo~ ('()llter don:,. lll me>. 
CO:<t..'\ SC'nna.. )lonl.ciro ela !'il \';t. )t:~.rtlnho I (0 S.· . -~ ;('redo c1c;;,·a f!. cc1dcircr. (/c 1• ·'<'(.r.•. 
Pr-.1rl.o, Domin;..'\lS de :lloraes. Pa.ulino C:triOô. ~crio.) 
CO$tu. .Junior. Cincimtto Bm:m. Yictc.wino )iO:l· 
teiro • .Julio de Ca.stilho~. I3Órges ..tu ?-ledeiros. 
As:o:is Bmzil. Thomaz FIOl'CS.Homcro Baptista. 
Rocha Ozorio r Ft>t•nando Abbott. 

E' lida. e sem debate npproYad;l, a. ;lcta. da 
sessão :1ntecedentc. 

São sem debate approvada.s as r erlacções 
dos p1•ojecto~ ns. ·20S e Zi5, de 1891. 

ORDE~f DE DIA 

E f.ElÇIO DA )lESA. 

O SR. PREll!DE:XTE- You ma.udar proceder 
á elei~ão de presidente. 

Procede-se ti. eleiç-J.o de presidente. 
&i:o recebid~ 1 14 cedu~. 

Bernardino de Campos .... . .. . 
GOn\.a.h·~ Cha,·~ ..•....... .• 

66 >otos 
4:3 » 

JO[o Lopes ........ ... .... . . . 1 » 
Cedubs em branco .•.... . . . ••. -1 » 

114 
E' reel~ito o $r. Bernar dino de Campos 

presidente da Camara. 
(O Sr. Jo:'io Lopes deict:a a cadei;·a dct p;·e

sidenc!a, que e occupadn 11ef.a s,·. A;e;·edo, 
1.0 Eecretm·io ). 

O SR.. PRESIDE.'\"''E-Vae-se proceder â elei
ção do 1• >ice-presidente. 
. Procede-se a eleiç~ do 1 o v:ice-presidente. 
·São recebidas 110 ce.iulas 

JoãoLopes· . ....... .. . .. 
Tolentino de Carvalho .. . 
Oliveira.·Pint.O ..... .. .. .. 

~t.~~~:~~~0em·b~~.".: ·_ :·.: 
i ·:2-i' .: .. : .. · ··~ 
~·...::::.:;~:: · .. 
)e~~; ü'.'·. ·.· "<: 

68 votos 
39 » .• 

1 » 
1 ~ 
1 

110 

ET.EJÇ:\0 DE 1° SECRETARIO 

São recebidas 11:~ ceclulas . 
Antonio A7.eredo .••••••. 
Lamounicr Godo(reclo .. . 
~Iesquitu. ............. .. 
Em branco .•• . •.•.... . . 

i4 \'0\(!5 
SG » 
I ~~ 

» 

113 

E' reeleito o Sr. Azeredo 1• secretariú, ~ue l 
occupa. na mesa. a respectiva cadeira. 

(O .S;· • • 4./}~ay!le .h mio•· dcim a: ca<lei;•a d,· 
2• sr.e1·etm·io.) 

ELEÍÇÃ.O DE 2> SECRETARIO 

S:.i.o recebida~ 113 ced ulas. 
Atha.yde Junior ..... . · . . . 
Fernando Si mas . •.. •••. 
P~ula. Guimar-ães ..... . . 
Em branco ... ... . . ... .. 

7o Yoto;-. 
3í » 
1 » 
5 » 

ll3 

E' •·eeleito o Sr. Athayde Junior,que occu):<l 
na. mesa a re>pecti>a cadeira. . 
. O Sr. Paula Guimat•iies e (J;nio~ Cam]lOi 

deixam as cadeil'<l.s de 3• e 4• secretarias. 
E' annuncit~ a apm•ação da eleiç~o do 3' e 

4• ~eeret;u·íos, e contadas 105 cedulas . · 

l' .. ~A 3° SECRETARIO 

Paula Guimarães ...• . •• 
Carlos Campos .•. ... •. . 
In di o do BraziL •.••.. • . 
Ba.ptista. da. ~rotta ... •. 

66 votos . 
3i » 

1 » 
1 » 

lOS 
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PARA 4° SECRETARIO 

João de A vellar ....... . 
Fleury Curado ........ . 
Baptista da Motta ..... . 
Em branco ........... . 

66 votos. 
37 » 
I » 
I cedula. 

105 
são reeleitos 3° e 4° secretarias os Srs. Paula 

Guimarães e João de A vellar; e reeleitos 
supplentes os Srs. Carlos Campos e "fleury 

•:Curado. 
0 SR. PRESIDENTE - Está terminada a elei

·Ção da mesa. Deveríamos agora encetar a vo
-tação elas materias indicadas na ordem do dia, 
mas evidentemente no recinto não ha numero, 
pelo que e na fórma do regimento, vou man
·dar proceder á chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se terem
·se ausentado os Srs. Ucl1ôa Rodrigues, Pedro 
Chermont, Costa Rodrigues, Nogueira Para
naguá, Pires Ferreira, Alminio Affonso, Couto 
·Cartaxo, Gonçalves Ferreira, Raymundo .Ban
·deira, Luiz de Andrade, Espírito Santo, Lean
dro Maciel, Felisbello Freire, Tosta, Severiano 
Vieira, Santos Pereira, Leovigildo Fi I gueLras. 
Sebastmo Landulpho, Horacio Costa, Oliveira 
Pinto, JoaquimBr·eves. Virgilio Pessoa, França 
·Carvalho, Erico Coelho, Furquim Werneck, 
Pacifico Mascarenhas, Domingos Rocha, .João 
Luiz, Carvalhal, Alfi.'edo Ellis, Almeida No
gueira, Julio de Mesquita, Fleury Curado, 
Caetano de Albuquerque, Marciano de Maga
lhães .e Fernando Si mas. 

0 SR. PRESIDENTE - .RespOJ.fderam á cha
mada apenas 78 Srs. deputados . Fica addiada 

.. a votação das materias indicadas na ordem 
·do dia. · 

Vem á mesa a seguinte 

Decla?"açao 

Declaramos que, si nos achassemos presen
tes a votação do projecto elo Senado, conceden
. do amnistia aos detidos e desterrados por força 
do decreto de 12 elo corrente anno, votarí
amos contra o parecer da eommissão de çon
'stituição, legislação e justiç;1, que conclue 
pela <tpprovação elos actos do governo 
ref.;rentes aós acontecimentes da noute de lO 
dl' abril e constantes dos decretos (le 10 e 12 
-do mesmo mez. 

Salas das sesões, 16 de julho de 1892. - Chs; 
siano do Nacimento .- · Epitaci"o Pessoa.-
Am01·im Ga?·cia .--Santos Pe?·eint.-Nelson ele 
Vasconcellos.-- An(?·isio Fialho.- BerlarmiVI.o 

.de .Menclonça.-A. Jl1oTeir·a cl'r. Silva .-Virgt
lio Pessoa.-F. S chmicl.-Espi?"ito 8anto.
Jacob da Paixc1o .-Juvencio de Agttiar.-Oli-

I 
veira Pinto.-Joaquim. B1·eves.-.Carlos Cam
pos . -Gonçalves Fen"eÍ?"a,- Cyrilo ele Lemos. 
-Lui.z J11~wat. -Fonseca -Her·mes . - Pecl?'O 
Cher·mont. - Lopes Chaves. -Jose Jl1cwiano .-
Flettry l.o?·aclo - Gonçalves. - Ame?"ico Luz . 
Lauro Mullcr.- Augusto de Chaves. - Lopes 
Trovi"io. -Angelo Pinhei?'O. 

Vae a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, o seguinte 

· PARECER 

PARECERN. 37--1892 

]{anda envia·r ao Poder Executivo, pa?"a atten1 
de?' na pcwte que lhe compete, a petiçao , ela 
«S. Pattlo Railway Company, limitecl» , dei
xando ao Pode?" Legislativo a fixação do 
p razo para a encampaçito. 

A' commissã~ de obras publicas e colonisa
Ç'.âo foi presente a petição da Sao Patdo Rai~tcq;y 
Company, limited, na qual pede per1mssao 
para duplicar a sua actuallinha entre Santos 
e Jundially, com a mesma bitola, ou a con
struir uma outra de bitola estreita, ou mesmo 
a realizar uma e outra. 

A companhia propõe-se a augmentar as suas 
linhas sem garantia de juros ou outro qual
quer favor, excepto as modificações seguintes 
em seu contracto de 26 de abril de 1856 : 

I•, que o prazo de 30 annos estipulado na 
clausula 36 de seu contracto, para que o go
verno possa desapropriar a estrada, seja 
prorogado por mais 30 a.nnos ; . 

2°, que as quantias empregadas 11as novas 
linhas augmentem-o capital primitivo . 
· .{\. obrigação, que a companhia tem, de au

gmentar os se~s meios de trans~orte p~ra se 
habilitar a satisfazer com a preCJsa rap1dez e 
segurança · todos os transportes que lhe são 
offerecidos eleve derivar do proprio privilegio 
de zona, em cüjo gozo elle se acha. _ 

A commissão, porém, tendo em attençao 
as difficuldades de transporte de Santos para 
o interior do estado e vice-versa, entende · 
que é imprescindível e de urgente necessi
dade facilitar os meios .á Sllo P attlo Railtcay 
Company, limited, visto que os seus actuaes 
meios ele transporte são deficientes. E é pre
ciso riotar que a Sao Pattlo Railway é actual
mente a unica via de communicação entre 
Santos e o interior do estado . 

A crise commercial no porto de Santos, por 
falta de meios de transporte, não é de hoje, 
Ella começou a manifestar,se ha já dons an
nos, tornando-se dia a dia mais intensa. 
. O accumulo de mercadorias, que ora se ob
serva ao longo do porto de Santos, nos arma
zens ela alfandega, nos armazens e pateos ela 
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estrada de ferro, tornar-se-ha ainda muitis-~ E' a commissão de obras publicas e coloni
simo maior, já com a exportação da nova sação de parecer que a petição seja enviada 
safi'a de café, já pela cessação da epidemia da ao Poder Executivo, para attender, na parte 
febre amarella e portanto o augmento na en- que lhe compete, deixando á referenda do 
trada de embarcações carregadas com merca- Poder Legislativo a fixação do prazo para a 
darias de importação encampação . 

Attendendo-se P.ara a n ecessidade, qu~ ha, Sala das commissões, 16 de j:ulho dê 1892 . 
em,acc~lerar o mais pos~t~el a ?Onst~ucçao de -Antonio Olyntho, presidente. -Dominqos de 
no' as lmhas de Sant?s para o mterwr do es- lWomes .- Dr. u1·bano Nf,,rcondes .- Ivo elo 
tado, op~na a_ commis~a~ que ~e deve tomar Prado. _ Jo.<e Bevilaqua .- Garcia Pires. 
em COf!Sidera~o os pedido~ fmtos pela peti· _Joaquim P emtJ.mbuco. 
cwnaria, modificando-os, pois que nao trazem _ . . . 
onus de qualquer especie ao Thesouro Nacio- V ao a nnprumr. para entrar na ordem dos 
nal. trabalhos os ·segumtes 

A. companhia,, tendo gozado da garantia de 
juros do governo, comprehende-se que hou
vesse um limite ao seu capital, já pelos onus 
que assumia o governo, já pela vantagem 
que o mesmo percebia na divi.são dos lucros 
excedentes de 8.0 /o. Mas, tendo a companhia 
desistido da garantia de juros e liquidado to
dos os seus ·compromissos para com o governo 
e este por sua vez tendo perdido o direito na 
divisão dos lucros, por força da clausula 33• 

PROJECTOS 

N. 82- 1892 

A~rtorisa o govenw a 1"ejo1·mm· no posto ele 
tenente do extin·cto corpo ele r:olicia desta ca
p italo cctpitüo honorario do exercito ex-te
nente desse corpo Antonio José Alves 

do contracto de 26 de abril de 1856, não ha Ao Congresso Nacional recorreu o ex-tenente 
razão para que ella não augmente o seu ca- do corpo de policia desta capital, capitão hono
pital para as noYas construcçõés. mormente rario do exercito, Antonio José Alves, pedindo 
si se attender que a sua renda não poderá ex- contagem de tempo e reforma como reparação 
ceder de 12 "/o em dous annos consecutivos á grave injust 'ça· que diz, em sua petição ora 
sem abaixamento em suas respectivas tarifas. sujeit<> ao exame da commissão, !Javer saí-

Quanto ao pedido da companhia para ser frido, por ter sido demittido de tenente do 
prorogado o prazo da encampação por mais citado corpo. 
30 annos, entende a commissão ser exagerado; In~truem a petição diversos documentos 
ella reconhece, porem, ser de justiça o espaça- com os quaes prova o supplicante contar mais 
mento por mais alguns annos, porque eleve-se de 24 annos de serviço publico; dos quaes 3 
ter em vista que diíficilmente a companhia annos, l mez e 23 dias são de campanha no 
encontrará capitaes que se aventurem a em- P;1raguay; 14 annos, ·lO mezes e 14 dias, no 
barcar em uma empreza que dentro de cinco corpo de policia, onde percorreu todos os pos
annos esteja sujeita a dt>sapropriação . tos de soldad-o a té tenente; e 6 annos e 15 dias, 

A clausula 36a do decreto n. 1759 de 26 de em f:'erviço de conselhos de guerra, no quu.rt~l
ahril de 1856 determina que o governo não general, depois ele ter sido de'mittido e em 
poderá encampar a estrada antes de decorri- inspecção de saude julga·! o incapaz do serviço 
dos 30 annos, depois de aberta toda a linha do exercito pela junta medica militar. 
ao trafego. Ora, tendo ella o prazo de tres O supplicante julga que esses serviços clão
annos , por exemplo, para conclusão ela linha. lhe direito á reforma e pede-a, attentas as cir
de bitola larga, segue-se que poucos mezes cumstancias anormaes e violentas em que se 
depois da conclusão ele todas as linhas estarão achou envolvido ao ser demittido. 
ellas sujeitas a encampação, si não houver pro- E com effeito, situação má ; situação in-
rogação de prazo . commoda e difficil s·ria essa de um espírito 

Em vista do que vem de ser exposto, é a não atreito aos paradoxos e anomalias. · Con
commissão de parecer que a petição sujeita a trariedades e desgostos parPcem t- ·r influído 
seu estudo podia ser deferida pelo Congresso. bastante no espírito do supplicante, que não 

Considerando, porém, que se trata de re- podia comprehender 'c"mo se obrigava. um ca
mediar uma crise aguda, cujos rffeitos os po- pitão com as suas divisas, emlJora de honora
deres publicas devem procurar imp2dir ou rio, .ganhas na campanha, fazer se1·viço de 
minorar quanto possam; alferes. Appareceram as rusgas s desavenças 

Considerando que o Poder Executivo não com o major do corpo e essas motivaram por 
exorbitaria de suas attribuições si tive,se to- fim um conselho de investigação, que foi trun
ma.do em consideração o pedido da suppli- cado talvez para não se pôr em evidencia que 
cante, excepção feit<1 da prorogação do prazo o major tambem era culpHdo. · 
em que o governo poderá encampar a es- Examinando-se cuidadosamente a fé de offi-
tracla: cio, não é diffi.cil reconhecer-se que o suppli-
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cante, já como praça de pret, e já ,como offi-' lei vigente, o capitão honorario do exercito 
cial, sempre s; l10uve com altivez, mas mere- ex~tenente desse corpo, Antonio Jo.•é Alves. 
cendo continua,Jamente a estima de seus su- Art. 2. o Para os effeitos da reforma é con
periores, sem o que não será possível expli- t:tdo ao mesmo Antonio Jo,é Alves o tempo 
car-so a ascensão gradativa, em todos os posto3 decorrido de 15 de maio de 1872 a 30 de maio 
de inferior, desde soldado, sua primeira praça de 1878, em que serviu no; conselhos de 
como voluntario em 5 de m 1rço de 1857, até guerra do Quartel General, e bem assim o de 
sargento ajudante, em ll de julho de 1860, e 22 de outubro de 1866 a 16 de dezembro de 
isto intermeado de prisões e rebaixamentos, 1869, contado este pelo dobro, na fórma da lei, 
seguidos de reintegrações e até accessos a n0- por ser serviço de campanha. 
vas. graduações ap,)s successivos reengaja- Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con-
mentos. trario. 

Alcançou ser pr.lrr,to_vid" po~ decreto a alf0- Sala das commissões, 18 de julho de 1892. 
res do corpo de pol!Cla, oeg1~mdo depo1s para -Jliur-sa, presidente.-Bezerril, relator.-Bel
a campnnh;t do Par. :gua.~ a ~2 de outut.ro de larmino Oar-nei1·o.-Eduardo Gonçalves.-Tho-
1866, ond~, .:;or s 'lb se~VlÇOS, mer~ce\1 e obte- maz Delfino.-Horacio Costa. 
ve ser cap1tao honorano do <"Xercllo, por de-
creto d< lO d•> novembro de 1869. 

Regressan.do á patria a 16 de dezembro 
desse mesmo anuo, <1 Ministerio da Justiça 
mandou-o incluir no corpo ele policia a que 
pertencia, COIIIO alferes, r•ois er•t esse o seu 
posto no corpo, em •irtucle dr s :'vi-os de 17 
ele março de 1848 e 29 r! e julho de 1868. 

Com esta anomalia de s.er capitão honora
rio e ter de r·azer serviço de ,,lferes é que 

N. 83- 1892 

Manda 'jagar-·a pensao de 120$ concedida a D. 
1viar-ia Attgusta Fer·reira de Sowz;a, viuva do 
br-igadeir-o ilntonia Tibú1·cio Fer·reirct de 
Souza, desde a data do fallecimento de seu 
marido 

não c~mtna o supplicante; todavia continuou A commissão de fazenda e inclustria, to
a servir como all'er·<·S, . sempre contrariado e mando conhecimento da petição em quê D. 
sempre reclamando, sm<lo promovido a tenen- Maria Augusta Tiburcio de Souza, vi uva elo 
te em 4 de maio ele 1870 · Em consequencia brigadeiro Antonio Tiburcio Ferreira ele Souza, 
de novas reclnmaçõPS, por aviso do Minbterio pede qúe a p3nsão a ella concedida seja paga 
da Justi•}a ele 29 ele dezembro foi-lhe appli- desde a data do fallecimento de seu marido, 
cadn.a lei ele prececlencia, lei .n. 1843 ele 6 de ·entende que não se eleve regatear essa peque
outubro de 1870. nina homenagem que serà levada ainda á 

Preso para responder a conselho ele inves- memoria do general Tiburcio e por isso apre
tigaç5o a 9 de clezem_b~o ele 1871' foi demitti- senta à consideração ela Camara o seguinte 
~o d:, olfic1al ~e pohcr~. po~ ~~?reto ~e ~ 9 cl~ projecto ele lei : _ 
Janeno de 1872, tendo se 1 re lctmentv ran Art. 1.o A pensao de 120$ mensaes conce-
cado o conselho. I di 1 D M ·. A rr t F · · d s Qualquer que tenha sido a conveniencia do . c a a · ,.ana . u,us a _errelra ~ ' ouza, 
serviço que haja motivildo o ,,ct'J que privou Vl~~a do bn.gadewo An~om? o·T!lmrcw Fer
o capitão !Jonorario do exercito Antonio José rena de _Souza, ser-lhe-ha _p,L,a desde a data 
Alves do 6e!J posto ele tenente do corpo ele do f~lleCllJle~yo ~-e·seu r_n<1r1~0 · . _ 
policia, é fóra de duvida qr:e elle supplicante Ar_t. 2. RvV00 am-se as dkposrçoes em con-
tem serviços que não podem ser olvidados, não trarw. 
só qunnto a•) t2mp;1, como princirmlm,nte pela Sala das·commissões, 18 ele julho de 1892. 
naturez<L. delles. E demais o supplicante apr·e- - Mttrsa, presidente.- Be.zerri!, relator. -
senta ainda a seu favor o exemplo recente de Ballarmim !)ar·neiro. -Eduardo Gonçalves. 
um outro ~eu companheiro tambem elimina- Thomaz Delfino.- Horacio Costa. 
elo daquelle cor!JO, reformado no de bombei
ros, onde se lhe contou o tempo de serviço 
que prestou, como o supplicante, no corpo de 
policia. 

A commissão entende, pois, que é attendi· 
vel a reclamação do supplicante e que a Ca
mara bem fará a.Jopbnclo o seguinte pro
jecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. u Fie a o Pod•,•r Executivo autorisaclo 

a, reformar no posto de temente do extincto 
corpo de policia desta capital, na fórma ela 

Camara V. IH 

N. 85- 1892 

Atttorisa o governo a r·ever a tabella dos ven-· 
cimentos dos officir,es da armada e classes 
annexa~ e a refunnar o conselho na·val 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o governo autorisaclo: 
§ 1. 0 A rever a tabella dos vencimentos elos 

officiaes ela armada e das classes annexas, e a 
modificai-as no sentido de equiparar as grati-

48 
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~.ticações dos posto~ corresponrlent.es :'t hiemr
chia militar. nos limites ;tO orçamento; 

· ~ 2." A nn:;menta.r mU> gratitkaçõ::s rlos m;t
·chm'stas de :3-• e 4? classes. e ajudantes ma
chinistas. a parte que de seus soldos lhes foi 
de~contada. por elfeito tio decreto n. 40 de 2 
tle fevel'eiro tlcste annu, olJEet'n.Jo o preceito 
constitucional ; 

§ 3.• A equip<trar os vencimentos ·llas praças 
rh brig-<1dt1 de <trtifices. embarcados nos na
vios ele guerra. aos de sua5 resp~ctints elas· 
ses, do 11 uarl ro e1Ir,cti v o do Ars~na.l de :\Ia.ri · 
nha do Rio de .htnciro ; 

§ 4." A eqrlipar:•r os vrmcimentos dos fieis 
tl~ armad:t ;tos olliciae.~ mal'inildros de ig-ua.es 

· categor"ias ; ~ 
~ Zi." A reformar o conselho n~.n.l, snhmcr.

tcz1<lo n. reforma no c:ot•po te:.zi~bu.iYo. 
Al't.. 2." ReYoga.m~e as di~ll''~il;l•l'" em con

Lmrío. 
Sn.\:t. das comrni5sl,c~. IA dc.iulllo rlc ISfJ~

}Jm•,;" de S.Jlrr!'l'fl:<.- .11. \'!11/r,./,7n.- Prr~•fr1. 
. J\.,.,,,fl,l. - .Jlan:itt,,o rlc .11oqnUt•7f'-"· - /'t,~,:...-
Fci·J·~:n,., · 

e1n seria::; difficuhl<\de;; }lil.ra lJem C0llh8CC•l' ~-· 
necessidades rcaes dos r€~pecti.-os ~Cl'\':Ç'O.< e 
JlrO\·n-r as smU> exigencias com cqui\"alcme 
uotaçi'ío. -

:Na sua. propo;;tCI para o exercício de l89:l. 
o Sl'. ministl'o da. ützendn ca.lculn as M~nem5 
com os negocios d:t justiça. em 5.385::3M'0t~. 
r2duzindo ele 430:0DO.S;OOO a importancia pe. 
didtt pelo respectivo ministro, que a cakulara 
üm 5.8:35:36G:Sil2). 

Essas reducçües reC<'\lliram sobre a;; ;;cgnin-
1.es vel'bas: 

Uwwdr Nacionâ 
rcd uzill:.t tle ... 

Olm,.< reduzida de 
Cfldi! IQ Ci~il l'C· 

dtizirl:t rl~ ..... . 

100:000~000 a :-J():OiiO:::QúiJ 
4:!0:0008000 a. 1 '!O:OO{NJ(I(I 

Ii~:OOO:::ooa a ~4:01111:-:<W' 

Accíilr.~ e!':'t:\.~ rcrlucriic~. pois ~~o feita~ na 
prnpo:<ta. nmcial r[O lJOI]Cl" re:<pon~n\'c\ )"'l' 
r~-<~es ~en·i<.:os c fJ.UC JH':ltir::uncnt,() o~ ··onh•~·e. 
n rommi~~:í.n. no seu empenho tlr• rliminuit· . 
hnto ([Uttnto llO~:>iYel. n~ dc~Jlc%a.< publicas. 
rliri:,::iu ~cu estudo ~oT:Jre :t." outt·n~ ,.t~rb> r· 
\'Cl'iflcon q11c }loclíl\ fazer mn.ís as L'e•h1c·•;ti(S 
que pns.'<:t tt expor: 

A secreta r in.. com po~t1. ele tl'i ma e s r. e em
Fi.,,a a d<I.<JlC~tl. d~ J[i;Li.<Lel'io rio .T,t.<tira 11 X11- pr·eg<td0:3, alliviadtt já rie J.ltll'te, r. C'tn l1re1·e 

gocios lHLc,·io,·,:s. l'~···(t o e.,:ac:ci'l de 18!).') de todo o seL'\'it;o com <t magistL·a.tma. ordi

A commis:><"io de orç:tmento, no ue6empenho 
·do enc..·wgo. que lhe incumbe, de fo1·mu1<u-, em 
vista. dos datlos fomecido;;: pelo~ tiin~t·sos de
partamentos d<~ adnüni~traçi\o puhlic<t e cal
cados solJre proposta. do Thesouro, osprojectos 
de lei fix:mdo as de~pe.z:U> e orçando ,'t receita 
da. Republic.:-., Yem sulJmetter á critel·io~3 
apreciação da C:tm:\rn. dos St·~. Deputado:> o 
:-resultado do seu exame e estudos, respectiYR· 
mente à fixação das despezas no exercício de 
1893, com os diversos rervi.;os que dc\·em 
cot•reqJelo Ilfinisterio da Ju:>tiçac J.os Xegocios 
Interiores, conforme a organisttÇiiO fJ.UC lhe 
foi dada peht lei n. 2.'3 de :Jo de outubro de 
1891. 

A lei citalla divide por ü·es directorias o~ 
differentes serviços que suborditlOU a este mi· 
nisterio, correndo peb primeir<l.-Os nertocios 
da ju.vtiça-pelo segundo-o~ wgocios cl<~ i·•· 
st1·ucçao - e pela terceira - os ncgo6os in
.te1·io1·es. 

DIRECTORl.\ DA .n:iiTIÇA 

n<u>ia. con:>tmltede promotore$ puh!icos. ,iuize, 
aumici paes .jui:r.csde direi to ede~emba.rgarlores. 
que peh Coustituiçiío da Republic-,1. ficm1 to1la 
<1 c:Jorgo dos estados, deS{le que estejam Ol'gfl· 
ntzados, :poderá, sem pre.iutzo, so1f['er l'edue
~:io seMivel em seu pe$W:l.l. transtoemaJo Cl!l 
nm;t simples directot'ia. de aceúrdo com '' ~~
tad" lei de :3o de ontubt·o. an. 5.• ~Ia~. ~cnuo 
pos5i Yel a. rcvoga~ã.o desta lei, :;;i lôl' auoptalln 
o projec:to que ora pende de deliberação do Se
nado, a commissii:o limita· se a reportM·-se aG 

disposto na. mesm<t lei. art.4", í;t fim::. que pt·o· 
llibc preencher as -ragas que occorrem no 
pessoal. . 

A d.e~p~za com o ;;;atc;·i,tl do t;·iiJH;wl clo.! ' ~':11 
que. pelo r.rt. 28i tlo co:ligo do pro~~;:o crnm
nal. esta Ya a cargo da~ municipalidades. agom. 
e.:t:-u: do nrt. 3• do deereto n. 416 de 22 de 
maio de 1890. deve, neste municipio da C<~P!· 
tal FederaL sel' feita pela Intendencia ~Iuntct
paL com autoriza~ão pr~vía do ministrv da .JUS· 
tiça.. :!endo afinal indemnizo.da. pelo Thesoul'o 
Nacional. Esta despeza e representada 110 _ol'· 
ç-.amento \'igente pela. veL·lJn. de G:õOO~ e 
na. proposta para o orç"'mento futm'? p~r. m~ 

No estudo dos ser•í~os pertinentes a. este cifr-;io. Não convindo que fique ass~m _llllnn· 
ramo da publica admin1stra;:ão faltaram à ~•da semelhanteautoriznção. a commL~"<lO con· 

'.:CO .. mmissa. -o as luzes e esclnreeimentoque lhe signa _])ara esse ser>iço :1. mesma Yet·ba rl~ 
. .deViam ser ministrados no rela.tol'io da. r?.- .6:60G$(JOO. 
-]llil'tição da justiça; porquanto :não foi este. Esta praticamente reconhe<:ida a. in _utilidade 

:Fatê à.-pre.Sente data., enviado <i. secretaria da do cargo de offv:.iaJ ·,mdor da secreta.r1a cb po
,·:<Canla.ra; encontrando-se dest'arteacommis..~o l.icia desta capital, porque os sern~s. que 
·:···.·::·· ' . . 
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pod~ri;\ prestar o respect.iYQ l:nncdoM.río, são 1 ~Hnisterio dos Xeg-ocioo: d:t Instt•uc(-iio Publica, 
d~cmpe~ho.do~ pe~o ~ecret:.\t'tO r:or e::::sa m- Coneios e Telegrapltos }Jam o ~Iínísterio dlL 
zao.propue a L'OffimJ~s:to <t snppre~5<Lo d.e~e lo- .Just.i(;<"l. e Xe~ocios Interiores. E do exame qt1e 
~r t;o pro.iecto ti e reor~~niz?{{lo lh1, _paliei~ do . f~z <lessas rimterias. l.lem como das pondera
Dmt·Jcto Federal. qnc .Ja oíl~receu a <:onsl,le- Ç•Je:õ que lhe occorrer;\m em !ltce de disDosiniJe~ 
1\\(';10 da Camara. constitUCÍO!l<LeS solJre o a>sumpto. a mn.iÓria. 

l\o ;:Jo.te,·ia.I d{' b;-igad(/. policial ~ d~speza, tht con:unis"-"lO re~olvcn adaptar a snppres..<iio 
rom ~ ~a.rda.menw de 1000 pra~, e ~~~a. no <~o ~~1~1110 >ccuntlario entra\lo lJelos cofres <la 
e..'\el'~lcto cot"Tcnt,e, coma (Jtl::tntHL de ,Q);ilKtl'a. Cmao nas f:tculdarles~le clit·eito e nos exter
c:td~. pr-~ça :. ~ntrcta?-to q_ue na. proposta_p:~ra M~ d~1 G~·mna~to K<tciOJi<\l. 
o exerclC!O futuro e pechd<t. a conSth'll<lÇ<LO de Fot ::11n<la. \·enci<lo que a E:;cola ~ormal e 
Jo.l~. o que eleva :\ clespeza resDectiY;J. lle Peda.gogium. i.nstituiç.ü\>5 cons:\~r;\da.s. uma. 
133: G30$ a I 96 :627~000. Xão hast<\ndo O OCC:.\- olil',!CT~unente,;\0 prep;wo clocente elos pt'Oil!s
~iona. l enc.1reeí1m:nt,o de tudo, üeYido à ex- :;ot·~~ primario:- c •~ omm ;to auxilio clestt 
Cf!>;im baixa. do c::tmbin. IJ<'LI'l\ j 1 ;~tillcar t.:io lllC'~ma t'< lu ~:~<.~to protl;:<ional c dt•$Cn\·oh·i
anllt:ld:t olifl'cn•nç~. ,jnl;:a :t commL•.::ão nãn m••nt.• •I •.> llln;!i~tcrio r1nc $C •lco-liê:!o a.o en~\no 
p~j u<.lica.l' e:-te ,;r!rYi~·~ olot:tndo-o com a rph•· dcnwJJI;lJ', ,);•rem :>~.·t· :<lt[li:l'i nrentliola~ c. 
ra do' !lO$ pm· pm•:-n.o qur> pt:H·fhz a :-:omma de o•uu~c;tnintl' llll'tllt'. mnnlid:t ~ pPI<)~ t'l'eltl':'OS 
líl :RJO:;;. rc;tlim.ndo desta m:utcil-a unm r~o· oloJ llltm io-ipio. a fllli'Jn ca l >~.• , natur:Llmtmt,~ . 
nnmia. de 24:81 i :::S.}()(). a :tllt•ihuio;:illoll' pl'•'H'I' ;1o1 Jli' Íill!'l'Í'' g-l~io tl•' 

:-.·o mf'Snl() m:<tct·ini :1. <l~pem. cvm :.L C.wm.• •·n~in•• puloJj,.,,, 
~e·m. fct·ragcm c cumth"<) de -!li t·:nnJI,):,:. 1! flt'•' l~· •.. )JOL' i ~~~~. :l n'rnm i.;,;:i'' · ·le <Y•Il lill'· 
c:t!CUJaf.la.. :t 1 ~0 lfi:u·iOI' 11111' (1111:1. ll.llilntll. Jll itl:toll~ o·f•ltl t1 Y11Tn oJe .<11:1 nl:l iOl'Í:\, rp1a 
em 277:5"27~7;)1). ).fa~ :J.Cúr:11rli~~rlj) r;dC)Illf'Í:tl· ~Í:tlll t'!J f.i l'; lol :l ~ dn llt'•;arncnJO h•oll'l':ll :\ ~ ('(\11• 

mente informada •.le qtu··. u" cx<~t~ ·ici•• cort-en- :i;.:n:•. •;o'·, ~~ J'Plath·a ~ a"' ·l i l't't'~ü~ ~ ··r1·i o;o i~ 
te. (•:<s:t, despcza está ~cn<lo ll:!i r;t ft t•:tl';),o de :td rnn. t'd\·t · icln~ ,. ,·on~t:\llk~ tia .. • tahctla~ pro· 
J8i5-l \liarlos pot• n.nimal. O qW·! intptJI't.a clll- tJC:•~I;<~ pr!fH K<"l\'f'l'll<l. a qH<Jtll. ;t)i:is. ~e C•)ll
Talil~ o excl"dcio n<t :<nrnma •le 20:l:l:!tl~::ll0: c lbt·ir:'t = ~ :uctt•t·il•lo;:i" Jlõlt~l :1.l.1rie 0~ cJ·c, lir.O$ 
~~mo não :pre:-nme maior cncat'L~cimento ,[,_,;: ti(·~(~:::::<a.do~ it ~l.l~teut:1•;:1o •l:t E,;col:t ;\Ot'm<tl 
;;encms c ;;cr-vi<;o3. entende dc\·cr consi;.rnn 1· c Pcola;.:to;:-ilim. a.tú ([Ut! ~~·Jam es~~>; scr\·f.;vs 
-para. r1 fur.uro exerciciu a. me:sm:1, <.lesppza ll· lllll!licipal!suln~. lMl:t ~!la. u·an~lcrcncla im
xad~. para o •·igente. re:tliz:tndo nr•sta c•Jn ~i- nu~<!i:tT;l. :I autot•iol:tde olo Di>'fricto Fe<.let•:tl, 
gn:1ção umn. tliminukii.n de l4:40b)440. h:.;.;rJ fl\lc este ~c hou,-e~· o.:on~tittl ido. 

Aintln no mesmo l ilatel·irt{ f/a l)j·~tr.cclfl 1J~firi•tl .\lt•m <!a~ l;Upprc~"'ie,; j á :tllu • liLI:l~ . :t com-
a commissii.o, int1wmada. da. existencia de tl'es mi,;:;:i.o modifie<L os tt~tf~:t lho~ do go\·ernc em 
enferma.I"ias, sendo: Ulll\1. no qwrtel á rua uc outt'O:> pomo~ c ns modiiicaçõe;; &i.o as se
E>al·isto da Veiga. outro. cm um pt·edio rron- ;;uínteS : 
teirr> ao m<>>=mo quartel c a. tel'(-eim n'l. Cnp:t· :\i\..~ li.tC1tl•!n.des d~ dit·eii.o de S. Paulo e 
mbann., funcciona.ndo em preC.io nlugn.do !\ Retire. t\ com missão julg-a. que em cada uma 
~o <le3:600~ por anno e destinllda a rcce- dsllas se pO<lcm supprimir •~ verh:~ proposta, 

.lr.r as pr-aças a. tacadas de !Jc;-i-be;·i, }lt oprte a va.ra OE premios de que tto:1.l<L o art. ~3 dos 
mppres.•lí.o de::.-t...'1. ultima, t1ma Tez que as pra.- t>eiipect.ivos l'egula.rnentos. e hem asstm as 
~sall"ectnda.s de;:i.;t. mo1estia. podem, sem pre· qtH: alli são pr·opostas em >il·tnde t\o disposto 
Jlli7.o da. efficacia. do seu cura ti;o, ser reco- nos arts. 399, 454 e 283 : 
lhidas aos ho;;pitaes míli tares da Ilha das Co- Con~ider-,mdo as dota.~-iies imlicada.s para. <1.."' 
b!'lls. ou de 1\o-rn·Fl.'ibtJrgo, dest.ina dos ás pra- f<lCUldudes de mcclicina. da &b.üt. e Rio de 
ças do exercito e da armií.<la, que são aftect<t· ,Janeiro. opinou a. commi>=,iio ·que. sem i.l.l
riAs dessa molestia. . . terar condi~ões ~"senciaes ô. r<'.aliztt~'<io uo 
.. X este departamertto do =-.!iuisterio da. Jus- ensino. pedem ser supprimidas as ~onsigna

n_ç-a e dos Negocíos Interiores julga a commis- ~t·~s ilestinn,do.s em cada uma lla.s faculdades 
sao de>"er incluir. em observancia do art. 4" B. r·eferidas : . 
dao citada lei de :10 de 01.1tubro de 1891, a . ru..: l o, p<trn, investigac;õe.s scientifico.s e via-
b~ca-Corpo de Bombeiros-com a consigna- gens tle lentes ao estrangeiro;_ . · . 
çao :pedida em n. 8 do art. ô" aa propo$ta do 2", par-.1 pa.,"lllnento de cluplicattt de venci· 
Tbe~ouro, na. importancia de 700:942,<;300. · mentos. etc. 

· · !tlcnticas suppressões são f~itas na E~co}a 
DIRECTORI--1. n,\. rxSTnr:cç1~-::rt;BucA Pob·teéhnica., onue, alem dis~. •t. comm1ssao 

. Foram tambem objecto de estudo no ·seio 
·aa c-ommissão as dotações propostaS aos di
versos ser\·iços que, em Yirtude da lei n. 23 
lle 30 de outubro de 1891, passam do extiacto 

elilnina a. cou~igna~ão proposta. para ser maR
tido um a..lumno no estrangeir-o. 

Na. Escola de )!inas de Ouro Preto a com
missão conser...-ou para. o secretario os venci
mentos que para o exercício corrente fora.m 
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autorizados nn, lei do a.nno passado. e propõe, reduzindo-a, portanto, de 480:000$000, .Pelo 
na despeza total da União com aquelle e;;ta- modo seguinte : 
belecimento, umt~ reducção de 50:000$, pois a 
tanto monta a somma, com que concorre o Directoria Geral de Estatística 100:0008000 
estado de Minas para a manutenção daquella Soccorros publicas........... 200:000$0{)0 
escola. 1 Assistencia de Alienados. . . . . 50 :000~'000 

:L\ão parece urgente ou ínadia.-el votar-se a i Obras.··· · · · · · · · · · · · · · · • · · · IOO:OOOS'OOO 
consignação proposta na dotaç.-"io da Escola.! Eventuaes · · · • · · · ·- · · · · · · · · 30:C00$()()0 
Nacional tle B~Uas ,~rtes, par<l. a. acquisiç_ão ~ De11ccordo com o seu pt•ogamma da mais 
de . q~Iadros, e.tatua. e outras producç,oes 'severa. economia, sem dezoJ•ganiz;tção do~ 5er-
art1Stlcas. ! viços publicos necessarios ou uteis, tratou a 

Por isso a commi.ssiio suppr·ime-a.. · commlssão de examinar as reducções pr·opo5• 

O Instituto Nacional de ?>fusicn, e 0 Instituto j ta~, e o;;; seus fundamentos ,íustificariY?> e 
Benjamin Consta.nt llOdem sotirer p:•quenas ! y;co~\lc::E·tt pro~~dcntcs os . corte~' r:btt\"01 
redncc;ões em sua. dot..'l.ção n:t pt·opo~ta. No : ,k. 'erl,:,J.~- Soccorros pul1Ltcos -O.na,-e-
primeiro dos institutos as redu~ç ·,es !citas ' E\ encu,Les. 
a.fi'ecU\lll ape1ms as consi;.!lll\~·ü<·s c.testinaüas a. : A primeir~• reducçüoconcerne a sct·vi<:nllm· 
mo\·eis, papel, etc.; no segundo elimimbt• a ! sua m\llll'í.·za. varüwel. cujo custeio e.-;ca11t 
,:;·r!ltificaçli.o especial aos professores. e mttn· · intcil·t\lllcnT.<'. U. pl'eYisão e :~o cu.lculo. A !'e· 
tem-~c a quota con,ignadtt. n1.1 exet·cicio em ducr;iio pt·oposta não tira ao Poi.lct· Ex,~cutiro 
>igor, para a alimenb.1,::to. os mci0s precisos IJaT:J. acudi!• ús exi:rcncitH 

Sensi.-eis retluc,iíes são. sem duYidlt as que inesp~rn.das rlo serv~ço. a~e que o Congt·cs• o 
a commiss1i.o e lcmda 8. · ll.consclhnr ;la~ ru- se rcu_na. •. caso a consJgnaç,to :·~tada se• '"~ote 
bricas-Obra.s--e-EYentuaes. Etrectb·am.ente, . nos pnmeu·os mezes do·exerctero. 
as ta.hellas llogoYemopropoem p~tr~t-Oln•o.s-e A seguncla rzduc;;-.üo. rehttiva à consigna.ç;."io 
- Eventu:\es- do extincto :\Iüustet·io dtt In· . p:u-a-Obt'll.s-ent~nlie :1 commi~sflc, ser' jusw; 
strucç,ão Publicas, Correios e Teillll'rnpllos· n. . pm·qmlilto, na epoca actua.l so dcn.>m set· em
somma lie mil contos, ao pa~so que ú. commis· pt•ellcndüla,: aquellas que Iln·em ina(LiaYeis, 
~o pareceu poô.Siret adiar- constrnC(·0es que, 1 <11!uttrd:tndo-se mel_hores tempos pal\1 ~~rem 
st bem poss..'lm ser reclamada,; por motivos de . etrect,uadt\s asdemrus. 
ordem ele.\·ada, são, wmt"l}-clo, demasiado one- · POl' i:rual julga a commissão perfeit;tmeme 
:osas nesta. ClUttdi'tt de dlflicu}d~tdes, em qu_e, justificada a ter-ceira redncçiio, não sú pcwque 
se . er,contra o Tl!esouro Puollco e o contr1- 1 todai' as dircctoriu.s deste ministerio são dot3· 
bumte em g-eral. i das de co11signação para d~spezas eventuae;. 

E' a:<Sim que a eommis:ffio indica a suppres· 'sendo certo que a rannião ctos tres miniscerios 
são das 'otaçües par<t <1.S olm1.s da Escola NH- ·do Intel'ior. Justiça e Instrueção Publica der~ 
cional ele Bellas Al'tes e das F<\CUldades de tr:LZ€r economia mts despezas desta ordem. 
Direito de S. Pnulo e l'k:ife. redmindo mas ainda pm· lHJ.Yerem sido desligados mui· 
ainda a consignaçito P"'opost t pal'a as obr-as tos serviços ~112_pn.s~•ram a pertencer aos e>· 
-pa 1Iaternidade <I 50:0008, e " destinadt~ a iados e ao DtStl'Jcto Federa,\. 
reparos, p~ntum~. ohras de eomer·mç;1o etc. ; Não pó(le, porém, a oommissão tomtu· por 
tambern a ::>O:OOO$(l0ú 1 ora em considera~ão a elimina~.üo propo5ta 
. As eventua.e:;: a commissão jul"'n oue d\wem ·quantO a rubrica-Dir:ctol'ia Geral de E>!il· 
ser fixadas em 50:0005000. · o • iístiro.-por pertencer esta actualmente M ;.!~-

'· nister•io da Industría., Viaç.ão e Obras Pubh· 
C<JS, como ptescrave a lei citada de 30 de on· 
tubro. 

DffiECTORL\ DOS l"EGOCIOS lXTERIORES 
Qna.nto ã rubrica-Assistencia de Aliena

dos-a com missão procurou ver q uaes as con· 
i\ o exame dos serviços que correm por este 'signaçi\es cuja r~ducr:-J.o deu em resnltado, 

departamenH' faltaram, ta.mbem. á com missão 'na referi(la proposta, a economil\ de 50:0:l0S, 
dados indispensaveis para fa.zer estudo mais; mas niío pôde, ap~za.r dos seus bons desejos. 

· consciencioso e apresenta1• mais saiisfàtorios justificar uma reducção mt<ior de 27:000$, 
resultado~. . ; iica.ncl.o a. verba. propost..1. climin ui da para 

A tabella da· secretaria do interior calculou' 277:640$! ou mais 15;<:>_40$ do_ que ~ ':ot;\d~ 
a.s despezascomosdirersosserviços,quecorrem :para o v1gente exercrc1~, dev:!do ao md~spen~ 

.por esta reparti~o, para 0 exercicio de 1893, . sav:~i augmento na constgnaçao :pt\ra ahmen 
. · ei?-5.867:062$500, mas a proposta do Sr. mi· 1 ta.ç,to . 
. . mstJ.-o da fazenda limitou-a a 5.387:062$500, ! De conformidade, pois, com o que tica el· 
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JIGSID e deduzido, a. commíssiü> formulou e é 
le parecer que seja a<loptado o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta. : 
• .\.rt. 1 . o O Presi<lente da Republíca e auto

dzado a _!lespen~e~. no_exercicio de 1893, pela. 
rep;_u·tiÇ<tO do Mmister1o da Justiça e Negocias 
luter ior·es-, com os servic;os desi"'nados nas 
~iute~ru:tJriças, aquantia de I4.G15:W8$072 
IS>tm thstr· t bmct~ : 

1 d l. Secreta rio.. 
eswal. 5endo G:_OOO$parn. gra- · 

tificnt;ii.o do secreuu·io de 
ministro. c.•mprelten(lidos 
r.oo:lo:; o;< emp1·egadosdos tres 
mini:>tel·ios fundidos no 
acttt:\1 (lei n. 2.3, art. li) .. 

)[att-l·!al da secretaria .•.. •.. . 
2 .. fnsti~a Federal ......... . 
3 .. T ustiç;a. do Distl'icto Fe<le-

l1tl. inclusive 6:600$ pal'a 
in\lemniS<'\{ilO da~ despeza.<s 
Gom o material do Tribu-
nal do .Jury ........... .. 

4. llep<lrtição da Policia da 
Capital Federal. .......... . 

415:400$000 
40:000!!;000 

641:546$000 

519:036$800 

384:8í1$9f:l2 
5. Dili~encias policia.~s e con-
uueç~lo de pr_esos.--. . . ... . 210:000$()00 

6. Briga<la Policinl, reduziclos 
de 24:81 í$ a consignação pe
tlicht pu.ra fardamento, e de 
14:4.01$440 a pedida. parl'L 
forragem, íerragem e cura
tim de 411 cavallos; e sup
pl·imida a consignação ele 
3:600.~ para. aluguel do 
pre<lio que serve de hospi-
ml na Copacclbana ..• - ... • 2.829:8i9~ 

i. Refot·mados da Brigada · 
Policial. .. . . . . . .. .. • • .. .. 30 :305$020 

S. Corpo tle Bombeiros .... ·. 700: 942$300 
9. CasadeDeten~:io..... ..•. 116:500$000 

10. Ca ... <:a tle C~t·rec~ão........ 156:512.)'200 
li '. Junt.l. Commerchl ua Ca-

pital Federal ........... . . 
12. G11arda. :Kaciona.l. .• . •• . •• 

32.: 628$000 
50:000$00'J 

16. Secretaria e Bihliotbecada. 
Faculdade de Direito de S<W 
Paulo. Supprimida. a. con
signação de 6:000$, pedida 
para. os !H'emlos de que 
t1·at.~ o. a.r t . S:! do reg·uJa-
mento cttado . ........ . . .. . 

1 i. Faculdade de Dil•eito do 
Retile. Suppri mida.s a.s se
guinteS con::lig-oa,;:ões : de 
61 :2QOS para aulas prepa
ratorias e de 40: lcQOS pa.t'll. 
o.s ;;mtiftca.ções referült\s 
em o numero . ...... ... . . . 

18. Secl·-~t.·u·i:t e Bibliot.becada 
Fa.cnldade rl1! Direito do 
Recife Suppt'imid.'1. a gm
c~fic:w<lo (te 2:700.$ pa.m o 
porteiro do cur,;o :mnr!XO e 
de G:OOOf; pam os premias 
•lo <'tt. 83 do r~gulamento 
de 2 lle janeiro .......... . 

19. Faculdade de ~Iediein;o do 
R.io de -htneit·o .. . .... . ... . 

20. Secreral'it~. Bil.lliotheca e · 
Labo;':l.torios d;t Facultlade 
de }fedicimt 1lo Rio de .Ja
neiro. Supprirui!las as con
sign:u;•ües, na importaucia, de 
18:00{)$, clestinaclas a pre
mias, investigações scien-
tífica.s e ,·in.gens Je lentes. 
e bem assim a de 3:900$ 
P<~m pa,o-aniento de d upli-
C<tfu de vencimentos . . .. . . 

21. Faculdade de Medicina ela 
Ba.hia ..... .. ..•........• 
Secretaria. bibliotheca e J.a. 
boratorios · da. Faculdade de 
!\-Iedicina da Ba.bia. Suppri
midas as consignações ja in
dicada5 em re1aç.ã.o à Facul· 
dade do Rio de .Janeiro . . . . 

22. Escola. Pol~'technica ..... . 

13. Ajudas de custo a magis.-
t J·adcs . •..•........•.•. • . 

14. ElalJoração do Codigo Ci· 
· Yil (contructo de I~ de ju-

23. Secreta-ria e Bibliotheca da 
Escola Polytechnic-~. Sup
primidas o.s c-onsignações, 
na importanciu, de 24:000$, 
pedidas para premias ao:> 

20:000$000 .. membros do mo.gisterio,via
gens scientiflcas e manu
tenção de um alumno no 

lho de 1890) ... ........ .. . 
15. Faculdade de Direito de 

S. Paulo. Supprimidas as 

2-1:000$0()0 est,'Mlgeiro .• . . ....... .• .• 
24. Esr.ola. de Minas de Ouro 

Preto. Deduzida a quantia 
de 50:000$ corr~pondente 
á contribuição prestada 

consign~çües: de 62: 100$ 
-para aulas 'préparatoria.s, e 
<le 40:000$ _par·a. as gra.titl-
cações de que tratam os 
arts. 399, 454 e 288 do re· 
gul~ento de 2 ~e janeiro 164:400$000 

. pelo estado de Minas e mais 
a de 1:200$ proveniente da 

· reducção dos vencimentos 
do secretario .. .. . ...... .. 

- 381 

60:i00:5000 

164:400$000 

06 :700~000 

:31G:40Q$000 

280: 500;l,'OOO 

3-23:200$000 

2i8: 340$000 
_274:7S0$000 

169:46~'000 

ll3 :660$JQ0 
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250 Escola Nacional de BeUas 
Arte~. Supprimida a eonsio 
g·na,ç.ão de 30:000$ para 
acquisiç-d.o . de quadros, es
tatuetas. etc. - .... o .... - •• 

260 lnstitttto :\aciona.l de Mu
sico.. Reduzida a 1 :000$; a 
consignação pedida. :par a. 
moveis. <l.I'lllarios, etc.. e a 
2:48~ a nedida para pap~l. 
peni!a~ e 'despezas extraor
dina.ria:; .....•.....•.. o • 

:?.i. Instituto Benjamin Con
stant. Supprimida a consi
g-nação de 12:150$para. gm
tificaçiio especial aos pro-
fessores . ........ ~ ......... . 

28. Instituto <los Sllrdos·m.u-
dos .....•.. o• .o •••• •o .••• 

29. Bibliotheca Nacional.. o ••• 

30. Musêo Nacional. •....•... 
31. Estabelecimentos subsidia-

do.> pelo Estado .......... . 
3Z. Pe11sl>es e commissi)es .... . 
33. Subsidio do Presidente da. 

Republica. ................ o 

34. P<lln.cio <la presiclencia d<l. 
Re,IJublica. illuminac:ão e 
ob.1ectos pa,ra expecliente.,. 

35. SUbsidio do Viee-Presi-
llente d<t Republica ...•... 

36. Subsidio dos senadores •..• 
3i. Secretaria do Senado .... o • 

38. Subsidio dos deputados ..• 
39. Secretaria da Camara dos 

Deputaclos-Supprimi(laS a.s 
consignações propostas para 
impressões e encRtlerna.ções 
e p.·ua a acquisi~.ão e lim
peza de moYeis; e estabele
cida a de 3:500$ para. acqui
sição ele li Yros ..... o .... o -

50. ·Ajudas de custo dos sena
dores e deputados. o.... . 

· 41. Pagamento aos serventua
. rios do culto catholico t~ que 

· se refere o ele ereto n. 119 A 
de í de janeiro de 1890 •. -

42. ArchiYo Publico. o ...... .. 

43. lnspectoria Geral de Saude 
dos Portos-Reduzida: 

ai a 90:0008 a consignação pe
dida para·acquisiçil:o, custeio, 
concerto de lanchas, etc .• 
sendo um terço da ímpor
tancia consignada applicado 
ao serviço do porto da Capi
tal Federal e dous terÇI)s M 
serviço dos estados ; 

l!) a 6:000$ a consignação :pe
dida para tnrneeimento de 

.- moveis e cartas de saude ; 

120:520$000 

118:300$000 

151 :100$000 

il :565).:000 
148:700~00 
I GO: 900$000 

00:200~0 
25:000$000 

120:000$000 

c) a 6:000$ a pedidtt para alu
guel de casas para a~ in-
spedorias .......... , .... . 

44 Lazaretos e hospitttes marí-
timos .•.... o •••••••••••• 

45 Sooccorros Publicos ... o •••• 

46 Instituições subsidiadas re
duzido a 5: 000$ o auxilio 
comerlillo á Escola Domes
tica ·de Nossa Senhora do 
Amparo em Pe~ropolis •.... 

47 Assistencia de Alienados, re
duzid(l.: 

a) a 2:000$ a consignao;:ão pe
dicb para a limpezlio e con
s~nraçii:o de moYeis, etc. ,d<t 
repartição ; 

b) l\ li:OOQB ;t pedidtt para mo
TCis e utensilios no Hospí
do Xacional; 

c) a S:OOOs a petlida pam ;t 
COllSCI'\:UÇ'ftO 110 prediO C (lO 
m:tterial rotln.nte ; 

d) a 2:000~ a pedida p;tra 
e r cu tuaé:s no mesmo hospí
cio; 

c) ~. 3; OOOf; a pedi< h IXtr<t mo· 
Yeis e uteruilio3 nus colo-

20:000~00 ni(l.S Conde de ~Icsquitn. e 
S. ]ento; 

~ 3~: 00~000 f) a 3: 000$ a pedit l:qJ~m con-
;)ÜJ :000$000 · sen·ação de prê<hos nas 
2Z5:iOO$OOO mesma-s colonias; 

1.845:000$000 r;) n. 3:000$_<t consignaç-ã_? <les
tinatla a. consermçao do 
matet'Ü\l ftttctuante, idem. 

291 :000$000 

!JO :000$000 

:?40 :ooot,-ooo 
35:820$000 

48 Obra.s, sentlo 120:0008 para 
a c,msignação pedid~t pam 
as obl'a.s que deveriam ser 
executadas pelo extincto Mio 
ni~terio da Justiça; 300:000$ 
IYJr cout<" da. consignação 
pr•>]IOsta. pa.ra o bras <lo ex
tincto Minist~rio do Inte· 
rior, etc. ; 150:000$, por 
conta. da verba pedida para 
obras do Ministerio da 
Instrucção Publica. com o 
seguinte destino: 100:000$, 
repartidamente, para. contí-
nua~.ão, durante o exercício 
dest.'\ lei, das obras da Ma
ternidade do Instituto Ben
jamin . Constant e 50:000$ 
:par(!. reparos e ol)ras de 
conservaç.ã.o de predios q tte 
estavam ao serviço desoe 
ministerio ..... ·o ......... . 

49. Ec~nhmes •• .............. 

408:700il)OG 

92:702&500 
300 : OOO&Xfj 

41 : 000$000 

377; 640$000 

570:000$000 
90:000$1)00 

Ar&. Continuam em vigor, por todo o 
exereicio desta lei, os ns. I, II inclusive o pa-
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1~\g·:·ap 1l0 unico. Ili e I V elo art . 4'· da. ki 
11• 20 'lc 30 (le l.lezemlwo de 1801. 

.\rt. O governador. exting-uindo em obser· 
mncb llest~~ lei o hospital th Copac<•hana a 
serviço Ü<l. brigada polich\1, lll'Ovidendani- em 
m·dem a. serem as Jn'<l.\as •leste corpo, que 
t<l!'em ;tffec1:ulas rlc berihcri, recolhidas :1os 
ho:,pit1.es militares onde são curach1s o.s }wa.ç<lS 
do exercito e arm;td<1. at:1cadas (\;\ mesma 
molcstia. 

Al't. Fica o g·ovcr·no ;u.ttol·i;mclo tt, aln·it' os 
Cl'~tlitos neces5<trios : 

l''. para m<tnter n. E~coht Norm<~.l c o Pe
<l;lg·og·ium, ate que seJam esutS instituições de 
en~ino tr:msfet•idns ao Distl'icto Ferlet'a l. o que 
~e Jit.rú.lt 1go que r>st.cja este Ol'g<Jnízadn ; · 

2'. }l<tl':~ pagar os ot·•lcnatlos do;: :pro!<c~s
'')re~ •lo~ g~·mn<!..~io~ c dos cnr.;;os annex~ á~ 
F:wnlü:ule.; •.le Dit·eitn ([C S. Paulo e , 10 Hl\· 
cite. emq uanto nii.o l'ol·em <tpl·oveit.~([,l' · ·~ ~eus 
;er\·i·:os em qua.lqnl:'!r ramo tlo ser•: :ü Jlll
lilko federal, estadonl ou municipaL 

S:1h tlõl:> s~~sües. 1:3 rlejnllw 1le l8!:l2.
Jlo•·"~~ n,m·ns. -L-: i te e /)iticiC'I.-·1l·istirlc., 
.llt~i•r.-Lr:~po{(lo ele Bll1fvic~.-Sc>:o•·iwJ l':~i
,.,,.-De,;Jr!li'ÍO Rii)~:';·(}.-F. Sotli·d (\'Of.ei pel<t 
éousct·nwão tios cursos annexos c dos g·)'m
mt~io~) .-.llmeida Soul(ei,·a. 

PROPOSTA DO G01'E1\XO 

Al'L 2:' O Presirlente ela Republica e :1lÜO· 
riz:ulo pur:1. despemler yelas repartiçi"Jes rio 
,\linistm·io da Justíçn, e Negocias Intt:ll'iores e 
rom os sel'viços designa(los nas seguintes l' n
b1·icas a c1uantia de 25.ül9:91ü$'.212. ;1. saber: 

Interior- sendo : 

10. Pa,o-amento aos ~erventua.
l'ios tlo culto cMholico u. 
se rerere o 'lecreto n- I I 9 

q,ue de 7 <te janeiro de 1890-
l L Dil•ectorht Ge1·al de Esta.-

tistica .... __ . ....... _. __ .• 
12. Arclüvo Pnhlico ...•. __ .. 
13. Inspectoda Gmtl de Sautlc 

do~ Portos ... _ .... ___ .... 
14. ~~aretos e hospitae~ ma-

rttllllos. __ .......... _ ... . 
15. SocCOlTOS publico~. -.... . 
IG. Instit\lições subsirliarhts. _ 
11. Assistencia de Alienados .. 
1::\. Obras ................. .. 
l!l. EYenhHtes .............. _ 

Imtrucç·iío pulJliC<t- sendo: 

l . Secrrtnr ia de E~tado ... _ .. 
2. Faculcbde de Direito de 

S. Paulo .•.........•. __ _ 
3. Secl·et;lri<t e Biblior,heca •.ht 

F:1.Ct1ltla.tle ele Direito de 
S. Paulo .. _ ...... · ....... . 

4. Faculdade tle Direito llo 
Recife ...... , ............ . 

5. SecretJ.ri<t e BibliotLieca dt1 
Facnldade do Recife ...... 

a. Faculdn.cle de ~Iedicina tlo 
Rio de Janeiro ......... . 

i. Secretaria, llibliotltera. e 
l<l.borni:J>rio lla Faculdade ,je 
l\!edicim. (lo Rio de .Jttneiro. 

S. Fact\l>.lacle ele :1\Iellicina ela 
B.,'l,hi~ .............. ·-··- .. . 

9. Secreta.ria. bibliotheca. c 
lc\hOl'lL to r los da. Faculdade 
de )feelicin a da Baltia .. .. 

1. subsidio ao Presidente da 
ltepublica. ............... . 

lO. Escoht Polyteclmica- .... . 
li . Secretaria e bibliotheca. rht 

Escol'l. Polyteclmic:.t ...... _ 
120:000$000 12. E~co\(1. de Minas lle O aro 

Preto ..•.•. ·-- ... -•. -.. . 2. De$peza com o pala.cio do 13. E,;cola. Normal. .. _-- ... _ 
Presidente da Republica, 
inclusive ílluminação e 
o1Jjectos para o expediente 
rla. secl'etaria ............ . 

il. Subsiclio ao Vice-Presidente 

14. Pctlagogium ........... .. 
15. Primeiro externato do GY· 

mna~io Nacional.. _ . __ ~ . 
20:000$000 10. Segundo externato do Gy

mnasio Na.ciomtl. . . . • • . . 
17. E5cola Nacional ele Bellas 

Artes ............. - ..•.• 
18. ln$tituto Nacional de 1\Iu-

:>ic:.t .•••••. : ••••••••••••• 
10. Instituto Ben,jn.min Con-

~tant .... _ ............. . 
20. Instituto dos Snrdos-Mu-

do5. _ ...•......•.. -.•... 

da Republica.!.-... .... . 3G:OOO))OOO 
4. Subsidio dos senadores .. -. 567:000$000 
5. Secratalõia do Sens.do. • . • . . 22-'5: 7008000 
r,, Su bshlio elos deputados.. • . 1 . 845: 000;5000 
7. Secretaria da. Camara elos -

D€putatlos ..... _...... .. •. 203:000$000 
~. Ajudas de custo aos sena· 

dores e deputados ....... . 
9 · Secret.;.wia de Estado .•••... 

90:000$000 21. Bibliotheca Nacional. .... 
li2:3".W$000 1 22. 1lít1:!êo Nacional __ . _ •. _ .. 

383" 

300:000$000• 

!42:180!':000· 
35:820~000· 

42G: 700$000 

02: 702.~'500. 
300:000!:;000 

4G:OOOsOOO· 
:~54 : M0$000 
300:000$000 
~0:000~00 

5. :)f\i; OG2:';.'500· 

192:4'50$000 

206: 500.~00 

GC:700$000· 

265:600$000 

69:400$000 

:31():400$000 

:302:400$000 

32:3: 20~000 

300:240:';000 
Zi-1: 780$000 

193:4G0$00D· 

I 04:860$000 
1:32:lô0$00D 
4G:2Õ0$000 

117: 890$000 

18:?-:490$000· 

150:5208000 

121:300$000 

163:250$000 

71:565$0()()-
148:700$000 
160:900$000 
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23. 
24. 
25. 

correio Geral. ........... 4.856:882$?00 j Lembron esta ~ommissão: I•, qu~ s~ja ad. 
Telegrapllos ...........•. 5.084:439$500 I optado unt tercetro typo de representÃl.\ila na 
Estabelecimentos sub si- Eutop<L e na America., 3.ttendendo·se its cmHli· 
diados pelo Estado....... 90:200$000 ções de Yida. de cada. paiz independente tln.cate. 

26. 
2i. 
28. 

Pensões e com missões. . . • 25:000$000 ' goria <lo ministro tlcre(li ta do; 2' ,que fa.-,-u.m ~·· 
O bras . . • • . . • . . . . . . • . . . . 500: OOO;j,X)OO te do I o typo, com a represent;tç,iío de ~4: 000.~ 
E\'en tua~s . . . . . . . . . . . . . . 200: 000.'$000 os ~;stados Unidos da A merle;t 1lo NOl'te. Cltile 

Repttlllic;t Argentina, Gmn-Brétanh11, Fmn1·a' 
Allemanha e <t ltalla; 3·. que fa~:am lXI.r~ 

14.847:487$000 (lo 2" typo, com 2.0:00Js. o ::lfexico, L'ru-
guay, Portuga.l, Russia, Austria c Hespanha; 

.Justiça sendo: 

1 . Secretuia de Estado. . . . 
2 .. Justi~.a Fedem! ......... . 
3. .Justi<;a elo Districto Fe-

der<tl .....•..•.•...... 

4\ q11e fa~m.m parr.e do 3" typo, com L5:000S, 
Venezuela, P~rü. Bolivia. Parog-m1.y. ~11i>sa 
e Bel"Íca · 5' q_ue se C!·eem consulados em 

l02:970sOOO Rom:, Vigo e ~1ilão; 6", que se wansfir:t para 
(i4l ::)46~00 OdesSll. o consulndo de S. Pebrslmrgo ; 7". que 

se eshtbeleça uma verba para organisru;Ito de 
i)J2:4:3USOOO um systema de despeza do Br·azil na. Europ:t, 
:'l84: Si; ~992 senclo de í :000~ para cada uma das le;:(a~~ 4. Repartiçfi.o ue policia ..... 

5. Diligendas Policiaes e con-
dnc<;ão de presos....... 2IO:OOOS000 

de Pa.r.z c Lond1·es, e de 3:5oo;:; p<tmtJ,dc 
Rom:L 

6. Brigada lJOticial •.•.•..•. 2.8í2:697$'í00 
7. Retormados dn. Brigada· 

Conc:orrhmdo com as idé.'1S apre;;ent.vli~ 
pel11 commis.<>ão de diplomacia, pen;;a. em.te· 
t<tnLo, a t..'Oll'Hnissilo de Otf,:amento que as (!f.j· 
pezas de publiddade podem eontlnww :1. ser 
feitas como ate boje pela verba. -Extraordina
rias no exteriol'- mudando:se apenus o sy;;.. 
tema. 

Policial. ........ · ... . 
8. Casa de Detenção ...... . 
9. Casa de Correcçi.i.o ....•. ·. 

10 .. Jnnm. Comrnercial. •..... · 
11. Guarda. Kacional ....... . 
12. Obras ...•.•....•........ 
13. Eventuaes .•....•.....•.. 
14. Ajudas de custo ......... . 
15. Codigo CiviL. .......... . 

ll6: 500$000 
156:512.<)200 
32:6288000 
50:000$000 

120;000$000 
2o:ooosooo 
20: OOOi;OOO 
24:000$000 

Sem tlel'conhecer as vantagens qm tle 
futuro po~sam tr:tzer· os consulados tle ~Iili(o e 
Rom:~ .• julga a ceommiss1i.o dever adiar es>r> 
crea.~ã.o. att~nta;: a:< condiçõ:s aet.mtes 'lo -ur

______ garnento d;~. Republica, <\ n~cessidade ü:1 mai> 
5.38õ~366$il2 rigorosa e(:onomia, e ao pequeno. r·endimento 

I 
que possam nctua.lmente prod nzn' ta e;; con· 

------ sula.dos. 
A clas;:ificação das despezas de represen· 

ta,-ão pelM leg-ações 1oi ligeiramente alterada, 
a vista de justas ponderações exlX)stas pelo 

N.87-I89-2 

Fixa a despe::a do M:i1ú·terio das Reiaçüe..~ 
Exl~··iof·es lla;·a o a7tno de 1893. 

ministro d<L pasta. 
Quanto i1 Ie~aç,ã.o da Santa-Sé. jnl;§Oil ~ 

ma.ioria da conimissão dever restabelecei-a. 
co11tra o voto do rela.t01' e do Sr. Demetrio 

. ,. . . Ribeiro. que julgou inutil aquella le:;-ac-Ju 
. A commtsS<ta de orçamento, ten.do exatn~- ex· ui d<t Constituiç:.ão Fe ieral, que separou 
~do-a propost11. Qo gover~o . ouvtdo ~ rn1- completamente il Igreji\ do Estado. Recmhe· 
mstro das rela~es exteru~re~. 0 ~u·ector cenrlo este a soberania absoluta. e int\üirel 
g~ral da secret~r1ae a comm.1ssao ~e d!J?l?ma;- do &J.nto padre; em materia espirit>Jal, sobre 
eta_e trat~dos, e de parecer que S~Ja suJelta ~I os ca.tholicos brazil.eiros, e não tendo o llap:l 
delib~raçaC! da CamiLra dos Srs. Deputado~ sobe1·ania alguma temporal, p2nsarn cs 
o proJeCto mfra. I membros da. cotnmls.;ão supracitt1.dos ser 

Julgou a commi~o não dever~azeralte~ação impossi~el qualquer coofiícto en~rP. as ,luas 
alguma nas rubrrea.s 1•, 3•, 4•, ::>', 6• e ,. da sob!;!ramas pela Cümpleta auseuc1a de reJa· 
proposta por julgal-as sufficientemente aqui- ções. A maioria da. commissão entendeu d~ 
nhOOda.s. . J modo contrart~ e opinou _IJclo restn.belee<· 
. Qua.uto-ã rubrica 2'-Legações e consulados i mento da legaçao da Santa Sé. 
-pareceu â. commis;.>ã.o serem aproveit.'L v eis 'i Com as modificações acima justificadas, codu· 

·algumas medidas propostas pela commiS!Jão seg-uiu a commi~o reduzir a proposta o 
·.de diplom. acia, que acarretam diminuição de l governo, sem de..'10rganisar serviço a.!gulll 
,.d~; I como se verá da . ' 
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"rr'abella explicativa da rubrica 2• do orça
mento da despeza do Ministerio das Re
lações Exteriores para o exercício de 
1893. 

Parag·uay: 
Como na pro-

posta ...... . 
Suissa : 
Ministro ...... . 
2° secretario .. . 

LEGAÇÕES E CONSULADOS 

':Estados Unidos da America do Norte: Consulado geral 
de 2a classe 
em Genebra .. Como na pro-

posta ....... . 
Mexico: 

Ministro ...... . 
• 2° secretario .. . 
:Expediente ... .. 

Republica Ar
gentimi : 

:Como na pro-
po3ta ........ 

Venezuela : 
Ministro ..... . 
·2o secretario .. . 
Consulado em 

Caracas .... . 
. Expediente ... . 

:Perú: 

'Ministro ..... . 
· 2° secretario .. . 
·Consu1 geral de 

za classe em 
Jquitos ..... . 

· 2 vice-consules 
iExpediente da 

legação e dos 
consulados de 
Iquitos e Li-
Jna ....... .. 

:Chile: 
·Como na pro-

posta ...... . 
Bolívia: 
Ministro ..... . 
'2" secretario .. . 
·Consulado ge-

ral de 2• clas
se em Santa 
Cruz de la 
Siera .•..... 

Exp2diente .... 

Republica Ori
ental do Uru
guay: 

Como na pro-
posta ...... . 

Camara V. III 

26:000$000 
5:000$000 

500$000 

20:000$000 
5:000$000 

8:000$000 
1:000$000 

20:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

1:200$000 

20:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
1:000$000 

71:000$000 Expediente .... 

Grau-Bretanha: 
Como na pro-

31 :500$000 posta .• · .... · 
França: 
Como na pro-

posta ...... . 
64: 100$000 Portugal : 

34:000$000 

42:200$000 

Ministro ...... . 
lo e 2° secreta-

tarios ...... . 
Consul em Lis-

boa .•....... 
Dito no Porto.' . 
Expediente ..... 

Al~emariha : 
Como na pro-

posta ...... . 
Russia: 
Ministro .....•. 
2• secretario .. 
Consul em Odes-

sa ......... . 
Expediente .•.. 

Austria-Hungria.: 
Como na pro-

posta ...... . 
47:000$000 Belgica : 

Ministro ..... . 
2° secretario .. . 
Consul em An-

tuerpia .... . 
Expediente ... . 

Santa Sé: 
36:000$000 Ministro ...... . zo secretario .. . 

Expediente ... . 

Halia: 
Como na pro-

68 : I 00$000 posta. .. .... 

20:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
1:000$000 

26:000$000 

. ll : 000$000 

12:000$000 
8:000$000 
2:000$000 

26:000~000 
5:000$000 

8:000$000 
1:000$000 

20:000$000 
5:000$000 

12:000$000 
1:000$000 

26:000$000 
5:000$000 

500$000 

385 

41:000$000 

36:000$000 

78:000$000 

87:500$000 

59:000$000 

71 : 500$000 

40:000$000 

42:200$000 

38:000$000 

31:500$000 

63:000$000 
oi9 
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Hespanha: 
Ministro • ... .. . 
2° secretario . . 
Consulado d e 

Barcdona .. . 
Dito em Vigo .. 
Expediente .... 
Dito do consula-

do de Tene
rife .. .. 

26:000$000 
5: 000$000 

10:000$000 
8:000$000 
1:500$000 

400$000 

Consulado geral de 2• classe 
em Rotterdam... . . . . . . . . . . 

Dito dito em Copenhague .. .. . 
Expediente do consulado da 

Suecia e Noruega ... .. . .. . . 
Dito de dito em S. Tho.naz.: . 
Dito de dito em Tanger . .. .. . 

50:900$000 

10:500$000 
10:500$000 

500$000 
500$000 

1:300$000 
--....... ~-

1.055:800$000 

Parece, ].lois, á commissão de orQamento 
que deve ser convertido em lei o seguinte 

PROJEÇTO 

O Congresso Nacional decreta: 
. .A.rt. l. o E' o Presidente da Re1mblica auto

l'J S~do a despender pela repartição do Minis
ter~o das Relações Exteriores, com os ser viços 
des1gnados nas seguintes verbas, a .sonima de 
1.639:800$000 . 

A saber : 
1. Secretaria de Estaclo,moeda 

do paiz ... .. -..... .. .. . . . . 184:000$000 
2 . Legações e consulados, ao 

cambio de 27 d. por 1$000 . . 1 . 055 :800$000 
3 . Empregados em disponibili- · 

da~e, moeda do paiz. . ... . 60:000$000 
4. AJudas de custo, ao cambio · 

as · íl,os Estados Unidos da America do Norte, 
Chile, Republica Argentina, Urug·uay, Grã
Bretanha, França, Allemanha e Italia, com . 
24:000$; de 2• classe, as do Mexico,Paraguay, 
Portllgal, Russia, Austria, Hespanha e Santa. 
Sé, com 20:000$; de 3• classe,as de Venezuela, · 
Perú, Bolívia, Suissa e Belgica, com a quan
tia de 15:000$000. 

I. Fica creado ·um consulado em Vigo; · 
ou.troem Caracas, e transferido para Odessa 
o de S. Petersburgo. 

II. Continu(1m em vigor as disposições dos 
ns. II, III e IV do art. 5" da lei n. 26, de 30 ele 
dezembro de 189 1. · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con-
tr:ario. · 

Sala das commissões, 18 de julho de 1892. --:
!Jfo?·aes Ban·os.-Ar·istides Maia, relator.
Leopolclo de Bulhões.-F. Soúr·e.- Leite Oíti. 
cica,, - Demetrio Ribeiro. - Almeida Nogueira, . 
-Severino Vieira. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 3.0 O Presidente . da Republrca é au
torisa<io para despender . pela repartição do 
Ministerio das Relações Exteriores, com os 
ser viços . designados nas seguintes verbas , a 
somma de 1. 658:725$00:!. · 

A saber : 

l. Secretaria de Estado, moeda 
do paiz. · . . , .... . .. . .. . 184:000$000 

2 . Legações e consul(1dos, ao 
cambio de 27 dinheiros 
esterlinos por l$000... . 1. 074:725$000 

3. Empregados em disponibili-
. dade, moeda do paiz.... 60:000$000 
4 . Ajudas de custo, ao cambio 

de 27 dinheiros ester li
nos por I, 000 .......... de 27 d . por 1 .. 000. .... .... l00:000$0QO 

5. Extraordinarios no exte- 5. Extraordinarias no exte-
rior, idem idem ...... . 

100:000$000 

60:000$000 rior, sendo 6:000$ para des-
pezas de publicidade em 
Pariz, 6:000$ para o mesmo 
fim em Lon(lres, 3:000$ em 
Roma e 3:000$ na Belgica, 
ao cambio de 27 d . por 
1$000 ...... .. ' . .. . ...... . 

6 . Extraordinarios no interior 
moeda do paiz ......... . .. . . .' 

7 . Com_missão de limites, ao 
cambw de 27 çl. . por 1$000' .. 

60:000$000 

10:000$000 

170:000$000 
--.........---.---
} .. 639: 800$000 

A_!t. 2 . o Independente da cateo·oria da le
gaçao e da do ministro, serão as 

0

diversas le
gações divididas em tres classes., conforme as 
ctespeZ(1S &\e representação,senclo: ele 1 a classe, 

6. Ditas no interior, moeda do 
paiz ... .... . ....... _ . .. . 

7. Commissão de. limites, ao 
cambio ele 27 dinheiros 
esterlinos por 1$000 . ... 

10 :000$000 

170 :_ 000$000 

l . 658 : 725$000 . 

O ~R. PRESIDENTE designa · para amanhã a 
segum~e ordem do dia : 

Vot:·lção das seguintes materias: 
Do parecer n. 21 A,approvando as eleições 

realisadas. no estado do Rio Grande do Norte e 
r econhecendo deputado o Sr. Augusto Severo 
de Albuquerque Maranhão, com voto em se
parado no sentido de ~erem annulladas as 
mesmas \0\leições (discussão unica) ; 
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Do parecer n. 27, deste anuo, concedendo §§ 2' e 3' do regulamento mandado observar 
licença. ao Sr. deputado Francisco Corrêa Fer- por decreto n. 8338, de 17 de dezembro de 
reira Rabello para tra.tar ele sua saucle (dis- 1881 (I a discussão) ; 
cussão unica) ; Do projecto n. 21, deste anuo, isentando 

Do projecto n. 52, des~e anno, regulando « dos direitos de importação e expediente todo 
concessão de aps::~ntadoria aos funccioi1arios o materin.l e mecanismo destinados ú. cou
publicos, de accordo com o a.rt. 75 dct Consti~ strucção ela. Fabrica ele Tecirlos Paulista, na 
tnição Federal (1 • discussão); comarca de Olinda, estado ele Perna.mbnco 

no projecto n. 43, deste anno, a.utorisanclo (!"discussão); 
a abertum elo credito supplementar necessario Do proj€cto n. 53, concedendo isenção de 
para pagamento do augmento de vencimentos· direitos de importação, excepto o de expe
ao3 telegraphistas de la, 2a e 3·• classe da Re- di ente, p!J,ra os matel'iaes destinados á illumi
partição Geral eles Te1egraphos, de confor- nação de Piracicaba, em s_ Paulo, con~ra
mii!lade com a lei n'. 26, ele 30 ele dezembro cta.da por Luiz Vicente de Souza Queiroz 
de 1891 (1• discus3ão) ; (1" clio-cussão); . 

Do projecto n. 55, deste anuo, autorisàndo Do parec2r n. 28, destJ anno, indeferindo a 
a despeza, no exercício corrente, da qua.ntia petição dos commerciantes e industriaes do . 
de 486:215$ par<"1. acquisição e adaptação de Rio de Jm1eiro contra o imposto elo fumo, 
·um 1wedio pa.ra o quartel do regimento de creaclo pela lei ' n. 25, de 30 de dezembro de 
cavallaria da Brigada Policütl, para díligen- 1891 (discussão müca) ; . 
cias policiaes e para varias obras no qua.rtel Do projecto n. 29 A, de 1891, (do Senado) 
da rua dos Barbonos ( za discussão) ; determinando que o magistrado qu2- for apo-

Do projecto n. 22;;i, approvando, na parte s,ehtado em conformidade da Constituição e 
que compete a.o Pqt-l'er Legislativo, o contr_a- leis vigentes tem direito desde Jogo á per
cto celebrado em 3 ele fevereiro ele 1877 entre cepção elos vencimentos que lhe competirem 
o ministerio do imperio do extincto regimen (1" discussão). 
e o Dr. Paulino Franklin do Amaral (Barão 2• parte (ás 3 horas ou antes)-Continuação 
ele Caninclé), para o a.Jarga.mento e prolon- dà 3• dh~cussãn do projecto n. 23 B, fixando as 
gamento da rua. de Gonçalves Dias, clescle a forças ele terra para o anno de 1893 ; 

·rua da Prainha .até ao largo da Mãi do Bispo, Continuação da discussã·J do projecLo n. 42, 
em frente ao mar ( 3" discussão) ; .cleste anno, autorisando o governo a emittir 

Do projecto n. 44, deste <.umo, autorisando até 100 000:000$ emapolices ele 200$ a 1:000$ 
o governo a conceder permissão á. Companhia · pa.m emprestimos ás emprezas inclustriaes 
Mogyana de Estradas de Ferro para construir exi:stelÜ''S na Republicc1 ; 

. uma linha ferrej:t dupla da estaÇé'io da Ressaca 2' discmsão do projecto n. 72, deste anno, 
ao porto de Stmitos ( 2• discussão) ; · fix<"1.ndo a força naval para o anno de 1893. 

l)o projecto :n. 50, deste anno, autorisanclo 1 a discussão do projecto 11. 70, isentando . de 
o governo a conceder seis mezes ele licença, clireitos de .importação e expediente todo o 
com os respectivos vencimentos, ao Dr:. Ma- material e macllinismos destinados ú. con
noel da Silva Mafra, juiz do Tribunal Civil e strucção da fabrica ele tecidos cl<" Compa
Grimi·na.l, para tratar de sua saude (di-;cussão nhia Manutactora Fluminense, situada em 
unica) ; Nitheroy, no estado do Rio de Janeiro, e 

Do projecto n. 46 A, dando proviclencias manda restituir os direitos por ventura co
sobre as promoções de 7 de janeiro de 1890 brados ; 
(2° discussão) ; 2' discussão do projecto n. 26, clec1a.rando 

Do prqjecto n. 57 A, deste anno, prohibindo sem eífeito os decretos de 8 e 26 ele dezembro 
a concessão de honras militares do official de çle 1890, que aposentaram os Dr·s. Cincinato 
terra ou mar a qualquer cidadão braz;ileiro e Pinto da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar 
dando outras providencias (I a discussão) ; nos cargos de secretario e sub-secretario da. 

Do projecto n. 16 A, de 1891, julgando Faculdade de Medicina · da Bahia e reintegra
digno ele R2r tomado em consideração o pro- dos os mesmos funccionarios ; 
jecto n. 16, deste anno, cr<;Jando o logar de· 1" discussão do peojecto n. 24, deste anno, 
conferente para as substancias chimicas.nas determinando que o imposto do fumo só será 
alfandegas de Ja e 2a ordens (I"" discussão); cobrado pela União, elos estados que não esti-

Do pro_;ecto n. 68, reduzindo a um só os ·verem organisados; 
quadros de officiaes creados pelo regulamento Continuação ela 2a discussão elo projeeto 
de) 6 ele janeiro ele 1874 (art. 232) e pelo cle- 1 n. 28, ref~rmando o p1l_1110 geral do orça.mento 
ereto n. 8, 'ele 21 de novembro de 1889, com a · da R.epub11ca e determma11do o modo de ar
denominação de «Quadro extranumerario » ga,nisar as leis d_a receita e despeza. publicas; 
(I• discussão) ; 3" discussão do projecto n. 247 A, do Se-

Do projecto n. 59, concedendo á Companhia nado, crea.nclo uma escola de mac'linistas no 
Piscatoria Sul-Arnerica.na os favores elo art. 3° estado elo Par[t ; 
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2" discussão do projecto n. 41, autorisando 
'O governo a conceder á Companhia Fabril In
dustrial e Constructora os mesmos favóres 
~oncedidos á Companhia Industrial de Cal e 
Marmores de Carandahy, hoje Companhia 
Progresso Industrial ele Caranclahy; 

la discussão do projecto n. 38 A, deste 
anno, autorisando o governo a despender a 
quantia de 250:0009 com a acquisição de um 
predio onde funccione o Tribunal .clo Jury 
desta capital; 

2• discussão do projecto n -i A, .do Senado, 
de 1892, dando direito aos secretarias da 
Córte de Appellação e do Tribunal Civil e Cri
minal ela Capital Federal a perceber custas 
quando trabalharem como escrivães; 

I• discussão do projecto n. 71. de 1892. 
isentando de direitos de importação os mat:;
riaes específicos necessarios para a construc
ção e installação elo Collegio Americano de 
Taubaté, no estado de S. Paulo e de propri
ô.ade ele J. L. Kenecly. 

l a discussão do projecto 11. 69' de 1892, 
autorisando o governo a conceder a José Au
gusto Vieira e outros a construcção, uso e 
goso, dúrante 30 annos, de uma estrada de 
ferro de Sapopemba á ilha do Governador, 
medeante certos favores. 

Discussão unica dos seg·uintes projectos: 
N. 62, concedendo a · D. Thereza Florentina 

de Cantalice,irmã do capitão de fragata Fran
cisco Flaviano de Cantalice, morto no naufra
gio do couraçado Solimões, uma pensão equi
valente ao meio soldo daquella patente,segundo 
a tabella actual ; 

N. 60, transferindo para Maria Eurídice de 
Araujo Neves a, pensão de 2 1$700 mensaes,que 
percebia sua fallecicla mãi, Carolina Leopol
dina ele Araujo Neves ; 

N. 54, concedendo a D.I-Ienriqueta Ccwneiro 
de Mendonça Fa.ure, vi uva do De. Antiocho 
dos Santos Faure, uma pensão mensal de 
200$000; . 

N. 244, elo anno passado, elevando a 50$ 
mensaes a pensão de 7$500, que,inelependente 
de meio soldo, percebe D. Josepha Mattos Pi
nho de Castilho ; 

N. 253, autorisando o governo a mandar 
pagar o meio soldo vencido e por vencer a 
D. :Maria Joaquina de Albuquerque, viuvaélo 
capitfi.o Laurindo José da Silveira, D. Rita de 
Cassia Soares, viuva do capitão João Antonio 
Soares, e D. Isa.bel 1-Ioffmann, mãi elo alferes 
Henrique Hoffmann ; 

N. 61, revertendo a D. Herundina Maria 
Ferreira Cavalcanti o meio soldo e pensão que 
percebia sua mãi D. Virgínia Zenandes Fer
reira, viuva do major do exercito Pedro Af
fonso Ferreira. 

Discussão unica elo projecto n. 67, conce
dendo licença, por um anno, s~m vericimen-

tos, ao Dr. S"bastião José Spinola de Athayde' 
medico do exercito ; 

Do parecer n. 145, resolvendo sobre a peti:
ção de Joaquim Alves Ferreira da Gama e sua 
mulher, reconhecendo a incompetencia doPo
der Legisla ti v o para, fazer nomeações ; 

Do projecto n. 237, de 1891, relevando a 
prescripção do tempo decorrido desde 14 ue 
dezembro de 1869 a 29 de agosto ele 1877, a 
D. Carolina Luiza de O li v eira Pereira Pinto 
para o fim ele poder re~eber o meio soldo cor
respondente áquelle tempo. 

Levanta-se a se:;são ás 2 e 3r4 horas da 
tarde. 

48" SESSÃO El\I 19 DE JULHO DE 1892 

P1·esidenciu do S1·s. Joao L opes (1° vice
presidente) e 'Bernardino ele Campos 

Ao meio-dia procede-se á chamada á qual 
respondem os Srs. João Lopes, Antonio Aze
redo, Athaycle Juliior, Paula Guimarães, Carlos 
Campos, Uchôa Rodrigues, Indio do Brazil, 
Cantão, Pedro Chermont, Matta Bacellar, 
Augusto l\fontenegro, Costa Ro1rigues, Ro
drigues Fernandes, Henrique de Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, 
Pires Ferreira,.- Martinho Rodrigues, Bezerril, 
Frederico Borges, José Bevilaqua, Gonçalo de 
Lagos,i<Nascimento, Almino Affonso, Amorim 
Garcia, Epik'tcio, Pedro Americo, Couto. Car
taxo, Sá. Andrade, Tolentino de Carvalho, 
Gonçalves Ferreira, José Mariano, Joaquim 
Pernambuco, Juvencio ele Aguiar, André 
Oa,valcanti, Raymundo Bandeira, João de 
Siqueira, João Vieira, Luiz de Andrade, Es
pírito Santo, Bellarmino Carneiro, Theophilo 
elos Santos, Oiticica, Corrêa de Araujo, Vieira 
Malta, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Le
andro Maciel, Felisbello Freire,Paulo Argollo, 
Tosta, Za.ma. Garcia Pires, Marcolino Moura, 
Severino Vieira, Santos Pereira, Milton, Fran
cisco Sodré, Dionysio Cerqueira, Leovigilclo 
Filgueiras, Barão de S. Marcos, Sebastião 
Landulpho, Horacio Costa, Novaes Mello, 
Fonseca Hermes. Urbano Marcondes, Oliveira 
Pinto, Joaquim Breves, Virgilio Pessoa, França 
Carvalho. Baptista da Motta, Fróes da Cruz, 
Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Furquim \Verneck, 
Vinhaes, Thomaz. Delfino, Antonio Olyntho, 
Pacifico Mascarenhas, Gabriel ele Magalhães, 
Chagas Lobato, Al Jxandre Stockler, Francisco 
Veiga, Lamounier, Dutra Nicacio, Manoel 
Fulgencio, Aristides Maia, Carlos das Cha,gas , 
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Domingos Rocha, Costa Mashado, Domingos 
Porto, Palleta, Ferreirn, Pires, João Luiz, 
Bernardino ele Campos, Glicerio, Cesario Motta 
Junior, Moraes Barros, Lopes Chaves, Carva
lhal, Mursa, Alfredo Ellis , Moreira da Silva, 
Almeida Nogueira, Julio de Mesquita, Bra
zilio dos Santos, Fleury Curado, Leopoldo ele 
BU:lõl1es, Alves ele Castro, Urbano Gouveia, 
Caetano de Albuquerque, Bellarmino de 
Mendonça , Marciano ele Magalhães, Eduardo 
Gonçalves, Fernando Simas, Schimidt, Pe
reira da Costa , Alcides Lima e Cassiano do 
Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam ele comparecer com causa partici-: 

pacla os Srs . Viotti. João ele A vellar, J usti · 
niano de Serpa, José A velino, Miguel Castro, 
Retumba, Meira de Vasconcellos, Pontes de 
Miranda, Augusto de Freitas, Seabra, Arthur 
Rios, Fonseca e Silva, Manhães Barreto, Vi
riato de Medeiros, Jacques Ourique,Mayrink, 
Jesuíno de Albuquerque, Baclaró, Leonel Fi
lho, Matta Machado; Alvaro Botelho, Gon
çalves Chaves, Americo Luz, Corrêa Rahello, 
Gonçalves Ramos, Ferreira Rabello, Adolpho 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continúa, a 3' discussão do projecto n. 23 B. 
fixando as forças de terra para o anno de 
1893. 

Vem á mesa, é lida, apoiacla e enviada á 
commissão de marinha. e guerm a seguinte 

E m.enda cw projecto de (ixaçito de (o j·ças 

Ficam dispensados ele concurso os <~djuntos 
do serviço sanitario do exercito que tenham 
mais de dous annos .de serviço effectivo pre
stado com zelo e proficiencia. 

Fica reduzido o numero ele medicas adjun
tos de 74 a 60 e augmentados os vencimentos 
de todos os adjuntos (medicas e pharmaceu
ticos) a 200$ mensaes. sendo dons terços de 
ordenado e um . terço de gratificação pj·o 
labore, podendo ser~lhes concedida licença 
para tratamento de saude sem perda .do 
cargo. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1892.
Dionysio Cej·queira.-Paula Guimanies. 

Gordo, Angelo Pinheiro, Carlos Garcia, Ru· 0 Sr. Cantão_ Sr. presidente, no 
bião Junior, Lauro Müller, Lacerda Couti- tempo em que vigorava 0 systema parla
nho, Demetrio Ribeiro e Menna Barreto. mentar, 0 8 projectos· de forç-.a de mar e terra, 

Deixam ele comparece{ sem causa os Srs. assim como dos orçamentos e c\e creditas 
Casimira Junior, Rosa e Silva. Annibal então eram considerados como medidas de 
Falcão, Pereira ele Lyra, Vilht Viçosa, confiança, tornava-se ampla a discussão na 
Prisco Paraiso,Nilo Peçanlm,Cyrillo de Lemos, qual se tratava de politica geral, e essa dis
Alberto Brandão, Luiz Murat, Figueireclo,João cussão tinha por fim apreci:w-se a confiança 
Pinheiro, Jacob da Paixão , Ferreira Brandão, que o ministerio inspirava á Camara dos 
Costa Senna, Monteiro da Silva, Martinho Srs. Deputados. 
Prado, Domingos ele Moraes, Paulino Carlos , No systema pelo qual actualmente nos reg·e· 
Costa Junior, Cíncinato Braga, Victorino Mon- mos essa pratica não é admissivel; entretanto 
teiro, Julio de Castilhgs, . Borges de Medeiro~, tenho visto que, quer na za discussão, quer 
Assis Brazil, ThomazFlores, Homero Baptista, mesmo nesta 3> discussão do projecto de for
Rocha Osorio e Fernando Abbott. ças, tem sido posto realmente em pratica o 

E' lida e sem debate approvada a acta da systema parlamentar. porquanto quasi todos 
sessão antecedente. os oradores que nella tomaram parte pouco 

ou muito pouco disseram relativamente ao 
Achando-se na ante- sala o Sr. Euclides projecto e occuparam-se ela politica geral 

Malta, depn-tado eleito e reconhecido pelo 
estado das Alagóas, O Sr. presidente convida O SR. JoAQUIM PERNAMBuco-E da politiett 
os Srs. 3° e 4° secretarias a. r eceber o mesmo dos estados. 
senhor, o qual, sendo introduzido no recinto , O SR. CANTÃo·- E, como muito bem disse o 
presta,junto á mesa, o respectivo compromisso nobre deputado, da política elos estados, com 
regimental. a qual nada.temos. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE- Não havendo munero 
·para se votar as ma terias indicadas na 
l a parte da ordem do dia, passarei á discussão 
das materias da za parte, devendo-se voltar, 
logo qne haj a, numero, ávotação das materias 
indicadas na I" parte da ordem do dia. 

O SR. JOAQUIM PERNAi\iBUCO- Apoiado. (Ho; 
um apa-.-te. ) 

O SR. CANTÃo- Não digo que todos os ora
dores que teem tomado parte no debat-e te
nham assim procedido; porém; a maior parte 
delles o teem .feito, teem se occupado mais da 
pólitica geral da União e da politica elos esta
dos, do que propriamente do projectq de 
forças, o que aliás é contrario ao regimen 
pre~idencial que nos r ege. 
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Entendia que o systemaparlamentar estava 
extincto; nms, infelizmente, vejo que não está. 

Não seguirei, porém, esst\ marcha, e vou 
limitar-me a pedir uma simples explicação á 
illustradt1 commisstlo de mn,rinlm e guerra. 
porque entendo, e sempre entendi, que uma 
lei não eleve conter uma clisposiç~ão que não 
possa ser executada na pratica. 

Em um artigo elo projecto esttt disposto que 
· as praças do exercito que termina.rem o seu 
tempo de serviço. terão uma certa qua.ntidacle 
de ter:renos nas colonias do Estt1do, creio 
que mil e tl\nto l\res. 

Primeiramente, quizel'a que '" illnstre com
missii.o me dissesse si esta clisposiçilo ele lei, 
que aliüs 6 antiga, vem já desde os tempos da 
monarcllia, tem sido cumprida, si com efft>ito 
as praças que teem obtido a sua. excusa do 
FerYiço militar , teem sido cont~mpladas com 
essa clot.:1.ção que a lei lhes prometteu. 

Em segundo logar, qnizera que a illustre 
commissão m'3 dissesse si nas colonias milita
res, que devem ter um certo p~r-imetro, de
vem ter uma ced;,'t parcella ele terras marca
das e delimitadas, ha effectiv:unente <1. suffi
ciente quantidade de terreno para se dar 
a essas peaças que obtiverem a sua excusa. 

Esta minha pergunta parece-me não ser 
in opportmm, porquanto, como V. Ex. sabe, 
pela nossa Constituição, as terras devolutas 
ficaram p2.rtencendo aos estados , e por isso os 
poderes da União não póJem dispor della,s. 
E' verdade que pela . mesma consr,itnição fbi 
exceptuacla uma certa Qnantichule. de terri
torio destinado a fortificações, fortalezas de 
defeza do paiz nas suas fronteiras Si com 
effeito <>s colonias militares teem territorio 
~nfficiente para q11e sejn. cumprida a l~i de 
forças nesta parte, isto e, territorio sufficiente 
para se dar a c:acla praÇtc que c<1 ncluir o !'eu 
tempo de ser viço o teneno que o projecto 
marca,, bem e.stá; ·votar•ei pelo projecto, por 
que assim verei que a lei será cumprida. 
Mas si nessa colonia niio lla terras sufficientes 
para se dar a todas as praças que obtiverem 
a sua excusa, para que consignar na lei ele 
forças esta clisposiçilo 1 

E' uma simples pt•omessa., que não será 
cumpricL1. 

Senhm'es, tem-se dito e repetido muitís
simas vezes, que estamos em um systema em 
que devemos viver ás clt\ras, dizr.r a verdade 
á nação, ao povo. E desde que essa disposição 
não , pócle ser cumprida, para que havemos ele 
continuar a fazer promessas illusorias aos 
que veem offerecer voluntariamente os seus 
serviços á patrüt, muitas vezes com esperança 
de obter a realisação de taes promessas, donde 
para o futuro poderão timr os meios ele sub
sistencitt para si e pC\m sua família. 

0 SR. CARVALHAL - Apoittclo. 

O SR. CANTÃo-Senhores, permitta a ca
mara que o diga mesmo que isto é pouco de
coroso para nós e para o governo. 

0 SR. CARYALHAL-Apoiado. 
O SR . BEZERRIL-Mas felismente caminha

mos para a lei do sorteio . 
O SR. CANTÃo-Mas, emquanto nilo es" 

tamos com a lei do sorteio,nilo devemos fazer 
promessas enganadoras j á áquelles que vo
luntariamente offerecem o seu sangue· para 
defesa da patria. 

O SR. BE~ERRIL-Esses são muito poucos 
e p:tra elles lm terras 11as colonias. (1'?·o
c?.nt-se outros apctrtes. 

O SR. CANTÃo-Pois se lJOuve esses abusos, 
que o nobre deputado aponta, de venderem 
elles a cidadãos estrang·eiros a porção d·e 
territorlo que llles é concedi,~a, razão demais 
para que não consignemos na lei de forças 
essa disposição. 

0 SR. CAETANO DE ALBUQUERQUE-JS80 JliiO 
era abuso, era tl'ansmi:::são de propriedade. 

O SR. CANTÃo- Si · não era vel'dadeiro 
abuso , era r ea lmente uma inconveniencia 
fazer passar ao domínio estrangeiro parte 
do territorio nacional. 

Sr. president~, não é esta a primeira vez 
que me levanto p:lra combater esta dispo
sição; já no tempo do imperio por mais de 
uma vez o fiz e hei de sempre faze.l-o quando 
vir no projecto de forças de terra consignada 
tal disposição, que ahi não deve figurar, por 
que, ou ella não é exequivel, ou então traz 
inconvenientes, entre outros, aquelle que 
acaba. de apontar o nobre deputado pelo 
Ceará. 

Aguardarei as informações da honrada com
missão de marinha e guerra, declarando clesde 
já que me pronuncio, como aliás me tenho 
pronunciado s2mpre, contl'a esta disposição 
ela lei de torças ele terra. (Muito vem, muito 
bem.) 

O SR. PRESIDENTID - Havendo oradores in
scripto.l para a discussão deste projecto, que 
está collocado na 2' parte da ordem do dia, e 
estandc, ausentes esses oradores, me parece 
que a mesa, não· deve encerrar desde já a 
discussão. · 

Assim, declaro a discussão adiada , e pas
sa-se á discussão das ma teria~ que se seguem 
na ordem do dia tt este peoj ecto. 

E' annunciada a continuação elo projecto 
n. 42, deste anno, autorisando o goYerno a· 
emittir até 100.0000:000$ em apolices de 200$ 
a 1:000$ para emprestimos ás emprezas indu
steiaes existentes na Republica ; 

Continua a discussão do art. ]0 , 
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o Sr. Oiticica - Ha fundada. espe-
1-au~a de que. desta vez, o paiz ser-á. livre de 
u~1 rr1·o ümesto da J?arle dol; seus legislado· 
res: o proj\Cto está morto pelo substitutivo e 
~>te. esporo. matal-o-ba o patriotismo da. ca
lll<tl'<l, avi~ado com 11. discussiio. 
o stt h~tittlti YO uemascal'OU o projecto e vei u 

p:'os:u• que. o ponto pr~n.cipal exigiúo, p~l~s 
prop<t:;:tndt~tas dos auxthos, nt1. tampanoa mt
riad:1. é' sustentada com a maior tenaci!la(!e na 
imprPn~:-, e perante o ;!OYerno, e o empresti
mo de capit<~es rei to pelo gowrno pttru. em
pre;;t;u•-lhes. sejtt co1~0- ror. ÍIJ!.l10~Hlo-se-ll!es 
mesmo tod:ts as con<hçues poS$1 ve1s l' desr.J a
reis Lle !!afll.ntia. a que eUes su.bem de ante
m~o nü.o po(let· dar cnm].wimento. 

Quando chegar o tempo \lo 11ag.:une11to.C'lle~ 
ttlJer<10 ;tclm,t· meio de chunar de uuvn. ;;ri tar 
pel:J. salva~iio pul!lica. e u.lcanç;J.l' intlltlt• l'e
c:eios de cOI!flagT<W<iO no animo dos que govet·
nam, p;wa salvat· os seus int~;;resses, ~i elles 
aindz> estiver2m com ns c::wtas n;t m~o e não 
as houveJ'effi passado a oukos mais ingc
nuo~. 

Con\•em niio cahiL• r:. o laço, não set· enga
nado no Jogo. e e por isto que volto i1 ttilmmt 
pat"J responder aos discursos elos Srs. S:.Jmpaio 
Ferraz e Alcindo Guanabara. 

O nobre dl~putado ])el<\ capita-l feclcrar ceu
surou·o lJOr não ter a.nalysado o Pt'Ojecto,nem 
(liscutido ;t mensagem; h;\ de descul]lar-llle 
dizer-lhe C!lle o que esta.Ya em discussão er;t 
o parecer da com missão e ibi e;;.te apr-ecia.do. 
J. mensagem ueveri:J. ter diStl.ltitlo a commis
·~"io de tazenda, Si fOS$8 contraria a idea. 

O ~R- PR.tSlDE:"\TE- Ha,vendo numero. peço 
ao nobre cleputado que interrompa. o s~u dis
curso ate á conclusiio dtt vot.:'lç:_to da~ rua terias 
indic~.das n:J. l" P<1.rte da ordem do dia.. 

PRI~IEIH.A. PARTE DA ORDE~I DO DIA 

YOT.\ÇÃO DAS lr.\.TERL\.S.~ El"CEltR.\.DAS 

(Os,-_ Be,•nctl'Clino de Cmnl)OS <ICCtijiC~ (I ca:lei
''C', da ,,j·csic/encia.) 

E' annnnciada a votação do p:t.recer-n. 21 A 
approvMdo as eleiç.ões realiS<1.(Ia.s no estado 
do Rio Gratrde do Norte e reconl1eeBndo depn
tado o Sr. Augusto -SeYero ele Albuquerque 
~Iaranhão, com -voto em separado IIJ? _semt~o 
de serem annuladas as mesmas eleu;oes (dis
cu~J:o unica). 

O SR .. JoX.ODE SIQUEIR.:\. (pela o1·dcm) requer 
pre1€rencia na votacão parao voto em sepnra· 

·do, ofl'erecido pelo Sr. Milton no pa.tecer 
n. 21 A. -

Consultada, a camara. não approva a prefe
rencia pedida. 

E' a.nnuncia.da. a votaçã.o do parecer n. 21A. 

o Sn. Jos:E nt-\.RI.\:;'0 (pe~a o•·rb•l)-1ratan
d?-:Se. antes de tudo, de um:t questão de prin
Clplos, tra.tmulo-se de firmar uma interpreta
ção da. lei eleitoral, me animo <\ pedir a V. Ex. 
que consulte i~ c:1sa si c:on vem que a YOta
ç~lo do p;~recer ll. 21 :\ s~ja nominal. 

Em seguich~ é po>to a votos e r~jeitat!o, por-
6:?-eontm 48 votos, opareeel· n. 21 A, conclu
indo pela. <llJPrOH1<.~io d;Js elekr.es re<~lisadas 
no e.~wdo do n:ió (iJ•a.mle do ?\orte e llelo re
conhecimento do ciLladio )uTgusto Severo de 
Albuquerque ~f<~mnltiin. 

Em seg-nídl\ L: J;Ost:~ ;l, 'oto;; e appNvada a 
$eguinr.c <·OrlClnsã" <ln voto l'HL sep~r.vl<). o:ffe
retillo peh St·, ~!ilton ao par·ecer 11. 21 .·\: 

Que ~e.ia declar~1d:L uulh a J•lc.fc;~o 1t que, 
par;J, <lqmt:HJo no Cnng:t·esso ?\i\dunnl pelo es
tutlo üo Rio Gmmle elo Xorte, pro,~!den-se a 
:!2 tle maio tlo anno I:Ol'L';•ntt•, P $e ma 11de pro
ce<let· :'t ontt';t, de roJ11i.Jt·mi,bde com o ad. 46 
Li<~_ ciwtla ld de 2G üe janeiro llo mesmo 
anno. 

Vot<\<;ãfl do par.-cet• n _ 27. conccclenclo li
c~nÇ<1. ao Sr. deputado Franci&:o Co!'re<L Fer
r,~im l~<tlJetLo. 

E' post'J a Yotos e approvado o s2gninte 

PARECER ;:o;. 27-1892 

A' commisslio ele }Jetiç·âo e poderes foi en
viado o t•equel·imeuto em que o Sr. tleputado 
Francisco Cm•rea Ferreím llitbe!ID pede li
cenc(l. a esta, Camnr..t p<W1t ;wsentar-~e da ca
pi ta.!, a. fim 'le tratai' de . SU<\ ~ude. 

O motivo alleg;ulo está perfeit;\mente com
p!'OYaJlo por attesta.do medico ; 11elo q\te a 
commissão 6 de parecer que seja concedida a 
lic~n~·a pedida~ 

Vomção do projceto n. 52, deste unno, re
gulando a concessão lle ;tposentudoria aos 
í'unc.:ionarias publicas, ele accordo com o 
art. 75 da ConsLituição Federal {1' discussão); 

E' posto a votos e adopta<lo IJaro. passar á 
2" discussão o seguinte 

PROJECTO :'\'. 52--1892 

o Congresso Nacional decreta : 
Àt't _ 1. n Desde :t da;ta, da presen"ie lei é o 

Poder Executivo uutorisado <1 conc~der, de 
conformid~lde cotu o art. i5 da Cottstituição 
Federal, a.pcs~nladoria aos i'mlccioao.rios pu
blicas que a elht tiverem tlireito, ele accerdo 
com o disposto nn mesma lei. . 

Art. z_ • Aos funccionarios comprehendidos 
no artigo :mtecedente só poder:J. ser. dada a 
~tposentadoria, provada a su!l' lll':":thdez ~r 
inspecção de S!l,ude em que seJam J_ul~·<ulos m
capazes de continuar no excrctclO dos seu.s 
cargos. 
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Art. 3.~ ~ii~ sera concedida a.posentadoria · Art. 2.• Revogam-se as di~posiç5es em con
aos ftmccJoua.rws que contarem m~nos de lO trario. 
annos de effectivo serviço publico. . . . 

Paragrapho unico. A aposentadoria e dada o SR;· Ai'ollRE '?A>AL~ ..... Z'\Tl (pela o~dem) r~-
com as v<~.ntagens do cargo que o tunccionario flUe: (hs~~n~de 11~terstrmo pam o projecto cu
esteja exercendo h<1 dous amlOS, e os que não tra.r em~ drscussao. 
tiverem este tempo de serviço só poderão ser e~ff:ultada., a camara concede a dispen!:l 
aposentados com o ordenado do cargo an- P E' ·llt 1 · d~ •• - d · to terior. a1 1 u em ""' ~ vo<.<~.çao o proJec n. 55 .. 

Art. 4. o Ao í'unccional'io que tiver 30 deste anno._ <tutorts;ndo adesp9ez.0~. no ex~rclei~ 
annos de serviço compete aposentadoria com c?r:_rente, da ql~an.w. de 486:-~~~ po.t·a acqru. 
ordenado por inteiro. S!çao e ad3:11taçao de um pred~o :para. o ~llltll'· 

Aos que tiverem m<ÜS de 10 e menos de 30 te! ~~ regimen~o. de _cavall~r.w. da. l3l'JgMa 
annos compete aposentadoria com m•denado ~o1:cral, ~l'-ra chllgencJ<es poliCJacs c ptmt Ya· 
proprocionai ao tempo que lhes corre;.pon<ffi ~;~:; ?~ra: ~lo. quartel da rua dos B<tmbono> 
na razão Lle 1/30• pari'~ por anno. (- dJ~ctu.LO), · 

Art. 5.' O flmcciontt.rio que eontar- mais de . O SR. ~'IORAES BARROS (pel,t onlc111) ell-
30 armas de etfectiYo serviço tem direita ;~o tende, que a onle1n natural d:~. vottw;lo ([elia 
respecti.YO ordenado e mais 5 'f~ da. !.n-atili- ser t\ seguinte; de-via de ser votl.do em ]lri· 
cação correspondente por ttllllO quo excoder meiro logar O ]li'Ojecto da commiss:io de orç::
daquelle tempo. mento e em segundo logar o substitutivo a 

.Art. 6.• Ptwa os etfeitos desw. lei. não se elle o:!Terecido que ~onsigna verba :pam con·· 
considera tempo de exerci cio o de licenças e ce1•to do quurtell.la rua Estado de Stt one se
de en!ermidades que se prolongtlelll por mais gundo esüí intorruado, e casa aluga.d<~;' e cr8 
de sets mezes. que o autor da emenda esqueceu-se de que 

Art. 7.• O funccionario. <cposentado cousi· quem faz bemfeitorias em predio tüheio perde 
dera-se incompo:civel paro qualquer funcção o feito (;-iso). Emsegrmdo logar elle reduz& 
public:ct retribuída pelos coí'1·es lla "UniftO; e, >erba ].Jara. deligencia.s püliciaes de modo ta.l 
quando acceíte emprego ou commissão esta.- que deixa a policia desta cidade de mitos in· 
doal com vencimentos, perde:rd. ipso facto· o teiramente atadas, sem recursos :pam prevê1· 
vencimento da aposentadoria. as necessidades doJ serviço. ·· 

_Art .. 8. •. Os funccionarios já ttposent.:<tdos :por Nestas condições, si fosse necessarlo reque-
lel antel'!Or não tem direito ás vantagens reria a S. Ex. que se seguisse l~ ordem natu
consigmdas nest(l.. ral; isto_ e que se ;otasse em primeiro logar o 

_Arti. 9.• São excluídos das dis]losições desta projecto da com.m.issão e depois o snhstltu· 
ler os funccionarios cuja aposentadOl'ia é regu. ti-vo. 
lada em lei esrecíal, como os magistàdos por- o Sn. PRESIDE:\TE _o art. 164 Llo nosso 
fessore;; e milit~res de terrtt e ·mll.r. regimento diz o seguinte na soluçilo dà> 

A:t. lO. Revogam-se as dispo~iç.ões em con- emendns: terá.:~ ]}l'iorid:J.de as suppressi1•as; e 
trarw. qu.tndo se trat."tr de ·clesp~zo.s se porit pt·l· 

Votaçlí.o do projecto n. 43, deste anno, au- meiro a votos as 1nais restrictivas. 
torisando a abertur<:l. do credito supplemen-
ta.r nec~-sal'io para pagamento do au""mento Eu, portanto sou forçado a por a votos. em 
de >encimentos aos telegraplústa.s de l", 2• e primeiro logar. o substitutivo apr-çsenfudo <lQ 
3" classes da Rel?artição Geral dos Telearaphos, parecer da commissão porquanto do seu teor se 
de conformiclade com a lei n. 26 de 30 de de- infere que elle ê mais restricto quanto a deo-
zembro de 1891 (i" discussão); pezas. 

E' -posto a voto; e adaptado para passar á O SR. :MoRAES BARROs-Sujeito-me :i. deli-
2a discussão o se-guinte beração de V. Ex:. 

PR03ECTO N. 43-1892 

. O Congresso Nacionaí decreta: 
Art. 1.• Fica. o governo autor~sado a 

abr_ir desde ja cradito ~upplemental' neces
sano, para occol:'rer as despeza.s com o 
:pagamento do augmento de vencimentos a 

· que teem direito os telegraphistas de 1•, 2• e 
·_·Sl' classes,da Repartição Geral dos Telegraphos, 

de· conformidade com a lei n.. 2ti de 30 de de· 
. .zembro de 1891. :: 

O SR. PRESIDE:\'TE-Si a camara entenrler 
que deve a.cceitar o parecer (\a commissão que 
foi impresso e distribuido e que acaba de ~er 
lido. e não substitutivo, o que ella tem a fa· 
zer e votar contra o substitutivo e depois ap-· 
:provar o parecer da commissão. 

A mesa, por força da disposição 1'eg:imental 
não tem remedio sinão submetter a votos e:m 
primeiro logar o :s11bstii.utivo. 

O SR. Fo:-;;sE:CA HER.\IES (pela ordem) Sr. 
presidente, algumas das verbas consigrn:tda> 
no substitutivo estão pel:'feitamente de accordo 
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com algumas das consignadas no pa.r:~cer da 
commis:>ão, e. pot· isso, si foos ?. possível, 
l'equere1·ia a \'.Ex. q\te se fize.~;.e a -vota~.ão 
por prtrtes. 
o Sn. OlTlClCA- Se estão de a.ccordo não lla 

ueces~íúade de Yotação :por 1:m.rtes. 
O Sr.. PP.ESIDEXTE-A vot:t~;.lo n~o póde ser 

feiüt por partes, Sftlvo si o substitutivo fosse 
apre~en tado em :trtigos ou p:wu,gl~LlJltos. 

YozE.~- Nem lta. necessidade. 
E' posto o. votos e rejcitatlo o sul!.9titutivo 

uliet'l"C!Llo pelo Sr. Fonseca Hermes. ao lll'O· 
jecto n. õ.'i. 

Silo ~nccessi \':l.ffiente :posto:-: a votos c :•ppro
rl\dO$ os scgnintl'S artigo;; tio }>r·ojeeto n. 5:). 

Art. 1.• Fica o Poder Executivo autori7~1•l•) 
~ des1Jencler no exercido c-ol'rentc a, qu:wtia 
ue ()U:ltrocentM e oitentt e :>eis COiltOS dnzen· 
i~ e quinze mill'eis (486:215$) sendo 275:000 . ._ 
com acquisição e adaptaç,ão (le nm p 1-eclio. 
que si1•m pa.t'll. qmU'tel elo regimento ele c:t,
ralhri:\ dn. brifr:\da policial ; 200:000$ com u, 
ruoriea-Diíig~ncia.~ policir:c~- e J I :215$ t~'l!ll 
encan:~mento e obras nece:o.sa.ria< pa.rn. o es· 
ceamento d<ts agua.s pluviaes no quartel da 
ru;o do~ Barbonos. 

An. 2.' Ficam revogada::: :l~ disposições em 
contrario. 

0 SR. )!OR,\ES BARROS (j>ef.'' o;·dC•ll) r equer
Uk-petlE:\ de interstício pa.m o prvjecto entt·ar
:tmanhti em 3" di:scuS&tO. 

Consultada, :\ Camara condede :t. (li~pensn. 
(lellidn .. 

E' Munciada n. votação do projecto N. 225 
de IS})I, r'PPl'O\ando, n.n. parte que compete 
ao Poder Legislativo, o contracto celelm\do 
em 3 de fevereil'O de 1877 entre o ministerio 
do imperio do extincto regimen e o Dr. Pau
tino Fl'atll•lin do Amaral ( B3.l"d.O tle Canindé ), 
para o alargamento e prolongamento da rll:\ 
•le Gouçal ves Dias. desde a. rua. da PrainiJa. 
a;te no 11.rgo da. Mãe do Bispo, em rre11te ao 
mar ( 3• discussão). 

0 SR. THO].L\7. DELFI);O (pele! O!'dC;'I -Lero
bt•o ~V. Ex. q\le apresentei em tem:po um 
l'equerimento para que este projecto ibsse 
enYiarlo a commíssuo de constituiç:ilo.legislaçiio 
e justiç:a. visto tratar-se de um cont'racto feito 
entre o antigo Ministerio do Imperio e um 
particular ,o qu.a.l para ter >alidade carecia d~ 
approvaçã.o do Poder Legislativo do Im.perio. 

A Ga.mal'a elos Deputados do lmperio ap
provou o contracto e o Senado ~ieitou ~ niio 
havendo por isso razão para. tra.zel-o M Poder 
legislativo da Republica, elle e de todo in
eoo~titucional. E' por essa. razão que apre
$entei e lembro o meu requerimento. 
-o SR. PR.ESIDE~'TE-A mes"- iem conheci

C:.·o:~~ V, Ill 

mento do requerimento do nobre depu tado, e· 
ia !;ll bmettel-cJ á Yotaç.iio. 

O Sr: . VIi'i!!AES (pekl ol'àem.)-Existindo na 
commissão de olms tmblicas um projecto im- .. 
}lOrtõlnthssimo ~Obl'e melhoramentos de uma 
p:.rte ltest.1. cu. pit.1.l, })eÇ:o a V. Ex. que consulte 
<\ Camam ~ohre .~i consente que se.ia adiada a. 
\'Otaçü.o deste pr·u,jecto. sendo elle remettido à. 
com missão de oht·as publicas. P<U'<~ di:\r parecer 
~'On,jnm.:t<tmente :lO projecw :1 que me referi. 

O Sa. PRESIDE~TE-NTio pzy.:::;o ;t~eitar o re-· 
q nrrimento do nobt-,_: úeputatlo J.'Orque niio se 
p:':de propol' o adi:mtento d:t tli"<:u:>:•âo na O<:· 
C:\$hio ti:\ vot.aç,ão. 

Alem •li!=so o nobre c.lepuimlo pel~ C1.pita! 
Fc.tct-a.l o St·. Thom:u Deltina,it rt•quer~u quo · 
('~te pt'Cijt>ct.o lin.<e ~HYimlo :i. commk'>fLO •le 
col:::<titui•;i'io, l <•;:i;la~,-.l:o e justiç:L <lt: _ r~ccordo
c.l lll o toe:,rimcnto. no curso llit <liseu~.<:w. 

A npproYar~i.o de:-te requerimento. impor· 
t.1ndo adinmt;nto Jn rece que satisHrrá aos in-· 
t nitos do nobre <l~putndo q•Je :1c:tbn. •lc !iLII:l.l', 
m:t$ eu nii.o pos~o acceit:tr neste momento o .. 
reC)ueriment<, de :t~.liarnento de S. Ex· , Lll'O· 
po~to no momento d;t YOtaçito. 

O SR. AXTO:'\ln Or.Y:-.'Tli'l (,Jaü' onlom)
Sr. pt•esidanle, peço licença :t Y ~ Ex . pa-ra 
n~.o me eonlot•rn<'t' com :t (lec1sao d:t mes.'t 
S\tbmettendo tt votat,ii.o o req·uerimemo do·. 
SI'. deput.lclo ]J2la Capic.ü Fettcral, . ma.u- · 
dando que o prQjettu que se cli:;cut~ s~J;t en~ 
.\ittclo ~l commis::.ão de lcgi:::lar;àl) e JUStJ~{\, 
. A prolJI'i::l. mcs<t P~ouheceu q~e ess~ t-eq ue

t•nnento import.;.t adia.men_!-0 <1:1. dtscu~!'li.tO. Or-.t, 
b~tt:..\ndo-sa tle 3i (liscns..."<tO, que est<t esgo
t:tda. se 1oso;e a.ppronl.do o l'equerimento do· 
noln•e depuiado, quand.o o projeeto ...-olta.~-se da 
commissi\o ter-se-bia de abrir sobre eUe nmn. 
r1uart..'t discussão, o que ê contrario ao regi- · 
mento. 

0 SR. PRESIDEXTE-Seü'uudo a. i nterpre- · 
t~r;~o dada habitualmente - ao regi:nento. se 
enten(le que requerimentos des~1. n;ttureza. sus
pendem ~peu:ts :\ (liscnssft.O. (.4tJoiados.) 

Portanto s-e fLil' a.IJprovado o requc~·imen_!o 
do nobra deputado, entende-~ c1ue a chseussao 
fi~ su:•pensa. e não encerrt1.d:J. . 

E' lJOsto a votos e a.ppl'ovado o requcrime11to 
elo S1·. Thomaz Delfino. requerendo que o pr_?· · 
,j ecto 11 • 22.5. >á <Í. co~ missão de. constituiçao ·. 
(le Iegislaçii.o e JUstiça, para mterpor pa
recet•. 

Vota<:ão do projecto n. 44, deste a·n.no.! au:-· 
toriznndo o governo a ronceder permtssao a. . 
éommnhia. Mogya.na de Estradas de Ferro 
pará construi!• uma linha terrea dupla. ~ 
est.'t~'io da Res.."lle& ao porto de Santos (21 dts-· 
cussüo). 

50 
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São successivamente postos a votos e appro- j Em seguida. é posta a votos e app~or<J.Jla a 
vados os :;eguiutes ru·tigos do · se,Q-u)nte emenda dos sr.,.. Rubiã.o -lUlliOL' e 

· · Julio de Mesquita: 

PROJECTO N. 44 
«Fica o governo ign<J.lmente auto1·isailo a 

conceder Permissão U, Companhia Pa\.llistt de 
Vias FerTeas e Fluviaes a. prolong:~r a sua 

. . . . linha ferrea. da estação de .Ju11dially ttté a.o 
AYt. l . ' FlCa ~ P.,?d~r Execut1v? autonmdo porto de S. SelJastiiío, llo estado de S. P<tulo, 

a conceder ~rm1ssa.o a Companlna ])~ogyana I pttssando pela capital !lo Jllesmo est;t.do, >em 
~e Estradas de . Fen·o para constrmr uma onus algum partt os cofres pnblicos. )) 
li!tha dupla. <l.e bitOli1 de um metr·o,. da esta- Votação do .projecto ü. 50, d~ l~\l2, au
çao da Res>:o.c-1. ou outro ponto mat3 conve- tori"amlo o ·•ol'erno a conceder ~1s hl~7J~ ue 
nientB de sua actut<llinha ao port,o de Santo~. lice;ça com os respectivos Yencimeutos. ;\Q 

_§ l." A companllii.l. não ter;~ dir·eit<~ de pe- Dr . .\Ia;toel da SiiHt Uafr:.t. ,jniz !ln 1'rilmuo.l 
d1r, em !empo alg-,J.lm. gamntm ~~e _JUros on ch·il c Criminn.l, p;wa tmt<w !ltl su~ :sautle 
outros 1aYores do governo da l.:mao para n (•li.<cussão l.lllica.). 
linha ferro?a. Ol'tt conce.:tida.. E' posto a voto:S e appl'0\':\1\n o ~·~~uini.e 

§ 2. o Si a linha. ora. coneedida pet·correr 
zono.s pr·i Yi leg-iadas ele o n tras estmtlas de /erro, 
11ão IJ <)det~i receber ou ltesembt1rcar p:J.Ss.Lg-ei· 
l'Os ou merca~orias, ~:olmtndo frete. sr~h·o 
accorclo com<~ compu.nlüv.. ou compo.n\tins pt-L· 
vilegi<tdas. 

§ 3." Fica m~rcado o 11razo de qu<ttro nn· 
nos. rla un.t~. da presente lei, pa1~t con.Jusiio 
de toda a liniM. 

Art- 2. '' ReYog'tl. rn-~e as disposiçües em con· 
traria. 

E' a.nnunciadn. a votação da emendu. otrera
cid<t pelos Srs. Rubião Junior e Julio de ~Ies
quita ao p~jecto 11, -4-4, deste anuo. 

O SR. AXTO?\IO ÜLY:'i:T!iO (pelrl ordem)- Sr. 
pr<>sidente, p~rece-me que esta !'-mend<t não 
:poderá ter cabim~:nto neste projecto, visto 
como constitue um projecto u.parte. 

.A. commíssii.o de obras publicas, depois de 
aturado estudo, elaborou o projecto que foi· 
apresentado ; entretanto, a emenda. foi apre
sentada em 2" discussão, sem que a commissiio 
tive.se conhecimento della. Penso, pois, que 
a emenda deve se1· separacla e voltar á com
mi&;iio. 

O Cottgl'!'S~o Nacionn.lresnl nl : 

:\ rt, 1 . " Fica o ,zo nt•no n.tnorisatlo o. eon
ccrlet• seis m~ze:;: de 1ic~u~1. :.o Dr.1tanoel tla 
SilYn )htl'l'<l, j11iz t\o Trihnmtl CiYil e Criminnl, 
com os respecti\'O:> ,·cncimento~. pam tmcar 
de sun ~o.ucle onclc lhe convier. 

A1·t. z." l{evogam-se a~ rlisposio;õe.s em con
trtu•io. 

E' nnnuncirv\:~ u >"oUiç;.i.o do pro.iecto n. 46 .l, 
llo mmo pn,sado. dn.ndo pro,·iuencias 'ohre as 
p1·omoçõe:S de 'i ele janeiro de 1890. 

0 SR. BELUmii:\0 DE ;\lE:\DOXÇA (tlda 
OJ'(lem) 1•eque:· pre1erencia m\ YOÜ\çiio par:~. 
o sutstituti....-o que oifereceu ao pro.)ecfo 
n. 46 A, na sessão ele S do corrente. 

Consn!tada, a. Camata, pot· 6B contm 43 
votos. concede a :pre.ferencia pedida 11elo Sr. 
B:llarmino de Mendonça.. 

Em se(l'uida são snc('essivamente postes a 
votos e appl'Omdos OS S2gnintes itl'tigcs _do 
substitutivo 8Jll'eSentado ]?elo Sr. BellRrmmo 
de }fendonça: . 

~rt Fie<\ o Poder Executivo automado 
O SR. PRE~IDE);TE-Observo ao nobre depu- a ~u1.;da.r proceder com urgencia à revi~ 

tado que a emenda a que S. Ex. se refere foi "'ernl das promoções realisadas no exerCJto 
offerecída durante o curso da 2.• discussão, no desde 15 de novembro de 1889 ?..té 24 (!e re>e
dí.a 'i de julho, e foi publico.da no Diario do reiro(le 1891, com 0 fim de reparar as prete
Congresso, correndo a discussão com o pro- n. 'çõ~s de lias resultantes, ohs~rv;1das as se-
J·ecto~ o-uiutes re~r<Ls: . 

Entretanto, segundo o art. 125 do regimeu- "' a.) as prÕmoçlies com a; clausulas- s~ro:· 
to; si esta emenda ibr approvada. em 2'· dis- ços rekwn!e.>- ~erão distribuídas nos -postos 
cussão. tem de ir a commissii.o paw1. dar seu superiores, pelos principias de mrtiy~~i(htlc e 
parecer, podendo, de conformidade com o me1·ecimeut;). c nos postos de alferes 011 2" te
art. 130, si a comrnissão assim o entender, ser nente a capitão pelos ele_ cmtir;uidade e e$!r~a: 
separada, para constituir um projecto espe-- o-uarcladas as proporçues que entre e,_-eo 
cial. principios estabelecem a lei n- 585-lle 6 ~e 

O facto, portnnto, da approva~ão, não fara setembro de 185~:.. o regulamen~ apfro;~\ ~ 
com q ne esta emenda· não possa ser separada pelo decreto n. '12 .de 31 de março d; ~ · 
do prqjecto e constituir um projecto e.specia.I, a lei" n. 1042.de 14 de set~mbro de 18?~' ·çHa 
:porquanto não poderà entrar em.3• discussão! b) os offic1aes promoVJdos com Pij e_r1elll 
1>em que 'l'olte à commíssão. de :seus cama.mdas e a. ~stes ava.ntaJa o~ 
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píi~tos n~o pod~ào ~e r novo accesso emquant.o : Art . 2 . o os militares ue u. edido tive
os preterJ~los .~ao 1or<>.m elevados aos postos : r~m <!emissão elo serviço. ~r'iio. d~e ue . . 
quendos I>rJmeL~s a:tualmen~~ occu~am, desde I tlirem , a.s homus do posto que tinllam,~U;.tlcfo 
qon. o os m~~o~ preterJdt>s t·etomaram a demittidos. 
deVIdt\ precedencw.; · \.J't 3 o Q• JTii [ita.- (]"'m'tti ·' d · 

c) 0" officiae~ preiu r d 1 l I • . " ' ""' " I uOS o serVIço, :to .... :s ~ <.1.ca o~ que se ac 1arem por sentenc,a. não potlem. ip.<o fo cto, gosa.r elas 
em P~·· -~ r"'~a€s ao, occupa<los por _ aq,uelles 'I v<.~ni<Lgensdo artigo ;u1&erior. 
que.~pr~tenram conW.mc as antigUidades , Al't. 4 • Revo~m-~ :ts di~posiçõesemcon-
~re~•~as p.~ra retomarem os logM'es c1 ue r<lla· 1 t t·m•io . ~ · 
"'r~n~nte a estes lhes ,.ca.":m. :. os _que~ ! Yor.ar:i!'oo elo pt'Ojecto n. I(; A, de lSOl, j ul
nch.n. m em postos mferrores ~er.to pt omovt· , ·~1ndo 1ll"'no de ser t<Jmatlo em con'idet"l""" o 
ti~ u·t:< v·t·•a..<> que J'orbm o"cot"'en·' 1 ' "' c · · ' ............ . . ; · · · e:- , . "' '· •' . uo .•. sem o i ·pr'Crjecto n. l G, de~ te <lntlO. ct·ea ndo o Ioga, r· de 
~n. ~ pro~o~~.s ~la::~.'>lficad:tS. nos p~mc1p1os l'C· I ~onft•t·cnte pur:J a.-; strh:.ta ncin:> chimic-Js nas 
0 1il .. tllo~;~. <~l.l ~~l~nden l.es a qualidade e nu- ~' :\H ;111d~~as de 1• ,. 2" O!'(_len:; ( I" ".iscn~"i.o). 
mew_dt ... u, •a.':n.~ . ol.>senados n nrdem de col- E' po:.<t.o a Y•1tO:> l' oclopu1,]1) JlO.m pn.:ssa.r a. 
IOl<11,1tO r1~1c le;;n unamente !hes competir pam . . 2' d i,:~uss:."io 0 :<t";uintu · · 
~ pt·on:n•:;ro ; · • · '" 

·~I u. olf;'CL'\'H<:ito c:o r·fq uisilo de inter-stie:io! 
;em <.'OllS!<ieratla. llrimor·dial, ;tinda nos ca:>os r l'Wm:cTo X. I fi .\ - IS!Ji 
d~ m~:rccnnent.o on s·:rviços l'elevantes si nas I . . 
rlat.as d;ts pr·omrx;úes existiam nos quadl'os O Con;,;:rt·~St.o ::'\acLOtlltl dec t·cta : 
rr.sp:.:eti I'OS officiues qne ta. L condição satisfi- Ar-t. 1 • • Fica rlc.'tlc j :'t crr.atlo na.• al l<tnde-
zei"em_. não irnportamlo que esse requí,ito te· ! gas <le l" e :~" ordem o l');;nr de con1erente 
nh;\ t<J{IO preenchido no proprio corpo ou i pm':l. os desp:lcltos de ~ttl~i al Jcias chimic::ts e 
arma., ou fi.ll'<t ~elles, de accordo com os ter- ! u.!imentici;t:::. ~u·a cuj;~ '\':•l·i fica~:'ío $fiO re
mos d~ m·t. 9" Uil. lei n. 3169 de a de julho J c!~mada~ h:\IJilita•:••es Pi'oflssionne:> e espe-
de lSS:3 i . . : CI<\I?S : 

c) as reparações ora decretadas não com- j Ar t. 2. • E::te runccionãrio te1·ii. :~s mesmas 
pt·~l~enelem os o.tliciaes quejú. se acharem de- 1 regãlias e clir~ito~ que 9> 1lemais ela. m~ma 
nmtrvn.mcnte fom dos quadros e:!l'ectivos ou / ci;IS;;e e C;.\te::::<•J'I<\ <lúS conlet·ent~s tLCtunes. 
elc'l'ados ao& postos ele geuera.es ; Art. :3." Ptll'a estes Jogares só potlerii.o ser 

A1·t. A re~·isiio serà feita com a mnxima nome~\dOS os chimico,; e p\w.rma.centicos di· 
brevidade pelo Conselho Supremo Mili tar ou l]?lllm<tdos (}(, not.ot·:t\ l·Qptttm;iio e pmtictl. pro
por sen succechmeo constitucionn.l, ao qmü o l tiSSÍOll<tl. 
Gow~rno F<·deral envüwit todos os documentos I Art. 4." Rcvopam-8!\ a:> disvosiçC,cs I!Jn con-
e e..<:ela.recimentos nec~sari~. I trario. 

Art O t.raba.Iho (le revisrio sem publica(lo. \ Vota<;ão llo projecio n. GS, reclnzindo '"um 
Jogo que fôr concluido, conjuncta.mente com a! su os C] uadro:;: ele oflida~s <:1·eaoJos pelo t•egu.la
I't'IO.<-úo nominal doo officiaes comprehendidos j mento rle . 1 I de j:\neiro de JSi4 (art. 232) e 
dos numer os b e c llo art. , na IJUU.I serão . p~lo decreto n. 8 de 21 de nMemb1·o de 1889, 
mencionadas as clatas dos acce:::sos que teve : cOin a denominU.\Üü de- Qua.dro Extranume· 
cada. um destes. ! l'Jrio- ( 1, discus;;;'ío). 

AÍ't. O-governo attenderà., os reclam~ç:ü~s l E'. post~ a Yotos ~ atloptoilo par a p~sar á 
oomprovadu.s que forem n.presen ta.das ate seis !2' d1scnssao o segmnte 
mez~s d~,POis dessa. publicar;.ão e cuja. proce- , 
clencm. lur reco_ nhecida por aquelle tribunal. I' Pltr).JF.CTo ;..; • 08- 1802 
. O substitutivo a1Jprovado vae ser enYindo 
11.. <:ommi$SÜO de u:a t·inha. e guerra P<tra r edi- 0 Con !n'<'S"O ~aciona 1 decreta.. . 
;;"11-o para a 3• discussão. · " " • · 
. Vot.'l.Ç:ão do P!'ojecto n. 5i ~. de 189-2, probi· l At't. 1. • Os quadros r! e !Jfficiaes crea.dos 

lm1do u conces:sao de liolU'as militares de officlal 1 pelo regulamento de 17 de J<lDell'O de 1874 
de ~t·ra on inara. qualquer cidadão bra.zíleiro ,. (<1rt. 2.:32) e decreto n. 8 de 21 de n:o,·embro 
e do. ·outt-as providencias (I• discussão). de 1889, ficam. desde a rl.a.ta. da: publicaç:ã.o da. .. 

E' posto a votos a ndoptõtdo para passar á. pr·esente lei, rech.12idos a um so com a deno-
2• discus..•:ito o se!l'Uinte müta\;.ão de-Quadro Extranumera.r io-- e a 
· " elle pertencerão : -

P.ROJECTo. N •• 5i A-1892 1• Oil lentes, os substitutos e os professores 
das escolas militares qne tenham ad.quh·ído o Congresso Nacional decreta: - I em taes cargó;; direito a Vitaliciedade; 

Art . 1 . " Fica. desde já prohibida a oon- · 2·• Os arregimentados, membros d.o Con· 
ces..<:ão de honras militares de offi.cia.l de terra ) gresso Nacional, que tenham de exercer o 
ou niar a q~a.Iquer cidadão bra.zileiro. !mandato por tempo superior a dous a.nnos, 
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assim como os de qualquer corpo ou arma que 1 do projecto 4'2-, a. qual havia sido int~>rrmn
exercerem carg·os federaes ou estadoaes a.bso- pida.. 
lu~a!llen~e íncom~ati:eis com o serviço do Tem a palavra o Sr. deputadoOiticica, para 
MlmSterto da Gneua I çontinuar o seu disClU'SO. 

3" Os arregimentados que. na íà.lta abso- \ 
luta de officiaes dos corpos especiae~. exerce- "'--. . _ _ . . .. . . 
rem nos estabelecimentos mi\i~<tres empregos O~ r. Ol.i;tmca c?ntm~w. o se~1 dts-
creados pelos l'espectivos regulamento•. curso.m~errompHlO por extgencta elo regunen-

.§ 1." Cessada a causa que tJou,·er determi- to .. contmuando-o, proseg~e ~na analyse que 
nado a transterencia. 1x1ra o q nadro extran n- f~t~ do parecer da commJssuo nomeada p2!o 
merari.o. o official reYerterú immediatamente m~n~tro da f<J0Cntb., parecer em qu~ ;\com-· 
a.o quadro ordínnrio, onde occnp:""t.l'á o log,tr ill!SS~o ~e. man~fe:;totJ cl...·wamente a. l:tYOt· d:t 
que lhe competir p:Jr sm• <tntiguidade. nao mtet'lereuCJa do governo lllt praça c do 

§ 2. o E' permittido a.o g-ovemo 1l1.zer. Llcsde l'~~gate do 1)0.1):)1-moeda. 
jú., de nm par-r. outro qandro. as b•n.ns!e~·en- Pass<.\ a provar no relMor da litzcuutt f[\lC "' 
cias reclrunaclas pelas cxigencius do ser·vtç:o. idêas repelliclns no ~eio daquella conunis>Do 

§ 3." Os officiaes do C[ uadro extranumera.üo líJra.tn ncceitas no pro,jectu. ESi:<ts itl~as ~:lu : 
concorrer"J.o com os de seus corpos ou :~.rmrts 1·-. o ex1JediP.nte t\presentado coru o muYi· 
para o preenchimento lias '"•<gas qne se derem, menta dos lnstr·os Jn<:tallicos op~rado pdrl 
obser>a.nc.lo-se os l>r<ceitos d;• legista~;:\o em Tllesouro, sendo es~s la~ü·os etltr·e~nc~ 110 

vigor. . B~•nco: 2". emissão (te :papel ntoetht ; :3'·, em i>· 
~t. Z.• Fica·re,·ogado o art. lô da·let são de titu!osg:tmntidos por emprezn~. weio 

n. 39 A Lle 30 de .)a.neiro de 1882. na }XJ..rte que te;e preferencia sobre os úous lH·imei· 
relativa <tos requisitos p<wa. o aecesso dos oftl- ros. 
ciaes do exercito, subsistindo a este respelto a Mostro, lendo o ].J<l.recel', que o Sr. Yiscom!e 
disposiç-.ão.llo art. ll do decreto n. 1351 de 7 de Gua.lrv r,; - 'llh':l as <~polices difl'~t-cHcüte> 
de fevereiro de 1891. que o pt•ojectoadoptou. 

Art. 3. • Revogam-se as Llisposições em con- Acha que o pro,jecto está morto pelo sulJsti-
trario. tutivo, mas antes <le occupm·-:;e deste, p<1S&1. 

O SR.. V,U.LáDÃ.o (pela o~·dem) l'eq uer dis
pen.."'3. de interstício Jml'<'- que o pro.jecto en-
tre amanhfi em segunda di~cussão. -

Consultada, a Camara concede a dispensa 
. I>eiliLla. 

Votaç~o do projecto 11. 59, concedendo a 
Companhia P iscator·ía Sul Amerlcana os fa
vores do art. 3 §§ 2• e 3'' do regulamento 
mandado obs~rYar pGr decreto n. 833.3 de 17 
de dezembro de 1881 (I" discus..<iio; 

E' posto e votos e adopta(lo para :pa.<ssar à 
segunda. diseussão o projecto n. 59 59 deste 
rumo. 

O SR..FR.-I.XçACARYALHO (pe!a o,·de1;1} requer 
verificação da YOt.'"v;:uo. 

a responder ao discurso proferido pelo St. AI· 
cindo Guana.bara., depois de ter tl.TJel'to nm lXI.· 
reuthe~is :para res]JonJ.er :1 cita~1<10 feita pelo 
relator lla commiss;io de fazenda sobr~ uma. 
carta de Robe1·t Pill, (1, ~onsel!mudo o M\xilio· 
directo Ú8 companhias indu~it·iaes. 

:\essa resposta. diz que muito se aclmim 
que ao levantar-se ~ enorme propaganda que 
se tem feito, não se Jlrincipíasse por iormar 
ri!!:Ol'Osas estatísticas em que a camarJ. co· 
nhecesse as c:mdi\-.U~ prosperas das empl'eza; 
que carecem de a,uxilíos. Admira.-se tamJ,~m: 
que, na propaga.ncl<" qu~ s~ tem dese::rvolndo 
pelá im1wensa, ,uma so empreza nao tenha 
tentado tlemonstmr a justiça de sua preten· 
çã.o, em vez de se limitar a artigos anonymo; 
rallando no interesse geral. Proce(bndo-se ~~- verificação,reconhece-se te

. rem votado a fa>Ol' do projecto 57 e contra 
'44 Srs. deputados. 

Observa qne no correr do de~ate: O.l?enttS 
foram citados do us f~ctos na br$torra tinan· 
ceira do mundo ; o nobre relator da commís-

0 Sa. PRESIDEXTB - ~ão ha numero. A ~ão de fazenda citouRobert Peel e o nobre de· 
.-otação accusa n. presença de 1 O 1 Sr-s. depu- putado p3r0 Rio ele Janeiro citou Henrique IV, 
tados. Vou mandar 1Jl'oceder a chamada. epoca, em que os principias da economio. po-

Procedendo-se á chamada, verifica-se terem titica nem esta,am ~inda descobertos. 
se ausent1do os Srs. Costa Rodri~ues, Nelson, Henrique rv, que era. ,1m g:and~ rei. ab· 
Martinllo Rodrigues·. Gonço.alo de .Lagos. Almi- soiuto, ma.ndtmdo que Sully desse dznbe~ros, 
nio Aifonso, Nova.es :Vfello, Joaquim Breves, queria-o sem respeito a lei nenhuma, ~em 
Baptista da Motta, Erico Coelho, Viuhaes, Ju- nenhuma consideração de ordem publlc::t. 
:Jio de Mesquita e Braziiio dos Santo!;. HQje, a epoca. ~ outra., outras as condi~~íies da 

o SR. PRESIDE"'IE - Responderam a clnt- vida social. . . . 
mada apenas 101 Srs. deputados. Não ba nu~ A citação do nobre deputado pela c.ap1tal 

,mero. Fica adiada a votaçii.o das materias, I Federal e filha de ueplora.vel CDga.no, e UIU:t· 
Vamos prooeguir na eontinua.ção da discu.ss'ã.o I citação em falso. · 
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A ca.rtl'l de si,- Rohert Peel ao duque de t~o corro_mpi(h como e a atmosphera no Bra-
Wellingtonprolühe formalmente t\ inte,'ven- zrl.. (3l•Jtto. bent;_ mMit? b.:m.) . 
. çrto do gov .ruo U.\ praça, :POl' entender elle FrC<"\ a d1scussuo admda pela hora. . 
.que isso ser_ia. um cl~sa.stre nacional, que o Passa-se a hora destinadt1. a.o expediente. 
!!'c>erno dena repellzr com todas (1.S forças. 0 &"R l" S , 
~ ~e essa ca:ta,_ acomp."lnl~undo·a de commeu- · se<>uint~ ECRET.\rtro J.Wocooe <t leitur-J. do 
i'U'zos que S<tO mterroml)ldos por a.pa.rtes do o 

.Sr. Sampaio Feraaz. 
Em seguida occup<~-se exclusivamente do 

(li>ctmo do Sr. Alei nflo Gua.nttbara. 
Contest<\ que n. sitll(L~ii.o no momento d;t Otlicios: 

EXPEDIE~TE 
-"',. 
./ 

proclam;wão da R~1mblic:~. fosse o principio do Do }.-Iini~terío dos Xegocios da Justiça, de 
jogo, como affirmou o Sr. C'ruanabara. De- lS do corrente, envin.nclo o requerimento em· 
mor<Jrsc trat.'l.ll<lO de~.<e n~sumpto. que os. pretores do Districto Feleral, }>edem 

Admira-se de que s. Ex. queira o.atot'isar que se.ra1n vota.dtt Yerb;t p:wo. aluguel de casa. 
o ifO\"Ct'no tt Ulset• um:J. Ollem•;iio ].Jara a qul~l onde ihncciono.m as pt·etorin.s. bem como in
aehaqlle as empi'Clt\S nãoolrerecem suficientes demnizaç:ão dos moYeis compra(los pam ~'s 
;!ar:t11t.ias o.o~ hnncos. ~i o~ lJa.ncos não a po- mesmas.-"\' commissão de Ol'Ç<tmcnto. 
tlt~m !h.:wr, porque tt htule rea.lisar o ~;over-no, Do Ministerio da A~l'icuttum. Commcrcio e 
ptll'it. <iUC tLStnt impoL"kulcia. fiqueetet'lmmente Obras Pul;ticas, de IZ do corrente, em respos1<1 
pe.~111110 sobre;~ divida pnbliet~ do E~tatlo ~ ao nlficio n. 384. tle 16 de janeiro prox.im~ 

Pa~~a. a mo~tl.'tLl' as condi~·lies ern que se findo. desta Cama.ra. enviando cópia. da in
aclmm us emprezus que pedem auxilias Sú o formaçii.o pt•estada pelo director üa E~trada, 
Llo,pl BL't\zíleiro. ho.íe pertencente â Empl'e7,a de Ferro Centra.l do Brazil, sobre as medidas a. 
de OIJt·us Publicas m) B1-uzil tem l2.000:000t>, empteg'O..l: no intuito de e,-itm.•-se a repro
do seu capit-1.1 compromettldos em rlebclltHJ"iÚ. dUC\~O dos desastres ultimamente naquel11. 
õJS 1hbriea.s de tecidos, rom um capital de via-ferrea..-A' qu~m fez a requisi.;.ã.o (o Sr. 
78.000:000~, teem 38.30i:OOQ$ em debcn- deputado Jacques Onrique.) 
tm·cs! • . Do mesmo ministerio, de 16 do corrente, 

Diz-se que as industl·hl.s precisam de auxi- enviando os tlocumentos relativos ;i. a.poseu
lios ll'M".). viv-er, que nfto podem '\"iver folga.- tadoria do engenl;etroJoüo Ra.ymundo Duarte 
damente como vi<iam. 1!as qual e a clas~e. allegaudo ser os mesmos necess<l.I'íos á solução 
qual e o símples }Xl.l'ticular que póde viver do seu requet•imento, pedindo melhoria. de 
folgadamente nasdeplora:v-eis condiçõesa que aposentadoria..-.'\' commissão de fazenda. · 
chegámos '? Do mesmo ministerio, de 18 do corrente, 

Si a.s industrias precisam de auxi.lios tmica.- em respost:t ao ·officio destr.. Camarn. n. 107 de 
mente por isso,então tl\mbem nrecisam de au~ 8 do corrente, en'l"h\udo os papeis e informa,
:.ilins os agricultol'es de S.P;mlo,atormentadas çües relativas i~ pretençii.o ([e Jnstin & Ban
pei.'l.g-ea.da.,os agricllltore~ do Xorte.fiagellados deíl'<\, para construcção uso e goso de uma. 
pela secca, os ag-ricultores do Sul, perrlidos linha íerrea aére<t suburbana .. - A quem fez 
pelas convulsões políticas, todas as classes, '' t•equisição (a commissii.o ele obras publicas). 
mesmo todos os cidadãos. Estendam-se os au- Do Ministerio llos XEleo-ocios d<t Marinha.. de 
xilios a. todos os que ora luctam pela vida. em 15 (lo corrente. enviando o requerimento elll 
todo o territorio da Republica Brazileira. que Ma.noel Appollimwio dos Pa-ssos. :p(l.truo 

O orador vê que uma das companhias que d..'tS embarcaeiíe.s do Comnüssariado Gel'al (la 
se 11retende a.uxilial'-(l. de S. La.zaro-tem o Armada, solicit<t que seus vencimentos sejam 
fabuloso capital de 40.000:000$, dos quaes equiparados aos <los empL'eg<tdos de igual ca-
12.500:000$ emdebentures. tegoria, elo Arsenal de :IIarinha desta capital, 

A Empreza de Obras Publicas no Brazil tem -A' commissão de orç;.tmento. · 
60.000:000$ de capital e delies 35.000:000$ Do Ministetio dos Xegocios da Justiça, de 15 
·emdebcmures. Em condições quasi identiC<'l.s docOl·rente, enviantlo o requerimento em que 
está a Companhia de Meliloramentos no Bra- o~ ama.nuenses, contínuos e p01•teiro d;t Côrte 
'Zil. · de Appellaç:ão, pedem aUo"111ento de seus -ven-

A Companhia Metropolitana, sem bens, sem cimentos.-.-\' commissão de orçamento. 
valoralgum, conseguiu illudirnão_pouoos ca- Do Ministerio dos Negocias da. Guet•ra., ae
pitalistas e do seu annuncíado c&}>ital <le 15 tlo corrente, remettendo o-s requerimentos 
20.000!úOOS;, tem 4.000:00ÚS em àeb81tttwes. e mais pa-.Peis em que o major do 17• batalhão 

O orador 'vota contra os âuxilíos, declara.-o de infantaria. Gela.o;io Servulo Al •·es de Araujl) 
~nda. Embora a.o distrilmil-os as emprezas e o tenente do 10" de cava!laria Daniel Accíoli 
~ !.mdesse separar o trigo do ,joio, não acre- de Azevedo e Silva, pedemcontal· antigUidade 
d!t& q_ue fosse possível fa.zer a _justa distribui- de 7 de Janeiro de 1890. - A' commi~~ão de 
çao desses 100.000:000$. em uma ntmosphem marinha e guerra. 
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Actas eleitoraes de Patos (3> secç,W), S. José 'exporta sem productos por intermedio ue 
do Tijnco, Serro 5, secçii.o; S. :\Ii~uel de Gua-! outr·o3 estados, não lhe permit te trihutat-Q~ 
nhües (:~" seccuo) ; S. Sebastiilo do Para.iso com pesadas taxas que elles support.ariumsi ~ 
(9• secç~i.o) ; Cor-.unan·rtet) 6" secc;It.o): S. ).figuel exportação se fizesse directamente pa.m os 
do Veri~imo; P~~~o·Alegre (!~ ~et:<~io); Lafíe mercados estm.ngairos, ontle são lJem r·epu. 
o~ ~ec~··~o);C:Jncelçao tlo BoqnemlO, S. Antomo tados. 
da Figueim ; Bomfim (2'• sec~:ão) ; Sttntl The· S~m faceis e rapidas vias de commtmic:a~iio 
rez.t rio Bonito; s, Pedro r.lo SU<tS$tthy; S. Bel'· ~ <~ grand:! uis<;Hlda. tlos centros consumitlo
narllo \lO Páo Grosso ; T;tl:o!eit'O ( I a e 2• t•es e exporta.dor·es, o., seu~ p:·otluctos, a ex. 
secçl":es) ; Taquarussú. d:.1. utti1m~ elei~ào n. qne cepç;io do gado dl! \li,·ersas especles, siio can
se :procetleu no estad.l tb !11inas·Get·a.O?s, no U.m:ldos em co;;tas de animaes, a fr;;te.s <lema. 
dia. 30 de,jnnho proximo timlo.- A' comm's· sia.damente pesat.lo~. e para. qu2 esses pt·Odu· 
siio de peti<iies e poderes. ctos llOSSil.m entr;.\r em concurrenci<t com 0$ 

Act:ts 'eleioornr·es de S. Antonio. C<tpihtl simil;1res lle out!'O$ estltdos serviL!os por· es. 
2• secç-Jo: Penha :~· Seê•;~io; Itapa.riect, 1•, :'" tradn.s de !erro e linhas de navega.ç-ão, àne. 
e 4• ~e~~·:ies: C.uma.vieiras. -l·• sec.;ão ; Rio de ces:5~u·io que pa.guem p~quenas tnxa.s ao tmn
Conta~. l" e :?.• secç;;es; Cotegipe Amat·goSA, spol'te às rais dC:Ste. 
f:i"• secc;i'io; Pnsse, Yillu. No,·a da. Hniuha, Z• Os estados interm.ed.ia.t·ios que impOI·t..\m ~ 
se<:1,-àO; :O.l:tré, do. nltim;\ eleiç~1o a que 11r0- productos do de Goya.z,-furno. pelle.<, borm
cedeu no est.udo da Ballia, no tlin. 2i ele julho cln.t, ery5tal , etc., na impossibílid;td" de ,·e· 
prox.imo fimlo.- A' eQmmisso.1o üe peti.;;iies e ritlror n. procedencia. dos mesmos, os cxport.·un 
:Podel"C$. como de s:.m. propria industria, de ma.n~ir~ 

Requ~rimento;.: que t~ productos chegam aos me~c:tll~ 
. consumidores duplamente ~tX1\dOS , alunen-

~ L" tenente .A'l'<ld:tndo e r:elormallo do L• tando a rend!L de mais de um estado. 
regunento d~ artllhana Tertulmno de Campos Os r~mlimentos dos impostos de indus :!'ia c 
Dua.;te, jle<~m~lo melho~J.mento de reforma.. p1·ofissão, de transmissã.o d~ propriedade~. do 
-A comnuss1t0 de ma.rm_ha e guerra. . seUo. etc .• ce(l"idos ao estado pelo art. 9' da 

Do .2' tenente hono_r~ww .da a1:mada Jose con.~tituição Federal não estão em proporc-:.1o 
Moretra. ela Costa Tupmamba, padmdo ele.,a- com a somma a. que attin"'em os s~rl'iços des· 
ção da pensão que 01·a percebe.-A' commissã.o eentralisa.dos. o · 

de fazen~a. . . A exporta\.ã.O, que podia produzir maior 
De Lu1z Augusto Collun. confer~nre aposen· som ma, paga modka taxa, pela r.u:ões ex

tado da Altàndeg'J. de Sa)ltos. ~dmdo .m~Lho- postas . 
. ra.mento de aposentadoria.-.-\.· comllll:!Sao de A sua príncipa[ Yerro. de receifu.-o im-

fazenda, · . . . posto sob1·e o gado exportado para os estados 
De Ernesto Jose Mma de castro; I• escr1ptu- limitrophes já. nã.o pód:: ser ma:s oner-Jdo, 

rario da Alfandega da Capital Federal pe- sem 0 risco 'de est.a.ncar-s~. 
d.indo rnelhommento de aposentadorla.- A' Tem 0 estado immensa.s riquezas em sons 
oommlssã.o de fazenda. terras e minas· sô o arrendamento dest<l$, nns 

Do major Thomaz Antonio ~mos Zamy, condições em que se costumam fazer ta.es a.r· 
conferente da Alfa.ndega. da Ca.ptta.t F~era.l; rendamentos, daria. p<rra. prodwir sa.ldos noo 
pedindo melhora.mento de aposentador1a. -A orç:~.mentos. · · 
oommi.ssão de Fazenda. Mas não se trata. de recursos de futuro, 
. E' lida e enviada a commi~io a ile~.'1.linte : ainda. que de futuro prox.imo, p)is suas terra> 

e mina.S com~m a ser procurada.:>; trar.a-se 
de l'ecur;;;os actua.es. de meios de occotrer n.s 
desp~zas qlte deverão ~er feitasjã.e antes~ue 
tenham produzido saus effeitos as meJ;das Illustres Srs. ReprP.sentantes da Nac:ii.o

A camara dos Deputados do estado de Goy z 
vem :Perante a. camara Federal, a qual com

. pete a. inieiativa nas leis orçamenta.rias da 
União. pedir um au:tilio de 1. 000: 000$. afim 
deste estado occorrer as despezas com os ser-
· viços que, pelo novo regimen, pa~ram a. ser 
custeadas pelos seus recursos, ate que as no· 
va.s fontes de receita, agora creada.s, possam 

. produzir a. renda. necessa.ria ao equilíbrio dos 
seul;. orçamentos. 

O imposto que mais abundante recurso po
dia. proporcionar a. este ~t.ado ê o da. expor
tação; mas a posição de estado central que 

tomada:; pelo Poder Legislativo. . 
Na proposta do orçamento. apr~ntada. p~lo · 

go>erno do estado, a. recetta e orçada em. 
416:000$ e a despeza em 668:000$, r esult<tndo 
o deficit de 252:0"()()$,queseele\·ará a300:000~ 
porque a. receita. não attingirá a quantia or· 
Çada. - . . 

Com os I. 000:000$ p~didos o est.a.do podera 
esperar o desettvol vrmento de ~uas fon~:s de 
rec~íta., desenvolvimento. que nao ISO opera de 
~momento pa.m. o outro, mas gradativa
mente 

Si gra.v~ perturbações politicas, as quaes 
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não&ío estranhas ao Congres~o Xucional nilo 
t1our~sem obstado a Orj!auisação do estado, 
~t!vez estivesse elle em con1li~õ~s de dispen
<ar quaesquer t<uxilios: o periodo de org<tni
&tif,io. porém, concetlido pel;t Constituiç~o ,está 
e>gotatlo e apenas ogortt. }Ktss;tda t\ crJ~e po
litictl. póde o e.-;t,.do illichu- ··~ tmbalhos •le 
or"lmisação dos ser\·ko~ c ln.n•,om· as bases da 
sn~ vida t\utonomicn.. 

Nesias comli~·õc~ espeta a. Camam dos Depu
t:Idos de Goyw. Que não 11w negar·~~ o Con
"l.'€800 N<tciomtl o <tuxilío peuitlo, aind~ que 
~vi~t.1. elle <~ 10rma 1le um emprestimo ou de 
um ndittntamento de rl:inr!:l.:'l, podendo ser de 
umtt sü vez ou em t:res pre:;t:H:i.íes ann uaes. 

S;J.\a das sessões da Cam::t.ra dos De;rmtados 
em Goyaz,30 de .i unho tle lSIJ-2 -0 presidente, 
.Toari.'âm Ferm;;1dcs de (;(tl"·<'(t'/,o.- O l" se
eretario, Bcnw.1·do Ar1tot~io r./e P. A'ben•â.<.-
0 z·· ~~tretario, AmoaiQ c •• p,~··t:,w XaviCI" fie 
Bt•1'ro~ .-A' commissão de or.;-amento. 

_O Sa .. .r OAQUl~r P~RXA~muco-Questão que 
nu o tlenn, ser tt·azul<t ptn-:1 aqui. Com ella 
naill\ teem C'S potlcr.,g centraes. 

O SR. B_EVlLAQwA.- :. , justifiro-se pelo3 
laç~s d~ ~mzw.ue que me l1g-am aos dons grupos 
da lanulm. repub1Ieana. d(' PeruamhaG'O e Ml 
intet<e~re qtw tenho de Y<>r nuwc!rat· no ca
minlto da. 1"diduade, M[lV~lla. heroio::a term. 
~~o trttÜti'ei ele inwstíg:q·, ele cxaminn.r os 

documentos apt•es~mut<los pelo meu illustr-e 
co!!(·;_:.~, nem :tquclles de que pot!ia di~vor· a. 
l'espelto d<t cond.ucta do Dr·. H:tdJú>:t Urna. 

Impt·eS'i>ion:ulo, como di~~e, peloi litcto~ .le 
Pern<tmhueo, nml pert::ei:enuu rJ.Utt.l o desn~cllo 
que terão. si não houYet· umamotlific-n.çiio nu. 
m:.wch:t destes acontecimentos, 0" ot•t·cu-mtl 
um !hcto qu;) !1<1 tempos ~:onheço u que tem 
gmlltle tel~mmcüna. que.~t<Lo politie<t !larjtwlle 
estmto ; i:;-. to ~. es.istindo '' t~ttrii.JUi,ão Ut'l"iY<~.· 
tiY~ 1ic que o moth·o que deu Iugtt.l" u. e:<te la
ment:Lvel :~sult~do fui a_ ~s,:olha tle pe~soag 
llar:L cu.ntltdato:; a senatona c eu ter sabiU.o que 

o Sr. :nevilaqu.a-Sr. r)resldente, umcli,tincto coHega nosso, o Sr Jo~quim Per-
nambuco, esttwa disposto a u.ltrir· mão ch 

IJcli u. pala v r&, pela. ordem, P01'q ue perece-me honra que lhe tinha sido conr~ridi.i. J)t\r:J. u. se
que Y. Ex. devia garantir-ma a. peecedencia. no.toria, desde que tlu. pt~r·te de S. EJ>:. 1m desse 
da inseripç-.do, visto que, mt sessão pct:ssada.de- vil• llma concilia.~ão; s. Ex. jú. 0 decl(IJ'ou e 
pois uo discurso do Sr · Lyr..t, peui a pltlan-a. estou convencido tle qlw a condncta <lo Sr. 
que não me chegou a ser dada por se te1', bo 1 . · · 
em s<>o·uída. ao discurso de S Ex., encerrado Bar 5:1 una. CUJO caracter e cujo Ci'iteno 

~ todos con ltecemos e aro ta mos, não poüi~~ ser 
a. sessão. incon·ectit e netn}Josso me conlbrmn· com que 

De\·o uma resposta aS· Ex. e, nestas con- houvesse, da sua parte, uma quebra d.e conti-· 
diQues, sendo pouco e urgente .. · nuídnde e de patríotísmo, asó'im CXJIIlO ittmbem 

O SR. PRESJ.DEi'\TE-V. Ex. f•<lhtrá depois confio muito no meu illustre amigo Dr. Mu.r-· 
de terem tltllado os Srs. deput<ttlos que estão tins Junior. · 
inscriptos. E ei:;-., pois, a origem do al vilre que apres~n-

0 SR. Ar.cmss LmA-Xii.o fi"u;o questão de to pa.ra tentar, de modo dig-no, uma concilia
preferencia., comt.1.nto que me seja gamntida ~:5o. Não e gra.nde e muito menos irnJJOssivel. 
a pala na. o sacrifi.cio da.~ _pa.íxGes em beneficio da Patria 

e íla Republica. 
O SR. PRESlDE."iTE-i'ressc caso, póde ftJllar o Lemhrei-me ile appellar, desta tri\1Una,1mr"'<L 

Sr. Bevilaqua. os dou;; distinctos candidatos, cnjos nomes 
O SR. BEYILAQUA.-Agradeço a gentileza. d<J pare~e que determinaram as dífll.culda.des da 

meus illustres ~ollegas inscriptos. S!'. presi- p:~litica em Pernambuco; appellar para S·U 
dente, a.s palavras do nobre d~?putado por )llltriotismo, a~m de que, «esi.-ontaneamente, 
Pernambuco em relação ao seu governador, abrissem mii.o de suns candidaturas e de com-· 
impressionamm-me extraor.;limtriamente e mum acoordo fos>e escolhido um outro nome; 
levaram-me a formular um plano de coneí- producto dn. conciliação da íamilia. J-epublica-
líação • nll. em Pernambueo.» 

Desde o momento que o meuproposito à le· O SR.. JosÉ MARIANO- V. Ex. esta fa.zêndo-
vantar a bandeira branca da harmonia. e evi- umu. grande ;1ccus:~çii;o ao governador de Per-
tar que continuem as dissen~.ões de opinião na.mlmco. · 
que existem no seio do partido republicano de o SR. JoAQum PERXA~IBuco- Eu. apezar 
Peruambuco, j<i. se deixa ver que não poderia, de estar convencido de que o Sr. Barbosa 
de modo algum, indagar dos motivos mais ou Lima de nenhum modo interveiu, nem inter
menmr jústos, mais ou menos injustos, que virá. no pleito eleitoral, jã fiz a proposta a 
inspiraram o nobre orador, a cujo discurso. que y. Ex. acaba de referir-~e, ma.s os meus 
tenho a honra de responder. ad,·ersarios não a quizera.m aceeitar. -

Sr. -presidente o facto de ter a ousadia de De minha parte, ainda estou prompto- a 
, intervir nesta q~estão da familia de Pe1•nam-[ annui; a este alvitra, si com elle concordarem 
bu.co... os amigos que me apresentaram. 
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O SR. BEVILAQUA-Sr. presidente, as pala- mas o facto de esta1'em inscriptos ·mtros ora-
vras do nobre dep11tado corram ao encontro dores, não lhe permittiu dar ate hoje contes
dos meus desejos. Elle confirma o proposito taç:ão á S. Ex.; mo ti v o por que só ó Ihz hoje. 

· em que já esteve e em que abnegadamente se O nobre deputado tratou de questões rela
mantem de retirar sua candidatura, resta só- tivas á marcha do partido republicano no 
·mente que este alvitre que apresento.. . · Rio Grande do Sul , relativas a intervenção 

das forças tederaes nos ultimas successos que 
O SR. JosÉ MARIANO-Já não resolve . alli S3 del'am, e relativas á conducta política 
O SR. BEVILAQUA- ... surta seu effeito, que que o orador teve em relacão a S. Ex. e ao 

· o outro illustre candidato se pronuncie do partido republicano. 
me~mo modo, com igual abnegação que o il- .A.ffirmou S. Ex. que o orador foi seu co
lustre repreeentante de Pernambuco, q·ue estas religionario durante um certo período político 
desistencias sejam acceitas pelos grupos poli- do nosso estado e que hoje se acha affastado 
ticos em que 8e subdividiu o partido republi- de S. Ex. por motivos que elle desco
cano em Pernambuco e parece-me que a conci- nllece. AccusaçfLO ele S. Ex. é perJeitê1mente 
'Iiação estará conseguida. e que a bandeira erronea, é daquellas accusações que S. Ex. 
branca tremulara, de novo, no palacio do go- costuma qualificar de per:fidas ; é uma acu_; 
vemo de Pernambuco ! sação fi lha unicamente da vaidade com 

O SR. JosÉ MARIANO d~~ um longo aparte. ou e S. Ex. costuma .i ulgar todos os seus com-
panheiros, adeptos da ma política, descle que 

O SR . BEVILAQUA- Sinto não pode1' sahir tenham uma certa intimidade de relações 
-do proposito ele não discutir... com s. Ex. 

O SR. JoAQUIM PERNAl\IBUCO - Desejo que Accostumado a suppor que é superior a to-
:fique bem saliente que não faço questão elos os seus companheiros na doutrinação da 
pessoal da candidatura com que me honra- politica republicana. acostumado a julgar-se 
ram meus amigos .. superior não só nos principias que pregamos 

O SR. BEviLAQUA- . . . os motivos da scisão na conducta que leva na política do paiz; elle 
.do partido repulJlicano em p,3rnambuco. entende que todos aquelles que se acercam de 

Portanto, não posso attender aos apartes S. Ex., levados pela sympathia pessoal e pelo 
. do illustre representante ; entretanto, ter- seu caracter nobre, entende que todos são 
minando, porque não elevo abusar da deli- adeptos da sua política e escravos , fieis do 

·cacleza dos illustres collegas que me per· seu }Jensamento; isto tem trazido unicamente 
mittiram esta precedencia na tribuna, direi prejuízos á S. Ex. porque elle vê, os campa
que justamente uma das minhas apprehen- nheiros que lhe dedicavam amisade intima 

:sões sobre o desfecho · da crise política em aíf;l.starem-se exactamente pela sua conducta 
Pernambuco era esta immensa e ruidosa política; ora vê qüe outros se acercavam de 
alegria que sempre manifestam os partidarios S. Ex. levados p:>r idéas que elie julgava so
·do nobre deput.ado, a cujos apartes infeliz- lidarias com as suas. vê-os affastarem-se para 
mente não posso ter a. honra de responder. sempre de S. Ex. De modo que S. Ex só tem 

o 'SR. JosÉ MARIANO_ Não ha duvida tido decepções na sua vida política no Rio 
Grande. · 

·que temos uma gTande satisfacção. Entr·etanto. vejamos quaes são esses factos 
· O SR. BEVILAQUA - Essa frenetica alegria que S. Ex. allega para dizer que o ora .. dor foi 

do lucenismo era realmente uma das minhas seu co-religionario. Em primeiro logar citou 
principaes pl'eoccupações e um dos motivos o i'ac.to de ter o orador acceitado o cargo de 
que me levaram a usar desta intervenção, juiz de direito da conmrca de Pelotas, por 
deste appello, em cuja sorte confio, porque nomea.ção do Sr. general Barreto Le.ite ; e em 
não de3cri ainda de toclo do patriotismo, ela segundo logar clous telegrammas que o ora
lealdade e ela nobreza dos intuitos de todos os dor passou de combinação com S. Ex. ao Dr. 
nossos homens políticos ! Victorino Monteiro e ao Dr. Aureliano Pinto 

Confio e espero. Tenho concluído, ( Muito Barbosa. Quanto ao cargo de juiz ele direito, 
bem. ) dirá a S. Ex., como já disse em uma sessão 

anbrior, que o fado de ter acceitado e clepois 
O Sr. Alcides Lima diz que em recnsado a nomea.ção de juiz de direito da 

.. uma das ultimas sessões o nobre deputado comarca de Pelotas não importava em soli
pelo Rio Grande do Sul, o Sr. Demetrio Ri- dariedade politictt com S. Ex. O cargo de juiz 
beiro, tomando tt palav1'ct sobre os assumptos de clireíto, como toclos os cargos ela magistra.
politicos claquelle estado, íez referendas não tura, sempre se os considerou de não confi
só políticas, mas tambem dlrectamente pes- ança pol.itica ; de modo que, desde os tempos 
soaes ao orador. <es qua.es não póde deixar do imperio, os republicanos acceítaram cargos 

·ele responder. Desde logo pediu a .. palavra na magistratura sem quebra da sua doutrina 
.Para responder a S. Ex. no dia seguinte, e do~J compromissos a que estavam filiados, 
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o sa. SA:Ill'AIO Fr:mR,\7.-AJlOia(lo; fui pro- MctS. o nolJre deputado te1n a, ~te respeito 
mowr publico durante oito annos nesta ca- pro,·a c:tb~l, cet•t<t, evidente; S. Ex. possue 
pir,:'.l. Pl'O\"a esct'ipta pelo oraltor de que niio em 
o SrL ALciDES LmA- Tambem o foi no correlig-ion:1J·io d1~ S. Ex:. 

·~eu eo:tado. Qnan(lo chegou :t Pclot;ts cncontwu l<Í. uma 
c5~_da agimçiio, 'tlffi(l, certa llrCYençJo contm 

O Srt. ~C,\s:I,\Xo_ D? XASCr~rE~'\"r?-E ~ere a .. Ex .. p~lo íi\cto de que n nohl'e depobdo 
1Lonr:1 r.L ser (temltwlo por ~e. 1epnbllcano · l"L'<t wcebiolo a bortlo po1· todos os chefes <J.(l-

0 SR. ALCIDES LmA lembrtt que foi (!e- 1 rermrios üos repuhlic.tnos e J11ll'([ne já se pt•e
mit!irlo por fazer peopaganda republicamt. ria qne S. Ex. i<t 1hzer Utn<1 fusão com os ele
Mas S Ex por esse facto consitlerou o Ol\~d(H' meutos mono.rchistns. 
sen wrrelig-ionario, para ser log-ico tlevi;t ci- :\"e~st citiade o orador quíz conYencer a,os 
tar o~ nomes ele todos ~lqnelles rlignos com11tt- ~em amig·os de que S. Ex. n~o er:1 c:tp:tz de 
nheiros que com o oe<Ul.or l"ot•;,tm indu i• lo:> n;t tornt~.t·-se transl'ilg'I"L poltti..:o. q\lC con:;et'V;\
lll[l.ó!Í~r.t'<l.tura; deveria cita,r o 11ome tl.o St·. ,·a-se rU~sidente mas não 1\J.ri<t uni .to com os 
Dr."fito Prates nomeado juiz de direito tle nosw' ad.vcrs:crio.::. 
S. GalJríel... _O_s. seu:> :t,mig·os insistil•;,un e p~dim.m que 

O Sr:.. CAS,IAXO no ~·hwmr:::--."To-RcpuhlL
c::tno muito discincto clestle o,; tempos da pro
J:l~.;iJ.nrl:t. 

OS;t. AtcmEs LBI.\.." .. Do Sr. Viei1'a rbl 
Ctmha.~, • 

0 SR. CASSIA..'\"0 DO NASCB!E:!>-ro-Igu:tltnen
te rupublic;~.no muito distincto. 

O SR. ALCIDES Lm.-1. ••• numeallo juiz tle 
·direitD de S. Borja, e do Sr. 1Iendonça .Ju-
. nior. · 

0 SR. CASSIA.l\:0 DO KASCDIEXrO - Idem. 

dil'l;!tsse <t ::; . Ex. u 111:1 ca, l't:l peqm nt<tmlo si 
mt l'e:J.l <.1. prGtenr:tio de~::t uniii.o com os s~us 
atl Yersn.rl os. 

Ese!'eveu a, carta.. tliei~iu-a :1 S. Ex: .. e o 
nol.Jt·e cleput:ldo re~ponden lJOr telegmmmu, 
r1 ue s6 :J.s dele~ç·úes de outros podiam ;lll Lori
sar um::t duvitht "J'espeíto de stm conduct:.t, e 
que nrto pretendi:\ tal alliançn. 

Desl:t sorte. e tendo ficarlo sn,tisCeitos o~ seus 
a:nigos, o omdor foi tmnquillo para a sna lo
ca.Iida.cle e contimwu a . affirmll.r que S. Ex . 
nilo seria c::tpn ele fazer essa allh•nça .. l\In.s, 
qttal não foi a sua surprezu q11an• lo viu te-

O SR. ALCIDES Lnr:..- Todos estes moços legra.mm::t de S. Ex. convidantto <tmigos ~1 fa
·são da peopa.ganda republicana no Rio Grande zer fusão com os seu~ ad Vel'~aeios l Só en
do Sul e jamais for-am considerados correli- tiio comprehendeu que o Dr. Demetl.'io Ri
gionarios do nobre deputado, desde que S. Ex. heiro não era u.bsolut:tmente um compMllciro 
-abriu dissidencia. com o partido republicano, leal e franco. porc;m que vi~avl\ súmente u vi
e principalmente depois que a1liou-s~ com os c to !"i <L e ao tritunpllo,e por isso se h a. vi o. ligado 
noosm antigos adversarios. :l. antigos adversarios que, apezm·da Iign., não 

Quanto ao f<teto de ter o·oraclor passado 0 conseguiram derrotar o partido republicano. 
tele;.:ramma aos Drs. Yictorino Monteiro e 0 SR. CASSIAXO DO NASCIME:iTO - Apoiado, 
Aureliano Barbosa, e •erdade que o passou. Foi um trlumpho brililante. como já disse; 
Mas e preciso notar que o orador e seus ami- vencemos a eleição por mais de 12.000 votos. 
gos tinham sahido da capital com perfeito o Sr.. ALciDEs LDIA-Nesta faín<t de unir o 
.accorrlo de conducta. política em relação á partido republica,no do Rio Grande do Sul, es
eleição do Sr. marechal Deodoro ; é preciso tiver-J.m empenhados todos os companheiros 
notar que tinham ido para o Rio Grande do que teem appareeiclo na po!ltica. daquclle es
·sul, o orador principalmente, com a inten- ta.do. E. si o nobre deputado comiderou o ora
·ção ele agitar no seio do partido uma certa dor por esse íacto seu correligionario. devia, 
mcdificação de política interna de modo a pelo mesmo facto, ter considerado seu correli· 
.acabar com a dissidencia e a fomar a união ponario 0 Sr. cassiano do Nttscimento. 
dos antigos elementos republicanos. os srs. coronel Thomaz Flores. Assis Brazil, 
. Foi nesse sentido que expediu aos Srs. Vi- coronel Sampaio, Menna Barreto, todos esses 

cmrino Monteiro e A urelia.n<J Bar bosn. esse tele- companheiros que estivel"<Lmsem pre promptos . 
mmma., pedindo a SS. EExs. que apoiassem para a uniãodo partido. 
t<Om benevolencia a todos quantos S3 achavam Algum tempo antes dos acontecimentos do 
·em dissidencia. com o partido r~publi~no. . llio Gran~c do Sul, houve n~sta ca pita~ um& 

A.té então o nobre deputado amdanao havia ccnfereucJa. com o _Sr. Antão d.e Farta, dos 
fo~mado união com os n.dversn.rios dos repu- representantes do R10_ Grande d? SUl e dos re
blkanos; era apenas um dissidente e como presentantes __ do partld~ republicano, para. se 
J,.a.l olhado com a ma.xi.ma benevolencia. por tratar d~ umao do partido._ . . 
rodos, que não tinham quebrado para com Acreditou que o nobre IDllllstro da a~~-
S. Ex. os,J.aços da amiZade pessoal. tura comprometteu-se a promoYer a umao• 

Call:la.ra. v. rn 51 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 10:06- Página 15 de 40 

~02 S~lío em 19 de Julho de 1892 

não :lo levando a e.ff'eito por oppo.siç.ão do Sr. ~ Ferl'<l de Porto Alegre a Uruguayana e:.i.trt 
Dr. Demetrio Ribeiro. em poder de um official do exercito e a soa 

o SR. C,\SSIANO 00 N.~scmE:-\'l'o- Pelo me- ~ adminiStl•J.ç-âo sujeita á fiscali5a\'"4o d;t força 
nos elle manifestou ardentes desejos. federal. 

o SR. ALciDE~ Lm,\. diz (LUe, explicado E' certo que ~S3<t e>trada. ~steYe por lllf:!~lll 
este ponto pessml, deve tr-ata.r da pa!'te do tempo~no.podet de um offictn+ do ex.ercml. 
di~cm-so tle !:'. Ex.. reltttiva aos successos do I mas llclO e men_oo ~erto que o dtrectot· <hvlucllt 
Rio Gmnde. . ~strncl~\ oppoz ~eriOs emba.rll~"O.s pam rpw a 

O Sr. Demetrio Ril)lliro não p~~tle realmente for·ç~t .1e:let-al q~e est;.~Ya eStll.CIOil::l.ll:t t m c,. 
"c;r· c·om bem:; olhos os a.<:ontecímentos politi.- cP.q~~:,""e trt~l~po~t.'\S,e . P~\r:~ ??rto :\h~~. 
que :;e tem daõo no Rio Gt-ande; niío pol'qUú conlou.le ~~: .. ~ntes Lletermlll:l.<,'UCSdu l1) tllma:t

S. Ex . não estk.ja con\·cncido de qn:! a J:o:•. dante do dt:;trlcto. 
doutrini\ foi a que triumphou e tle que o pn.r- Om.sendo a Estrada tle Fe!'l'O dr.~ Pol'l.•l·,\lr
tido que e~tú no poder é o que .leve go1'ernm·· l!re <l l.:t·n;;uayana fede1~ll , em chwo 'J III ~ 6 
S. Ex. não Ye com bons Olltos aquelles l\.('011~ St•. dil'cctor do, estrad<t. sem orJem ~~~l ":rior. 
tecimento~ pürque ellcs Ye~m provat· mais não pocti:t estn.1• creando emham.;o.~. :liim •le 
uma. 1·ez qu~.: S. Ex. não tem nlli elemento al· impedir o t.r<Lnsporte do b:ttalldio q tH' t·"t:'"~ 
gum pat·a. dll'igir o estat.lü do Rio Grande. com ordem de marcha para Porto·Ah·~t·•·.riHo 

Como c sabido. o nobl'e (lepnt:ulo, quando terem sido sol>idas jo<h:> as fom;:.s que .<e 
tez a allíõLUI,:<\ com os elementos mom\rclüs:tas, llcha.vam em Ct\cequy . 
cont.'l.m que havia. obtido <1e rodos elle.~ adlle- Nesta emCI",;encia. o coronel Tellc.< ,·iu-:'1-
são franca e leal ; entretamlo. a divergeucia. na. neces:;:itlade de tQill<U' um;t att itwlt: euer· 
era tiio gt·aude e pr'Ql'und.:.t que, quando che- gica. e n.possou.se da estrada de Hm\•. que ti-
gou o Sr. Siln:lim ;\Ittrtin; f·:~ explosão. .. nha sido abandonada pelo Sr. t.li t•<>ct<•r . 

O Sa. CAAAL\.:oo;o no C\.>.»CDIE?>.To-- Hou\e Fez S. Ex., t-tmbem, nesL<t ca .. Qa, .;:r.lllilf 
di(ferCil ci<,ç<co. ~xhibi\'ÜO de sentimentos atenorismlll~ ·por 

o SR. Ar.cmEs Lr:uA . • . a diverttencia causa do iel'imento que houve do cidndiio Er· 
~ nesto de Paiva. 

entre S. Ex. e o Congresso que se reuniu, Foi esse 0 unico facto criminoso (fUC houre 
composto d:t maioria das influencias politicas em Porto-Alegre quando se deu a re1v tu\'ii!. 
que :.\JlOi\\Yam S. Ex. e es..~ mesmo porque o Sr. Erne:;to de Pai>a. 

Pttm apré:tentar a prova de que e..~ Con- que eslava. agilaodo ~\:> massas populal'e> de 
ar~.;;o retil'OU o apoio ao Sr. Dr. Demetrio Porto-Alegre, e armado, tentou ;\tit<H· :•o de-
Ribeiro, 1~. ~l Ct~tnn.ra. as noticiru; quP. da. sua legado de policia . · 
reunião deram OiS jomaes do Rto Grande do Já 'l"ê a Cn.mam que o deleg:.tuo de polid~. 
Sul. ferindo o Sr. Ernesto de Pa.i va. não fez mal; 
· V~ a Camam que o partido que . apoiava o do que cumprir seu de•er: que <t totlo (I 
Sr. Dr. Demetrw Ribeiro, no governo, em cidadiio cab~ , como o de f.1zer respeit:n· :c sua 
Congrcs~o solemne lhe retirou essP. apoio. A- autol'idn.de, e sobretudo o dever de $:: lhzer 
pezar disso S . Ex. com o~ :;:eus amigos co n- respeit.ar <~ si mesmo. · 
tinuou a gorerntw o esta.do do Rio Grande, Entretanto. S E:x:. esqueceu-se dos ct·illle> 
&}>ezat· do principio democratico de que commettidos pelos seus partidàrios, esqueceu 
contrario á opinião· da maioria. nã~ é possivel que o primeiro cidadão que cahlu ferido poc 
o gowrno. uma. arma traiçoeira. foi um correligionano 

Mas, o nobre deputado ainda. levantou ac- do orador, esqueceu que o tenente-<.'Oronà 
cusações. graves ao partido republicano, por Chicuta. foi barbaramente a--sa..-osinado em »
causa dos ultimos succ&-sos politk'()S que se gar publico por um correligionario de S. E!. 
deram no estado do Rio Grande do Sul, S. E:x:. Disse mais S. EJ:. que não houve abso!Ut.'l· 
procura. .pro1·ar, mas com infelicidade, que, si mente bombardeamento· da capital do Rk> 
se deram aquelles successos, elles se de>em Grande do Sul, que houve apenas simpl~ 
á. intervenção das forças federaes. troca. de t iros entre a canhoneír1~ .lf~/'(lió e ilS 
·o orador jã. mostrou que S. Ex. não tinha forças de terra sob o commando do general 

razão, jã. mostrou que as ord~ns que pa.rtia.m Bernardo Vasques. . . 
do,oomma.nda.nte do 6• di:>tricto militar foram s. Ex.. esqueceu-se, porem, de que so um 
para. quea.s. forças federa.esmantives$em neu- navio que estava perto, no porto. ~beu 
inlida.de completa., e só depois que essa neu- ma.is de seiscentas ba.la.s, e esqueceu.sede q~ 

. treJidade fõra..rompida. pelá. flotilha alli esta- ma.is de cincoenla edificios da cidade dePor~ 
. oio~. é que as fo~.as federaes intervieram .Alegre foram.damnificados por metra.lh~.~· 
a1lm de re)l!'imlr os aediciosos. radas de bordo dll. Mal'trjd,e esqueceu.se :tíll~ 
· .!Disae.S; •Ex. que muito a.ntes de·começa.r o de que soldados da. guarda civica 1bram sael'l-
~vimento rev.olucloniLl'io j à. o. Estrada .de :ficados por essas balas de metralha. .. 

:(. 
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S. Ex. diz que morreu apenas um soldado, [compra. de obro:> a rt ísticas; muito pt'incipt~.l· 
não em virtude de ferimento recebido pela mente não co:;:itunuo a referida. commilSlão da. 
metrolha. da .31arajri. mas pelo ferimento ue · llypntilese, aliás i·nproYavel, de se crear a 
U!Jia. bala atirada pelas fot>ças de tet·ra. Galeria Xacim1•.1L 

O orador pro'l"a a inverdade dessf\ affirma- Or:t, slioss~ fi.lll(htht O'S<t nova institui~·ã.o, 
ção lendo a. part~ official elo conflicto. 1 1 ll 1 · · 1 t · 

A llistoria. da revolu'•ào do Rio C:mnde ni.i.o ( evenco e a <J.r. qumr <tnnua men e llm certo 
., numero de tl"<tiJ<Ilho' ,te arte p:wa augml'niar 

est i~ escripta. O., documentos hilo tle app;.u·et-er as t'Ollecç "es jlt exi~iente.>. e1-a. muito tmtllt~l 
e então o Sr. Dêmetrio Ribeiro. pensando b~111 que a.quelht comigna~"i." pas.>as-;e p:n~ ~o 
nas conoequencias daqnelltl..<l luctas ha. tle rc- scudominio; an caso c.mtmrio não wjo 
t'Onllecerem consciencia que S. Ex. ê um dO$ motb·o n~rn xplic:,t;;ão ~>;tl'<t :;~t· supp!'imirla. 
homens mais talpados do grt•.Ye esLa.\lo a que ,1 uão 5et· nma. >êtle de econornitl ;t todo o 
chegm.t o Rio (;rande; ha ele reconh~cer que tl'anse. que vos:«t j n~ti iic;u· :-;cmellt;tnL·' me~ 
a smt dissidcnd<l, e o ~eu ~pirito uominatlm• tlida. :dhs iml~cn1 ,):':t p:m1 0 111 ,~,0 j}aiz. 
d>m as suas 1hutue7.a.s e tibiezas tem f<"i to 
n!L"CCl' m\qudle estado uma certt :_w.ita<;:~i.o O SP. . SE\"ERJ:-.-<l Vn:uu - Y. Ex. niio 
im~pular e de;;qürada que tem compromet· a.c:h:t .q~e e~'~~ _u~ta~iío7. fie;t, lMi :< ll(:ll\ :tp!,)li· 
tido :1 paz e a ordem naquelle es~'\do. C;;ll}a, a b;tlel'W. l\ttcronal . 
·E tmnbem S. Ex. ha de comprehender que O SR. PEur:r1 A~IF.Iuco - Ct~rt.amcntc; po-

o P.'l:t·t:i~o republlca~o unido e forte não c01:-~ t'ém n:io _c·~tml,!o :l.inu::. et~ rlí~cuss;io '!Pt'O.il'.cto 
senttrn.J:tmms e para obstac:ulo~ a. qu~ S. Ex. da crett<;<tO de8,a ;.ml~rto. .. Julgo que mto dn>c· 
continue a ser o anardlista de todt1 l\ politíca. moB anticipar stippt·essii.o algumn.. c qu~ <I 
no Rio Gt·&nde do Sul. (Jiuito be,n.) 1 illust!'n commis.,:i.c• de or<;.'<\I112tlto da\·eriu. 

'consultM· '' parece;· dt~ comruis~i.o ,r., instt-uc-
0 Sr. Leopoldo de Bt.tl!Lõcs (fi.O publica, ante> tle 11ropot· semel,;ante me

diz fJUC a Repuhlica att-aves;;a neste momento di(l<t, a. qu:1l, repito, assim :•ppt'o~·:Ld:J. mm 
uma infinidade (ie crises. Sente-se tranquillo um )notivo de pe,jo 11:tr:1 n. mssa patria. 
po1· ver que o nos.~o pa_trio~ismo já M Y<1.e ~u- 0 SR. A:-;FR!.SW Fl.\r.uo _ apoh\do. 
perando, mas qnanto a crJ.Se de t<'ansllOrtes. _ 
pensa. que não bastam as pt•ovidem·i:JS Ol'l\ O SR. SEVElH:\O \·rt::mA ~irias Ç nob~'C 
adaptadas pelo governo. E' newsal'io que deputado não (tchtt que: 1sso e uma. cltscus..,lo 
ellas sejam completadas pelo Congresw Na- precoe2? 
ciona.l. 

1 o St~. Pc:oM :\~t;;;azco - Sem du1·i.Ia sel-
Sa.U~nta a urgencia que ha. dl\ uma boa lei o-hia si eu n:"to t içesse em ,-ist<~ declarai', 

rle policia Uas estradas. de 'ferro, p~r.1 e§e fim <lpena.~ , q Li e não intervim mt confee<.~io tlo 
reformado o anachronico clecreto <le 26 de pt•ojecw, e por fim principttl {'l\zer pubiico que 
abril de lH57 Conta. como os .e.mpreg-ados d.- nunc:l. intet•virai em a.ssnmptos 11.rti~ticos, 
Estrada de Ferr0 Mogyana .Jtt chegaram <\ sin:1o pal'a l\WI)recet' a arte e UOi! meng col
faz?r parar um trem (le ~r~as para _stt· 1~.1~ . 
queal-o, calculando-~ o pr~Ju•zo que __ ISS;<> 0 SR. SEVERI:->O v 18m.\ -Todos ni,;: C()
troux~e ao .?Ommercto em c~rca <le dou:> mll nhecemos 0 patriotiBmo tle v. Ex. e o seu 

co~~f~~~~s~e1~o modo porque esta sendo feito zelo llelas bella~ :utes · . . 
o l'ecebimento de mercadorias na Estrada de O SR. P_Eo~o :'~~IERICo -:-. ~ pt·eclso <rue 
Ferro CentraL Termina. dizendo que a.~ me- todas as IUStJtUJ(•u~s artis_t!CM ou ~~e~
dida.s lembradas pelo governo niio hão de titicas ~jam J:~roteg:ctas, e e n2ssa. con~JC<;<Ul 
produzir resultado satisfactorío sem uma que lle1 de 1nternr com o meu esforço 
certa. re'orma. do pessoal empre,"'lldo nas es- pessoal, quer apoit1;Ddo o seu progresso. quer 
tradas de fer ro e sem uma lei sobre policio. combatendo da. trtbuua toda e qualquer me-. 
das \ias-ferreas. didn. que pOssa emb:u·açal-às no seu desen>'ol-

E' I>ar.'l. isto que pede a attenção da Camat•a Yimeuto. 
dos Srs. Deputados, (.-tpo!ados; m1úo Õe-m, O SR. SEVEIU:s'O VIEIRA- Estimo seu di-
lntloto bsm.) reito. 

O Sr. Pedro Am.erico- Sr. 
presidente, b?m qrre o parecer da Cllmmissão 
de orçamento publicado no Di:trío elo Con: 
gresso .l'vacional' de' hoje não esteja em dis
cussão, creio de .... er meu, para guiar a opim~~ 
dentro e fóra do Congresso, decla.rar desde J& 
qlle estranhei a suppressão projectada da ver
h!. de que gosa a ~la de Beilas Artes pa.ra 

ú SR. PEDRO AMEIUOO- Passando a outro 
as:mmpto: peço-lhe. Sr. president~, q lle mande 
dar para. a ortlem do dia. d~ uma da.~ proxi
ma.s sessões da camara. o prOJecto n. _,g A de 
1891, prohibi~do a:. concess~ de loterias, 
respeitadas as que Ja fon'lm fe1W.S. 

O Sa. CESARio 'MoTTA - Jã. tem parecer da;. • 
commissão. 
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----------------------------------
O SR. PEDRO A~IERICO·- Por consequencia 

poder-.:.. o <tlludido pt•ojeeto entral' em dis
cussão e ser vot..'l.do_ uma vez que não ameaça. 
os corre.~ do E~ktdo. 

ctura' cu.ios. elTeitos se f<tzem sentir pela ülta 
de .~ nmer:trJO esperando todos por umo. ::o
lu<;~.o. prumpt<t 9ue parta do gover-no em 
au:xJ11~ des.•.as tl!Jferentes ag~minr;ões. 

E' uma. metlhl:~ de momlid:1tle publiro de 
1lThnde alc;tnce. crmtrn. a CJ U~l n[lo se poderá. 
Jnt"Oear o~ mesmos pi'etex:tos com que ;oe 
coh~.nestm': n~ _~uppr~sõ~s de Yet·b;\S p:u·:~ 
SE:l'\ lço:: e llmcr;c.oes ll l l ll$il !lla~ . (Jlrd:J f.Jc ,;~ . ) 

. O Sr. ~K'honuw: D4')1.fhto-Sr. Jll'C
~1(\ente , ~~;;te dncu.mca_t.n. enr!cr er;ado j)()l' nw11 
mterrncrlto :tO.-< ('ll la r lúo~ l 'ep t'C:><.!ntante:< da 
na.çii.o l:ol~lZ i lr:it~t. ,·, a .i 11:<1<~. l't>cl:uul•r::":o tlc tt:a 
;r~po th.• 1 \': tl~ôi.lh:ul• H\'" · • 

::>:tO .-·nn h(Wll l n.~ a:o: PL."-"tlll:t;;: l'Olll.li•:-";" f' lll 
(jlJ() ~c Yi\"(: nt>:; r.a cidade. Por tOr[r)~ ~:io ~;d oi 
dos o,: Jll'cr;o5 clcYn•lo.-;. :<t;~n t:xc~mpln :nú ll •\i··. 
do;; gtmrr•o . .: ti <~ rwimc,il':L liC!ee~~ ir.l:ulu. iut!i~
pen:>a \'l•i:; :'t. con~l'rra r;:"io irHih"illtt:> l. · 
Qua rH~'"' Yc:r.es me wn ho cu l"Clcl•itlo :t e.~t:t~ 

condio;.1ses. dcst:L t1·il.rnmt ! 
_ Pnr-~. oh.- i:w o~ ma.! c,.: ,;ort.·idos pcl:t popnla

c·ao tt:dJalh:ulC>l';l . O :;!'CI \'Cl'lllt tomO ti n. iniciat i \':l
de propor ao Coug1·c·~so a sua intr:L·nmc;iio f t\ \ '0-
ravelmi:nw a,.; iurlustdtts. 
Petiç~"lo s"'mellrante a c'St.t !i:ri att'!ndida 

pelo. commis~;i.o i·éspccU v:1 c:m rehlr;ão aos cm
pregado5 do;; tele~raphos. 

'I'ra!a·se da 1~-clarmt<'lin do pe.~oal typo
grapluco do D·~l'ÍO r{!J C'<JH!fl' C$50 , pedindo 
au~mento de ordenados . 

Os typographo:S das oOlcinas pat•ticul<tt'es 
tee~ visto augmentar os. seu~ sa.Jarios pro
porctona.lmente ao crescimento 1h1S tlifficul
dades da vida. 

Par·a os reclamant~s , nein a l&i foi cum
prida. 

As dara.s que apresenta o documento mos
tram toda. a ra.zii.o ti•• affi t'mati \'a, 

As condições <los em;n·egail.o:; j ornaleiro;:. (la. 
Imprensa Nacional divel'gem com injustiça. 
dos do Dia.rio Officíal . . 

Es..-as lilll'erença.s são perfeitamente bem 
demonstradas e e.,-planadas na peiição, que 
peç'l ao Sr. presidente ].l[II'a. fazer imprimir 
na sua integra no Diario elo Congtesso. 

Termino, Sr. presidente, fo.zendo minha a. 
reclama~:ão pelos termos por que ella. e con
cebida. 

E.' lida e enviada á commissão de fa.zenda a 
~<>uinte -

Represent·Jçc1o 

Cidadãos r epresentantes da. Nação · Br('lZi
leira.-Em documento o.flicia.l , end~reça.do ao 
Sr. ·Vice~Presidente da Republica, reconhece 
o Sr. ministro da. fazenda a. existencia de uma 
crise exeepcional que a a.trecta. não só a la-

-·. _ vo~ com~ a.s _in~ustría.s, e art~ e manufa.-

. Tamr.oem oc; opei'<trio:s ot!lciaes. Yictimal 
li{l~~lllle!l te 1le:>se <:stallO geral ue cou;;a;; e :~ d: 
:'.tr Jet•:os :~ ~u emprego, veem ;\ppelhn· }J:: l'a 
O-< ;~~to_,. podct·<·~ ria lW;:io, imp!Ot'óllldO a. 111!!
l !JOl'lõL de nmewr·nto.; ~i não :l J·cdur:t;i'io tlc 
tralo:~. ll,to. rk m:wciy:L a soln:epujn,r ·~~ dillkci~ 
'"ndJ•;ur' d:.t c;r.t·~:stm rhL Vtr l:L n~. IJI IlUll'a rlc
~t:"f'Cl:ll l rrt·:~ cpçc att:L\'C!S,;:Iln. Xi'lu pérl<' tn :Ut· 
XJ!l(l p: · ~:n m:u·tu l' \' l~am ante~ mmL l't:nn tllr• 
l'õlÇ•:i " lll:lÍ.~ ' ''llli i.H.I,i\':1 dr: aC:•fr t•r JO ~:r)!fi :1 ~ r:Ü'• 
rcUIII8l:liJ<:l;L~ r(O L•tnpO (! ltOl'aS rlc Súll i ll , :lllú 
l:ti)(l!', 

:\ll ~l'"· j l(>t·i:m. <.le exp:1rr:m os fP l'lllO~ rlr·. ~na 
":IJ•rrlw.'.: }l_::rnuttl, "::;rs. r l•lWG:!t.•nÜtllU::; r\:.t 11:>.· 
r;:tn ht·azil<: n·a. que retomem os <d.ra ix.-,~ a;si· 
)!'Ua• l•J.l õl fJUe>riio no ponto em que sr.: collr~,. 
!'a m ''" le.;.rt~ l::td ot·e:;: do imp~rio e fJ lt:t l a Ji:•l'l!la 
u~tcrp<:tl~>.ttmque l.he.~ ú et'<llll ospa,S;;<tdo-; llli
lllst~·os tl:t. mon~:. rclna. . Pela expo.;;ição r(p,:"es 
mot1:·os ~~l v~l':: quo não o <lc. hoje qur; n t'S · 
quecuncnto sm:lO ;~ Jillt:L do cump;:imemo tln 
lei os pt"(';Íllc.lica. qu!>ixando-se todos. mesmo 
em tempo:> mttis prO:<pero.;;, d:t mingua Je l'C' 
cursos eom quf' slo retribuídos no ser,· if-o õa 
ptttria. ' 

H::t. m llitos :um os que a viua no Rio de .Ta· 
neiro tem tre;;tlobr-J.do em carestia c no. clit"Se 
dos typog-raphos tem ha>iuo, mais ou menos, 
compensaç~o por ])(LrLe dus emprezas par ti· 
culares, nao devendo o governo constituir 
um<~ cxcepÇ<\o em relaç-.J.o {1, elevaç-ão dos pre· 
\"?S p~los quaes são pagos os compositores uffi· 
Ciae.s. 

Pelo a.rt. 7', paragrap11o unico, n . :3 da 
da. lei n . 2.3·18 de 2.5 de a.go5to <13 18.73. 
deu-se a.os operarias das officin'•S d<t Impren;;;1 
Nacional e Diario Otfici'.Lt-30 ' ;. sobre a taxa 
de trabalho feito, mas este ben:di.cio só coube 
a administração ele ent<"lo e aos mestres- re· 
vertendo sómente em favor da. cor po:-aç:ão i i'· 
pogt'<lphica apenas 12 1; 2 ·; •• pois que, ~e 
ll1es houvera tocaU.o a porcentage 11 acima., 
perceb"ndo elles 4$, em vez de 4.")500, como 
ficaram ganhando, tel'ia.m 5$200, for<;:esa· 
mente. · 

Não se trata .neste. mom~nto de uma r esti· 
tuição, a que a.liãs se julgam com todo o di· 
t•eito-,mas de um ca..'O de verdadeira. equi· 
pa.ra.ção. . 

Em fins <le 18i8, por iniciat iva do ,~.dual 
Sr. ad1ninistrador, e de accordo c:lm o enti\o 
ministro da 1h.zenda. Sr. Gaspar da. Sih·eira 
}fa.r tins, ibi a. diaria do~ compositore.'> ele·n\àa 
em- ma.is 500 rêi::, sem attingir a.irido. assim 
a lettra. da h i citada. Em 1880, finalmente, 
estabeleceu-se o pa{,ramento po1· excesso de 
tarefa. de linhas o que importa certo meL!JOra.· 
m · pto que tem continuado ate -a presente 
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tlaht, :>em comtu~lo s.\tis!itzer ::os justos l'C- 'j de ditt ; de nou te o oper·;u·io e:;tit sujeito a 
clamo;; dos opet~lrLos posfkt·~ados. tm·det· o sentid<l m;~.is prccio•o do homem 

Pot' J'!l•~ is (le u_~'L Yez os.~tbai~o :t!3:::i;;md?S. :- :t Yist<t, ao calot· do g;tt. á~ iut.empertló~ do 
llOt' me10 de p~tt(;ues collec:tn';ls. teem pedi llo J me!n exter·no. no momenr.o dtt reti1'ttd;t thr. oi: 
que se lhe;; mel_llo'e u <!iat'i<~;. não sú a ew.m- liein:t, e e p0 r i~::o mesmo, ma i$ sujeito ;1 fre
·lJlO das clenHtiS foUm;; J?<ll'CICul:tre~ de:;hl '"t- flllcnte~ mol!:$lit1S. 
pita!, como )IOt·qtte o ~en· i ·~o llo n; .. wio O.ffi- Prcscnt.:mente, o opr;•at•io que l t\ \~l. vifl<t de 
ci,tf di1lere, em quasi tudo, do 1la~ em1m'z••~ !illnilb ~~ q u~\ ttml iiOl·;:;; <:err~•:> •lc tl·;tkdho, 
tle folhas pe l'iodita.s. Xcs1as, t\C:W;\lmcntc. tl •.lWicílmeme se p<xlcl1't tn:;nl;:r cum 5:-i d ia.rios, 
(ijarh e d1:: U;o:;. pa.g<t~<lO-SC l\Íll•l<L ;,;'l<lti!k~\1,'~0 j UitO d(;Ye iiLIO CO IH;: l' l,Jill ::. gr:ttitiC:H;ào exce-
1101' ex.:::<·~,;o •lc tl<thalbo; n<'• lHa• ir, (J(íidr:l,' deni.e qne c t<.ltla m·e!lt\lal c dcpen•le. como 
11:•;:tt-:><l 5:; 110r I~> liulta:; qur• ,: " numero i lbi •tlt.u •• to exces~o tk lluha:> que pOI'Yentur;t 
llPl'eaclo. ~emlo o ex<;l!tll:lltc •l•l linh:.•s 1\Ué I :;e til'tl :1, maior do que :1. r•:'tipnl ;uh. 
JiJI'l•!ll C:úlll[H.•stas a lll<lÍOl' p:t;.ro SelJ : It·a•l<•ml~ll l'! J::m vl~t.a. \lu J>i't'<:o l'lt~\·:ollo d;t< h:.• hil~ i.•;•ie~, 
lltõiS l<m<.lo · <.·m \'Í:>~a aqur· llc o!í·.-[, ,,t· fox11, o i ol;t C<li'C::<T,i:l do~ ~enr• t 'u3 :•lilltenl.i<:ius e de llttlo 
CJ111• mi.o pú• l~ :;er C:ltlllpnr:tclo :1. ~J·;H iri<:a~::i.v n!:ü~ q ue <l ilncu lt:t ~t ·~x isu·•wi.• u:•:> :.rt·anLlcs 
•1•:•· :1s outl·a,; !olhas }l~g :un :JO:' seu~ t •p:.>l':\l'JO~. Cltl:ult'~ .• e t' lll t•:•zan oln eXJ••~I <~. peo.lcm os 
O f.'X~c:-~u ,:. pn;(O como ~ratifica • ;.i•.• p~·l;~. •I•~-! :\b:tiX" a~:;i;:u:uh~o; a.l):l t.li;.:n•>S ciü:;ol5."" \'t:pt·e· 
mot~t •le t··mpo m~ officina. ;t c;;pct<t de tl•\l o:1.- :;e nl.:tlil~,; 1!::. ua1;ii.o lrrazildJ•n. ;1~ .,,lll l~''"'~:un 
llt<•. •• re~ul:t ~cmpr-e :t nwwrl<l •I:: d i:11·i:~. e de :m:. 1t-h'1.•.· ~i tn;u;iio.lll iiH•tõt.nolo-lll\:> a.~ cnn· 
i;. I<.> quer r, (•jlt'l'a.l'Ío t.t·<IL:tlht• <JU n:iu. •ll•:•ic,; o \e 'o'Í<l:1, llliti~:tllll• •·lli!'" rl l'l'Í"C.ol:tnolo-

Xo Di!l•'i•• Offi~ =·rl (, c.liY('\'SI) o est.~ lo aoh•lltn- lhe~ o Jll['smu :llll[llleuto qm• ,i::t se J•, •:•.lisun em 
1lr•. poi~ (!tl~ . umit.";: Yeze~. J1ot' •lcm1n·r•, d•.: Ll::th·o tlcpt·o,·eit•:< <le ,; e u~ t:ollc~, L~ jortmlcit·os 
ori;;inaes. s;o.hc-se t.ardc llt~ nottt.c :;r·m :;:· }lO- rl:t oli1ciua ele compo.>i<:ii.o rltt ltntn'<'ll!'<~ '1\acio
clcl' complcl,'tl' as linltn.'\ i:n·.~ f:l.e:>. u•) que r t>· u:ll. fixanuo-lh<-~ :t exemplo tlc:.<te:>. h•.ll~L~ t'el'• 
~ult.'l. que :\ cn.~ a.bon;\ \\ tliiTt:l·en.;a. e a5õim m.s ele t t·;\bôl lho e cr,uip;u·an<Jo tle.~t.,~ liirtna os 
pn~!'l.t o Cúu1pusitor ~~ Jltzcr jús aos ::;.';000 ::tt·· mesmo5 tlil'~it.o . .; <: l'(!!,!:üia~ qn~. t,ccm o~ em
lJir.mtlos! pr·egat.lo~ do )Jinisterio tl:L Fazl;lntl:t, incluindo· 

E' v~r•lt~clo qne nos ;-csplrn•lco~ mr·nst e~:> •:Oi: no q\tadt·o r c:-$pectiYo. a que tambemjul
np}><'l.l·ecem compo.~itorcs com r~ri•: maiur o.le gnm c[(~Yel' Jl<:l't.enC1;!l' o; O}lC\\':u·los typogr(l.
mez, porem, i~to e di v idido il nl;;nm tr·:thalho pl!Oi:< ~::1fectiYOS •LL) !Jiu.rio O;(icia/. 
urgente feito de dia e que se reune ao u·nv.:- Ped<'m uele;·imc!lto- E. R . . 1. 
lho da llOUte oa então quando ha allluenew. . . . •) 
de originae;; que rlã. logat a p•·olong:1.N~ o Rto llc .J:~uetro. ~.ll_e .Junh() tlc .189-:'.- .Ma-
trabalho ate ,. madru rrarla.. ao•:l F,·anct.~co d (l '1 nitdn~le.-~osc: ,1l<y!wl de. 

~!ais ju~to aincla se no.~ aflgum O conn·onto l•",·eita,; .- . t ;-!{w;· !•c: .-;-c:m. (rt!l~rrc_< - - Joa· 
c.-om 0 $ nosso~ companheiros <la Impl'ens:t ?>In.· quim i\.nio ilÍO Mw·ttn.< p,~.·e : i'(!. ~:tno ~tSO 1Io· 
dona! que foram aug:mcnr.ados em sua tliari:J. ,·,;ir" Oclm;i(tn~: -;-::;~!,,ai,? -~~;t:·:c•~. 1\·oJ't'epa: 
constante hoje de ô~. Succe<le que 0 trnhtt· -;Jfa,wc/. I}o'.l.H!J' .c-' _dn l m<>~ca Rc·;'.· 7Cm lo.~ 
llto nest..1. officina. ê leito a luz do dia. da.' oito 'í·d ho t/a :):h a.-JQI.co Jim·c•·Y~ ? c aw~>w._
r_l:\. ma nh:l ús auatro d::1. tarde; si h::t ;;e;·,io. C<tmylo Lcl! i.~ cte :11'l!.f}':io_C,ncc!Ç<t o.~Ca~:d'do 
esce principia ~\s seis da t::l.rde e termim~o á~ Jos: rh~ C(IWmi .~:L·;;e'll' s~;·do~? l~od':'?~s 
•.le7. horas da noute, o que lhes gt~rante :t pet·-~ .-1 /. ~~.~rc,uw . . -J)ol:t:)1!/0. ·• __ Bcr.Jll:>1a ~e~' '.'~ 1-.e.to~ 
cepç:ào de niais de 6$000, e si !ta urgenda em - ·: to .Alves p ,r, ,o f!•_ aml<rn .. -:-~~!" H o, . .Tos~ 
nromptitlcar ·se a,.(rrum trahnlho. depois tle~~a R(tbcllo. -Jf rm.oet Grn •';a.w B. mtlr.w. -1\Ia:::<· 
lJOra, cont.a-se-lllC~, um novo tFa á r·asilo •.le 1;_;:a,1o. Gcro;1oo C,Ol·de,,·o:-.ToN.f';"n A~~~·~o 
duas horas, chegantlo as:;im a fazerem l2$. j ~:e;Te:ra de C(l•·ca~•w.-;-:Joa? BoJ.1.':•1''· d(~ ~;'i •l~ 
rs,:; ou mais . . conforme o tempo absm·vido. 1 .'Scmt•J•.-.!?'1° E -oa·1.!Jd:•ta F'!fuc., v:-.~~·- Ale 

Xo Dit!>'ÍO 0/!ic~'' '· a hora aprazada r,;,n-.q ·'.'?"di'C Pe.v.:oto.-Luc:; de o_ .. w,po~ ... :'3·:··a.:IO ,
principirl.l' o trabalho e às seis da tartle: ll::Í\i I b tCIS Jfwn~ ! ello tle .:S!lrolllmo .• -z. (~rtC !.Ca. de 
tem hor~s cer'tas partt. sa.llir. Snccedc. mais i l':<>,d-:: })c~ík;;t,-Cum·,do J?~c. .lo •:(:~~=-~~"!c-
. d· . .._ , d ,. n· 1 l· d" o " , 1:.. , •·:ç,~ PIJ' IJ !J'a dnx Sr.mto.,,-.To,>~, LI)P~·' Jl1<t1 .;~!lO. 

:un ct. c-om m~.m ,.,~w. e~t.,ua. t '' -. (lU~ n .. c , ., .. ...,.. . - .} ''~ · , .. 0 . r.l)'''''tc;m 
fi .' · ,· ~ 1 r· • · ~· ' • j i --~(Jl:!Jl"/11n0 ..(e:;(IJ;l'a f , C v .·.I• }J ·I.-• ''! • 
ema de corr.po~ tç;:.o <a mp1-ensa. .,acton,\ ·; J' .. 0 1 • , D 'o· •'o 4·-th·•·- l'r' t'e'ra 

os jornaleiros ate a. ctistribu':;:ão e prepa-ro d<\ 1 ; .o_re,, a , c a ç:•t >w · -;- :' ·_'Y· :. , • : '· ' . •• 
t <\i..-..::a. contrebuem para a parcepr;~1.0 ~~a. _rl}a.ria. , Lctt-.: .--<:.!Jillp<o. Ar.st~Je• J~>.l .o t . . 
ao ~o que r.o Diarf_o _~--se sernço e 1e1to ~E', Vem n. mest'. a segmnte · 
manha, onde o composttor leva cluas e ma1~ . · . _ 
horas s~m rêtr·ibuiç5.o ai, "Uma e por conta. d<l. [ })eclm·a:-"0 

Maria. q"J.e ha de perceller ti. noute si frequen· I . 
tar 0 trabalho! · . . 1 pe~l.a.ro que y.~tet contra ~ ~nrecer da com-

E' "'ero.Lmente reconhecido que o trabalho : m1ssao de pettçoes e lJO~ere:s. reconhec~ndo 
da. mfute e ma-is ma.rtir~ador do que o Mio deputado pe1o est<;.do do R 10 Gro.P.de !lo Norte 
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o Dr. Augusto Severo de Albuquerque Mara-,dente.- Casintiro Junim·.-.Dc<tnt Nicaci.o.
nhão. Joao das Clur.ga.,; Lobato.- Frartç(t Caro(!l/•o.

Sala. das sessõe.~. 19 de julho de 1892.- Julio de Jüsquita.-C. Palctta, 
Lamotm:·~r (;of.of'teâo. · Viio a imprimir os se,ouintes 

Vae a imprimir a s~guinte 

N. 22 B-180-2 

Rerlac':'•To Jl''''"! .')o di:<CL(·.<•!o d·1.< c .. •endax 1/(t 
rr!iil •'l'lt dOS ])eptril((/Q< ( l fÍ fll'~jl)ciO 11. 22, 
,;il(/·i rfo ,)'e,.rulo, que "!'/~~'""' ' o~ ados •lfl I 
(JOCc,·t' O. n~(cte,~tcs ,;o.~ tff.'f) il' •:c:,ocnto.'\ r/,~ /(~ 
ct.: cclwil c •::ms'WI!GS r!r.s rlcr.,·,tQ., t/e 10 t~ 12 
rio ,,e.~nJO ,•c; c r:o .. t•cd,: rtn/;,i~·u,, ,, todos os 
cidm:/r.t ·J,>< tlcticlos ,; rft.1:ilr:r,·.!dm; l''d' fi'r~:~t do 
dccrc/•) rfe f:! •./C Ctli.-i' d11 C'lll'~/1/1: ii.III•(J. 

Emendr~s ela Ctmar~~ ao pr11ic<:r.o do Senrulo 

n. 2'4 A 

. Accrescente-se como art. l ' -&1o :tppro
vados, ern cumprimento do tli·posto no art. SO 
e do n. 21 do :tl'L. :H da Constituiç~1o Federal, 
os actos do ~orerno retel'entes ao,; tttontec:i
mentos da n·oltte de 10 de abril e const:l.ntes 
dos decretos de 10 e 12 elo mesmo mez. 

O art. 1' substitua-se pelo seguinte pas
S.1.1l(lo a ser o :l.l't. 2. ·: 

E' cooce<l:da amnistia.~ 
· I. A t.odO$ os ciidadàos implic.td.os nos a.con
tecimenios que motival'<l.m o decreto executivo 
de 10 de a hl'il deste <Lnno, decla.rando em e>
tado de sitio a C..1.pítal FederilL 

li: A todos os que directa Otl indirecta
mente tomaram parte na revolt~t drts fortale
zas d<t Lage e Santa Cruz. em 19 de janeiro 
deste anno. quanto aos cJ•ime.<> sómente que 
estin~rem lig:ados a e~te morimento. 

O ;u·t 2" pas&'l. a ser a.rt. 3" . 
Projeeto do S€nauo, n. 2.2 A.conc:edendo am.nis

tia a todos os cidadãos detidcxs e desterrados 

PARECERES 

N. 7 B- 1892 

.-1utol'i$1t o Pn:sitle11t-: d·~ Rcpl'blícll (t c;·.:ar 
t !il14 al(a«dr:rjlt ?!lt ClllJ!tal do ·~ ·tfl<IIJ d,; .'iiitJ 
P md.n ,_; M<lr!t :w cit!arlc rlc J,,;; tlc FtiJ"a, 
r:>tado ele J[iHa.~ G.:rllcs, rtlwintl, IJ iiC.~~s.~ario 
credito 

A com missão deor~anwnto. tendo r•x:uninuuo 
o pro.jccto !lo Sr. dcputo.r.lo All"t·~dn Elli~ e 
OUT.l'O~. ~ol.m::. o. ([1W1.iit se pronunciou a com· 
missiiú lle lhzentla. o indn~tt·i:t,-, ú tle p:ll"eccr 
que o me$mo seja approvo.dc:>. na. 1i'•rm:t. ;e. 
guinte: 

O CongrL>s:>o 1\aciona.l decreta : 
Arti;;o unico. E' o P1·esideute tla Hcpublica 

autorisado tt c1•ear nma al!:.tndega na. capital 
elo ·est:u:lo ele S . P:tulo, e outra nl\ tidacle tle 
Juiz de Fom, estado d.e Minas Gemes, :LlJl'indo 
o necessurio creu i to p(l.t-a occorret· its 'Ie~pezn~ 
de installaçü.o e outras necessarias. 
· Revogam-se as disposições em conb·.wío. 

S. R.- Sala. das cõmmissües, 19 de julho tle 
1b'0-2.-ill .. .-aes l:Jarro.,.-Al·:Stides Maic~, rela· 
tor.- F . Sorlrc.-Let•JJ<:;là9 rir: B tltft,ics.- :11-
1neida _'\~(lgttei1·a.- Sc'fic:r!no Vieira.- Lcit~ 
Oi,ic icet, ,.encido. · 

·N. 7 A- 1892 

c.,.J,., Hii!<L ut(<tndcga Hd capital, do cstw:lo de S.io 
Pauio c outra e' '~ "1/ina.<, H!\ cMtvl.e ck Jz:i; 
d e For<~. !: autori:a a S!W in.~!rtliw;ao c a 
"!Je•·lura do ~·ed.it:> pa•·a ~~~ d~>'{Jé<u~ aecc.'-
s:wia.s • - · .• 

O Congre>so :National decreta.: A' com missão de thzenda e industria.5 íi>i 
Art . I.• E' concedida amnistia a todos os presente o projecto de lei , a..~ignndo pelo 

cidadãos det]<los e desterrados por força do Sr. Alli•edo Ellis e outros, creando :llti1nde,"ll$ 
decreto de 12 de abril do corrente anno. na capital d~ estallo de S. Pa~tlo e na cid&de 

Art. 2." Revogam-se as <lispo~içces em de Juiz de Fora, est ;do de )limas Gera.es. 
·contrario . · Assumpto novo, que estabelece radical e 

profunda alteração. no regimen aduaueiro da 
·seriado Federal, · 8 de jun1JO de 18~.- Uniiio, 0 projecto de que se trata m~rece ser 

Prudwte J. de ilforaes Bar'I'O$, presidente.- e$udado pelo Congres.."<>, sob o duplo ponto de 
Joao Peclro .Bel(o1·t . Viei,·a, 1• secretario.- vista. dos interesses commercia.es e dos intel'

.· (;il'.Dini:; Go1tlart, 2" secretario.- Antonio es..~ administr-ativos, uns e ou·tros fortemente 
'. Nt.eokio .'lfantciro Baena, 3• secretario.:- Do- viDCltlados ã. sua importante ma teria. . 
"~m~ngo~ Vicente Gonçal~s cl~ . Sou.;a, 4• se- E' de nec<SSidade reconhecer que para~ 
>:;~tario. desenvolvimento do commercio nacional util 
~~rsàla: das cominissões, 19 de _julho de 189'2. se apresenta a idéa da cr~çã<? ~e alfandegas 
~et#btUo· ~eire, relator.- Glicerio, presi- semelhantes ás que foram mstitmdas ~Por-
~~i:~{~:;~~~:~ .· : ,, ~. . 
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tugal no seeulo XVII. denominacl<1s tle p.?l ' IIJ.< n::~. allb.ndE'f,'3. :!:i.O grõJ.V"!!S e vexatorios incon
s<~os. e usque nos paizes continentaes<kt Eu- venientes que urge remediar. 
rop~ e na. America do Xorr.e existem na;; ci- ~ii.o é iuentico õ eL~O Je Ju iz Je Fót~t. f!o
dailes (te maior mo,•imento commercia1 e nos rescCl\1/,\ cidade do e~tallo de Minas Gct•;tes, 
pequenos portos flu viaes. . . . . . on<le. o prQjecto propõe a crençiio d~ allandega. . 
. O~ fim dessas a![<m~egu.s e tacütl..al' a unpor-! . Ponto }H'inci1xü de con.ve-rgenCl<'- e o ma.is 
tn~ao e exportaçao dtrect<t du.s_ mercadort~ e 1mportante cemro commerch\l cles.c;_'\ va.st '" 
eJTeitoS de commerciO e beneficzal-os pel(IS VM-~ circumscripç~o territorial du. Uni;:to. Jui:r. de 
i"~gen;; e garantias que es!:.c'\l.Jelecem os entre- Fvt•a, ligada ao pol'to tl.o Rio tl.e .Taneiro ].Jellt 
po:>to> creados. para set·•irem de deposito Estralb de f erro Ce11tral do Bra.zil e ponto de 
ti;c;'l.l. O negoo1ante alli ~t1:wda, sob a tisc-J.li· p::.rtid<t d{'.numerosas vias rerre<ts qne se inter
:aç5o e respons.•bilirlmie do B::;tado, o;; g-eneros m<m e et:tendem pelo norte <.:! sul do estado, 
que ceem de set· 0ntr-egue~ ao conswno ou ex- merece, comtudo, obter o proposto meHJm·a· 
ped:dos pa.r<L os merc:ulos extran:reit-o~. dis- tn <~ JJ I'O. 
pondo delles (L mediLla tla.s exigcncias do seu Prln. sno. 1·iquez(\ c ewns;.i.o, Mina.;; Ge1•a.e:: 
ne;.;•Jdo. ~:·m t.c-r CJUC amecip:tr o p;t;;:1meuto m'io pódc. sem nociYo entorpecimento da. sua 
ele •\i toei to:;. nem ;;ujeit:u·- :;.e ,·,;: ll uclun~~e;; ('Xl};UJSil>ilídadr, economíc•. perm:lllL'Cet• na. ex
,Je prtÇQS ot·í nnd<L~ tlc CtttlS<LS <.'O!llplexus c clu:<ira. <.lcpcnLlenci\1. tl.o 5eu unico intermeJia
qua~i ;:empt·e imtpreciaveis. r·io. 11. pt• ~ti. do Rio de .Janeiro; c " ct·e: t~io de 

:\ instituição de t ws entrepo;:tO:' e. como tun:t ;~l f:.uule;,'7\ em .Jui:r. de F<:•r <\ l\bcrtm'á. 
judicio.;;uncntc J>Oml('ro. B"cqttês. \1 \ll:\ tlas ~el'~tm:·nte o commercio mineil-o Jos vexames 
mais felí:r.es e fec1mdt1.~ eo11cepo.:.-es de CoiiJel't, <' $U.Í('i<iies. i>{)mprc precat•íos p;tr:\ a cxpnn· 
~ immortal mini,:tro tle Luiz XIV. e :t cltn. ;:;e ;:iio c nr:ti rida•lc de que carPce.. Tor·n:1ndo-<~ in
derem o implllso c o desen\"olvimento (ltiC: dcpenrlcmc, elle se tornari' nmis pt·os})cro e 
de:de o "eculo XVIII •·omcf,:ttram :t tom:u• as I i'uturoso. 
iotlustrias e o ~ommercio n:~ Franç:>. A id~:~ <tVCllt:.tdn. no proje.::t? (1,tl1'c ú.s -popu· 

ú co.so actu:·!]. sulmtettulo ao •.·x:1.1nr. Ü<\ losa.s ctd:vl<•stentr<J,es •.lo Brnztl no>rtS c l :.~.r·gas 
t1lll'lll1iõ;,:Uo.jus:ifica-se. nil0 só pela conveníen- n~pir·a çlics, que o Congms<o Nacional deve fu.· 
eia c utilidade dt~rnon;;b·,,tl:J. ()lll ::-.ntccecll'ntes V()rccer," exemplo do qnc pratil!:Un :ts ;.rran· 
liliitoricos, como peln ncc·c:odd;J.Ile de U.lltnit tír 1l~s naç(íes <:onnnerchtes. treando estti.çúes 
t1. exccp<;áo de qne cog-íl<t o pl'(\iecto. aduaneira~ naque!la.s que. IJeia sua impoz·tan-

0 e.~tu.do de S. Paulo, dispondo cmlJOt'<t do cb como centro met~mtil o posi~ão geCigra~ 
ex<'(:lJente porto de S;~ nto5. que sernl de em- pltica, Sll coustit~tam mtt~mtl cmporio de ~
pGrio a enirada e s:thida ele mercadorias do g\í>e5 onde a. riqueza. agn co!<\ e o ongra~dect
seu nYanta.ja.do e btrao commercio ; ~~mhora mento lllttter ial cttrecem apenas de estimulo 
dispondo taml>em de õutros pequenos portos, e "ux:ilio part~ fecundarem. 
aos ctuaesaJHuem muitos na-.ios em ;::er·\·iço I :Essas esta~úes. t-omo a.s de que trata. o pro
de etthota"em, ach<~·$? a. bz·a~os cvm <1 teme-. jecr.o. <levem ~Ser est.tbclecidas, não só c:omo 
rosa crise

0 dos t ranspor&es, originllll(l. de um simples entrepostos em que, ao e~tender d~s 
lado -pela. insufiiciencia e deficiencia de meios economistas fr:.tncezes, a.s mercador~a.s clep~
llP. conduc~.:i.o paro. o interior, do outro pelas I tacla~ se consideram, ~r uma espeCie de fi~ 
pes~imus condi<::Je~ sanit.·wias do seu mais im- j le,"l\L. ~omo estando a.mcl(\ no extro.ngeu'O ; 
porta.nte cent ro .:.-ommercial, que ó periotlica- mas to.mbem, por a.na.l.oga ficção, como portos 
mente devastado )_lela febre a marella. · rnat'itimos por onde possn.l!l ser e.xpor t:ulos os 

Ao pa;;:so que an llta. e augmenta. sempre !\ pr()(lnctos d;\ la.~oura e da mdl_.ls.~•a.nll.(:tonaes. 
pro>per idade commercial de santos, a. vultam Tertniua.ndo, JU!gtt a commtssao que o pro
e .'l.ll~mentam par é.\llel<\mente as díffl,culdades ,jecto eleve ser adaptado tal <:omo foi apresen
e estorYOS provenientes da. inva&io epidemica, lado, Jl'\r(\ entl'l\.r na ordem dos trabalhos da 
que afugenta os tt-a baltla.dores, pr·ej udic;.1. o Ca llli\1'!1. dos Deputados. 
com_me:cio ~ pertt:rba todos os s~rviç,os. Sal:~. das commissões, 13 de junho de t~. 
?~~a ! ltuaçao depr1meute fez comp!eta de· Í _ Jfw .1a, presidente. - Belürrmino Ca1·Mn· o, 
~crtpçao o tllustre .represent..'lnte :paul!~ qt!e rela-tor.- Be::erril. - Tho ma= Del-fiao.- M. 
fundamentou o proJeeto, e della. se en~enc1a de }[o ?.~ra . - ];;,ro ·ele SiQMeira . - Sa. >~lp~u() 
que a industria. agricola. e o ·commel'ÇlO do Fer~·a: . 
estado solfrem enotmes prej uizos e atra.zos ; 
que as Jocalida.des do interior já. vão sentindo N. 7 _ 189":2. 
as incursões epidemicas, que irão se alastrando 
gradativamente; que a demora nas desca.rgal; 0 Congresso Nacional decreta: 
dos navios, os difficuldades de transporte, a . . 
agglomeração de carf!a.S, o cresdmento e!loi'- Art. J.G F1ca. creada uma alfandega na ca.-
lllissi.m.o das despezuS e a impossibilidade de pital do estado de S. ~lo e outra. em ~iaas, 
segura ll.sca.lli~o e arrecaUa.çã.o de direitos na cidade de Juiz de Fora. 
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--Art. 2." E' autorizado o Vice· Presidente· da Art. 2.• O primeiro alistamento ~leitot~i 
Republica a mand<:Lr px·ocede1· à sua. installa- ser-ei. iniciado. in(lependente ue reguhltnento 
ç:ão, e a occorrer ús despezas precisas, R brindo no i lia 5 de ontulJm do corrente anno.nos e.:: 
o n(•cessario credito. tados que ainda não o tiverem feito 

Art. ?·"Ficam revogadas as dí~posições em § 1 . " A revisflo do <llist;:~,mento setá fe\ta 
contrarw. no ultimo anno da legislatur:t. 

S•üa cbs sessõe.-,. 4 de maio de 1892-. _ Dl'. § 2." A primeira ~'e visão sel."à. inU:\d~" 
Alf>cdo E'lis.- Ce~cdo da .Motta .Juaioi'.- ,) de abril de 1890, ultimo anno d;L 2• 1Cà'--
Pa~t!i1w Cm·lo$. - Pil·es Fan·eira. _: Jlo>'(!CE Iatura. ' 
Ba•·,os.- R<!Úirio .lunio;-.- A.. A~e1·cclo. _ Al·t. 3." Revogam-se as disposiçôcs ~m 
lllúr.m.- .·l/,oeidrr J.YO'}HCira. _ ])0 ,1-iitfJO-< de contrario· 
Mrn'<W~.- lApc~ Chm·c~ .-FI'<t<i~·<t Ca;·vrd!t~.- Sen:1do Fe(lrt·al, 2'3 lle jnnho de 1802.-1';·1!
Urbauo J[.,;·c• •ulc<. - .lri>title.< Lobo. - A. rlewc .J. de JiiJI'(W< BaJ'/'os, YiC~·Pl'é·Sith!lÜc.
Gorrl.n.- Co,ta .J~~nio>·.- Lamo•micw t;odo(,'!!· 1or1r, Pcdrn Be'f.wt V'ir:im, 1• sc•eret;nio.-t;i! 
do. - ]ici!siJIJ!Io Frei>·.;. - .loaqr<im. Perna1n· Diui; Oo•da;-t. 2' sel~t·ctm·io.-AnttJ" 'n .'\"icG
buco. - Pt·l!fCIJ.I'fJO VioW.- ilí'i>lirle.~ Ji<ria. [,in J[tJ •. l ·itrl llaena. :p ~ccrct:trio.-F,·; r;u:L<r~ 
- A. J[o.-,JiJ'n-d" Silva.- Am;eln Pi,dl,():'l'O.- Jia11m:l drr Cwdw Juniol'. ~el'vindo de ·1"-' :iCtlt· 
Anjrísu Fi•t1Tw.- li . . A. de' 0ti'1JQlho.- A. I tt.rin. 
Gv.~;r llaiNnt .. - L~;mc/. !~ilho.- í'ii·gUitJ P•: .~soa. I O Stt. Ptm~ull,;:;n·: dcsit;mt lmm a S<'~tlillte 
- BQl!m·mmo tm·,,c.,·o.- C. Palcua.- An- ordem do dia. · 
t~)~io ur~~:1;11?·- JOti~o _Lopc.-< ·-::- JJutra ~"Yica- I" pa.t•tc (at;\ :'ts 3 ltot·us)-Vot;tt;Üü UI(< St-
CHJ - 1' IJI!.I da C•u~. -_,do Pcrcmhrt.- o-u' w~ tnil~ 'I'' a• . 
Esp:';·,to St.,,rto. - Ati"'!J~fc .ltmõr~;·. - S·• An- "' m ' . u 1

" ~ ~ • • 
drade.- A•lw1·im Gm·cia.- Sc~;crilln \'ir•i1·rr. Do pr~)ecto 11. :)!), conce•lcn•lO:t Cnmp:tnlll:t. 
- Br:;cn·it.- L. Jl[allcr.- F. Sc!ti1;,;di. _ Pi~c..1.toria Snl·Amet•ic:1ntt os l:t\'Ol'CS •lu :wt. 
AlbcÍ·to Brcmd,r.o.- Ban7o rlt: S. Jfr11·cos. _ , 3' §~ 2" c ;~o do regulamento ma.m1utlo t)il!tr
Caet"1l0 de :llbHijt!el'qW. -Carlos Gm·cia. -i Y<W pot• dc~reto !l- s:3:38 tle 17 de tlc7.utnkodc 
Fe!·,·eirt.t [J,·anr7tio.- CoJ'lÚt Rcr.fg/fo. - Gon- 1 11'\Sl (1" dtscn;:,;;a,o); 
çaiws Ramo.~.- G01v;al,:cs CfzaJ;cs. - Do;;;i;z· Do projr.cto n. 21. deste n.nno. isent~n<l•l iloo 
(!OS PúJ"tO.- D. llocha.- Joao L !li:;. -r. dil'~ítosdc impo_rtar:5.oc e_xpcdicn~:' totlo o m:t
A·.;cllm·. - Chagas Lobato. -· E1·ir.o Coetlw . ..:.. t erHtl e _machllll>J!l-0 dc~tm~tdos tt con>trnc,:lo 
Cesar·zamo. - Jiwwd Coeflto JJn .. <tos da .Na.<· da Fabrica deTectdos PanlJst:t, 11(.1. C•'lll<ll:c1 úc 
cimc;;to.- p,·a~tcisco da Ydiya.- .TnsJ Beâ- OJind.a, cstatio de Pel'llambuco (1" <.\t>('US· 
laqtra.- Sampcdo Fel'1"a.:; .• - Tlwmrr; DelfiM. sao); . , _ . _ 
- Cy,·illo de Le;iw.~.- Costa Mt!clwdo. _ 1 Lu- D~ pro.]ecf:O n. o3,_ concedendo JSel1t;.to de 
gusto de F;·eitas.- ,l[i!Jw3l Ca•t;·o .-S. Flet~ry d:re1tos de llllportaÇcLO,_ excepto_ O ue .c~pe
Ctwado.- Pc!cificJ Jlasccwcnhas. dl~nte! para . os !llaterHt<lS destmados :L tllu

N. 58 .A-1892 

mmaç<lO de Pn'aCJcaba, em S. Paulo contl~C· 
tada por Luiz Vicente tle Souza Quei~oz (l' 
discussão) ; 

Altem dispos!çüe.~ da lei n . .'];; de 2a de ja· Do parecer n. 28, deste anno. indefrrindo a 
nciro de 1802 petiçc'to dos commercia.ntes e industrb.es do 

Rio de Janeiro contrtl. o imposto do fumo. 
A commis...~o de constituição, legislaç~o e 

justiça, de acconlo com o projecto do Senado. 
alterando disposiçües da lei n. 35, de 26 de 
janeiro de 189"2, e de parecer que seja. o mesmo 
posto em discussão e approvado. 
· Sala das commissões.17 de junho de 1892.
Glfcerio, presidente.-C. Palleta,-Chaga$ Lo
ba.to.-Dutra Nica6o.-Julio ele .~fes'l'tita.-Fe
Zisbello F;-eire.-FJ·cmça. Carva1ha. 

N. 58-1892 

(Do Se;1ado) 

·o Congresso NacíonaJ.·decreta: 
... ·'·'ArL Lo Fica' elevado a tres o numero de 
\·Snpplentes de que trata o art. 3° da lei n. 35 
~i~e .25 de janeiro de 1892. · 
-·':"~ :~ ., .- .. ::· . ~ . . . ~ 

crcad.o peJa, lei n. 25 de 30 de dezembro (te 
1891 (discussão uniea) ; · 

Do projecto n. 29 A, de JB9l. tio Sen~do, 
determinando que o ms.gi.strado que ft!r ~[lo
sentado em conformidade da Constituir;ilo e 
leis vigentes tem direito desde logo â percep
ção dos vencimentos que lhe competirem (1' 
discussao) ; 

2" discussii.o do projecto n. 43, deste anno, 
autcirisa.ndo ·a abertura do credito -~upple
menta.r necessarío para pagamento (\O ~u
gmento de vencimentos aos te1egra-phista> de 
la, za e 3• cla~se da Reparticão Geral dos Te
le.,"''a.phos, de conformidade com a lei n. 2.il 
de 30 de dezembro de 1891; · 

3• discussão do projecto n. 55, deste unno, 
autor1s .ndo a clespezt~., no exercício corrente, 
da quantia de 486:215$ para acquisiçiio e 
ada,ptação de um predio para o quartel d~ 
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l'fg'imentod e C<l.Yallarill. d:\ brigada J1nlicial. 1" •liscH8:<:in tl•' ll!'n.ir•eio n. 24, rlcstJl :umo. 
p.U:l. cii li~neias roliCÍ<I~ C ll:l.l~ o Yili'Í<\$ OIJ!'a~. o.\etct'IIIÍll:lllill.l 1!114! O i mpn st1.1 tln fumo ~Ó ser:i. 
111 CJ Uil!'GOI tli't l'Ua d<J5 Bar bonos; ~'ilhr•~tlo pd:t t~ niiin ;1.C1s c~l~u\o~ CJUC n ão esti-

2" discus>ão do pro,je<;to n. OH. reduzindo a YC'J't:m úrg·:wi.-<ullos : 
mu :::v CB quadros de officiaes creado::; pelo l' •' · Conr.imiac;.'oo dtl. 2• dlscus~ilo do projccto 
gala.rneJlto de. l7 dej<l.neito rl2 1~74 (m·t. 2:3:2) n. 2t;, r i:!lôt'Immtto o ph\no g-era l do orçttmento 
cpel<'> tlecret,o n. 8 de 21 de noYembt·o de •.h~ Repnblicn. e ddcl'mín:wilo o modo de Ol' 
!880. co~1 a denomina(;ão de« Quadl'o cxtta- gani:>:l.l' as lds •.la r c•.:: ,·itl\ e despeY~\ publicas ; 
num· r"-l'LO»;_ . . :1 • di~ctt~.,:io tlo lH'O.iecw n. 247 A. do Semt-
~" ~~:;;cmsao tlo pro]ec:o n. G:'l A h:!o Scn:Jdo)l tl<•. Cl'e:•n•!o tHlla. e:;cola ,\e macltini ;om,; no es- . 

AUtol't"'mtlo o governo ~~ e;·mcctlet• licenr;,, por ta•lc• do P::u-á ; · 
10 meze~ . s~m or<lcnado, ao lJaclKlr<>l Ernesto I ~· di~n~~ilo tl<l Jll'Ojecto n . 41. :\utorisa.ndo 
RnLlf.e d<\ ~tln\ R:t:no~. pro~t:mrlot• :>ec:clonal o ;co\'l:t·.no t\ concetlet• i\. C.omp:tnlti:~ Fabril 
tht he!lt:hl,ca.. no P:st.ado de S. Paulo: ln•lu:;tl·t:tl ~ Const.ntctm•a o~ rnc~mo:< 1~n·ores 
~· rlh;cu;;.o;(b tio projecto n. IG (I ' l 8!J~ H•· conl;!'•tlitlo~ :·l Com}nll1 hilL Indu~r.t·ial do C:tl e 

or:mni;.-:mclo a polida no Distrit:t;) Ft·o.lt~l~tl :'llat•Jnot•t:,: ([r, C:mu1<.l:thy. h·~íe Comp:.l.nlíi:J. 
~ Jix:u!dn n. ~~SjiPY;t n. !hzct· C" lll (·~te ,.-crri<;o: Proo:.n,-:;;;(• ln•hto:trial li<> C;ll':t llola hy: 

1• d t:<cus~:.to do pr.•jcctu n. 70. i>'unt:tndo 1• rli,; r:u:<"ii" •lo l •l''-!ÍCI!I.u n. :::·l :\ , deste 
•l~ d!t·:·!t<JS rle impt.~r i;.'l(;~n e 13Xp ·di<!llt.c wdn :wntl. nu r.ot·i;:ntlllo . o ;.!OI't •t· n r• :t di..;pr·utlcl' a. 
o !Wt.lei'W.l c ma<:illn ismo.~ •l•·,<tiu:l!lo.; :'t ''"11· •Jitanl.i:•. •I·· :!~il : f )!Ji t.~ r·om :t actpli~it,~iu dn un\ 
;U'I I!'<~io rht ti~lll'ic.'l. Ü(l t.ccitl•.t:; th COI111~'nh ia jl'l't••lio n111l•• ronc,·kl!le o Tl'ilnma.\ llo .lnry 
~l:tnu ll\clm·a Fluminnn~P. ,;itu:vl:l. em )(ít l t •~ -~ d< ~~l :.t "'Jiil:•l : 
ro.L n~ c:;t:nlo ~lo _Rio de .T:meil'\>, c 111\LW.l:~ :t·• .•.li l'-t:u:;:<itn •l•~ Jl~".iecto n. ·I ,\ ._do Sct~•:<lo. 
It~t < l l ! u• o;; ~ll'I!ITI.l:> J~l'\'t•nt. tt l~\ coht:~rl r·~: j d•• i ~(l:!. •lal!• l11 dn·t'.' t? a• •:;; ;:ec~('~: ll'LO~ , !: ~ C•;t•te 

!·• •l t ~é ll~Sal) •lo pt·~Juctn Jt, ,g, 1.lc ( S~:.! . :111- ,],! ,\ ppella•;<t ... •lo 1 nhun:.ol Ctn l c Cr:lll\ 1!\:l.l 
tori>ando o ;:oYcrno :L cunYct'tCJ' "$ j ;n·o;; <l1.· rh C:tpiia l Ft•th!tõll a pP.t·eeuct• cu~t:t.:> , qu:m•.lo 
~ •; •. nnt·o. tia~ ;tpoliccs ,~;~ cli\' ích JHll•lie:t. in- tt·al ,a lhttr'CI11 como e~ct·h·ii rs; 
lct•na nú.> •lc 5 "/u, 11apd. c n. Jhzr>l' :1s i'J}Wt·a- l·• • li~cns.o;ii.o .to ].WCüedo n. i!. de 18!)2, 
lié> de: credito p1·et:isa.~ pat~t embol~n 1· o:; !)()S- i~cntt~mlo tll:! tlirdt.o~ lle import:v;iio o;; nmte
;tlidrot·r!S de :tpOlil!C~ que não ac;:citurem :l. <:Oll· l' i:u~.~ e;pecilico;:. lll~ee,;s;trio~ pam " C.<Y.1~tt·uc-
1'er~~o; e:nmoliolar a t!i;·io!a 1!uct.ui'tntr~ e •:ii.o o inst.1.llttç·<iO t!O CoUn;.do Amm•ic;tno de · 
ill)l!lt'il' qualquer <leficiencia tln. renda l.l•.o T:nt1J1l,t~. no e:>tatlo tle S. P;cttlo, c de p1·oprie-
ere1 dcio ci:m:·ente ; !hlllO Lle .1. L. Renedy ; 

Diseussl'1.? uuica do pro,ie<:to n. 27. de li .. 'fJ2. l ·' <liscu;;s~o llo projecto 11, 6\J, •lc !892, a.u -
~utot'is:utdo o governo t\ conceder li(:en~tt por torisanllo o gove!'no •~ conce•ler n .. To:;é Au
;eis mezes :vJ Dt·. Antonio dos R(!is Al':tttjo gn$to Vieit-:t e ou tl'o a. consb•ucç:í o. nso e 
Góes, me•lico inspector da limpez:t no ! o tlis- ;toso. tlurn.nte 30 a.nno~. de urnt~ estl'1HI<t de. 
tt·ic(,) ,L,, Ql.pittü Feder--li ; J'~I'l'O de Si~opopemh .. '\ i\ ilhtl. úo Governadot•, 
~, d~cussão do projecto n . 80: ft::mndo :1. mer.lin.nte cer·tos fu.Yor~s. 

desptrJ~'t do Minist'!rio da Jnstiç,."l. e )(eu-ocios Discussr~o \tnica tlo.;; !>e~uinte;; projactos : 
Interiore>, pa.m o exerci cio !le l 893. · -
2• p:~r·te (ás 3 hora.s ou n.ntes)-Continuae<t{) ~- OZ. conceden•lo •~ D. Thet·e?..a Florentina.. 

da 3• discussão d o projecto n. 23 B, tlx:t.ndo ele C.'l.uf.<\lice, irmã do cttpiu\o de J'r:tgn.t .. , . 
as torças de terra. P<•ra 0 anuo (le 1893; Francisco Fltwin.no 1le Cantalice. mOt·t.o no · 

Continuação da 2" discns..-=ão de projecto n:wfr·agio do courn<.'litlo Soli;,uie:, um:t })ensão· 
n. 42, deste anno. autor i,ando 0 go,·et·no n. C{[liÍV<tlente :1.0 meio ~oldo daquellt\ patente, . 
emittir ate 100.000:000:; em apolkes de tOúf:;a. segundo t\. ta l;ella actn;tl ; 
1:000.3 pàl'a emprestimüs ás emprezas indt!s- ?\. 60. tr:w;;[i:rindo parn. :.\Ia.ria. Enridice de 
triaes existentes na RepulJliet\ ; Al\\U. o Xeves t\. pensiio de 218100 mensnes,que 

2·• discus.;:ão do projecto n . 7:2,' uesi:e n.nnb, llercebh\ smt fallecid<J. miie,Carolina Leopoldioa.. 
ftxan<lo a tbrç<t Mval para o anno de ltl93; de At•aujo Neves ; . 

Discussij,o unica do prQjecto n. 54. conceden- . ~. 244, do anno p?.,Sa.do, elevundo a 50~ 
do a. Henr!queta. Carneiro ue ~Iemlonça Fame. i mensttC$ lt pensão de 7$-'500, qt1e. indepe.nclen~ 
\'JUva do Dr. Ant iccho dos Sant os Fau're, u ma de meio soldo. percebe D. Jo~e h a :Yiattos Pl· 
Pensão mensa.l ele 200.-:;ooo; nho de Castilho; 

2• discussão do projecto n. 26 •. dechtr;l ndo -N. :53 .• autorizando o governo a mandar. 
$elll efieito os <lecretos d2 Se 2Q de dezembro pagu.r o meio soldo vencido e :p_or Yencer ~ ~
tl~ 1890, ·que nposentarnm os D~. Cincinato t Joaquina. de Albuquerque, vwva do cap!~o-
Ptnto tl:~. Silva e Thomaz de Aqu ino Ga.:;pa.r I La.urindo .Jose da Silveira., D. Ritn. de Cassm 
nos cargos de secretario e ~ub-secret..,rio d<\ I Soares, vinva do capitão .João Antonio soar~·~ 
h~uldo.de de .Medícína. da.Balüa e re-inte!!'rtt- e D. Isabel Hó1fmann, mãe do alferes Henr1-...· 

\ d~ os mesmos funcciona.t•ios ; - que Hotfmann ; .. . 
\ • C:uuo.ra. V. II! ~ 
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N. 61, revertendo a D. Herunclina Maria' S. Marcos, Sebastião Landulpho, Horacio Cos
F'erreira Cavalcanti o meio soldo e pensão que ta, Fonseca Hermes, Urbano Marcondes, OH
percebia sua mãe D. Virgínia Zenandes Fer- veira Pinto, Joaquim Breves, Virgílio Pessoa, 
reira, viuva do major elo exercito Pedro Ai'- França Carvalho, Baptista da Motta, Fróes da 
fonso Ferreira; Cruz, Alrindo Guanabara, Eric' Coelho, Saro-

Discussão unica elo projecto n. 67, conce- paio Ferraz, Lopes Trovão, Furquim Wer
denclo licença, por um anno,sem vencimentos, neck, Vinhaes. Antonio Olyntho, Pacifico 
ao Dr. Sebastião José Spinola ele Athayde, Mascarenhas, Gabriel ele Magalhã.es, Chagas 
medico do exercito; Lobato, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, 

Do pa: ecer n. 145, resolvendo sobre a pe- Lamounier, Viotti, Dutra Nicacio, Manoel 
tição de Joaquim Alves Ferreira da Gama, e Fulgencio, Aristides Maia, Carlos das Chagas, 
sua mulher, reconhecendo a incompetencia do Costa Machado, Domingos Porto, Palleta, Fer
Poder Legislativo para fazer nomeações ; reira Pires, Jo:io Luiz, Glicerio, Cezario Motta 

Do projecto n. 237, de 1891, relevando a Junior. Moraes Barros. Lopes Chaves, Carva
prescdpçfí.o do tempo decorrido desde 14 ele lhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Alfredo Ellis, 
dezembro de 1869 a 28 de agosto ele 1877, a Moreira ela Silva, Almeida Nogueira, Julio de 
D. Carolina Luiza de Oliveira Pereira Pinto, Mesquita, Brazili dos Santos, Fleury Curado, 
para o fim do poder receber o meio soldo cor- Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, Urba
respondente áquelle tempo; no Gouveia, Caet<1no ele Albuquerque, Bellar-

Do projecto n. 231, m<1ndando reverter em mino de Mendonça, M<1rciano de Magalhães, 
i.avor ele D Carolina Angelica de Andrade Eduardo Gonçalve3, Fernando Simas, Schi
Vasconcellos a parte do meio soltlo da p<,tente midt, Pereiea da Costa, Alcides Lima, Cas
de seu 1:1llecidopae o tenent.e-coronel Joaquim siano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 
José de Andraue Vasconcellos, que competia a 
smt fallecicla mãe. 

Levanta-se a ~essão ás 5 horas da tarde. 
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Pre.<idencia do Sr. Bernanlino de Campos, 
Viotti (:?" 'Oice-presidente) e Antonio Jbereclo 
(1° secretario) 

Ao meio dia procede-se á cllamada, á qual 
respondem os Srs, Bernardino ele Campos, 
Antonio Azereelo, Athayde Junior, Paula Gni
maràes, Carlos Ca,mpos, Uchoa Rodrigues, In
dia do Rrazil, Cantào, Pedro Chermont, Matta 
Bacellar, Augusto Montenegro, Costa Rodri
gues. Rodrigues Fernandes, Henrique de Car
valho, Anf'ris0 Fialho, Nogueira Paranaguá, 
Nelson, Pires Ferreira, Mal'tinho Rodrigues, 
Bezerril, João Lopes, Freclerieo Borges, José 
Bevilaqua, Nascimento, Almino Affonso, Amo
rim Garcia, Epitacio Pessoa, Pedro Americo, 
Couto Cartaxo, Sá Andrade, Tolentino de 
Carvalho, Gonçalves Ferreira, José Mariano, 
Joaquim Penmmbuco, André Cavalcanti.Ray
mundo Bandeira, Annibal F<1lcfío, Pereira de 
Lyra, João de Siqueim, João Vieira, Luiz de 
Andrade, Espirito Santo. Bellarmino Carneiro, 
Theophilo dos Santos, Oiticica, Corrêa de 
Araujo, Euclides Ma.lta, Ivo do Prado, Oli
veira Valladão, Leandro Maciel, Felisbello 
Freire, Paula Argollo, Tosta, Zama, Garcia 
Pires, Marcolino Moura, Severino Vieira, San
tos Pereira, Milton, Francisco Sotlré, Diony
sio Cerqueim, Leovigildo Filgneiras, Barão ele 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada. os Srs. João de A vellar, Justiniano de 
Serpa, José Avélino, Gonçalo de Lagos, Mi
guel Ca:?tro, Rétumba, Meira de Vasconcellos, 
Pontes de Miranda, Augusto de Freitas, Sea
bra, Arthur Rios, Fonseca e Silva, Nilo Peça
nlla, Manhães Barreto, Viriato de Medeiros, 
Jacques Ouriques, Mayrink, Jesuino de Albu
querque, Leonel Filho, Matta Machado, Al
varo Botelho, Gonçalves Chaves, Americo 
Luz, Corrêa Rabello, Gonçalves Ramos, Do
mingos Rocha, Ferreira Rabello, Aclolpho 
Gordo, Carlos G<1rcia, Rubião Junior, Lauro 
Muller, Lacerda. Coutinho e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa participa
df1 os Srs. Casimira Junior, Rosa e Silva, Ju
vencio ele Aguiar, Villa Viçosa., Prisco Para
íso, Novaes Mello, Cyrillo de Lemos, Alberto 
Brandão, Luiz Mumt, Tliomaz Delfino, Figue
reido, Baclaró, João Pinheiro, Jacob da Paixão, 
Ferreira Brandão, Costa Senna. Monteiro da 
Silva, Martinho Prado, Domingos de Mo
raes, P:J.ulino Carlos, Costa Junior, Cincinato 
Braga, Victorino Monteiro, Julio de Castllhos, 
Borges ele Medeiros, Assis Brazil, Thomaz Flo
res, Homero Baptista, Rocha Ozorio e Fernan
do Abott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedenLe. 

0 SR. PIRES FERREIRA ( ]Jela ordem ) diz 
que, ao entrar no recinto, recebeu o convite 
de uma commissão, para assistir amanhã, 21 
do corrente, ás lO horas ela manhã,a traslada
ção do corpo do legenclario general Osorio, 
nome que, só ao pronunciar-se, enche de 
contentamento a todos nós pslas glorias que 
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· ·e1le traduz, ao mesmo tempo que nos enche 
·de tristeza, porque o heroe que o usou não 
·esta entre os vi vos . (A po ia elos . ) 

Sente-se sinceramente commovido ao ter 
de referir-se a este bravo soldado, que tantos 
dias de· glorias conquistou para a nossa pa
·tria, com risco de sua propria vida, che
.gando a ponto de jorrar o territorio inimigo 
'com seu sangue generoso. (Apoi •elos .) 

Em vista disto, parece-lhe de toda justiça 
que esta camara, que represeúta a -nação bra
·zi'leira, se faça representar naquella ceremo
'nia; -para o que requer ao Sr. presidente a 
·nomeação de uma commissão, que terá por 
:fim representar officialmente esta camara 
f! manhã. ( lWuito bem . ) 

0 SR. PRESIDENTE - Não ha numero para 
votar a indicação do nobre deputado; entre
tanto, estando aberta a sessão, darei por ap
provada, salvo reclamação, a indicaçáo do 
nobre deputado. (Pmw•.) · 

Nomeio para fazerem parte ela commissão 
·os Srs. Joã.o Lopes, Dionysio Cerqueira, Barão 
de s. Marcos, Cassiario do ascimento,Palleta, 
Caetano de Albuquerque, Alcides Lima, In di o 
do Brazil e Mursa. 

PRIMEIRA PARTE DA UtWEM DO DIA 

O SR. PRESIDEN1'E - Não havenclo numero 
para se votar as ma terias indicadas na ordem 
.do dia, vamos entrar na 2n discussão do pro
jecto n. 43, deste anno, autorisanclo a aber
tura do credito supplementar necessario para 
pagamento do augmento de vencimentos aos 
telegraphistas ele l •, 2' e 3• classes da Repar
tição Geral dos Telegraphos, de conformidade 
com a lei n. 26 ele 30 de dezembro ele 1891. 

Está em discussão o art. I •. 
Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 

discussão e · adiada a votação. 
Entra em discussão o art. 2°. que é sem de

bate encerrado, ficando adütda a votação. 
3> discussão elo projecto n. 55, deste anno, 

autorisando a despeza, no exercício corrente, 
da quantia de 486:215$ para acquisição e ad
aptação de um preclio para o quartel tlo regi
mento de cavallaria da brigada policial, para 
diligencias policiaes e para varias obras no 
quartel da rua dos Barbonos. 

O Sr. Espirito Santo- Sr. pre
sidente, pedi a palavra em relação ao pre
sente projecto, com o fim de propor a sup
pressão da verba destinada á acquisiQão e 
adaptação ele um edificio para o qut'-"rtel elo 
corpo de ca vallaria de policia. 

Assim procedendo, estou coherente com as 
observações que aclduzi, quando se tratou da 
)?,> ·discussão do mesmo projecto. 

Ainda influe em meu espírito a preoccupa
ção ela necessidade urgente que temos de cor
tar clespezas desnecessarias, realisa.ndo assim 
economias em beneficio dos col.'res publicas. 
Não vae neste meu intento, nem de leve, a 
apprehensão de que a honratla commissão de 
orçamento não t enha. tido todo o cuidado, 
todo o zelo, que aliás reconheço em procu
rar cortar as despezas necessarias. 

0 SR. MORAES BARROS-l-Ia quem accuse 
já, dizendo que são excessivas. 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Reconheço que ha 
verdadeiramen'te esse cuidado e acreclito que, 
pela sinc~eidade da illustre coi~lrnissã.o. ell~ 
não estara em clesaccordo comn11go quanto a 
emenda que vou propor. 

Preoccupou-me a principio o dispenclio con
stante em diversas verbas , e, procurando re
tiectir a respeito da maneira pela qual pocl~
riamos evitar essaclespeza,encontre1 um mew 
muito regular, que, alem ele trazer uma ~co
nomia manifesta, vem trazer melhora sensivel 
para o serviço da brigada policial, ele modo a 
tornar mais aclaptaveis as aptidões d~sta fra~
Çc"ío da força aos misteres que lhe &'1.0 desti
nados. 

Si reflectirmos que não existe _razão algum.a 
ue ordem particular que deternune a orgam
sação de um corpo de policia montado., atten
dendo a que ~sse corpo especial e destmaclo .a 
fazer o policiamento elas di versas r mt> ela CI 
dade bem como dos suburbios, é comprehen
sivel'que esta força estiv.esse distribuic.l(l.pelos 
differentes pontos do per1metro da Cttp1tal Fe
deral. 

Haveria verdadeira conveniencia na clis
tribuição desta força, e não ha razão que jus
tifique a concentraç-,ão da policia montada em 
um só corpo. 

Pretendo apresentar uma e~enda neste. sen
tido ao :pmjecto que reorgamsa a I?O~ICia do 
Districto Federal , e,consagrando as 1deas que 
estou expeclendo, ellas não trarão o menor 
embaraço á àdministração elos corpos. 

Entendo que é perfeitamente racio~al dis
tribuir a força policial montada pelos clrversos 
corpos de inthntaria, de maneira que o ser
viço será mais bem feito, com a vantagem -ele 
poupar a cavalhada. 

A minh<1. emencla tem o intuito simples
rnente ele fazer supprimir o corpo ele p~lici.a 
montada, sem reduzir o seu pessoal, distri
buindo-o pelos diversos corpos de infantaria 
de policia. 

0 SR. MORAES BARRps-Então não é sup
primir. 

0 SR . ESPIRI'l'O SANTO- Distribue-se essa 
força pelos diversos corpos, com o que se faz 
uma economia nos vencimentos corresponden
tes ao fiscal e ao commandante de corpo . Não 
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se altera nem se complica o serviço de modo 
a embaraçar a organisação elos corpos poli
ciaes, porque temos · diversos corpos no 
exercito em que existe uma parte montada, 
como acontece nowcorpos ele artilharia mon-
tada . · 

Iestes condições, julgo que assim podemos 
realisar uma economia, supprimindo essa 
verba para a acquisição do quartel destinado 
a accommoclar a cavallaria, sem razã·) alguma 
que a explique, a não ser a organisação do 
corpo policial, perfeitamente militar , o que 
não se.torna necessario mesmo pa1'a os paizes 
que teem a sua policia bem organisacla . 

Como a Ca:mara acaba de ver, na minha 
emenda não ha outro intuito sinão o cle rea
lisar uma economia perfeitamente cornpati vel 
com a organisação policial, adaptando-a ao 
mesmo tempo a desempenhar com mais con
veniencia as funcções que lhe são proprias . 
( Muito bem! loiuito bem!) 

São lidas, a.poiachs e postas conjunctamente 
em discussão as seguintes 

Emendas ao projecto n . 5Ci 

Art. Fica clistribuida a força de cavallaria 
em contingentes pelos diversos corpos ele in
fantaria da bf'igada policial. 

Sala das sessões, 20 ele julho de 1892. - Es-
1Ji1·ito Santo . 

Supprima-se a verba ele 275:000$; destinada 
amequisição e adaptação dO preclio· para o re
giá cnto de policia. 

Sala das sessões. 20 de julho de !892.-Es
pi1·ito Santo. 

O Sr. ~.Ioraes Barros - Ou
vindo o nobre Lleputado por Pernambuco an
nunciar que ia propor uma emenda tendente 
a supprimir uma verba de clespeza julgada 
necessaria pelo governo e pela commissão de 
orç-.amento, 1m~stei toda a attenç.ão, na eSJ?e
rança de que S. Ex. apresent!1ria uma idea, 
que a commissão se apre.'lSaria em aproveit.:1.r, 
no seu grande empenho de reduzir as clespez.:1.s 
publicas . 

Por isso fiquei surprehenclido quanclo,em vez 
. de ser uma medida de economia., S, Ex. apre
sentou uma idéa excessivamente dispen
diosa. 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Não apoiado. 
0 SR. MoRAES BARROs- E' exactamente O 

result~Jdo do plano que v. Ex. p:'::Jpoz . 

O nobre· deputado acha inconveniente que-
o regimento de ca vallaria da brigada . policiaL 
esteja aquartellaclo em um só quartel, quando 
tem ele acuclir ao S3rviço ela policia em toda a 
extenção do Districto Federal, condoendo-se 
das pernas dos cavallos, que terão de percor
rer continuamente ·grandes extensões para 
acudir .. às nece.~sidades desse serviço. A conse
quencia desta medida seria esta : que, em vez. 
de um unico quartel,onde esteja accommodado 
todo o regimento de cavallaria policial, seria 
nece~sario construir tantos quarteis quantos 
fossem os clisteictos policiaes em que se dividir· 
o municipio federal ; e como o Dr. chefe ele· 
policia julga indispensavel, para policiamento 
desta gra!1lle cidade, a divisão do municipio 
em 20 districtos, será. necessario construir 
20 quarteis, para por elles distribuir as praças 
montadas. Ora, é faci l concluir que a despeza 
a fazer-se com um unico quartel não será 
sufficiente para. a construcção de 20. Demais, . 
S. Ex. é inconsequente. 

0 SR. ESPIRITO SANTO dá um aparte. 
0 SR. MORI\.ES BARROS- E' essa a inconse-

quencia ele V. Ex. · 
Não ba duvida alguma que seria de toda 

a conveniencia que a força policial estivesse· 
distribuída por diversos quarteis em ca,cla um 
dos clistrictos policiaes da çidade, e si não se faz 
isso, é porque a despeza com esse · grande nu
mero ele quarteis seria enorme, subiria muito; 
~ por medida economica, é para poupar des
pezas que, em vez de tantos quarteis, a ·admi
nistração policial vê- se na necessidade ele con
tentar- se com um unico, para ahi accommo'
dar a brigada policiaL 

Nestas condições, a lembrança ·do nobre 
deputado, em vez de produzir economia, virá 
produzir enorme despeza. 

0 SR, ESPIRITO SAN.TO- Não apoiado . 
O SR. i\IORAES BARROS- Depois, S. Ex. é 

inconsequente, porque, ao passo que lembra a 
construcção ele muitos quarteis para o regi
mento de cavallaria, condoído das pernas dos 
cavallos, S. Ex. não se lembra ela const.rucção 
ele outros tantos quarteis para a policia a pé. 
signal de que tem mais compaixão dos cavai
los, do que da.s pernas das praças policiaes. 

E' preciso que S. Ex., para ser consequente 
e logico , proponha tambem a creaç.lo ele 
outros tantos quarteis quantos são os distri
ctos policiaes. Actualmente existem tre.'l: O· 
gmncle quartel da rua dos Barbono'' e mais 
dons, que não sei bem onde estão co!locados .. 

i.-'las concentrada toda força, como se acha,. 
só em- tres quarteis, não ha duvida que isto é, 
muito inconveniente para o serviço policial;· 
quando é mister a distribuição ele força por· 
toda a extensão do município onde ella é ne
cessaria, porque, em tocla a extensão do mu-· 
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nicipio, lm necessidade ele policia; mas, como I O SR. MoRAES BARROS-V. Ex. desconhece 
já disse, é a força elas circi.unstancias, a ne- ·que os cavallos elevem ficar perto elas praças 
cessiclacle de poupar o dinheiro ela nação, que para que estas possam acudir com presteza ás 
·obriga a administração a ter unicamente necessidades urgentes. 
tres quarteis para a infantaria ela brigada 0 SR. OLIVEIRA VALLADÃo-Em relação ao 
policial, em vez ele ter tantos qu>llltos são os qtlar"tel ela "U E'tac·A de Sa' ,,. t · t · · c I a ~ c L· c , accresce que 
-urs nc os em que vae ser dividido o munici- elle está em terreno ela irmandade do Divino 
l)iO federal. Espírito Santo, que já tem reclamado por di-

O SR. EsPIRITO SANTO dá um aparte. versas vezes. · 
0 SR. MORAES BARROS- Esperei que na 0 SR. MORAES BARROs-Entretanto, o no-

enienda S. Ex., ao pEtsso que propunha a bre deputado por Pernambuco tinha apre
suppres3ão dessa verba, consignasse seu plano sentado uma emenda propondo que se fizes
·de acquisiç.ão de diversos quarteis; entretan- sem concertos naquelle quartel, esquecendo 
to, S. Ex. não o fez,limita-se apenas a propor que não é um proprio nacional, que é um pre
.a suppressão ela verba para acquisição do clio alugado. Pol' isso, declaro á Camara que 
novo quartel. a commissão de orçamento niio póde acceitar a 

De sorte que resulta da proposta de s. Ex. suppressão ela verba para acquisição elo novo 
.que 0 regimento ele cavalaria terá ele conti- quartel; proposta pelo nobre depute1clo, por
tinu<1r aquartelado no mesmo quartel ela que a suppressão desta verba traria despeze1s 
rua Estacio ele Sá, que todos reconhecem ser mais avultadas. Declaro-o, em meu nome, e 
um quartel impossível, não só para os cava~- em nome da commissão ele orçamento. 
~os, quanto mais para as praças alli aquar
teladas; quartel tão insufficiente que é pre
·ciso alojar 50 praças, onde só cabem 25; 
quartel que se acha em ruínas. 

UM SR. DEPUTADo-E' uma verdadeira im
llnundice. 

0 SR. MORAES BARROS-Estou ouvindo O 
nobre deputado ela Capital Federal dizer que 
:aquelle quartel é uma verdadeira imrnun
-dice. 

Apezar ele se achar nessas concliçõeso o nobre 
·deputaLlo por Pernambuco exige que a ca
vallaria ela b1~igacla policial continue alli. 

0 SR, ESPIRITO SANTO-Não apoiado. (Dá 
mais um aparte.) 

SR. MoRA.ES BARROS-Isto não está na 
-sua emenda; então a consequencia será que 
·emquanto não forem construidos 20 quarteis, 
pelo menos ... 

0 SR. ESPIRITO SANTO -Já existem outros 
.quarteis. 

O SR. MoRAES BÚ.Ros ... terá o regi
mento de caval!aria ele continuar no quartel 
·da rua Estacio de Sá. 

Ora, como não será pequeno o espaço de 
tempo para a.construcção desses quarteis,terá 
.a brigada policial de continuar no mesmo 
·quartel. 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Já h<1 outros quar
lieis. 

0 SR. MORAES BARROS- Onde estão?, Co
nheço quarteis para infantaria de policia, mas 
não conheço nenhum para ca vallaria. V. Ex. 
.aponte-me onde estão os quarteis para caval
laria. 

0 SR. ESPIRITO SANTO clá um aparte. 

O Sr. Pires I:<'erreira não está 
de accorclo nem com o parecer ela commissão, 
nem com a emenda elo nobre deputado por 
Pernambuco. Não está de accorclo com o pa
recer, porque pensa que só tem o direito de 
se vir pedir credito ao parlamento para fins, 
quaes os que se discutem, depois de orçadas as 
clespeze1s por engenheiros ; e o credito que a 
commissão pede não repousa sobre esta base, 
mas sobre meras conjecturas. Discorda ela 
emenda, porque o que ella propõe é simples
mente irrealísavel, quer a icléa elo seu autor 
seja distribuir o corpo ele cavallaria pelas 
estações policiaes, quer pelos quarteis. Estes, 
como aquelles, mal comportam os serviços a 
que se destinam hoje. O quartel ela rua do 
General Calclwell e o ele S. Christovão não 
teem absolutamente espaço para se con
struirem baias para os animaes ; elo mesmo 
modo são todos os outros. E muitos clelles são 
pardieiros, onde a melhor boa vontade não 
póde estabelecer a ordem nos serviços que 
nelles são feitos, porque falta, para isso, uma 
condição material: o espaço. Como, pois, uti
lisal-os para um serviço que, por sua natureza, 
exige um espaço ta.lves decuplo elo que teem 
estes quarteis ? 

Nestas condições, pensa que o verdadeiro é 
approvar o plano apresentado pela commis
são ele engenheiros. 

O oraclÇJr lamenta que a commissão tenha 
cortado a verba pedida para completar as 
obras elo quartel da rua elos Bari:Jonos, ser
viço que reputa necessario. 

O SR. PRESIDENTE- Declaro interrompida 
a discussão deste projecto até a conclusão da 
votação elas materias indicadas na ordem do 
dia. 
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São succesivamente postos a votos e adapta
dos para passar á 2" discussão os seguintes 

PROJECTOS 

N. 59 

Concede á Companhia Piscatotia S~tl-,1mC7'i
cana o~ (avorc> do m·t. 3°, §§ 2° e 8" do 
r,·gulamento mcmdado obseP·var por decreto 
n. 8338 de 17 de dezemb7' 0 de 1881 

0 Congeesso Nacional deceetv, : 
Art. 1. o São concedidos á Companhia Pis

cataria Sul-Americana os favores de que 
trata o art. 3", §§ 2• e :3" do regulamento 
mandado observar por decreto n. 8338 de 17 
de dezembro de 1881, não compeehendida a 
garantia de juros de que tmta o § lo do 
mesmo artigo. 

Art. 2." O Poder Executivo reg·ulará o 
cumpeimento das dispc,sições do citado regula
mento. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

N. 2! 

Isenta dos direitos ele importaçao e expediente 
todo o mate7"ial, e machinismo destinados á 
construcçilo da Faln·ica ele Tecidos Pautista, 
na comarca de Olincla, estado éle Pernam
b1cco 

O Congeesso Nacional resolve 
Art. 1.° Ficam isentos elos direitos de im

portação e expediente todo o material e ma
chinismo destinados á construção da Fa.brica 
de Tecidos Paulista, na comarca de Olinda, 
estado de Pernambuco. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

N. 53 

Concede isençao ele direitos rle impo7"tação, 
exce1Jto o de expe,diente, p:wa os materi'US 
destinados á illwninnçlio de Piracicaba, em 
S. Pa1<lo; contract.Jda por Luiz Vicente ele 
Souza. Quei1·o.:: 

O Congresso Nacional resolve : 
Att. I. o E' concedida isenção de direitos de 

importação, não comprehertdendo o de expe
diente, para os materi<1es destinados á illu
Jhinação da cidade ele Piracicaba, em S. Paulo, 
contractada pelo cidadão Luiz Vicente de 
Souza Queiroz. 

Art. 2. 0 Os materiaes a que se refere o 
artigo antecedente são os que constam da re-
lação que a este acompanha. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em. 
contrario. 

0 SR. MORAES BARROS (pela ordem.) requer 
dispenstc de interstício para que o pr·ojecto 
n. 53 entré) em discussão amanhã 

Consultada, a Ca.mara concede a disp'lnsa 
pedida. 

O SR. JosÉ MARIANO (pelo. ordem) requer 
dispensa ele inter.>licio para que entre em se
gunda discussão amanhã os projectos ns. 59: 
e 21. 

Consultada, a Camara concede a dispensa, 
pedida. 

E' annunciada a votação do parecer n. 28, 
deste.anno, indeferinclo a. petição dos com
merciantes e indnstl'iaes elo Rio de Janeiro 
contra o imposto elo fumo creado pela lei n. 23 
ele 30 de dezembro de 1891. 

O SR. PRESIDENTE-No correr da discussão 
unica deste parecer, foi apresentado um re
querimento pelo Sr. Frederico Borges, na 
sessão ele 9 elo corrente, pedindo o adiamento· 
da votação deste parecer, até que a Camara 
tome conhecimento elo projecto n. 24, deste 
anno, ela commissão de constituição, legislação· 
e j ustição, relativo á cobrança do imposto de 
fumo. E' sobre este requerimento que a Ca
mara tem de pronunciar-se, antes da votação· 
do referido parecer n. 28. 

QUESTÃO DE ORDE~f 

0 .3R. SEVERINO VIEIRA. (pe:a·orJem)- Sr. 
presidente, parece-me que esse requerimento 
não é regimental. 

VOZES- E'. 
0 SR. SEVERINO VIEIRA- 0 parecer é uma 

proposição inteiramente aparte do projecto; si 
o parecer estabelece doutrina ou antes con
clusão contraria a do projecto, a camara já o 
discutiu, já deixou encerrar-se a discussão e· 
não tem mais que votar. 

Mas,. o que não se comprehencle é que seja 
admittido esse requerimento, que venha se 
consagrar este precedente dg discutir a cama
ra duas propostas separadas, producto de· 
diversas commissões, sem haver· base nenhu
ma no regimento que autorise isso. 

Si a camara tcdoptar este precedente, ama
nhã não estaremos isentos de discutir; em 
globo, todas as materiás constantes da ordem 
do dia. 

Nestas condições, já que nada posso conse
guir, lavro meu protesto contra este prece
dente. 

O SR. PRESIDENTE-Observo ao nobre depu
tado pela Bahia que o caso emergente não é 
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1 1o>~ e , ~em ve~ . es_ta!Jeiecer· precedcn~~ 
1 

O SR. Pf!-ESIDE:\"T.e ~Fica., partanto, sus· 

I 
(apo•acloo) , ao contr ar1o . o. req ~er1mento lo r :pensa. e ad1adt1. a. votn.ção Llo parecer n. 23 . 
apresentado no correr da dtscussao e a camat-J. . - . 

1 F vot.a.çiíe!:',sempre tem aceitado os reque- j v_ota.ç'-!o do p~-o~ecto u. 29 A, (!e, 1891 (do 
rimentos destll. ordem, como suspensivos da ~e;l~o~, dcterm.nctndo _que y ma.gl::.tl-ado q_~e 
ruscus:x1o. · tot •:_po~entM!() em conto t·nudnde d;t omstt-

Pot"1:altto, não posso deixar de submeter a I tmç:ao e 1~1"' vtgenü~s tom direito . ,lc:>ile lo!(o. 
~otos o J'e~tterimento, &!m quebra do regi.! <L P~~·ce1~~!' ~l_os ::;ncimento:; (l\lc lhe co'in
menio edoprecedenteestabelecido.(Apnimlo.~. pet~rem_ (~ dt~cu:,;~ao) . 

_ , . J Sao ~ll éé-e>:;;n·a.ment.c 11osto~ t• voto~ c ttp· 
O Sr. L"!OPOLDO DE Bütnu~ (pe.a o1·rleol) , promdo~ e>$ seguintes ;trtii-::llS ele• ))l'Hjecto 

-Sr. prestdente, ll comnussao de Ol'(,~mento '/ n . . 29 A : '· · 
tomando conhecimeuto <la repr·ASentaç,;io dos . 1 • 0 .. -. .. ._ . 
mercadores e commer·cia-nte.s ue fumo üa ca- C! Al t. ·. . ma"'r~tl.l.ÜO 1I_ue _lt~t· ~tpo$enr.ado 
pital Feder-nl indeferiu <1. petiç;ào. 1 ~Jn co.nfotnl.l~h~~e d<J. _constttu~~ao e l ei~-!- ~i-

r;,.t.e in<leler:mento constitue 0 parooe1• n. , ~ent;, tem ~lmmo.de:51le lo~o:<L pet·repç:ao dos 
28 que. nn. rornm (\O reg-imento. sú i:;)Ye C\ po- 1 eu~,mento_!l (fUC lhe comp.!tu·em, mo:<h·an· 
ded1 t~r uma. tliscu~ãci. ) ~11 '-~fJ ~Lllite::; c;n~1 a Faz~nd;~ N'ac;onal q~1:~ntC1 

' lgn:o I 1·epr;--sent.at;.."lo :oi dirig-id<\ ,·~ c;\mttro ; ":' ull~m? lo~ar que _exer-cl:l, .~a! ~-o . v tlu·etto 
pelos C?mmerci;\ntes de lumo r h Ba.hi<t. ,1 lll'1 ~ne-s_m;~ ~<tz:n~a_l~r f~nalq~1e~· !<dtot ,) •o•·,·e~l· 
qual .l'llt. ~nc•~nli!th:~t~L pm•tt a._ eommis;;ão de tu.I~ .1\t\1 :~·- t:L1~!.'~1~~uJt•• ::o~. JJ.ll!1f•~t\~ n<w 
Con;t.ltUtçao Lcr,nsl<~Gao c Jtt:Stt~<~. ()He. dando! lH ~ ~~ ~~ 1; ~~?\·· .. ~.~1."' 11 :~ :t~~t~.l.lO L ~~:. • • 
o seu "'l'ec·•r 1.-'0!Jcluin um pro'ecto o nu·1l . • \l_t. - · 1•-C 0~·L111·"- ,t, d1~p~~~rçve~ rm eon-

.r- ~ ' . . _ !.J • • ' 1 ' tt·arto. dc,·e lJ:l:il:~:~r pda:; .3 dtSCUS:;u{!S t·cgllnentae:;: . 
ne~t:L cas;t e depois terá de ir }li.U';t o Se- . O Stt. .lo~~ ?.L\tU:\:'o (Jlé!rt o,-d..,"l) r~quer 
nado. dt:::pen:>a. tlc mt.el'st.!clll lllll'it que e:::te projecto 

entt-e :uru•nlul em 3• di~cu"-.~1o. Não $C trotando dP lcgi~ln.r, nem ele ill
t.erprctar leis. mas d!! executar a lei rlo 
~cçame11to vigent.c e sendo uma quc~tüo 
urgcnre. a rommi.:'s"lo lle o1·çamento. em Yez 
de conchür por um pt-o,iecto,concluiu pot· um 
parecer. 

Consulta-!lu, a cama.r:t concede n. di,:p?nsn. 
l)edida. 

V?t<\~'iío_do l!L'Ojecto n. 43, de~te anno (cu_ia 
2·• dl~U§<u> fo1 ence1·mda. n:~ re;::>ão de JJO.ic) 
antons.··mdo <t a.bertul'a do creditO suppte
menu.w neces:><trio pat·a pag<tmento do atl''
mento do:;; ,·encirnentos aus t~eg-rapbi~tns âe 

OSr. Vinhae'"<(iMia ordtMl) - Sr. pre- 1", 2' e 3• cla.__"i'eS da Repar tição Geral dos 
sidente, estou acostumu.do a acatar a.~opinities Telegrtwho:>, ele conformidade com t\ lei 
do illustre deputo.do por 6-ovaz. mas S. Ex. n. 26 de 30 de dezembl·o de 1891. 
ha de permfttir que eu iniist.'l. pela. votação Em seguida. são succeõ-si vame•te postos a. 
do requerimento, principalmente quando e votos e <tpprovad~ os seguintes a.rtín-os do 
fundado em precedente ja estabelecido :nesta projecto ll. 43. o 
ca.&l.. Art. l. o F ie(). o go,'el'no autol'isarlo a abrir. 

Ainda. hont.em íoi votado um requerimento. desde jit, cred;ito supplementar necessa.rio; 
depo~ de encerrada a 3l discussão; portanto, para, occot•rer as despezas com o pa,n-amentc . 
t:I!ID mais fundamento ainda., deve ser votado do augmento de-vencimentos do que teem di· 
este que foi apresentado no co•·re1· da. 3~ dis· reito os telegra.phi:stas de 1•, 2• e 3" classes, 
CIIBSào. d<~ Repartiçiio Geral dos Telegraphos, de cem-

O SR. PRESIDENTE- A mesa mantem o seu formida~e oom :L lei n. 26 d2 3 J de dezembro 
proposito de submetter a. votos o r-equeri- f de lS9J. 9 • "" ., . . ~ 
mento (apoiados çeraes). o procedimento da Ar~ .. ~- Revo,a.m·s- as d1spostçoes em 
mesa. nâ.o coacta. a. liberdade de apreeiação que contrariO. 
tem a cama.ra.. Si a. ca.nlara. entender que as O SR. Jos-E MA.lu.>.,.-.;o ( pelo. ordem) r~uer 
~-veniencias publicas. os interesses publicos dispensa. de interstício pa.m q_ue este projecto . 
_ e:ngem a. a.dopção de prompto do parecer da. entre am 3' discussão amanhã.. 
~issão de orçamento, nã.o tem ou.tr& co usa. Consu.ltada., a camara. concede a dispensa 
lllW do que rejeitar o requerimento e adoptar p:dide.: . _ · _ 
o ~recer; mas a. mesa não tem liberdade de Con~wua ~ d1s:ussao do _PI'OJecto n. 55, a 
delXa.r de submetter 3- votos o requerimento. qua! tío.ba st~o mterromp1da. no começo da 

"Em seguida, é posto a votos e a.ppro~ado o l sessao de bOJe-
.requerimentc.do Sr. Frederico Borges. pOO.indo 
o adiamento da. vo~o do parecer n. 28, _até 
que a ca.mara. tome conhecimento do projooto 
n. 24 deste anno. . . 

O Sr. Moraes Ba-rros - Sr..pre
dente. o nobre deputado .pelo Pia.uhy íez dElUS 
reparos contra o parecer em discussão : o Jll'Í- ~ 
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meiro, e que <t ve1•ba de 2í5:000$ ibi taxada I po1' i$SO a commissão entende que derem ser 
-sem ]),tSe alguma, sem in!brmuções que a jus- \ adiadas. 
:tifica~sem. Aproveito agora a occasiã.o para pedir il. 

Isto n~o e e.~acto ; ~sta. ':erb~ teve base_ e C:u~o.!a., tanto ~ai:>ria como minor-ía, que 
ba..c:e mmto 5ouda. Esta nos 1ntUJtos tla adJm- auxLltem a commti:'S<tO de orçamento uo em. 
JJistraç·ão adquirir. pura servil' de quart~l <te })enho em qu!] ella está de conceder M ·•o
ca.vallaria da brigada policial, o palacete do vel'!lo unico.mcnte aqnillo q11e 1'c'r est1~ic
St•. B<trão da Vista Alegre, na rua· do Conde tamente neces;;ario para a bôa admini>
<l'Eu, que lbi .Julgado pr·e.star-se para esse tra~ão e ue corta.r toei~ as de;;pe~us , não 
misier,1à.Zeudo-~e algumas obras de ndaptaçao, digo us que forem indispeu:;aveis, mas ae 
-que o en·:enheiro do :Vlinisterío da. Justiç~ auiar aquellns que não forem de urgente tU!
orçon em J~:<>qel:j.OOO. _ . · ce>sitlade, porque é -pre<:iso que no~ compe-

Os pt·oprictarios do edtficw pedem por elle ne:rem~ de cgw a.s noss..'\.S cil"cumstanci;tS e;s. 
150:000$000 ; as obras (le mla.ptaç:ão est\io or- tüo apert..'ld~. o credito abalado, o camlJiu c;til 

-çadas em 12..'3:000$. e. por- isso a commissiio o. lO. e o meio m;\ is emcaz,mais seguro llc ole-
-consignou a 'I"Cl'lx' de 27f:l : 00()$000. '"a.nli.~r . e m~tt-a-r q ue sabemos economisar. 

Mas. como é po:S~ivel que os. (tonos do predio X estas circnmst.-tnci:J.S, a commiss;'io •lc or-
não o queiram •ender ou mudem de a lritre, çamenoo appella. pi.tra a maioria e minoria 
consignou-se o credito geralmente para. acqui- paro que a au:üliem. 
sic:-4o do predio, :>em determinar que esse 
predio sejn o do B<~.rilo da Vista Alegre. 

A commissào teve, portanto, base, oJferecida. 
J_)or proflssiomll: 

Tudo isto esro pel'i'eitamente explicado no 
parecer e, si Y. Ex. ~e ti ve.sse dado ao tra ba

- lho de o ler, encontraria. hi. ·a explicaçiio DÚ· 
nuciosa de tudo. 

Esta ve.rlJa. de 2i5:0oo::; não foi taxad:~. ar-
bitrariamente, mM sim p~la l>ase dada. pel(l. 
.administra.;-iio publica e tbf'mu!a.da. pelos en
genheiro que exaruinou o predio. 

0 SR. PIRES FERRElRA-Já vê que V. Ex:. 
-está. de accôrdo comw.igo. 

O Sa . :MoR.áES B.-l.nRos-A commissã.o não 
pôde votar a con~rucção de um predio que 
:levaria annos a concluir-se, porque a medida 
-é da maior urgencia. 

E' preciso muda~·-se a cavaUaria. da brigada 
.desse quartel de Est.a.cio de Sá, para. um lo
ga.r onde pns..~ viver. 

Outro reparo do no ore deptttado_pelo Piaub.y 
!oi sobre o córte da Yerba. pedida para o qual'
tel dos Ba.rbonos, ieito pela commissão, di
zendo que essas obras estão incompletas e que 
..esta verba era d~tinada para concluil-as. 

O nobre deputado está enganado; essa.s 
obras estão concluidas,não é preciso dispender 
mais nisso. 

As verba> pedidas pelo governo são para 
.accrescimo de ol)ras nesse quartel, obras que 
teem por fim dar capacidade ao quartel para. 
.a.dmittir uma segunda. cozinha e um segundo 
refeitorio, para que, em -vez de accommod.ar 
rum só corpo, possa accommodar dous. 

. Portanto, são accrescentamentos, obras ae
~orias, que v~m olar · ma.i.or ca.pa.cidads ao 
ed1icio, ma.s que não constituem acabamento 
desse edificio. 

Desde que são obras novas, não esta.moo 
em tempo de dispender dinheiro com el1a.s ; 
podem esperar :por um, dous ou ~ ~os e 

o Sr. Fonseca I-Iernles
Sr. p1•esiclente, sei, pela. votação ha\i lh\em 
2• di$cussão, que vou cla.mar no de.->n-to, sei 
~fUe as pala.vras dos membros da minoria, com 
t·eln{'ão ao projecto que se discute, não encon
i;rndi.o echo m•generosidude dosillustt·es mem· 
bros dtt maioria, mas como o honrado r elator 
da commlssão acabou o . seu discm~o cot1ci· 
t.."lndo-nos a que anxilias~emos a maiol'ia no 
empenlto pat!'iotico de 1·eduzir o mais ~i
Yel as despezas, esquecendo nesse momento 
tudo quanto seja partidarismo político, 50\1 
obrigado r. 'l"oltar ainda. à t ribuna, não pa_t';l 
reproduzir al·gumeutos, mas para lemlJrar 
que a verba pedidc"l pela nout·e commis..<iic 
para a r ubrica-,diligencias policiaes-e exor
bitante, é exaggerada. Não me refiro i~ >erba 
requerida par<1. a. construcç--.d.o de um edificio 
parll. aquartel.lamento do regimento de caval
Ia.ri;\ (l;\ Brigada. Policial, porque me pm-ece 
que s~·stematicamente a. nobre commii\..<iio 
recusar-~ a. emenda apresentada. pelo nobre 
deputado por Pernambuco. · 

Cabe-me o (lever de re~titicar um engaoo 
em que Iabor-a.m tanto o nobre relator como 
o nobr.e deputado pelG Piauhy. SS. EEx. en
t;lnderam que o meu collega de banca~ 
exigia a co~-truccão ou a acquisiçiío de di· 
versos quarteis para cada um dos distr ictos 
policiaes da. ea.pital, fossem espalllados os sol· 
dados do esquadrão policial. Entretant~, 
S. Ex. ap~nas pedia, com o intento de realt· 
.zar uma economia nos cofres publicos, .que 
nos quarteis jà. esta.belecjdos fossem feitas &!· 
guma.s baias para alojamento dos ani!ll<le>. 
Visto haver já alojamento para os soldados. 
Rectiftca.do este ponto, venllO ainda pedir ao 
honra.do relator da colllmissão que, tendo e!!1 
consideração a. paz publica, tendo em coDSI' 
deração o augmento da. força policial, teDdO 
em consideração a.acii'Vida.de e a. energia.~~ 
honra.das autoridades :policíaes, me auxiJie 
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t:1m~ a ~-~nzir as despeZ<1.S cont_ M_ dili_- j de orçamento, tive opportunidade dE\ fazer 
genctas p~llClaes, que out••a cousa nao sao s~- peran~ ~St.."\ camarn. din~rsas considerações, 
uão o pretexto p;ll'tl. qu3 o governo tenha ti!- no senttdo de homolo:,rar inteiramente o pa.re
nheil·o }Jtu-a. sust.enêar e consa·nu· a c-eleb!'e cer da commiss:1o de ot>çftrnent<> hem como o 
policin. secl·eta de$t<t capital. Ou a policia se- ]Jl'Ojecto que !oi o r esnltado da~ suas locubra.-

' cr·et.,tlev() ser feitt\ do modo :por que o é no~ ~;~s. 
pdncipaes paizes !la Europ:t e nt\ Amet·ica do Sr. presidente, qunntlo ê c!!rto que. neste 
~orte, tle moJ.o assombroso, de modo o. m<t- momeuto mesmo, appurece ni't Camat'(l. um 
!';!.>ilhar a. todos, e _para. isso ~1~0 é ~\11Iiciente projecto tendente u. reorg<\nisar em l!as;.s a.m-
;1 verb..'\ de 20Q:OOO:r;;; ou a pollcta secreta. con- pias e larg-J.il o servko policial. oua.rdo é in
tinl!a sendo o que é entre nós, e então a vet'lxt teiramente sabido que tlo bom ,Potici;\mento 
de 200:1J008 é exag-gerada.A Camara s;lhe que de uma capit<\l como esta. da ho;t O!'"ani&'.ção 
no anno passado o governo pediu a \'erha rle polici<tl depende direC;ta e immedia.t:mente a. 
106:000~. verba que foi reduzida :1 l0:000$QOO. ot•dem pul.llict\, a seg-umnça tios (t:r't1it,os, a. 
E' n:~r·dade que se attribtle isto a. \Un Qll- tranqulllidade gera.!, Y. Ex. t:ompr~hende 

•r.tno, como muito hem disse o honr<vlo rala- 1 que, tendo sido apres~ntado à C;umtt'lt dos 
~or d;\ commis."ào ; mas, si uo anno p.1.:>.õ;\- St':i'. Deput.ldo:< um l>roJecto u~lila:> condit,:ões 
tiO o governo se C?nten!-<•'n. cont lOO:OO!J;i; e t endo sillo d;\C1o hoje .m~tament~· pa.t·;t ;\ or· 
quanu(' a. llepullltca anHh\ estl~·n. v:u;tl- dem dos s:ms trn.l>a.Lhos. :t C;\ma.-~ itiío ptide 
Janre, quando ainda muita gente ~ receh•- absolutamente lhzer '"' Yota('ão em :~·· ttiscus
m do seilastianismo; não e muito que ltqje ~~o. sem ;tttender nos f'und;unento~ sel'los 
que o :paiz está em ll:l.Z e tranquillkiatle. hoje, a1Jresenta.do~ pela. l'C!>pcctivn eomtni~siio. 
que tetuos um governo iorte e vigot•o:-;o, como Sr. preshlentc, depois da. Repu ulica.. :1 o r· 
ilssererao honrado relator ua cornmi~,;ii.o. hoje dem tem sido lH'feit<tmente :;.n·untid<t nesta. 
rtue não l~:.t. receio tle que sur:j<1.m con;pil<tç,ie.~. capital. 
:parece-me que a policia secreto.\ tleve se L". si F;~-amos justiça., aind;.t. qne ,-it nas mesmas 
não e:o.:tinct<'l., :10 menos com despeZ<\ reLlnzitla.l p:1.ht:vl':tS um pouco de suspch;iio. laçamos ju~
E' por isso <Lue insisto na emend:1 que r..pra- ti\}t\ a totlas (LS autol'idntle;,, t1. tod:J. t\ otücia
sentd ern 2" tll~cus~_flo, reduzi~(lo a vez·b;\ a lidatle •. a t9do pessoa.l d<1 l)rig·nd« })OliCill.l, f<\-
100:000:), que e ma1s que suffictentep;wa ess~ ç"mosJnst:c;'..:t a totla esta. ge1lte, no senttdo 
:~rriç'(); espel'ando que o hom>ado t-elatm• da I de t-econheeel' e reconhecer com SJ.tisfa~.ão e 
commissão, com o seu prestigio e com as sim- clesva.necimento que a or(lem publica. nesta. 
l~'\tlt i~1S de que gosa, alcance para. a me.~m.a c.1pítal não tem perigatlo-
emenda o apoio dt\ C.\IDM"J.. Feita a n~ud~nça d~ regimen politico . . estal· 

rem ·i. mesll e lida apoiud·l e JlOSt~ con- lacla a r~voluçao de lo de norembr·o, ~os. te-
junct.'\n~ente eÍn di~c~~silo a s~uitlte mGS tlend.o a $eg;uran~:;t ~le 11:ossos. dt~ettos, 

- ' - temO$dCYJdo a orclem publica a lledtcaçao do 
exercito, i• (ledicação dn. armada; ma$, so-

Eme;ula ao p;•oj ecto n . 5i5 bt•etudo, (L dedicaç-ao da tut'(;:t policial, que é 
aquella a quem in_c~mbe . mais directamente · 

ttedl.l:>a--se a 100: ooos a f"el'oo pedi<kt para, .-ell:tr pel<\ t.rauqullltdacle get'<tl. 
t>rnbric..·l :_ Dili!rencht$ políciaes. St•. nresidente. o serviço de diligencias poli-

- ciMS nfto tem sido regulado de UID modo 
Saln. das sessões, 20 de julho de 1892. - certo e i"'ua1 ap~s o a.uxemo da Republica. 

Fo!t~>eca He?·,nes. - ~n[Jclo Pi,~lei.,:o. - Jou.- St'. pr~sitlente, o se1•viço de dipgencias ]10· 
11!:M J3l'?I:CS.- Ca.~S>(I.llO do .('i·asctlllCitfJ . -

1
lic!aes ~ão tem, ~idO regl.\lntl_o o.e um modo 

Efflcn· ;;~mo de illendollça. 
1
methO<hco e uml~mne ; e li.!?Slm, por exemplo, 

{O S;·. Berna;·dti~O ele CamJlOS dci:ha a ca-~· que, quanto a. ml';Il M qua.li<lade tle chefe de 
,J~·il·(l da pl·esiúcllcia, que rJ occupwla pdo Sr. p~licia., ]0g9 ~epo1s de. proclam~da..· }' }~.epu-
1ioW, ~· cice-Jli'e$iclente.) bltca, nao tn~e o que ,e c~am~"ia _ .et~.~ se-

.. cret.'1., que foi extiacta. por mspmtç<tO ~o mo-
. O Sr. Sampaio Fer~n.z:-Sr. 1Jre· nistro dl'. j'ustil;a o Sr .. C.'lmJ?OS. Sal~~· tllustre 
~•dente V. Ex. comprehende que um nssumpto senador 11or S. Paulo •. e a ta~ _ll.,O~ nesse 
d(':;ta. o~dem,que jorro. rom interesses ma..~imO$ tempo se levasa. o ser.Yl~O ~le d1l1genc~~ ~
d~sociedade.nãoPó(te absoluta.mente passardes liciaes. qu~ despazas tnstgmfic<tntes. numm~, 
P?rcebido da. ea.marn, quando Y. E~ .• relem- erom rub:tcad~ nos dccmnentos, attest!l.tol'los 
bmndo o I·i,.orismo do rê"imento, faz com que lla sua. ext:WmCJa. . · .. · 
não possain'às ouvir a pttlav-ra autorisada do ~Il\is tl,rde ~egu1U-se a e~ectn 1dade da: um 
nobre relat1Jr d(\ comm~$ã.o de orçamento, decreto especml que a.utomou o_chefe de po
illustre representante de S. Pnulo. licin. da Ci.\pita.l F~deral o. orgamilat• u{f _]Jes-

Ha. poucos dias; quando se trata.n da 2" soo.l certo edeter~nado de agentes po. c~es, 
dis<mssão deste projecto, partido da. commis&io tendo para tsso destgnada somma. Pots 

53 
m, 

C:t '" :1r:1 V. lil 
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e-ste decreto não tem estado em plena. ex· 
{!CUç5o ; foi executado durante alg.um tempo 
sómente. O anuo )Jassado, segundo informa. o 
illustre rel<ttor da comm:íssã.o de or~meu.to, 
as diligencias policiaes elevaram-se a cento e 
tantos contos de reis. 

n_egar uma quantia li~~da, como ~ " qua.n. 
tta. de 200:000$, para. dlligencias policia.es 2 

Pois qu3.ndo o illustre representante ([O. e:; 
tado do Rio mostrou que,no tempo d? gove1·n~ 
do marechal Deodoro, esta.s necesstdalli.'S de 
augmento de pessoal eram ímmeditüamente 
accttdidas, qu.ando os relatorios do chefe de po
~cin. e do ministro da. justiça faliam da. lle<:êS
stdade de se dobrar o pessoal da. bri~at!a :I>Oli
d~l, q_uancl~ é certo _que o chefe de policia 
mw póde de1xa.r de ter agentes dt>:;tinados ~ 
1azer a. fiscatisação das praças pu~licas, das 
rua.s ed~ thea.tros, qua.ndo se ~be q\\e em 
todos os pa.izes nã.o se regateiam grande<; S<lrn
mas de dinl1eiro para o serviço de poli~ia 
como por exemplo na Fra.nç.a c na. Inglaterra' 
Ollllc estes funcciona rios são gencrÕ>nrnen~ 
remunerado e teem á sua dispo~içfi,1 muito di
nheiro, '(JOI'Q.lte n1ngui}D1 póde pilr em tluvithl 
que a ordem publica. depende do oom p:1licia
mento; quando tudo isto é re1•to. admit~\·tne 
como alguns dignos coll'f:(a.S tenham n. má 
,-ontade de r2ceber o l))'Ojecto li;\ commis..c:ol
de orçamellto, que a.lii1s representa um trabao 
lho feito cotn tnda a l'OllSCienci:t, rom t.Oda n. 
su!".t e colll. toda :Pureza das botts inten~-ões tio 
seu illustl'e rel2.tor . 

A conuuissfi.O d~ orça.mento apresenta a..;,oro. 
um pt·o,jecto no sentido de dar a. verb:J. de 
200:000$ para esse ser,' iço espzciu.lissim~, 

· O Sn. MoR.US B,utR.os - O governo p~díu 
218:000:i;, mas a commissão red11ztu a 
200:000$000. 

0 SR. S.üiP,\10 FERRAZ - E soffre este pro· 
Jecto irnpugnaçiio <.lo illustre l'::!presentante do 
Rio de .Janeiro. rem um exame detalhado e 
minucio:;;o <la quest.c1o. 
Poi~ t! possi>el que um chefe ele JJOlicia que 

tem tle zcl;~r por uma. popuhl.c;;\o que ele va·se 
·~ 600.000 almas, tem de fisculisnr $et"vi~;os 
diff!ceis em uma cidade que sz estenue em 
:>Ub1trbios dist.-~nw>:< dos nucleos de populac;'li:o, 
·que tem :~ ~eu cargc serviços melindrosos de 
or·dem política, sem uma. cer·ta a.mplitude de 
e:scoll!et· agentes propt•ios e cap.'l2e~? E' pos. 
sivel tudo i~tú, nlll:,'S.ndo-~e ao go,'eruo uma 
pequena quantia destinada .. \ ~tes serviços? 

Sr. pr.?Si<lente, é preciso relembl"J.r !J.Ue os 
·agente5 <le policia no tempo do imperio, com 
honr~ excewces, porq_ue nesta cl.a...~e 
existem homens de caracter e bon~ senti· 
mento;;, formavam um reducto de ltomens 
mais ache.gados ao chefe da r ?paJ'tição na 
qualidade de V'erdadeiros capangas; eram 
mandados promovel' conflictos na prJ,Çu. pu
blic.'\, eram mandado'$ ~\Wolve.r-<õe etn que· 
stões parciculares e a pra.ticar viol~neias üe 
toda natureza.. . 

Sr. _presidente, si 1)úr~·entura tive..ose tido a 
honr" de colla.hot't\r com o r~lator da commis
_mo de orçamento. iria além da qun.ntia de 
::lOO:OOO$ :p.'l.ra diligencias policiaes, porque 
felizmente estas minhas palavras ele mómen!o 
não são mais do que a .Justitlcaç<io da. colle· 
l'encia do meu procedim~nto rel:l.tiva.mente :i 
remuner<>~O de cargos publicas. 

No meu re!arot•:o, como d :.sse a. Ca.mara, 
fui eu quem lembrou que os serviços dequal
qner uatureza não deV'iam ser gratuitos e 
propuz que lbssem eté remunerados os sub
delegados de policia e os inspectores de q_mr
~irão. 

Assim palSando, St.'. -pri!sidente, níto quero 
e..'tprimir que a dedicuçã,o de cada um e o z~lo 
de quem quer que seja dependa de remune

. 0 SR. SAMP.UO FERRAZ- . •. e sem pre~tar rações. 
contas de modo,qucr directo, quer indirecto. a 1las, a opinião publica que fiscaliza, •~ i.m

. quem quer que fosse, e :posso dizer que es$e prema que discute, o povo que tem o direiiD 

. serviço era assim regulado, porque, tendo sido de comentar quaesque\' arontecimmto'ó; tJ. opi· 
· O primeiro chefe de policia depois da. Repu- ni~o. emfim,prr> qua.lque1· orgão ou por qual· 
·blica, fui encontrar lã. esse systema, e e sabido quer iõrma.. niio pOde censurar oom asp:!rezt 

Pois si. nesse tetn:po t odos os chefes de po. 
licia ti>e~am uma. amplitude extrao!'dinaria. 
4e g.lStar sem limites . .• 

O Sn. Mon.AES B.-I.R.Ros-E sem prestar con-
tas. . 

· q.ue quando o chefe de policia precisava de o procedimento de um indivíduo que se de
. uma : quantia. enten4ia-se apenas com o dica., que fa-z um esforço dia.rio e constao~ 
ministro, designando as quantias neeessa- gratuita.mente,com sa.cri:ticio de sua ~aude, de 
. rl3.S e estas eram gastas sem deixar vestl.gio seu tem-po e de seu socego • 
. algum de sua P!loSSas-em ; quando tu de isto e E se assim penso, Sr. presidente. V. E~. 

· certo, quando por parte de toda$ as autori- comprehende que eu tinha. toda razão em di• 
d.ades policin.es da. Republica. tem havido re- zer que, si porventura. t ivesse feito parte d~ 

.pulsa pa.ra. o que se chamava- verba ~reta, honrada. collllllissão dé orçamento, não me 
. ·quando a. camara patriotica. e dignamente -teria tiJnitado a. propor sómente 200:000$ 

'IMXlrl2 ao a.ppello de uma. commissã.o que estl.i- para a verba.--Dilic,ciencias policiaes • 
. . 1100 o·assumpto fjzendo.um.limite a. quaes- Convémcontar a. V. Ex. e à.Ca.mara. q_~ :: quer excessos~. ~ nesta oecasiã.o que vamos quando e::z:erci o cargo de· chefe· de poliet~ 
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1\esl:a. c.:apita.l, encontrei um pessoa.! de a.gen- O Sa .. JosE' MARU!'(O - E agora. a.ugnlen-
te.> tle policít\ com umn. remuneração de 40~ t.·wam o llelS:,<Oftl c os >encimentos. 
men~es t O Sn. s.,~n·AIO FErtiuz- E era. absolu-

ora. p~rgunto a. V· Ex. si. em um~t J:tl'<\nue ~"\Jllc>ute indisrx~n~vcl que t~es "encirnentos 
capitat como esta., um indivitluo que nã.o ro~;;.~m :m~ment,ados, par:.t evitar-se. com as 
disp<:íe do seu tempo. que tem necessidade de l'ei)Junera~·ües just!ts. o eanct'O que remava 
ts!ar pr?sent.o m repartição de ün<le não póde no tempo do unperio, p;tro evit:u·-se que os 
~rre<lar pe, pôde ganhar ap~nas 40$ por mez ~ fllncciomtrios pnblicos, esquecidos dos seus 

Pergtmto" V. Ex. si isto nflll e, por assim d~-veres, dos seus oflicios, das suas obri~a.ções. 
rlizer. 'um incitam~nto as fraque?..as, um est~- sú se preQCCupassem em procur-J.r pallrinhos 
muJo ya.ra o desLrlO, um elemento para vl- ]l3-ra tod.'l. e qua.lquer ordem de pretençõe<>. 
lanias 1 , • . . . 

Poisbem,Sr.pNsidente,euqnenãodispu OSR SonRE -v. Ex. esttt sendo _ lUJU~ 
nlJl\ de gra.ndas somma.s, eu que nüo q·ueria P(l.l<t. com a grande mMS.'I. dos. flm.:clonarlOS 
lacihnente retirar do Tl:esouro 30. 40 e 50 (]lle sempre Pl'oturaram cumprtr o seu dever. 
contos de ràis que passt1ssem pch\ repo.rtição o S1t. SA:I'H' AlO FERRAZ -O nol>re depu
'enHleixa.t• Yestig-io algnm, e~1 qne nüo cUsp~l· to.do peht Bi\hht nã.o tem 1.'3.7.ào em suppor que 
nb<t ut>SSeS elementos, elevei logo os venci- estou querendo atacar o runccionalismo pu
mento~ de.<Ses homens <\ i50, 60, 80. 90, 100 e lilko. que ellecti n1mente é constitllido em 
JIO mil reis men$aes . g~t·:l.l por cühuliio~ J.ignos e honestos. Re· 

E e1·a por isso, Sr prcsklen_te,q~e tinha tiro-me oos tempos antigo:; em que inven· 
~nrmlç;J. de que i't$ minhas Clngenctas COI'- t~wam-~e commi:;.-;üe;;. provisol'ias em re:pa.r
respondia um servl<;o fei to prompt.<l.mente. tiçiíe,_ publicas p~\ra afllhadoa dos minist1'os e 

St·. pt-esidente, não cNrt.a.va !àll:~.r neste mo- prote~idos dos ;>Overnos, enchendo-os assim 
mento, c só Yim ú trilmna. <ltten<lendo ao de empregados extranumeat·ios sem venci
l!Onroso convite que me dirigin o illnstre re- menoos leg~tes. 
J~to1· da. commis.ilo, porq_ne S. Ex. , ~lo v. E."':. sabe perfeita.menb que não 1l\Ç:O lu
rigorismo do r~imento, nüo [iKle infeliz· jt1stiça. a. fnncciona.rios digno.•. afunccionarios 
m~ntc justificar esta 2~ p:lrt.~ do parecer. ltonestos, a. runcdonàrios trabalhadores. faço 

Conctúo, portanto, estas ligeir~s cons;dera .. jl1~tiça. _:w regime:t. decahhlo, l~ço justiça aos 
~\Jes di7.endo á Ct\mara. que, st porventura mo.os, v:?Sos d~ re,P;ne? passa.<lo., .•· _ 
pautamos 0 no~so pro~edimento nesta casa ~or_to.nto, _:Sr. p._estdente, pretcn ~m ape 
pala.s bca.s. intençõe:>, pela. serieda1le _e pelo p;.:- na~ d tzer du:ts po.la • ras .e ?~ no~reg d. :putados 

i triotismo, n. ca.mttl'<t dos srs. Di>putados nao estit~ me ch<\ma.ndo a. ten?.no .tbsolut.'l.mente 
póde negar a adopção deste a,rtigt: do projecJ:o eles-nado do m.e" ponto d~ 't:tn..: · 
da com missão que }ledtu 200 :000$ pn.ra. ileli- o Sn.. SooRE-Agora, d1re1 :1 'i. Ex . que o 
~end:1s póli.ciat>s. novo pro,jecto sobre a orga;!lisaçiio policia~ da 

Quanto :~. · mim, Sr. presidente, já declarei Capital Federal. reune mtutos destes defettos 
e r:piro que teria pedido,em sez de 200 contos, que V. Ex . ~stiL enmnet"ando. . 
jusiamente o dobro. . . O SR. . SA~l?AIO FE!Ul-~-.Accetto,_ portanto, 
o su MORAES B\.1mo~-E reservava-me 0 inte!ramente as conclusoes do proJeCto, cor-

dire' · •1 • - d · • tem-se outra< despezas, façamos cessar outros 
lW 1 e nao a.r • • ruJUsos , modifiquemos outras ?Ousas. mas 

O SR. SA:r.IP.UO FERRAZ-···llOrqu.e o corte de quanto ao polic'amento. quanto. a s~gurança., 
desper .. as desnecessarias e sem àtfl'l~a um ele· ú tranquillidade do lar, ao socego dns i\mi
mento de prosp2r idade e um ~neanun~a~~nto lias u, "ara.ntia. dos direitos, qu .. nto a. tudo 
pa.m o eq uilibrio orçamentariO, .que ~ .o 1deal isto: a Republica não procederá sinão de con
de Uldos os goremos. de todas as po!1tu:as, de forrnidaue com o systerna. com o r <lgimen, 
todos os regimem; mas cor!Ar desp~~ neces · com os ~antos princil.oios que, por assim di
;arlas, fataes, indispensavet-:;:como su.o as des· zer constituem o credo. democmtico. -· r ·a1 uma cousa que ' ~zas com o serv 1ÇO po 1c1 ~ e Nin<:mem ma.i~ pedindo a palavra, é encer· 
nao se oomprebende. (Apotuào.s :) . ra.da; discussiio e adiada a. vota.çito. 

U.lr SR . DEPllTADO- Mas alu está. ~:~vo za discussão do projecto n. 68, reduzindo a 
prCJec~ que a~nde a. todas a.s necesSl a es 1.1lD. só os quadros de officiae.s creados: pelo re
do serVIço pollctal. . ntlamento de 17 de janeiro de !Si4 (art. 23"2) 

0 SR.. SUIPAIO _FE&M.Z- ~odet:emos por e pelo decreto n. 8de21 de novembro de 1889; 
~emplo cortar mmte no funccJqn!'-llsmo, que oom a denominação de «Quadro extranum~ 
e exa.g"'erado em certas repa.l'ttçoes. Ha. re· rario ». 
parti~ q~e no tempo do imperio eralll; ver- O SR. PRESlDE!'."'l'E - Està (® discussão ó 
dadeiros viveiros de gente que p9:ra a.lh ~n- •r•t. 1o do prolecto n. 68, deste anno. 
tra.va a. penas para. sugar o dinberro. publico. "' • 
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O Sh-. Bellarnü:no de Meu.-' tn~~o. o~ art~. 2' e 3• tlo project r. 1 . douça dest•javtt poder sempr·e esta-r de ac- anno. 
0 

n. ·~. '~"'~ 
corda com a commissão ue marinh~' e guer1·a : E' Ullntmciad~ a di;;cus:l'ã.o u11•1c·• cll 1 · .. 
. f 1' e te ' t . d 0 l • ' Q3 ' " 1 H't' Jectl m e 1zm n , porem. em s; o 10rça~ o a mrus n. A (\lo S20:1\lo), a.utorisu.ndo 0 " 1:,. 
11e, uma vez drvel'gll' dessa commJs&~.o. . a. conceder Jicen"a por• d••"' mczM . ,.o ~ 1

111 ~ ''",•-· ll"' e •· . m : t .;1 o • t' d "' ' '"'"' =• ~em ot·, {' ~~'""'""' 1 vL\ 11"1 'e .~ r. !lln:~ Pf.l1'<• .JUS 1- na o, ao baclmrel E1·nesto Rud""e 1 S'J· 
ficar ? seu voto contra. o pro.Jecw relluzmdo '' Ramos, Pl'Ocurador secdonal lh; R~IJ. i { 1~ 
um so os_ quadros de offiClaes. ceeatlos p2lo re- ns estado de S. Paulo. pu J lClJ, 
gula.mento tle 18'74 e tlecr2to tle 21 tle novem· Ninguem pedindo a _pala\Ta é encen.adaa 
lJt'O ele 188~. ~ _ . , discussão e adiada a votação. ' 

.A comnussa'' ~ao vem l'etluza· n. um S\! 2~ discussão do projecto n. i6 de 180'l 
qu<v~t·o o::. tloos e~tstente~: n_t<~ Yem ye.~tabe· organisa.ndo a. :policia no Di:>tri'cto Fede~·~(~ 
Jecer um elos dou~. que .1<~ 1or,un extmcto~. e fixa.ndo a despeza a fazer com este ser..-i. 
oom elle um g-rande corteJO de abr.1~os e injm· , . (o. 
t.iç:.l.S e a11gmento lle despez.a superllm1,. a.r·O ~R- PRf!~IDE:\TE-Est:i. em \liscus&1o ~-

L:rg~ts pondemr;Ci,es 1lll'tn1Íl:t nps,;e sentltlo. ' t: 1 ll~ l11'_DJecto. . 
constdenndo o pro.)ec.r.o em :;;na hypothese e ~ ~Icam -~In~ ,a. 1~esa,. ~ara, opportunameme 
mostrando 11crrunctormmenteo8 g-r·ttves incon· ,erem apora.u<l> a~ se"mnte~ 
venientes rp1e elte ac:wreta. 

Pu.ss;t a considertü-o em Cttútt unt {to~ seus 
n.r&i!!o.~. 

Entende q11e o n. 1 do al't. I• ,l~Eloc:>. pnra Do proj~cto n. iG, para sel'em colioc:J.tlas 
o quadro extt·J.n~mer~trio C:'$e imm;-nso :pes- onde convtet· : 
~o:ü ll;J.s e~coh~. 1sto e, abre \':l.gas '' IJromo- § . Fica. o governo autorisado a alll'ir os 
ç'ões elos que esulo ávidos di.s.~o. crecl1to.> necesso.,l•ios para iazer face as \b]le-

Si ;;uo hH\1!ticieutes os quadros ctos corpos za::; acct•escidas com a execu~'ão da IJl'e>ente 
e:;pecbes por <wgmento conshlertl.Vel dos car- lei, no exercido conente e no de 189:~. 
gos e run<:<'iles, o logico seri<t augmentar esse § A.o § 2' do art •. lO accrescente·se:-e dou> 
quadro extrannmer,wio, o que não chria o escreventes; e no loga.r comi)etente dt< taML~ 
mesmo l'esulttdo, como IJa·SS"<t u, demonstrar. que acompanlla o rn·ojecto. inclua-se :-dou> 

Comlxtte 1gnalmente n n. 2, pnr desueces• esc1·eventes (lG5 delegados auxilitu·e~. n 
sarío, e o n. 3. pc•r .illllisciplinar o exercito e I ;200:~-2:,100.)000. · 
:PerturlJ<ll' com].ltetament~ tts di,·et'Sas funcçfies 
militares. 

Acha l'etlnlllh"mcia o § 1" e, qu:.nto ao § Z', 
entende import:cr a concessão ao Poder Ex
ecutivo cte ~ttrilmic::ões desct•icion<1.rias sobre 
trans1erenci:ts ele offichtes. 

Pas;:a. '" e:xamim<r o § 3" U.etidamente e 
mostra outros inconvenientes tl.o projecto. 

Narra ::~busos (iUe se teem dado em promo
çúes no actual rcgimen. 

O :pro,iecto J)Odia sujeítru.~se a explanaçl".es 
})Oliticas, mas o orad.or abstem-se ele fazel·as. 

S&la das ~e.~sõe5, 20 de julho de 1802.
llforacs B:trro;;,- Almeid ~ ~Yoçre~•·a.- Leo
poldo de B<~UU.7.es.-F. Soclre.-DJrnc:río R!· 
beiro.-....11"is!!dcs tl'Iaia. 

O Sr. Espirito Santo~- ~J1ú~ 
embora não sia meu intento tomar kmpoi 
illu:>trmla Carnam, Yejo-me forçado. eu~l'€
t.<tnto, a intervir na. tlist\\:::.sú.o deste proj~t1!, 
com a Pl'eoccn pa.~ií.o excl usi Ya, de eYitttr ~ 
augmento de nossas despeza8. em presell(ft, i!iJ 
extraordinario defi.cit com que estamos ;1!' 

Pensa que éstà. no espírito tl<t camm·a. sem c.1.ndo "Presentemente. O ane nós vemol.llli~ 
distíncç-d:o de maiOl'Üt e minor·ia, a -intenção só no • pr·ojecto em discussão como n:HJU€Ue 
il.e cortar de~peza.~, e o 11rojecto o.ugment~ cuja lliscuS!ào acaba de se~· encerrad;t, ê 
muito as de~pazas. trará trezentas pt·omo· a-penas uma nova marg-em pam o augmemo 
<;ves. · extrn.ordinario de despezas, quando na occa:>tlo 

Pensa que o e:-;;ercito se está immi:Jcuindo :presente de~·ia. ser nossa. preoccupa.ção]ll'ill· 
em todos os ramos lla. activi<Ja.J.e lmmana no cipal tratar de reduzil·a~. pela diffi.cultlale 
pa.iz, e ji~ ê tempo de restringil-o as suas ftinc- em que no~ vemos ele fazer .ihce a elb>. 
ç\ies n<l.tura.es. E' preciso levantaJ.• o espi1·ito de encontr(l.l' ree.ursos correspon<tent~; Je 
milita.t· e é só esse o intuito do omdor im· receita.. · 
pugnando o projecto da commissão. ao qual Comprehellde a Camara q\le niio :;crá ~ 
com bastante pesar nega o seu Yoto. consideração de urgenci<t ele serviço que no! 

Ninguem mai,; pedindo a palavra., e encer- devel"á. levar a c:rear novas fontes ele des~' 
rad.a a. cliscussiio e adiada tl "l'otação do mesmo quando seja ponderosa a neee;siifu~ 
art. 1•. . que porventura. sobrevenha, para lUU mel11ora· 

Entra,m successi vamente em discnssiio, aue l mento · de qualquer ordem. Em · re1a<,'ilO M 
~ sem demte encerrada, ftcanclo adio.da a 1-o- projecto ::11ja discussão acaba de serr.met· 
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r;~.!l:t, pro.iccto pelo qual Yotei em l' discussão. 1 em discu..<.~ão o projecto a que a,~'\bo de rele
c que clercndi rJII::tndo ll\lhü nas forr;os de tcna rir-me accirlcntalmentc, por llnK\ mero. co
·tm :!' (liscu~;,;1o. tal ei'Il o. mlnha. hon. Yont.ade c rrlar,·ôlo rle idt:as com a m:üeria. que Ol'<\ se 
:l pt'i'<liSposi~iio que tenho de concort'N'rtu:mt.o <liscnte, ,·on-me referir a. esta. ultima.. 
em minha.<: lot•c;.as estivE!r pnra. o tleseu,•oh·i· ir:ü~nclo·se c\:1. reorganisa~iio rh policia. di.\ 
mcnto da cla.."Se a que pertenç'ú, niia hesito Gtpit:tl Ft:lteeal. me pronunciei contra este 
em decln.rar· que, o~r,':\nclo ~t organi.saçüo pr.•jeeto, n:to }JrOCut-n.ndo mesmo l)reoccupm:
e;:pccia.l delle, comprehendi que o augmento me eom as razücs que :podiam tbterminar a 
de despez<ts :podcril\ assumir propo!'ç;ões reot·gani>tt(~i.o de ~melh:~..nro servir;o; mas at
ext!"J.Ol'dinarln.s . )1ão só isso : compreheudi tendendo ao geguinte :que não r.on:-;titue uma. 
que va.mos se,.,nuindo o plano, infelizmente excentricitla.!le e muito menos 11ma. leviu.nrlade 
encetu.do tle 23 ele novembro P<n'a ca, de j estu.cttr deant·~ üe qualquer re!ornw.,desde que 
entregar ao arbítrio do Poder Executi.-o u ma. ella venha tr-J:zer augmento tle uC~l"le7 .. a:> para. 
·~mde sommo. de :~.ttt·ilmiçües; entl'~gar-lhe no:;so paiz. 
ó>dinlteiros publicos. t..1.lvez confiando em que o Sn. Fo;o;SECA HER:\rES tlá um a.pparte. 
e~le ~e acha a~ p~r~s elo T!teso11ro ~ se~n.l.-n.n~l~ 0 SR. EsrmtTo S.\:\"1'ü- E:;t..1. cont:·ilJui1r:i.•• c 
os 111<\~'ÚS de <~ml en~ P<U'<t que uuo S.U<I. ua._ tot!a. lJt•oulemu.ti(-:1.. (C,. ,!. (Wh$' tli·ecr·so.< 1.!1)• 

·arm~ do er:tl'!O pub1Jco. . ,. 1-t ·) ' · ' " . . ·- . 1 pa e., . 
~~~~r~t pa.r~ ~;c~mo opp~rt.una a·MHl. y~e ~:"tl• vejo (p.te rclo.•:ão direct..'\ existe enke :\ 

do. tln ~r~~ •'1t:o0"' ~lo proJeclo a que me retn·;r••nisfi,;il<> do wr,-iç-.o }JoHci<ü e o <tug
~to.u I~leu.n(l? ',. m.ru;: mesmo ~!nanclo-? :m mcn~o de J't'!tHlns do paizpc.tt· meio de impostos; 

· ~loto, .. \. Ex .. \·.~.ll~C<.tl ~ q~e, lo?_, e de :fi::a.l o o (!Ull V('JO e Uffi<1. relac;ão mc.~mo dit·ecta 
1mme1 o tle offima.es que o :.o vemo pctlel.t .tt!· enk" est;J. reorn-a.nisa<;iio e o all"'mento ele ues· 
gme11tar ao quadro em consequencuula. a.cce1- . " "' ., 
taç-:io da. medidtt em di&:ussito, longe ele est<1.be· pez,\s_ 
Je~el' <l fixa.ç~o ele despe:z<\S. deL~~ <\O ::trbitt'io O Su: OmcrcA--:-0 . ([lle . PO:~~o afirmar _<\ 
do Po<l'i'r Executin) utnplial-a a seu talante. V. :Ex. e que o J.WOlecto :mton~t~. :\ econom1a. 
.;em haver princil)iO algum que limite esse no or<,,amemo de 1.600 e tantos contos. 
<trhitl'io. . . O St;. F.<;t·mrro SAxTo -Y. Ex. que t dl\ 

De>. ta ma.ne1l"i<, st o governo for ba!:'tant~ rn~!or oompetenci<t em maiel'i<O ele timmças .••• 
i\e;:embaraçoaclo no diS).)endio dos dittheiros e ~ . . . ~ ~ ; ~ ~ . 
no elasterio que possa dar a. qualquel' serviç,o, O ~~~- O~ucrcA;-- Uo 1~·l0 e quc.,tw ~e eco~ 
mesmo sem P.''indpio que 0 .jm;tifique, 1>0deri:t. r·~tenc_J:"_: e questil? de exame tle !actos d. 
fazel-o perfeitamente bem. Si o gorerno qui- <hspostr;ues do pl'OJecto. . . 
. zes;e duplica.e o quadro de ofliciaes do O Sn . .Esrm.rro SA:sro-E sem dundu. q\le~
ewrcito, a preie:do de reun h· ·em um só os t<.1o de finnn<:ns; V. E:'i:. e ningt:em :podef'do 
qu:t<lros extranumel'ltrios, ·poderia í<tzel-{), provar qne :Pagando,-se a um mmor mu~~ro 
1rorque nilo ln\ disposição nenhuma que fixe ue delegado~ e a mspetores (le qmu·t~etrao .• 
o numero de oillciaes que podem ser dis- qne a!ltcs não tinl13;Ill retibu~çiio alguma., va 
trahidos _ ;,e u.ugment<'l.l' com 1~-so '' rece1t:\. 

O pro,jecto n.llndido :Httori8a o gorerl!O a o s 1~. OlTicrcA- Hei de pronn· : peço '' pa-
crear cargos em regulam~ntos que orgam&n ~ l~l'W. · 
e :\ prcencltel-0$ em segmdo.. . . .. - s· ' . t . 

Attell(la. l\ Cu.mara que no projecr.o ctt,;t~.l . O Sn.. ~:,?l~lTC~ ~,\~'TO 1 ll~l\ e:1 ~r-·: ·~ 
(li~··n••ão :~c:tb:t de ser encerrada não existe I tr'<tt:lSse l,e fU.1CCl01htt .10S rlo fisco. <tis ,\lfa.n 
li~it~- nenhum quanto ao. num~ro de offi- l t~eg<~s c c.la.~ recr:bedo~·t:\s de. lXl~d~.' , qne po; 
cia··· (lU e o rrovc:rPO q neit•u. distl'allil' quando 1 falt<J. de 1 ecur>O$ 'l"te:>sem ,, to 111M -~e me no. 
jul~~l' conv~niente tl'anslel'ill' o . olli~hü pat'(l.! ]1()1\estos. compt·e~Jende se ~.uc o aug-menw. ?or 
0 r ~la\l\'O extl'aordina.rio. 1 exemplo, <.le_ venc1me~tos : 1es:-~ tr-..r.ze1· un:- <"!: 
~inguem contest.t <1. honestid:Jutl do Presi- : ~;~e~to de r~uc:~;. ?I,\S ; l~tzeN~ q::~e. 01 Ietn · 

clente da Repu1Jiiro, mas tambem ninguemJ bmçao de emine';o •. ~ol.czaes ~·~em ~t<t.zer ~ 
eon•esia (lll" ;, <le uece:;•ida.Üe extrem<'L. em i augmentO <.lc ~eCeJt.:J. , ': rrect.O. l<?t~lmenti7• 
· ~ • ., ~ ~.. · -- , . , nnütt. gyiDn:l.Sttea de esptrtto e um eslorço -
toda. e quulqn, r epo::ha, e nwr~o\entemeute n3. l um' ·:o pàra <:e provar semelhante cousa. . · 
que atra yessa.mos, fixar-se despe2ns ct ue se l •\ ~ . . - _ • . 
·tenham de f:1ze1'. · , O SR.. OtTIC!CA - .Ta peclt a pala' I<~ para. 
~{esmo pelo pr·incip!o dlJ. di5CJ'imin~.ão de ! responder a Y. E~ . 

pocleres a fix,.~J.o d:t receita e despeza de-:-e i o sn. EsrrnlTO S,L\'TO- Ptl.ra consegui!-{), 
;.er realiS.'l.lla 1w.lo Congt·es~o; e •. nestas conch- 1 e re::Umcnte ~1ecessa.rio ser um financeiro mes-
\W, não ~mt~r~llendo como se po_ssa:~ar ao I tt'e. . 
~overno attl'lbUlçaO de n:a.star sem hmrte. sem i . . d 'd v E 
~:~:a«;>ão al!,ruma. os din\Í~iro~ 1)ublícos. _ . l O_ Su; ~ITICIOA-S.t est<1. e a U>T a, . x. 

Entreta.úto, Sr. presidente, como nao está : então 'ot,\ pelo proJecto. . · 
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O SR. EsPIRlTO SANTO-O que me preoccupa. l para. a. fow,'\ de policia.. visto como elht tlõi.n 
neste projecto e um certo desequílibrio rela.· tem n~idade de fazer exercido e ach:u·..e 
tivamente aos dispendios de dinheiro publico. reUiúda como a. força do exercito. 
O que vejo n~e projecto é mais uma larg3. · Desviando-me ~s minhas aprecia.ç(;L-s p2Jos 
margem parast augmentar u. cla~e do~ em· a.partes que me mterromperam, esun·u. di
pregados publicos, tornando retrlbuidos os zendo que quando apresentei a cmend,~ no 
cargos dos inspectores de qua.rteírlo. Acho sentido de distribui!• pelos diver-sos corllOS de 
que estes cargos deviam ccmtinua.r sem est<t iníanta.r-ia o regimento •le cava.llaria de po. 
retribuição, tanto mais quanto nos temos ci· licia, nôs teriamos necessidade apenas (lera
dadãos patriotaS que prestam o seu concur-so zer ronstruir baias precisas pa.m accom
neate set·viço sem retribui~'ào a.lguma. Ct-eio modar a Cl\Valhada.. · 
que não e fór<~ de senso que no momento pre· Sr. presüiente, tomei a. pahwm a re:>peito 
SeJlte nos occupemos em economi&'lr o qm~nto 1 do presente pr·o.jecto, porque me preoc~upo 
possível. I com a faci!idad·• com que estamos a cad;t mo-

O Sit . OJTICJCA-E não foi outra.,, preoccu·t menta solll'eco.rregando t!!tüs as lt2spezas úo 
po.ção rlr:. commissfio. Diminuim05 no orça· E~tado, 
·mento ma.is de 1000 e tantos contos. O SR.. Fo~SECh. R~a~~-E 'Seffilll'~ t\i'l.ell\IO 

o sa. EsPIRlTO SAI\To- Ma-s. remunera.n- ~ que qlleremo~ 1ll.zer economias. 
do-se o;; dele,"''ldos e in~pectores de quarteirão, I O SR.. EsPntrro SAi'iTo-E' verd<.lde. 
não se diminue. j Si presta.ssemos attençã.o aos divet·sos pro-

O SH. OITrCict..dã. um aparte. ljectos que teem s~o apres?ütado~, vcrh\m~ 
· · . . que, com excepçao daquelle que trut.1. da 

O Sa. E sPIRlTO S.~:\To-_Quando me refirt n 1 con ,-er'São elas apolices, quasi t<Jdo~ o:: 011-
verba pu.ra um predto destma.do a a.ccommoda.r • tros ...-ão au!nllentando "'r-.l.datiYamen•.e ~ 
o corpo de polici:l., di~ que ia :l.presem'!-l' I des~ezas publicas; ver·ia.mos mais, qu, em ttl· 
uma emenda qu~ndo Sl tra;~ass_e da. polic1a .guns delles, como, por· exemplo. este que tmt:l 
federal •. no sent1~~ de destr1~wr a força. de ·do quadro extranumo:ra.do, nüo se :tho. a 
~val~1.r-1a de _poliCia ~los ~!versos corpos. de"llezil a fazer, limitando-se a:pena.s a. c.,:.sig
Ja ve que nao poderJ~ de!_:.:ar de toma,l' a nação d~ >el'b-i\!l cujo !f<tant ,efl1. não se pl1l· 
palavra na presente dlS{)Us::oao, afim de ter cura determinar. 
a opportucidade de· ap~e.."en~· e.s~ emenda. I E si enc:u-a.rmos esta. questão não propt•ia
que vou submetter a cons1deraçao da. ca l mente por estA íhce ec:onomic:a, mas pelo ::en 
mara:. . .. . _ .. . .• o.specw politico, verêmos que isso import~ 

Esta dtstri:JUlça_o, como JC. ~r>e occasmo de i nem mais. nem msnos do que o CongJ·~s..'O 
:!'Unda.men~r, muito em!J?r~ liDJ.mgnl\dn pelo r alhehtr a sua competencia de ti::t<tt' tts de>pe· 
il!ustz:e rela.ctor da. cOmllllSsuo de orçamento, 1 zas para. e11tt·eg;al·a ao chefe do E~tado. 
nao pode tra.ze1• o a.ugmento de despeza que (opoiafíu~); é c:x.actamente a. , eproduC\:ÜO tlt\· 
S. ~- en~ntrou. . ] quelle alvitr·e de se entrega.r tts rendas pn

No pl'OJecto pede-:;e uma verba. p:~ra. acq Ul· blicas ao ''OVet'no sob a. íbt·ma de um credii.? 
siç,ão de_um predio em coad.ições de aqua.rtel::t ! supplementa.r illimitado, para que elle dispu-
um 1·egunento de cavt\llar u:L. 7.~SS;e d~llas com.o entendes5e. 

'Ja. si "Vê que este predio deve ier accommo· E quando olhamos para ~,s nos~as pn~roga-
da.çi5e~ para o ~es:;oa.~ e J?<'l.l'~ ~· cavalhada.Or~, tívas, notamos qu~ nos limitamos, quasi com· 
desde ~t;1e s~ da a distr!l}~lçao da. caY::tlla~t,a- 1 pletameute ;t approva.r incondicionalmeJJte 
de pohcta, e dal.'o que nao sendo ell<\ mili· a{."tos illegaes, e a preteJlder refer·endar nt:· 
ta.ru.ad.a. · · .. dadei.ros attentados cont.m a nos..."<l. Cúnsti· 

O ·Sn. Orncrc..t-!\!as à; diga.-me V. Ex. tuiçtio jlOlitica. 
- não devendo ser. Se"'uimos caminho inteiramente er1~tdo, 

o SR. EsPnuro SAi.'l'ro-Não sendo um., qua.;do deYedamos ser a garaDtia. e o refu· • 
força militar de l" linha, a torça de policio. gio daquelles que se -veem acoS!!a.dôs pekl 
deve estar distri buida pelos di versos destaca· acção do despotismo e. da. pl'epotencia. e com~ 
menws, ficando apen11s no quartel o restante qu~ queremos tra.nsforma.r·n~ em_ u ma es
da força. encar-re.,~>&da. do polk:iamento dumnte I :pec1e de c11aneena. d_g Poder. Executtvo, ,que 
o dia e dur'3.nte a noite. concentra. em suas maos todos os podet>eS do 

Revesam-s.e de ma.neira a ftc.·u• no I Estado· . · · 
quartel metade destaforç:a. o SR. FoNSECA;~~u;:s-A~ .poder motle-

·0 SR. 01Trcrc.1.- Enüio é preciso uro 

1 

radar, porque ate Ja ha amn1stut. 
quartel. 0 SR. ESPIRITO SANTo--Examinando a si· 

e SR. EsPooTO SANTO-Não ha., 'POrtanto, tua.ção preseute. vemos que esta.m?S em UJD!l 
necessidade de a.ccommoda.ções tão Ya.sta.s I verdadeira di«?ta.dur11.; não ba. hoJe um di· 
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reii.o que ,. c:lJe [~ do Estado nã1> possa poster
gar e, guardando cartM ap~lNncias, póde 
dizet··se que clle <U:spõe á sna. vontade de todas 
a~ :tttribuil1ies possiveis. . 

O Sl~. Fol'iSECA I1ER~1ES-E imagia,lveís. 
O SR. Jos~ MARL~M-Pos.siveis e impos

slvei>. 

Para.g1•apho unico. Na reforma de que 
trttta será requisitada a b;1Se scientifica de 
regulamento de 12. de abril de 1891, a.tten
dendo-se, tunto r,uanto po&>ivel, :1 re(lttcç.ão 
d:t despez;t actual e ás vantag~JlS do set•vi~o .. 

Snl3. das se,;s,jes, 19 de julho tle 1&'0Z.
l oao Lopes. 

9 SR.._ EsP!RITO S.-l.l\'1'0-Protesto contra. a o S1.•. D~m.etrio Ribei 1• 0 só
orienta~~ do governo e ~os que o. sust.~n - mente tomou p;me no t.lcl~ü.e, pot· t e1· o Sr. 
tam. S1 nao houver UI~ melo de 0Pl)Ql' ol.Jlces Oli,·eira. \'alla.dão. secr·et.trio do SJ·. Vice
aos desmandos elo chete. do Estn.t.Io, Lletxà·. PI'eSident~ lht Repllllli~;:t, tmzido p:tra Hl le os 
re01:os de ,er· ~m povo ln:1·e e 1\cu.remo~ re· acontecimClutoo oc~onitlos no cst:ull• do Rio 
~uzatos a um t eba.nbo de ~et·vis. Gran(ie •lo Slll. 

Fica. a di;;cussã.o adiada pel:c l10ra.. Qtw.ndo s.. Ex. pt'Ll(bt·iu o ~u •li· cu r~•). o 
Ol1tdot· :;ucc:cdcu-lhc na. tt·ibuna aHm dü d:tr 

~EGu""NDA PA RTE DA OllDE).-1 DO DlA 

Cotltinnu. a 3·• uiscusilàO do pt·ojeCJto n. 2.3 B 
fiXando as ii.•r~.as de terr-.1 para ·o anno de 
!893. 

pt·otnpt.;L •:uJlte:'<t:H;.i,o. como o ft:r. •' •' motlu com
pleto; mas mnit.os tclcgt·amm:ts utliciat s t t'O
cados entt·e o go,·et•tw cl:t lJniii.u c n tio •:stado 
haviam ~ido lido$ por S. Ex .• c •> onvlot•. p~.ra 
ma.is tlc petto acomp:mlwr u nuiJre ll•:pHt.\do, 
pediu-lhe r1tw tt~\ll~t:re\'l'.SSe c~e~ telc~t·am

Siio lida:<, :~poiadas e enviad.a.s .:~ 
commissiio as seguintes 

respectiva rna.s por ooc:.tsi~o de pnhlica.t• no jot·n•tl lla 
ca$a. o seu lli:stm-so. 

Emend~ts 

Art. Fica o governo federo.l a.utorlsado a 
rever os reg-ulamentos das eseola:> militares, 
sob<~ seguintes bases: 

a) reorgn.nisa.Ç<i.o do ensino. com a reducção 
}l05Sivel de d<:stJeU~S, sobre as }Ja.SeS scientHl
cas do re .. mlamento de 12 de a,~ril de 1890, 
DI> ponto (b vista da ordem na.ttwal de sue· 
cessão edepemlencia mntua tias materil'.s; 

b) reducçi\o a oito Mnos lccti vos, clesde o 
pt•imeiro do curso prepa.ratorio :.tté o ultimo 
do curso superior; 

c) :livisiio em dous Cl1I'S05 m.ilit.'\res: gel'<\1 
ou das t re.:. armas, e de ~stado-maior e enge
nht~ria militar: 

ti) extineçfLO ·dos :pet•iodos <le cadeiras; 
~;) ensino lH·atico pan<Uelo l\0 theorico. 

deilde o inicio ate ao fim dos estudos; 
f) indeterminação de idade pat<\ a matJ.•i

cula. dos oJiiciaes e pra\:a5 q 11e ti verem mais 
de quatro annos de serviço na fileira.; 

q) fusão d:t es•:ola. S\tp3rior de guerra com 
t1. militar desta capital; . 

h) externato pa.ra. os otliciaes-a.lumn~. 
Sala das sessões, 22 de junho da 1892-

Bcla>·mino de 3{endonça. 

A.ddititnl ao projecto ele lei t(<tS ;v1·f.ll$ de tan·a 

Art. E' o.utorisado o Poder Legislativo a 
reformar o l'e!,-rulamenw das escoh\S militares, 
eqUiparando a do Cea.ra a do Rio Grande do 
Sul , para o que 1\l.rà. no pla.no de estudo desta 
a.uecessaria. reducção. 

Desde entao, aguat•<la :t publica{~i.o desses 
telegr-amm.~s. Logo que sej"rn elle.~ pnlJlica· 
dos, \'Íl'Ít á trilmnil. d~empenlia.r-sc do com
promisso contmido, ibr~n.do como esta a dis- · 
cutír ne~se reei ato Ut'tl<\ questão que, aliás, j a 
vão tornando pessoal. 

O S1.•.Espi t'i to Santo--i\ liü pr~ten
do fazer um discur·so sobt·e a. fixa.:ii.o tl:\s fot•ças 
de terr·a.; e si me inscreri, lili ~i1nplcsmente 
pn.r~t tazer algumas apt•ecia~"~>e$ a 1·e:;peito dM 
emend:ls que lbril.m otrerecid:.ts a este projecto 
mt presente tliscnssão. 

Na ctiscus..'>ão a.nteriot' tlcstc mesmo prqjecto 
tive a 1tom<1. de apresentar á illtl:>tl~<I;J. <~pta· 
ciação da Cam:).).'<~ tuu adtlitivo tendente a. re
duzir •t 20.000 pl'lwas o pessoal do exct-cit.o,na 
persuação de que. assim procedendo, :1\Czn de 
l'e<Jli;;,w a e:·onomia, correspondente ao axces~o 
do numero de prnças, isto e, de 24 mil c ta.n· 
tu.s pra.I,:<\S ~oim~ ~O mil, não tr-<~.r:a o incou v e· 
niente de :.v:an•et<\r a de....:.organi~ção da. nos
sa to~ publica, poi;; sabemos que, pelns ne
cessidade-; tactica;;, admittinllo os quadros que 
f'vra.m udopt<ttlos pam o nosso exerciw, só 
serk\ po~sível ,~:;t<toeiecet· uma redmx,:;1o mais 
consitlel·J.vd no pessoal, si por ventUl'<\ qui· 
zeS..'letnO.> reduzir pOl' sua vez os qu,Hiro~ da 
officialida.de, que constitue o nttcleo tn.<\is illl· 
portante e de efficaz gat-antiã para. o augmen· 
to moment.1.neo, que pol· uma vicis~itude se 
torne preci;:;o, contando desta sorte o governo 
com o pe:,-soal habilitado u. dirigir a. força. · 

Mas outra emen<l.-a que apresentei foi a.quel
la. relati-va á. reducção a 600 do numero de 
1200, marcado pa.ra os a.lumnos das escolas 
militares. 
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Esta mesma emenda tinha por fim apenas 
manter no nmner.:J fi:xad.o anteriormeute o 
pessoal que fre(J uen t:1. as e~colas. 

Tenuo a ilom'<\ de 1~\zer parte tla~ ~sc:ola;; 
milit<"ll·cs, .i á ~e Ye que não apresentaria seme
lhante emenda .. ~i púl'<rentura iosse ella,ainda 
que ue le•re, 1er·ír· intere~ses de tão d.i>tinct<t 
corpora~ão; apresentR.i·a,, l)Orque não e.Jl:xergo 
a vantag-2m de duplicar-se o numero de :llu
mnos das c.;:col.a::t, porque, pr~ci~o dir.el·o ll:o 
passag-em. a8 e~cola.s niio são. como o meu iL • 
lu:m·e ro!I:•g·a de cla;:~e e Congres~o afikmon. 
não siio e~c"las de soldados. não ~fio e:;colas 
par:~, instrnü·-;;:e p1·a•:as tlo exel'CÍto. ~tio llesti
nada~ ~t iOl'lllU~· omch1e~. 

O Su. fn:-;s;;:.:.\ HER~ms Llú. um aJ.Xll't~. 

O SR. E,:rn:rroi' SAXT0-0 apa.l'tr~ do nol.•ri! 
dellut:1do vem . salientai· aindn. mais o lit::'
pre:;o r1ne exl$te da pl'eoccupaç:iio de se íhzer 
economia.;. 

l'~r Sr:. DE:onAno- RNlnzrnn-;:e a' escola~. 
O Sn.. E:<l'Huto SAxTo- Or:t, V. Ex .• }}Ol'

que não aceelr.ei o numero de 1.200 pr<lr;üs e 
quero GOO. H'll<l·ll12 em reduzir-sz <t5 escolas! 

Püi~ bem. não me opporia t\ semell\;J.ntc 
::1-lvih·e, ~i pül'\·cntnra. Y. E:-:. pt·m·a.:>;;c que 
eil'ectívamema não lwsüt prejuízo na. uüop
ção dc~sa medida. V. Ex. pa.t·ec~ qttc falia 
ironicamente. 

U)r Sn. DEP<:v.no-Xão lm t.1.l. 
OS:::.. ESPIRITO SA.:'\Tü- Xiio quero clnpli

car o numero tle alumnos,quero apenas man
iel-o. 

E' pretiso um<1 preoccupa<;.ão const.'lnte 
para oppor·-no~ a e.s•a fhina de se querer· 
const:.mtement3 tüarga.r o quadro dos (lespe
zas. quamlo é certo que não temos recm·
sos. nilo temo.> meios de rendimento corres
poriuente. 

1Ias, Se·. presi.(iente. apresentamlo essa 
emenda, que aliás foi <c~celta pelo Con,g·resso. 
agora ê novamente apt>esentada, IJOr um illus
tre meml)l'O dest.1. Camam. uma outra,. no 
sentido de se resta1Jelecer o· numero de 1.200 
alumnos. muito embot':-. os 600 excedentes se
jam contidos no numero de 20.000 pmças que 
lÕi adopi:<uto em ~e;;nnda discussão. 

Peço á Camam <tlle attenda ás ligeii'<:1S pon
derações que YOU üu:er. 

Quando o mustre representante de :\Iínas 
apresento~ uma emenda propondo que fosse 
reduzida a força"publica. a. 18.000 pmc;:as, af
:firmando que não ~ugg-eria uma idéa. nova, 
foi essa emenda rejeitada pela razão de que, 
uma vez reduzidas a menos de 20.000 as pra
ças do exercito, ftcaria prejudicada a organi
sação adaptada. 

Esta r-a.zão fundamental, que encontrou 
quasi plena acceita.('ão por parte da camara, 

~ i_mplichlamente contestada por aquellc r1~ 
Yem propor que o numero de alumno:; ~u, 
escolas seja elevado a 1.200, fic;mdo o;; &)} 
exceuente~ incluídos no numero das 20.r))J 
praça~ {[ue ficnriam desfalca<la~ tle 60\J. Drs!l. 
1'úrm<t. o effectivo <le '20.000 l10men.~ rlo exe1·. 
cito fit..'\t'lrt, re<luzitlo a 19.400, porque úOO li
cariam na:; escolas. 

H~t ainÜ<\ um outro ÍllCOllYrmient~ e e ~ue 
~e duplic;:wía. o numero •le a.lumno~ rla~ esoo
la:;:. Af> e~cola,; mílit."tres são destinadas :1 Jilt·
m:tr offidaes. enslmn• a disci11lintt. r~ <~minar 
di\·cr;;a;,: orden~ de tnatcl'ia.es que constitu1:mo 
pro;:ramm:< de ensino. 

Ot~t. comp1•ehende-sc qu:· o simp!e:< fn~io •I< 
a;.::;.!lomet·ar.:iio de ]Je~~oas em um intel'l\<11~ 
destimtrlo :i. applícar;ão intellectuat. ú mauu
t<?n<;ilo lln. di,;ci plinrr. lln. ordetn " rlo <:<JllH· 
nient.e }Ji'oceilimento. é um ol;st~tculo por >i~', 
pl!':l. l\ reali.s:.tção deste:; fins. Julgo. pois. 11u~ 
S~l'<\ grnnde .incOn\·eniente augmemnNe o 
num~ro de alnmno& üa;;; escolas militare>. 
qmmdo isso vis;w obter maiot· numero ll<lbi
litado a ser promovido a officiaes ; e :t ex
perienci:-. nos mostl'a que nas escob.s temo~ o 
numer·:J necessario para esse fim. 

A;.:om, si o fim ê por um r2cursoneg:acioso. 
por este >ezo de perfi.dia chegi!.t' <1 Ü':Ul~lbl'llw> 
<t e8cola niilltar em·um YiYeíro de l'>;cnm
manto, opponllo-me tenazmente. 

E {lepois. parece rtue est~ go\·erno, que con
st1.ntemente alardeia o ;;ystema llO procedi
mento fl'<1l1co e espansi•·o par<\ com l\lluella 
escola. não a eleve desviar lte sua rota. pro· 
tur:mdo transformai-a em alçapão Llo rxel'· 
tito, em meio de alli.ciar indivíduos J?ttra pre
encher os claros do exercho. illudindo aquell~s 
que Yisamm princi]?<tlmente a posiç-ão rle 
ofl.lcial. 

Ent<"i0 declare-se ele hoje em Lleante ctn~ a 
e~cola militM' c « €SC;olt~. de rec,·utu.s e <l;~ull 
toclos fic!Wão sa.bendo que presentemente eUa 
tem out!'O objecti \'O. 

Si ndOlltlu·mos ~l emenda apre~entad,L rrue 
elr;>n. o numer·o de alumnos da E>gcok, a 1.200, 
teremos o :;:eguínte: ]Jeb n;:~'lomemç·fto _ de 
gente. l)elo grande numero de dish•ac,,~. 
deixa ,le haver unm certa ordem e a clcnda 
regulr,rithtle no estudo dos alum110~; e a. con
se(lUenda ~eri1 qne n. escola milit<~.r -toi'n;tr->~
h-a. nm noTo meiü ue !'ecrutas, más \111\ meto 
todo elle negaciooo.e quem >em a perder nfinal 
e a pt•o:pria. escola m;m:u.'. -

Portanto, opponho-me á ~menda a1Jresen· 
tada uo sentido de re;;t.1.belecer o numero de 
1.200 altlmnos, muito embol'a este numero 
fi(J.ue contido no numero das 20.000 pra.~-a~ · 

Opponho-me por duas mzões -: ou 20.ÕQ0 . 
Jlta\'<l-S e o nnmeeo mttximo e neste cas~ n~o 
se póde desfalcar este numero para constitUI!' 
o numero de alumnos da escola, ou est<: 
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llumero não e maximo e neste caso se poJ.et•á íasta J.Xt.r::t estn, corporaçUo que se caracterisil 
1·e«nzil-o a. 18.000 praçus. pelos p1·i11cipio~ cht clisciplin::t e pela collesi\o 

Si esse desf>llque pude~se tet· logur. npre- das stws !l)l~ts. 
,enhwia 11ma emencht rccluzindo e;;~e numet·o Sr. presl<~•o:nte, si um ::q)pdlo fosse bastante 
,, !9.400,"ü.tcndcndo à necessidacle ele fazer p:w11. que o !llust l'e cllere do estado consideras
economi:~s. se um IK!UC'O os a<:ontecim~ntos que ~e teem 

. X~o se deve duplicat• o numero d~ alumnos, repr~duzid<.' 11<\ noosn. politica., infiLtenciauos 
1 JXlr~ue is:>? s~ria emh<tl'<\ça_r ~ crea_y ob~tacu- qml$1 que exdn::<ivamente por s. Ex. e tendo 
los mrenctvets <• bo~ numumtrar:ao lias e;;- como p:·i~eipal <tutot• tt 1bt'Çtt pulJli<:o.., eu 
ro~ts mi!it.u•es,que são estabelecimentos muito apl'OVettú.t'lit •• occa~ião }.)<tr.t 1\tzet-o.mu.s quasí 
uteis de:,tinauos a Jesenvol \·e1· o.. instruc(;üo e qne me li!l!~c8 o e.~(i)rç·n qn:mdo vejo o 1:l!e!e 
a t\i$cíplin:1. no espírito tlaquelles que a.hi ~iio tlo Est;tdo sttrdo no chmQl' das vittimas, 
matei~·uhtdo~. :tfim de tet·mos ~on;; olliciaes. aos solllços das criM<;<t$ c Ll.lS espo~as ütt-

Sr. pr('sident9, potlet·ia na. tU~cussiio do quclles qoe :<e veem sncri!lcndos nest:ts lut~ls 
p1•es2nte pr-o,jl'.ct~ l':tz~t· relerencí~~ contpstan- e at•t•axt:ldo> á reali~D•;ii.o ,]~ um pl;1.no que 
•!o aqucll;ts "C(lll tmzHhl~ por dtn~r~os rnc:m- tem por lim Hnico o tle~;JIJ:UIH'!ll.l.' llo nosso 
LI'OS tle>üt c:as''· mas que ent:rctnnto n5.o ~:! ~y.~c~rna. 
pr~m!essem tlit'edamente ao <t>'sumpto. Ftll!<J~e·lll0 o n.nituo llU:.tndo '\:<:!,io o cherc üo 
T~nlto sido me~ mo ícn·çado,l:>elas cxigen<:io.~ F.:~t<Hiu sm;to an clamor geral t1:1 opini:io pu

tia~ condic;ues present<;:s ~\le M:cenwam a ])!ica. conn·~~;t !tecatümllc ircmencl:J.qLtc ainda. 
nos;;:t situação pu!itica, a desvil).r-mo tl:t dis-- 11ão tlL•$;tppa:·1:!coc.m elo~ no~~o espil'íto~ ; stn·do 
cus>lio do :\ssumpto, muito embOt':\ incidence- aind<t :t rl-ct·imlmwues que se deYcm levantar 
mente, para f:tzer :ülusues a e:;tes clivet-sos em sua Ill'Olll'i:l. eon~cienciil peb sua l'ctr:da
inci•lentes. ção a mai~ compleüt, acceit:tndo como amigo 

Entret:mto, niio pretendo cansar ~ :.ntem:iio e coilocan1lo-:>c como am:iliador. colhtborn•lor 
da C:un<H·a. mwt vez que:t.S 1liversas ml\\:0l'hls e co-r·cU;!lOn<:rio <hLqnelle g-oYCl.'ll<lllut' que, 
I[Ue são sujeitas á dicu~são nos o:!I'er·e~1un en- tendo ad!Jn·ido ao g·olpe de E;;tn{lo. como ou
>ejo mui:> alll'Dlll'lil.clo J.Xl.m con~hler·açCi(S •lest.t tro~ ~o\·ern:tllot·ez, e qHe sendo tlquelle cuj<t, 
ordem. N;l.o me cansal'ei em }Wofilgar os ttb- qne1.ht influiu no mo,ímento Je 23 da novem
usos. Xão me acho !llesmo pr·eparado pal'<t a hro; qmmdo o chclé do Estado e sllt'do aos 
presente diseus~ão hoje, attendendo ao i!l·ande ditames tle sttu eonsdenda cure o uccusa de 
numero de ot•nd01·es insc1•iptos e que de~í.:;:ti- ter sact•ilk:tdo :t 1\:d~t·n~oão. p<lt~t sati$(il.zer a 
ru.m drt. ptllan·a; alem disso, acl;o-me um interesse> pessoaes, de~Ol',!J'(l.llisando estados e 
;auto ~~•tigado 1)01' jã ter subido ú. tribun;t al- flissolvêmlo con~ressos soll pt·etexto de lt:tYe
gumas vezes. 1•em o.~ govet'lWdores iltlh~1·ido ao golpe de 

Por isw termimwei. ·as minhas ouserva~,c;e~.- .

1

3 de no.-etuhro. e ac'L-eittl.ndo ultimamente o 
mas.mtes permitta.-me V. Ex. e a Camara que. n1ovimento reacionl1.rio do Rio Grande do 
<:ini.la que ligdl':.J.mente, tmte neste momento SuL tlemcm~il'<J. pot· i~:::o me~mo qúe S. Ex. 
de <~lguns <-~sumptos ellj(L e}.-planaçã.o reser-- re]ll'0\'<1. o seu proceflim<:;mo depondo os go-
1'Ql'ti p(l.r·o, outr:1. opportunidaL!e. . n:m<td•n·e~ por es$tt me;;ma. caus<'; pt'oya 

Sr. presh.lente, a. noss..1. :>itna.ç-Jo política, que est:t pl'Dmpto pal'<t 1n·ocede1' tle modo 
creada lJOl' uma- ser•ie de J\tctos a.normae.~. <tt"l,\logn wm rtnalqucr outr·o g-overnttdor que 
enjo~ eileitos se 1ttio de accentuar necessaria- ti ver l'ul '(:a lm~tatlte par;:c reagir. Quando o 
mente com mais ou menos lenticlilo. e ver·- cllelé elo E>t<tdo e stm:lo a todos esses recla.-
àade, mas com a cfficacht rjue eil'eccivamentc wo~. (j"l\ 1-ed~mo po•Jerei í~tze1· ? _ 
os precedentes dc,"elll determinar e que ~ó jf;ts del:>.:il.ndo rle Jado a~ pr·eoccupaç,;es d<t 
agnai"\ht.Jll. a. opportnn.iclade,é devida a es~<>.le[ 

1 

poliüca, rn:coccupo--m~ com a classe a. que 
que muitos ,-cr.es pclrece suq?.'ir ele uma sttua- pel'tenr:o. E ds ne~es&ldnLli:l urgente que o 
~ii:o inespernda, e às vems produzir-se um c1.t-1 exercito se n:<1Jtenlm, o ma.is po::s_1 vel, de e~
taclismo sociaL cuja ctlll~ll. p1•oxim<t não púde 1 volvel'·-3~ n:ts tu~ta~ pollttc<Js; e neccssarw 
~er observada de prompto . e cujo motivo de- qt1e o exerc:;to n:.~? ~~)<1. uma ttrffi:l., ~us11ensa 
terminl1,ntc n:Io se l_)Óde precisar, quando o 1>- nas m;los 1!0 Pres1~lente d~ Repu tllca. pa.ra 
:Serntd.a a situa(cão sem attenuer aos seus decidir J.lelo arlmr10 dos dn·mws c da llber-
1Jrecedentes bistoricos. dadc do,; ln·azileiros. 

Não é. imp~rtin~nt~. ·sr. 1We\;idente, faozel' OSR. n~nA;:-.;o DE GoLTEA-E não é. 
lembrar,t ratando da discuss~o da. força. putlt-

0 SR. E,;?nuToSAxTo-Tem sido "te agora. ea, que a primeira neceosídade á qu<J.l deve '" 
obedecer e..."Sa força é exactamente restrin- o nolln deputado . não pl.it~e conte~.._.r os 
~-se. à esphera da ac~.ilo q-u, llle e imposta, factos. S. Ex. contesto, que liJl o e:::o:ercJto que 
.e e:ffectivamente não ser distrahida. para fun depoz o govct·nador do Cearú? 
'a~i'erso, qtte traz como consequencia imme- O SR. URr~AXO :OE Gon·Jü.-Não foi o ex-
iliata a desorganisação, tão lJel·niciosa, tão ne- eJ'cíto. 

C11·: ara V. Ill 
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0 SR. EsPIRITO SANTO-V. Ex. contesta 
que o Presidente da Republica não interveiu 
nas luctas políticas do Rio Grande do Sul ~ 
Não estão ahi os telegrammas bem explicitas~ 
V. Ex. contesta que no Amazonas o Presi
dente da Republica mandou retirar para 
aqui os officiaes da armada que sustentaram 
o governo legal do Amazonas, e mandou-os 
submetter a conselho de guerra, pelo facto 
deter o governador approvado o golpe de Es
tado, ao passo que no Rio Grande mandou 
prender officiaes da. Armada que queriam 
bater um governador que approvou o golpe 
de Estado e que. tendo si.:lo deposto antes de 
23 de novembro, procurou reassumir o 
poder~ 

E' preciso que o exercito não seja um jo
guete nas mãos do Presidente da Republica. 

E' preciso evitar, por todos os meios, que 
a força publica intervenha nas luctas polí
ticas. 

Não quero que a força publicaseja servil
mente obediente. Mesmo pelo meu tempera
mento, opporme-hia a semelhante facto. 

Nào quero que a força publica seja uma 
arma cega nas mãos do governo. 

Quero que ella seja um agente obediente, 
mas sensctto, criterioso, que tenha o direito 
de disc:·rnir quaes são as medidas lega2s e 
quaes as que são e:ffectivamente attentatorias 
do direito dos cidadãos. 

Mas, senhores, sem poder tomar medidas 
geraes nesse sentido, porque precisava, para 
esse fim, te!' como auxiliar e como principal 
axecutor o chefe do governo, cuja desorienta
çào o inha,bilita absolutamente para fazel-o, 
attendo, entretanto, a uma necessidaue do 
momento. 

Desde que o governo fez um acto de con
tricção, bateu nos peitos, sujeitando-se lm
miidemente á reacção energica elo illustr<~ rio
grandense o Dr. Julio ele Castilhos, vá fazendo 
actos de contricção successi vos; é possi vel que 
assim se vá ministrando um remeclio aos gran
des males que se or ginaram de uma política 
ele inteevenção, de centralisação e ele um fal
seamento completo de nosso systema. 

O estado do Ceará acabou ele eleger seu 
governador; como me colloco sempr·e no 
ponto de vista da política geral, pouco tenho 
que ver com a vida estadual, encaro o facto 
geral e tenho obrigaçào de acreditar que a so
berania no Ceará externou seu veridictum. 

Mas o que é certo, é que o Ceará acaba de 
passar por uma serie de commoções d,versas. 
Devemos apreciar o espectaculo de um gover
nador eleito contemplando a força publica, e 
os alumnos elas escolas militares bombardea
rem o palacio elo governo. 

Jà se vê que a influencia que exerce a esco
la militar, cuja reserva em relação aos nego
cios publicos devia ser sempre inalteravel, 

não pócle deixar de embaraçar que se man
tenham a tranquillidade e a, ordem naquelle 
estado. 

Os actos de violencia, senhores, os actos ele 
prepotencia despertam quasi sempre o amor 
proprio e este,quando ferido,si não obtem uma 
reparação completa, origina o sentimento do 
oclio, e o odio exige vingança; por isso, no Oe
arà, em quanto os cearensesolharem para a 
escola militar e se lembrarem de que ella foi 
attentatoria contra a sua autonomia, que ella 
bombardeou o palacio do governador e atten
tou contra a viela delle, os cearenses não 
podem estar satisfeitos 

Quem não quizer fazer um~. idéa muito 
triste ele um punhado . ele bra.zileiros cujo 
quilate em materia de liberdade póde-se ter 
na, abolição, cujo coração pócle personificar-se 
no celebre jangadeiro, poderá comprehender 
que o Ceará não ha de estar tranquillo com 
a permanencia da escola militar alli. 

0 SR. URBANO DE GOUVEA -Já sei a que 
ponto V Ex. vae chegar ; quer removei-a 
para Pernambuco. 

0 SR. ESPIRITO SANTO -V. Ex porque 
se ha ele aproveitar das confidencias que 
ouvio ~ 

O SR; UrmANO DE GouvEA - V. Ex. não 
me disse nada. 

O SR- EsPIRITO SANTO - Desde que faço 
referencia, áquella instituição como um ele
mento ele desordem e de discorclia, seria falta 
ele generosidade da minha parte si tivesse p, 
pretenção d9 transferil-a para um outro es
tado, collocanclo ahi uma instituição que foi 
elemento ele perturbação. Quando pretendo 
a:ffastar alguem que se constitue elemento de 
ameaça a outra, pessoa, si sou cavalheiro, 
não vou entregai-a a uma terceira pessoa, 
mas deixo-a 80b a minha gua.rcla. No 
caso em questão, não procuraria remover 
aquelle estabelecimento para um outro esta
do ; proponho .a remoção para o meu estado, 
pois assim procedendo ninguem poderá cen
surar-me por pretender introduzir em um 
outro estado uma instituição que acabou de 
ser elemento ele discorclia. 

A Escola Militar do Ceará não póde ser 
olhada com bons ollws por aquelle povo ;. 
além de ser um elemento preponderante na 
política, tendo a segurança de que será en
campado. pelo chefe elo governo o seu pr·oce
dimento incorrecto, esta escola será ainda um 
embaraço á tranquiliclade claquelle povo. O 
cearense é um povo nobre, que ama a liber
dade de coração, que tem espírito de empre
henclimentos, q ne tem iniciativa, em gráo 
muito elevado. E' necessario que a:ffastemos 
do seu seio a escola militar, que tem assu
mido alli uma. attitude política. 
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E, si da transferencia da escola para outro 
estado advier algum mal, ao menos o meu 
intuito foi bom. 

Assim, Sr. presidente, apr~sento, como adi
tivo ao projecto de forças de terra, o seguinte 
projecto. (Lê.) 

Vem á mesa, é lido e enviado á' respectiva 
co li missão, o seguinte: · · 

Additivo 

Art. Fica transferida para o estado de 
Pernambuco a escola militar do Ceará. 

Paragrapho unico. Para a.cq~isição e ada
ptação de um edificio necessar10 ao funcciO
namentoda.d ita escola, fica o governo auto
risada a faze r as despezas in dispensa v eis. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1892.-
Espírito-Santo. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 
(O S1·. 1'iotti deixa ct cadei·ra da p1·esidencia , 

que é occupada pelo Sr . Az-en~do, 1" sec1·etario.) 
0 SR. 3° SECRETARIO, servindo de 1°, pro

cede á leitura do seguinte. 

EXPEDillNTE 

Officios: 
Do Sr. l o secretario do Senado, ele 18 do 

corrente, communicando que naquella data 
enviou á sanção os autographos do decreto 
do Congresso concedendo á viuva e filhos do 
Dr. Tobias Barreto de Menezes a pensão an
rtual de 3:600:1;000 . -tnteirada. 

Do mesmo Sr., de igual data, commuui
cando que naquella data enviou á sancção os 
autographos do decreto do Congresso autori
sando o governo a pagar . ao padre. Anton~o 
Martucci a somma de I :000$, como mdemm
saçã;o de serviços pr·estados pelo mesmo em 
fuvor da immigraçãão. -Inteirada. 

Do mesmo Sr., de igual data, commu
nicando que naquella data enviou á sancção 
os autograpbos do Congresso concedendo a 
Antonio Vianna Gonçalves Fraga, fiel do the
soureiro da Caixa da Amortisação, seis mezes 
de licença com os vencimentos do seu em
prego 1 para que possa tratar de sua saude 
onde lhe convier. -Inteirada . 

Do Ministerio dos Nego~ios da Marinha, de 
16 do corrente, enviando o requerimento ·em 
que o professor de primeiras lettras da escola 
de aprendize' marinheiros. de Santa Catharin~, 
João Maria Duarte, pede augmento de venct
mentos. - A' commissão de orçamento. 

Do mesmo ministerio, de igual data, envi
ando o requerimento em que Raymundo No
nato de Carvalho,. lo tenente honorario .pa
trão do arsenal de marinha desta capital,pede 
augmento de vencimentos.-A' commissão de 
orçamento. 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, de 

18 do corrente, enviando o requerimento e 
mais papeis em que o major do 32" batl1.~hão 
de infantaria Geographo de Castro e Stlva, 
pede contar antiguidade do posto de tenente, 
de li de dezembro de 1868, e a de capitão, de 
l8de ao·osto de l869e a c!,e major,de 23 deja
neiro d~ 1889. -A' commissão de marinha e 
guerra. · . 

Do mesmo ministerio, de igual data, envt
ando o requerimento e mais pap~is em gue o 
brigadeiro reformado do exercito Fel1zardo 
Antonio Cabral pede melhoramento de refor
ma.- A' commissão ele marinha e guerra. 

Actas eleitoraes de Cachoeira(3·', 7• e 8• sec
ções), Alcobaça (I •, 2•, 3• e 4• secções), ~om
ftm ela Estiva. Jagna.ribe (1" e 2·' szcçoes), 
Orobó (Ia, 2• e3• secções), Mono elo Clla.peo· 
(2" e 5" secções), Conceiçã? da Feira (5" secç~o), 
Serrinha (I •, 3• e 4• secçoes), S. Pedro capttal 
(1•, 3• e4• secções), Prado (1•. 2• e 4•secçoes), 
Santo Amaro (l" secção), Monte Santo (2•_se
cção) Sant' Anna (2" secção), Cayra (l" sccçao), 
Santarem (1", 2•, 3•, e. ~·secções), Riachão 
(l' e za secções), Concmçao do Almetda (2", 
3•, 4• e 5• secções), Soure (1", 2·', 3" e 4~ se
ções), Campim Grosso (1•, 2• e 3• secç?es), 
Sururú (6• se.cção), Tapera (I• e 2• secçoes), 
Sé (3• secçi'i.o), Itiúba (!• e 2• secções), Sa~1de 
João Amaro (la secção), Baepeba (2·' secçao), 
Queimados (!• e 2• sec_ções), Jacobina (3" _se
cção), S. Pedro do R10 Fundo . (6' secç~o), 
Meiras (l•e 2• secções), Tatamnté (4" secçao), 
Brejo Grande ( l ", 2'' e 3• sec<!ões) , Barr~c.:'í.o 
(unica), Maragogipe (I• secçao). da uttn_na 
eleição a que se procedeo no estado d~ ~alua, 
no dia 27 de junl10 findo. -A' commtss<w de 
petições e poderes. 

Requerimentos: 
De Francisco José Barrato e Sebastião Al

ves Frazão, enfermeiro e ajudante desde da 
companhia de aprendizes artífices, pedindo 
equiparação ele seus vencimentos aos elo en
fermeiro de I • e 2• classe do Corpo ele Saude 
do Exercito. -A' com missão de orçamento. . 

Dos guardas e coadjuvadores da companhia 
de aprendizes artífices do arsenal de guerra, 
pedindo equipara.ção de veJ?.cimento,s aos d?s 
inspectores do Colleg10 Mihtar.-A cotnmls
são de orçamento. 

De Hiram W. Mapes Junior, incorporad.~r 
da Companhia Cotonia B~azileira, em Mace~o. 
pedindo isenção ele dire1~os_ para o material 
que importar.-A' comm1ssao de fazenda. 

Dos escrivães vitalícios das delegacms de 
policia federal, Luiz de Andrade ~Numa de 
Azevedo Vieira, pedindo a elevaçao dos se~s 
vencimentos a 400$ e que este pagamemo seJa 
feito pelo Estado.-A' commissão de orça
mento. 

O Sr. Frederico Borges-Sr. 
presidente, por motivos que me são pessoaes, 
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·deposito na mesa o meu pedido de demissão 
, da commissão de petição e poderes. 

Agradecenclo á Camara qualquer resolução 
que ella possa tomar sobre o meu pedido, de

"'claro positivamente que não voltarei a tomar 
parte nos trabalhos dessa commissão. 

Espero que V. Ex., quando houver nu
mero, submetterá á apreciação da Camara o 
meu 'pedido de demissão. 

O SR. PRESIDENTE-Opportunamente toma
rei em consideração o pedido do nobre depu
tado. 

O Sr. Dutra Nicacio diz que por 
poucos momentos occupará a attenção da Ca· 
mara , porque é seu intuito apenas apresentar 
á consideração dos senhores deputados um 
projecto por sua natureza simples e que im
porta a concessão de um favor a um dos mu
nicípios do estado ele Minas Geraes, 

A cidade a que se refere o orador nesse pro
jecto occupa uma área relativamente vasta e 
populosa, e nas suas condições peculiares o 

. abastecimento de agua por meio de canalisação, 
não é alli uma medida que venha a.penas sa
tisfazer a commodidacle dos seus habita,ntes, 
mas sim a realisação ele um melhoramento,que 
-entende com a satisfacção clirecta de uma ne
ces1'iclacle real e palpitante. 

As obras para este servi.ço já estão iniciadas 
ebastante acleantadas,e uma vez que estavam 
em certo pé de desenvolvimento, a camara 
Hrnnicipal da.quella localidade dirigiu-se ao Po
{ler Executivo , pedindo isenção dos direitos de 
despacho na alfi:mclega para o material respe-
ctivo · 

O Poder Executivo fez em ftwor da recla
mação tudo quanto lhe era possível dentro da 
esphera de suas attribuições, concedendo o 
livre clesptccllO cless2s materia.e.s,mediante ter- · 
mo de responsttbiliclacle assigrmclo pela camam, 
termo que importará ou não em eifectivo pa
gamento, conforme deliberar o Congresso,_ · 

O projecto vem r2solver, portanto, esta 
questão, o.1I'erecendo ao Congresso ensejo para 
se pronunciar :1 respeito. 

Refer'e esta circurnstancia de ter sido o des
pacho autorisado pelo Poder Executivo, por
que ella salienta um argumento que julga em 
abono do projecto . 
. Orclinarütmente se objecta contra estes pro
Jectos que pedem isen~,:ão de direitos o incon
veniente que eUes trazem peli1 não discrimi
nação dos objectos sobre os quaes deve recahit' 

.a isenção ele direitos, ·prejudicando a.ssim as 
rendas ch1 União e indo a isenção ttproveital' a 
objectos de .,ue não se cogitava. 

Ora, a respeito deste projecto, dando-se essa 
circumstanci8., que o orador mencionou. veri
;Jica-se que o material está discriminado ele 
modo inilludi vel , ele sorte que essa objecção 
:não se poderá levantar. 

Oiferece conjuntamente com este projecto, 
para ser remettida á commissão, a lista dos 
object.1s,de accordo com o despacho eifectuado 
na alfandega. 

Pelas ligeiras considerações que acaba de 
fazer, e fiado em precedentes havidos em hy
pot!Jese igual, espera que a Camara acolherá 
com benevolencia o seu projecto, e que elle 
terá o andamento preciso, sendo definitiva
mente adaptado. (Muito bem.) 

Fica sobre a mesa, até ulterior deliberação, 
o seguinte 

Projecto 

O Congresso Nacional resolve: 
Art I . n Fica isento de direitos de impor

taç,ão o material destinado á canalisaçao de 
agua potavel na cidade do Pomba, esta~lo de 
Minas Geraes, importado pela respectiva ca
mara municipal. 

Art. 2. o Revogam-se as disposçções em con
trario. 

Sala elas sessões, :20 ele julho de 1892.- Du
tra Nicac:io . 

O Sr. P aula Guhnarães acha
va-se pt'esente á sessão ele 15 ele julho 
quando se procedeu á vo&'1ção do parecer da 
nob1·e comrnissão de constituição, legislação e 
justiça sobre o estado de sitio. Tendo votado 
favor(Lvelmente ao pedido de votação nomi
nal, feito pelo Sr. Lamounier, votou symbo
licamente contra o adclitivo da illustre com
missão, não tendo podido ser acceita pela 
mesa a declaração que escreveu elos motivos 
que o levaram a votar elo modo como o fez, 
por entender o Sr . presidente ser isso con
trario ao regimento . Tendo o orador lido 
hoje, no .Tornut do Commercio, a relação dada 
por um assistente elos deputados que votaram 
pró e contra o parecer em questão, não que
rendo ser accusado ele dubiedade ela caracter 
e sem ter a preoccupação de governismo ou 
opposicionismo, mas sim a de manter-se de 
accorclo com as suas opiniões pessoaes e com 
a sua consciencia, pa.ssa a ler a declaração, 
''exemplo do que fe~ o Sr. Francisco Veiga, 
porque assim ficará el!a nos annaes (lê): 

Declaro t2r votado contra o parecer da com
missão ele constituição, legislação e justiça, 
approvanclo os actos do governo referentes 
ao estado de sitio , por me haver convencido, 
peht discussão elos documentos apre.'3entaclos, 
que o Poder Executivo tinha nas leis or
clina.rias os meios nece~sarios pam reprimir 
os movimentos sediciosos (que considerei e 
considero antipatrioticos e dignos ela mais 
severa censura pela perturbação e descredito 
que trazem á Repnblica), não querendo tam
bem contribuir com o meu voto para que se 
firme no pai.z o pernicioso precedente · ele 
praticas usadas em republi.ca,s vizinhas de 
suspensão frequente da.s gan,ntias constitu-
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cionaes, com prejuízo das instituições liberaes. teem direito para S3rem equipn,raclos aos em
que devem predomimtr em uma, republica ele- pregados elo Thesouro Naeicnal. 
mocratica. Apresentando esta representação daquelles-

Sala das sessões , 15 de julho . de 1892.- funccionario3, espera que a camam resolva 
Pou'a a~~íman7es . como entender de justiça. . 

Aproveita esta occasiílo pam communicar á 
O Sr. Vinhaes vem mais uma vez camara que não tem comparecido ús sessões, 

tomar lt attenção da Camam para apresentar e ainda não pode comparecer, o seu distincto 
uma petição de empregados lJUblicos. co-religionario, o illustrado representante elo 

Os empreg<tdos do arsemtl de marinha fi- estado de Santa Catharina, o Sr. Lauro Mill
zeram ha, tempos um<t justa petição <10 respe- ler. A falta de S. Ex. é motivada por umara
ctivo ministro, a respeito do augmento de sa- zão independente de sua vontade, isto é, pelo 
lario; S. Ex .. achou justo e producente este melindroso estado de sua sa,ucle; mas. é de pre-

. pedido. mas respondeu que isso era da ex- sumir que com o tJ,"atamento regular e bem 
clusiva competencia do Congresso e porta,nto dirigido, a que está submettido, em poucl9· 
enviou os pet.icionarios pam a Camara. tempos Ex. esteja completamente restabe-

Os peticimmrios pedem a mesma causa que lecido e em condições ele-poder prestar bom e 
o orador ha dias pecliu reütti Htmmte aos reaes serviços á Patria . 
trabalhadores- da nJütnclega desta, capiu.>J. Vem á mesa um requerimento dos em
;Junctamente com op::dido dos empregados do pregados da Caixa de Amortisação, pedindo 
arsenal de marinl1a, o- orador tambem tem ele a elévação de seus vencimentos . - A' com
a_presentar outro dos empregados do Con- . missão ele orçamento. 
gresso Artístico Operario de Permtm buco e 
uma outra elos empregados da thesoumria, clet o s r. B e vilaqua pedi o a palaVl;a 
Pamhyba do NOl'te,toclos elles pedindo melho- , para,não só em sen nome, porém, mais ainda, 
ria de si tuação, no que respeita <t ordenado, em nome da commissão de obras publicas a. 
em vista da caresti<t dos generos. que torna que tem a tom·a de pertencer ,requerer á mesa 
difficilima a sua manutenção. que dê para ordem do dia de uma elas proxi-

o orador sabe que 0 Estado tem de lutar mas sessões, com toda a urgencia possível, o 
com graddes diffidulclades sobre o augmento projecto n. 87 A, de 189!. 
de verba, visto ter diminuído a sua receita O orador ignora por que motivo esse por
em consequencüt ela organisaçi:to elos estados. jecto deixou de ter o necessario andamento. 
mas em todo 0 caso e de jnstiça attencler esses conforme vê da synopses dos trabalhos da ca
supplicantes, que veem-se forçados, pela ne- mara.Confia em que a mesa attenderit á re
cessidacle da vida, a recorrer á Camara afim clamação que ora lhe faz. 
de que seja ao menos a,ttenuada a crise por O. SR. PRESIDENTE-A reclamação do nobre 
que elles IJassam_ . clPputado será tomada na devida considera-

tt Ção . . Não quer occ.upar por mais tempo a <• en; 
ção dos seus collegas . porque este assumpto e O Sr, Martinh.o Rodrigues 
por demais conhecido e ninguem ignora a lembra que ha seguramente um mez mandou 
justiça qun assiste a estes pedidos. á mesa um projecto,explicativo ou interpre-

Veem á mesa os seguintes tativo ele algumas disposições de lei eleitoral , 
Req~wrím entos 

Dos empregados da thesouraria de fazenda 
da Parahyba tlo Norte, pedindo augmento de 
vencimentos- -A' comrnissão de orçamento ; 

Do Congresso Artístico Operaria de Pernam
buco, pedindo como medida geral a decreta
ção ele 8 horas ele trabalho normal.- A' 
commissão de constituição, de legislação e 
de justiça ; 

Dos operarias da secção de machinas e con
strucção naval elo arsenal de marinba, pedin
do a · elevação dos ~eus ·vencimentos .- A' 
commissão ·ele orçamento. 

O Sr'. Aléxandre Stockler 
sobe á tribuna commissionado por · diversos 
empregados da Caixa de Amortisação, para 
enviar á mesa uma representação na qual 
elles pedem augmento. de vencimentos, a ne
gando diversas razões, em virtu<le das quaes 

Parece que o tempo decorrido é mais que 
sufficiente para que a illustrada commissão, 
a que foi remettido o clito projecto, tivesse 
feito estudo acurado a respeito do assumpto 
e houvesse emettido. o seu parecer. Entre
tanto até hoje isto não se fez. 

Pecleria ao digno membro ela mesa que, por 
uma coincidencia, talvez providencial, está 
agora presidindo aos trabalhos ela camara, que 
interviesse com o seu valimento perante a 
respectiva commissão para que esta desse o seu 
parecer com a brevidade que o caso exige . 

Certo de que S. Ex. tomara em conside
ração o justíssimo pedido, que lhe faz, o 
orador desde já .lbe dá os agradecimentos. · 

O SR. I;'RESÍDENTE-Pelo .regimento,V. Ex. 
tem o direito de pedir que o projecto seja dado 
para ordem do dia. 

0 SR. MARTINHO RODRIGUES diz qu~, neste 
caso, pede a mesa que o faça. Agora, como a 
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bondade do Sr. presidente o anima, vae fazer Vão a imprimir os seguint~ s 
mais duas reclamaçõesinhas, que são as se . 
guintes : o anno passado os empregados da al- PROjECTós 
fandega do estado que. ó orador representa N. 45 A-1 892 
mandaram á camara uma representação pe-
dindo que fosse elevada a cathegoria daquella Atttorisa o governo a prMogar por c:nco annqs 
r epartição, 0 que é justíssimo. . o cont, ·ac to com a Associaçün SergiJ.,cilse 

Essa representação,até ho.;e. ao que lhe con- pcwa " sen>iço de teúoque a Vt!p or nas úar-
sta, não teve parecer da respectiva com missão: ·ras ele Cotinguiba, S. Christovao e Estancia 
dorme no limbo. A mesa podia fazer o grande A commiôsão de obras publicas e coloriisa-
milagre de mandar clesencaval-a, afim de ção, tendo estudado tanto quanto lhe foi pos
que a. commissão emitta sobre ella o seu pa- · sivel a proposta do Senado relativa á proro
recer. gação do contracto que tem o governo com a 

A mesma petição faz o orador com relação AssoCiação Sergipense para o serviço de re~ 
á representação dos empregatlos do correio do bocagein das barras .cle Cotiuguiba, S. C).lris
mesmo estado, solicitando augmento de ven- tovão e Estancia. no est~:tdo de Serp:ipe e 
cimentos. tendo em consideração a elevação do Considerando que o estado actual de qual:
preço dos generos alimentícios e outros ele quer das barras comprehendidas no contracto 
primeira necessidade em todo o paiz. Declara que se trata ele prorogar não permitte aos 
que o Sr. presidente conquistar, mais uma navios de véla accesso facil, prompto e sem 
vez, a gratidão do orador , si tomar na devida perigo; 
considE:ração, a petição que ora . lhe faz. Considerando que por disposições legaes 

E' o que tinha a dizer. tem-se de completar a .nacionalisação do ser-
O SR.. FON SECA HERMES -Sr. presidente viço de cabotagem; 

servindo-me do recurso de que lanç<Lm mão o Considerando mais que o facto de uma tal 
meu illustre collega pelo Ceara, venho tambem nacionalisaçã<> tem como consequencia natti
ponderar a V. Ex. que h a muito tempo apre~ ral o augmento na navegação á vela, é de pa

. sentei um requerimento de· informação ao recer que seja approvado 9 projecto do Se-
governo, requerimento q ue foi apoiado, sobre nado ~ob n. 45. 
a nomeação ele inspectores de thesomaria com Sala elas commissões,. 20 ele julho de 1892. 
flagrante violação ([a lei e outra transgressões -Jlntonio Olinth o, presiclente. -lüo do Vra
clo regulamento firmado pelo ministro da (lo, re1ator.-Urbr.mu ilfarcnndes.-Jose B evi
fa:tenda, transgressües praticadas por elle laqtta. -Joaqtti·m Pernambuco. -Att[j:USto Vi
proprio , e não sei porque até hoje essas infor · nlwes.-Uarcia PiTes. 
mações não vieram a esta casa. N. 45-1892 

0 SR PRESIDENTE - A reclamação elo no-
. bre deputad•J será tomada, na devida consicle- (D o SeJUtdu) 
ração. O Congresso Nacional resolve : 

Vem á mesa a seguinte Art. 1. o E' o governo autorizado a proro-
Declaraçaa gar por cinco annos, com <1S mesmas · condi-

çõe> e van"agens, o contracto de 18 de junho 
Declaro que si estivesse presente á sessão ele 1887 com a ·Associaçãn Sérgipense. para 0 

,.de· hontem votaria contra as conclusões dopa- serviço de reboque a vapor nas barras de Ca
recer ela commissão de poderes reconhec2ndo tinguiba, s. Christovão e Estancia. 
dep11tado pelo Rio Grande do Norte o Sr. Art. 2 .• Revogam-se as disposições em con-
A. Severo de Albuquerque Maranhão . traria. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1892.-.4 n- Senado · Federa.!, 20 de junho de 1892.-
g·elo Pinheiro. PJ't~dente J. ele J1[oraes BarTos, vice-presi-

Vae a imprimir a seguinte dente.-Joao P edro Bel{ort Vieira, 1° secre
tario.-Git Diniz Goula1·t, 2• secretario.-

REDAOÇÃO DO PROJECTO N · 50-1892 .-l.ntonio Nicolri.o llfonteiro Baena , 3' secretario. 
O Congresso Nacional resolve: -Domin,,os Vicet.te Gonçalves ele Sottza, 4• 
Art. 1 • Fica o gove1·no autorisado a conce- · secretar io . 

. der sei:< mezes de licença ao Dr. Manoel da 
Silva Mafra, juiz do tribunal civil e criminal, 
com os respeetivos vencimentos, pa1•a tratar 

··de sua saucle onde lhe convier. 
Art. 2" Revogam-se as dispo3ições em con

trario. 
Sala das commis3ões, 20 de julho de 1892.

Fróes ela Cruz.-Leovigilelo Fitgue iras.-Alci-
.des Lima . · 

N. 88- 1892 
Nao aelopta o p·ojecto n. 273 , deste anno (ses

sao ex:raordinaria ), que dâ direito aos offi• 
ciaes do exercito 1'e(órmados antes da tei 
n. 18. de 1.7 dç OHt.ubro ri e 1891, üs va?.tta
gens estabelecidas por aquella lei 

A commíssão de orçamento, em obediencia 
à deliberação da Camara, vem trazer o pare-



Sessão em 20 ele Julho de 1892 431 

ce.r sobre o projecto de lei n. 273, que declara 
terem direito ás vantagens estabelecidas na 
lei n. 18, de 17 de outub1'o de 1891, os offi
ciaes reformados antes dessa lei, isto como in
terpretação do art 3° da mesma. 

Para poder melhor informar a Camara so
bre a questão, a commissão de orça11Jento re
quisitou de S. Ex o Sr . ministro da guerra 
uma relação dos officiaes a quem a disposição 
do projecto vai attingir, com indicação da 
despeza a ser effectuada com esses officiaes ; 
da lista que lhe foi remettida e que fica junta 
iw pre:-:ente parecer, se verifica que ascende a 
193 o numero dos officiaes reforma 'os e com
prehendidos na tabella do decreto n. 193 A, 
de 30 de junho de 1890, e que terão de ser 
.comprehendidos na tabella da lei de 17 de ou
tub;ro. 

A despeza com que está o orçamento sobre
.carregado pelas quotas a esses reformados 
sobe actualmente a 145: 452$ ; a ser a.ceito o 
pvojecto de lei, essa despeza ascenderá a 
240:630$, havendo urna differença a mais, 
par·a o orçame.nto, de 95: 177$50.0. 

Estudando o projecto em face das disposi
ções .da lei n. 18, de 17 de outubro de 1891, 
a commissão pede desculp t ás outras com
missões da Camara, que já emittiram pare
. cer sobre o assumpto, para discordar da sua 
opinião. 

,Como interpretação ao art . 3° da lei, o pro
jecto não parece admissivel, tão clara é essa 
disposição. O art . 3" diz terminantemente: os 
·officiaes do exercito, reformados de. accorclo 
com a presente lei, terão as vantagens da ta
bella annexa ao decreto n. J 08 A, de 30 de 
.dezembro de 1889 . 

Querer interpretar esta disposição clara e 
terminante de lei para adrnittir que ella se 
:applica aos officiaes reformajlos- antes d<~. lei 
-não parece aceitavel á cqmmissão de or
.çamento, por lhe parecer forçada a interpre-
tação dada. · 

Como disposição nova e ampliativa dessa 
lei, será dar-lhe o caracter de retroactividade 
para sobrecarregar o· orçamento, já tão pe
sado com as classes inactivas, augmentando 

.com 95 : l77$:JOO a verba respectiva e que já 
ascei).de á respeitavel cifra de 1.908:097$040, 
,sómente no Ministerio da Guerra, além dos 
pensionistas e aposentados do Ministerio da 
Fazenda e outras e com os quaes a despeza é 
de 6.017:862$. montando a despeza com as di
versas verbas a 7.925:959$000. 

E' este o pa'recer da commissão de orça
mento e que offerece á ·apreciação da Ca1nara, 
como lhe foi pedido. 

Sala das commissões da Camara dos Depu
tados, 19 de julho de 1892 .. - Jl.fomes Barros.
Leite Oiticica, relator.-Leopoldo ele Bulhões.-

Sevel'ino VieiTa.- Almeida 1Vog ueira.- De
metrio Ribeir-o .-A.?·istides Maia.- F. So(lré. 

N. 273 -1892 

(Sessão extàwrdii'taria) 

Declar·a qwi os officiaes do erercito r 'fo J·mados 
antes da lei n .18 ,cle 17 ele Ot•tubrode1891, 
teem cli?'·eito ds vantagens estabelecidas por
aquella lei 

Tendo examinado os papeis remettidos pelo 
Poder Executivo, pedindo interpretação do 
art. 3" da lei n. 18, de 17 de outubro do anno 
findo, a commissãb de marinha. e guerra é do 
parecer que os officiaes do exercito, refor
mados antes da citada lei e de accordo com o 
decreto n. 193 A, de 30 de ja.neiro de 1890, 
devem perceber . as vantagens da tabella 
annexa ao decreto n. 108 A. ele 30 de dezem
bro de 1889, a partir da data em que ficou 
estabelecida a iS'ualdade das quotas, isto é, 
de 17 de outubro de 1891. 

Julga a commissão conveniente ouvir-se 
a commissão de constituição, le<Yislação e 
justir.a. " 

Sala elas comrriissõés, 5 de janeiro de 1892 . 
M. Valiaclao , relator.- Inclio elo Bmzil. - J, 
Retumba. 

Pqr-ecer da cO?nmiss ·:o de conslituéçao, Íegis
laçao e justiça 

A commissão de ,iustiça, a quem íoi pre
sente o) parecer da commissão de marinha e 
guerra, relativo aos inclusos papeis, . é de 
parecer, por sua vez, que seja elle appr.ovado 
pela Camara. 

Rio de Janeiro. 13 de janeiro de 1892.
Glicerio, relator.-ChaJ"S Lobato .-Leovigíldo 
FilqMei-ras.-li'rança Ca1·wlho.-A. A. Lamou
n·ier Goclofr·edo. 

. Tendo a commissão de constituição, legis
lação e justiça concordado com o parecer da 
commissão de marinha e guer ra, vem esta, 
por sua vez, apresentar á consideraÇ'ã.o da 
Camara o seguinte projecto, que resolve a 
questão: 

O COI)gresso Nacion<;tl decreta: . 
Artigo unico. Os officiaes do exercito, refor

mados antes da lei n. 18. de 17 de outubro de 
1891 e de accordo com o decreto n. 193 A, de 
30 de janeiro de 1890, teem direito. ás vanta
gens estabelecidas por aquella lei, a partir 
da data da sua publica,ção ; revE.lgadas as 
disposições em contrario. 

Sala das commissões, 16 de janeiro de 1892. 
- 111. Vatlaclao.- J. Retumba. - Pires Fe?"
reir-a. 



CONTADORIA GERAL DA GUERRA 
Relação dos i:>:fficia.es do exercito reformados em virtude do d_ecret o n. 1.93 A de 30 ele j aneiro de 1890, com declaração de quanto tem

cada um de quotas, segund-o a hbella ·que acompanhou aquelle decreto, e quanto devem ter segundo -a hbe.lla do decreto n. 1.8 
de 1. 7 çle outu'bro de 1891, sendo o calculo feito s:>bre o periodo de 1. 7 de outubro de 1891 a 30 de junho de 1 t!92, dando-se 
a importancia que cada um tem a haver n os nove mezes. 

----

"' li\IPORTANCIA IMPORTANCIA <j 
E-t DAS QUOTAS DAS QUOTAS o 
p PELA PELA IMPORTANCIA a 
ri! 

. T ABF.LLA no TABF.f,I,A no A OBSERVAÇÕES - POSTOS NOMES A DECRETO N.l8 DECRETO 
o DE 17 DE N. 193ADE PAGAR 
~ OUTUBRO DE 30DE.JANEIRO ri! ... 1891 DE 1890 "" p 
z 

--
Marechal. ............. Visconde do Beaurepaire Rohan ..• . ..• ...... 40 4:800$000 3:000$000 1:800$000 
Tenente-general.. . ..... Viscomle de Marac"'jú ..........•........... 2I 2:520$000 1:575$000 945i000 
Tenente-general.. ...•.. Augusto Cesar da Silva ......... .... .. .. .. .. 3I 3:720$000 2:325$000 I :395''000 
General ele divisão .... . Antonio Germano de Andrade Pinto ......... l7 2:040$000 I :275$000 765$000 
Tenente-general. . ... .. Allgusto Frederico Pacheco .. ... . .. .....• , .. 22 2:640$000 1:650$000 990$000 
General de di visão gra~ 

dliaclo ....... . ... . . . . li rat:3to Augusto ela Cunha Mattos ..... •..•. . 9 1:080$000 675~000 405t000 
General de brigada .... ./i. ão Luiz Tavares· .. . ......... .. ........ . . 20 l :800t000 1:050$000 750 ' 000 
General de brigada .... Francisco Gomes de Souza ... .. . · .. ...••... . . 14 1 :2e'o.·ooo 735$000 525$000 
General de brigàda ... . Dr. AntoniJ ele Souza Danta.s ... . .. .. .... . ... 3 3601000 . 215$000 145$000 
General de brigada ... . Paulino Paes Ribe'ro . ...... : . . . . .. , ........ 15 1: 350 000 787$500 562$500 
Geneml de brigada ... :' cluardo José de Moraes . .. .......... .... .. .. I2 1:080$000 630$000 450$000 
General de brigadil .... Antonio Clemente dos Santos ... .• .. ; . . ..... 2I 1:890$000 1:102$500 787$500 
General de brigada . ... Honorato Candido Ferreira Caluas ........••. lO 900~000 525$000 375$000 
General de brigada . .. . José Pereira da Graça Junior .. · . .. •.. .•.•. . lO 900J;>ÜÜQ 525$000 375$000 
General ele brigada .... Carlos Magno da Silva . ....... ... .. .. . . . . .. 21 1:890$000 1: 102.~500 787$500 
General de brigada .... Franklin do Rego Cavalcanti de Albuquerque 

937$500 Barros . ......•. ... . . .. •. . •.. : ... . ..••.. . 25 2:250$000 I :3I2:li500 
General de brigada .... Manoel José Pereira Junior ...•••.. . .......• 15 .• I :350$000 787$500 562$500 
General de brigada._ . . . Manoel Gomes Borges .•......••..•.••.•••.. li 990$000 577.$500 412$500 
General de hrigàda .... Luiz Carlos da Costa Pimentel. . . .•.... ; •••. '2I l 890$000 I: I02.$500 . 787$500 
General de brigada ... . Raphael Fernandes Lima .•.•.....••...••••• 18 I 620l000 945$000 575~00 
General de l;Jrigada . ... Francisco Xavier de Godoy., . • , , ••••.....••. 23 2 070,000 1:207$500 8Q2 -oo 
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General ~e brigada .... Frede~ico Christiano Burs·: .. . .... ; . . •. . •.. , 21 
General t.e br1gada .... Frane1sco Servu1o de Ohveu·a Porto .... . .... lO 

(') MM'echal de campo . ... José Lopes de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
~ Ma,rechal de ctvnpo· . . .. José Antonio Alves..... . . . . • • . . . • . • • • • . . . 28 
~ M~irec1ml de CD,mpo .... Barão (lo Forte de Coimbra ·••.•• . • . • • • . . . . . 32 

Marechal de campo . . . ·. Visconde de Souza Fontes .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
~Maa'echal d ~ca.mpo . ... Antonio José cloAmaral. . ... . . •.•.. . . .. .. . . 15 
!:i Marechal de campo .. . . Christiano Pereira de Azeredo Coutinho... ... 20 
"" Marechal de campo . . . . Manoel Rodl'igues de Barros Fonseca de Brito -17 

Marechal de campo . .. . Fra,ncis::o dr. Costa Araujo e Silva... ....... . 21 
Marechal ele C<tmpo . ... José Angelo de :Mm·a.es Rego.. .. .. .. ... .. . .. 22 
Marecha-l de c~,mpo .... :Manoel Francis o Coelho de Oliveira Soar<;s 21 

· Brigadeiro . . . .... ·• . .. Eugenio LuiZ Franco . . . . . . . . ... . . . • . . . . . . . . . 22 
Brigadeiro ..... . . · . . . . . José Diogo dos Reis . . ........ : . . . . . . . . . • . . . . 24 
Brigadeiro, . . .. . ....... Domingos A1ve3 Barreto Leite .. .. ..... : . . . . . 18 
Brigad:'iro ... -.. ........ José Maria dos Anjos Espozel.. ..... . . . : .... ' 14 
Brigadeiro .... . .. . . ... Francisco Raphae1 de Mello Rego.. . . ... ..... 16 
Brigadeiro ........... .. Antonio José da Costa........ . .. ...... . ..... 24 
Brigadeiro .. • ...... .. . . João Baptista do Rego Bal'ros Cava1can'i de 

AH>ttquerqP<>.... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 22 
Brigadeiro .. .. .... . .... .Joaquim Jeronymo Barrão . .... . ........... • 19 
Br~gageiro, .. . . . ... . . .. Manoel Jr•aquim Guedes.. . . .. .. .... ..... ... 28 
Br~ga(~~i.ro .. ... · .. . .. Ado' pho Seba'3tião de Athayde. . . ... . .. . .... 27 
Brigadeiro.. . . , . .. . ... João Evangeli"ta Ne.ry da Fonseca.. . . . . . . . . . 27 
Brigadeiró .......... . :. Severiano deCerqur>ira Daltro . .. . . . . . . . . . . . 26 
Briga_d,eiro .. ... ...... : . MRnoel Lucas · de Souza .. . . . ... . . .... ... ·... 25 
Brigadeiro ..... .. .. .... Americo Monteiro de Barros . .... ..... .. . ... 15 
Brigadeiro ... ... .- .... . . Antonio Eduardo Ma1·tini... . . . . . . . . .. . . . . . . 23 
B.rigadeiro .......... . . . Benedicto Mariano de Campos.. . . . . . . . . . . . . . 22 
Brigadeiro ... .. .. . , ... . Luiz Josê da :França . . . . ... . . .. .. .. : . . . . . . . . 20 
Brigadeiro .... ... .• ; ... Joaquim José rb Magalhães. . ...... . ........ 21 
Brigadeiro gracluado ... Francisco Carl03 Bueno Deschamps •.... . . •.. 45 
C-oronel .... : ...... ; .. 

1

Pr. José, ZaclmT'ias de Carvalho... . .... . . .... 17 
Coronel. .... ...... . : .. Dwgo ,â1ves Fel'raz...... . ... . ...... . . . .... . 17 
Coronel. . ... ... ........ Joaquim de Souza Mursa ......... ...... .... 15 
Corond ... . .. .. ..... Dr. José Joaquim dos Santos Con'êa... . .. ... 17 
Coronel. ... . .......... Pe.dro Antonio Dias .. . . . ...... ,.......... .. 29 
Coronel. ..... .... . · . . . Joa,quim José de Pinho . .. .. ........ . . . . .... 31 
Coronel. . . ...... . . . ... Philadelpho Augnsto Ferreira Lima......... 17 
Coronel. . . . . . ... . . ... João de Oliveira Mello.... . .. .. .. .. .. . .. . . . . 19 

o• Coronel .. . ...... . ... . . Manoel Rodrigues Bragan~.a.. . ........ .. . .. 19 
"''Coronel. ...........•.. . José Joaquim Alves . . .. __ , _,... ........ ... .... 20 

Coronel. ...... . ....... !Francisco de Paula Pereil'a. ................. 16 

l :890$000,, 
900$000 

3 :600$000 
3 .360$000 
.3 840$000 

240$000 
l :800$000 .. 
2:400$000 
2:040$000 
2 :520$000 
2:640$000 
2 :520$000 
2:640$000 
2:880$000 
1: 620$000 
l :260$000. 
I :920$000 
2 :880$000 

2:MOMOO 
2:280$000 

.3:3G0$000 
2:430$000 
3:~W>$000 
3: 120$000 
3 :000$000 
I :350$000 
2:760$000 
2:640$000 
2:400<!:000 
2:5zo$ooo 
4:050$000 
l :530~~000 
1:530$000 
1:350~000 
1:530$000 
2:610$000 
2 79~000 
l 530$000 
l 610$000 
1 610$000 
l 800$000 
1 440$000 

1 : 102$-500 I 
525$000 

2:250$000 
2:100$0001 
2:400$000; 

150$000' 
l: 12.5~0001 
1:500$000 
1 :zz~$ooo 1 1:5/;)$'0001 
l :650$0001 
I :575;WOO 
I : 6)0~~000 
1:800$000 

945$000 
735$000 

1:200:$000 
1:800$000 

l:G50$000 
1:425$000 
2: I00$000 
l :4!7$;500 
2 :025$000 
1 : 9;)0~000 
l :S75SOOO 
787~'JOO 

1:725$000 
1:650$000 
1: 500$000 
1:575$000 
2:362$500 

892$500 
892$500 
7~7$500 
892S;500 

1:522$500 
l :627$500 

892$500 
997$500 
997:i;500 

1:050$000 
840$000 

787$5001 
375$000 , 

l 350~000 
1 260~0001 
l 440;)0001 

. Ç)(j$000 
675$000 
900$000 
765$000 
9<!5$000 

. 990$000 
945$000, 
990$000 

1:080$000 
I f\75$000 

525$000 
720$000 

1:080$000 

99o :ooo 
R55$000 

I :2G0$000. 
l :012$500 · 
l :215$000 
l: 170~~000 
1:125$000 

562$500 
1:035$000 

9()0$000 
900$000 
945$000 

l :687$-300 
637~500 
637$500 
562$500 
637$500 

1:087$500 
I : 162$500 

637$500 
612$5001 
612~001 
750~000 
600$000 
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--
)rOnB1 .. ; . . .. ... . .. .. Antonio Francisco da Costa .. . . .. ... .. . :··; .. · .. 21 
enente-coronel. ... .... D,r. Antonio Luiz de Souza Seixas ... . ....... 15 
ernmte-coronel .• ... , . Dr. Fortunato Augusto da Silva .. ... ........ 13 
enente-coronel .... . .. Tiburcio Va1e1·iano de Arruda, ..... . ....... 1\:1 
3nente-coronel. . . . .. .. Honorio Clementino Martins .... . .. . ..... . .. 19 
mente-coronel. . ... . . Jesuíno Deocleciano de Souza Bruno ......... 17 
mente-coronel. . . . .. ·I Antoll;iO de Cm~q ueira .... ... ....... . . . . . .... 17 
)nent e-coronel. . ... .. 

1 

J oaqu~m Franc1sco Mormra .. . . . . . . . . . . .... . 22 
mente-coronel. .. .. .. 

1

Dr .. NJCanor Gow~alves da S1lva .... . ........ 9 
mente-corenel. . • ... . Jme Franc1sco R1ben·0 . . . .. ...... .. ....... .. 24 
mente-coronel .·· . ... . . jBasilio Magno da Silva Junior . . . . .... .. .. :. 26 
mente-coronel. .... . . . 

1

Flall_linio Antonio de Vasconc!ll_!os Machado . .. 19 
~nente-co~onel ... ... . . 

1 

Fl~r1ano Floram bel da Concmçao .... · . .. ... . 23 
,nente-coronel. ..... . Joao Nunes Sarmento ........... . . . ....... . . 18 
mente-coronel. .... . . Rogaciano Monteiro ·de Lima ...... ... . . . .... 14 
mente-coronel. .. . .. . 

1

José J14ariano de. Araujo ....... : .. . .. .. .. . . . 13 
mente-coronel. .. .... Joaqmm Apollomo da Costa Dorm .. . ......... 10 
mente-coronel. .... ... Marcos Antonio Rodi'igues . . . .. . .. .. .. . : . ... 13 
mente ·coronel. . . .. . : Dr. Luiz CarlosAugusto daSilva ......... . . li 
mente-coronel. ....... Dr. Manoel Lopes de Oliveira Ramos . . . . . . .. 8 
tjor . ........ . . .• .... Dr . João Honorio Bezerra de Menezes .. : .. .. 4 
1jor .... . ..... . .... . . Dr. Euphrosino Pantaleão Francisco Nery. . . 5 
1jor . .. .. .. . .. . .. . .. Dr. João Antonio da Silva Marques .. .. .... . . 4 
1jor, ...... . . ... ..... Dr . Pedro Gomes de Ar gol! o Ferrão: . . . . . . . . 2 
l.jor .. ... . .. . . .. . .. .. Pharmaceutico Theodoro Vieira do Couto.... 2 
1jor .. .... .. .... . . . . . · Camillo R•rnardo Galvão.... . ........... . .. 16 
Ljor ... . .• . . . ... .. ..• Antonio de Bastos Varella. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ljor .. .. . .. ... .... . João Maria Berquó . ........... . ... : .. .. .. .. li 
tjor ..... .. ... . ..... .' Paulo Antonio Ferr.eiea Lisboa .... . ........ ; 16 
Ljor ..... . ... .. .. . .. Joaquim José Neves de Seixas ... . .. .... . .. . . 20 · 
tjor ... . ... . ... ... . . João de Almeida Senna . . ....••.... . .. ... .. . : . lo 

IMPORTANCIA 
DAS QUOTAS 

PELA 
TABELLADO 

DECRETO N.18 
DE 17 DE 

OUTUBRO í>E 
1891 

1:890$000 
1:350$000 
1: 170l00:J 
l :610 000 
l:610i000 
1:530. 000 
I :530$000 
1:980i000 

710 000 
2:160$000 
2:340jOOO 
I :610:;ji000 
2:070$000 
1 :620$000 
1:260$000 
l : 170$000 

900$000 
I: 170$000 

.990$000 
720$000 
360$000 
450$000 
360tOOO 
180t000 
ISO 000 

1:440$000 
480$0001 
990~000, 

l :440 0001 
'I:SOOiOOO 

.900 000 

IMPORTANCi:A 
DAS ~UOTAS 

PELA 
TABEI,LA. DO 
"DECRETO 

N.193 ADE30 
DE JANEIRO 

DE 1890 

1:102$500 
787$500 

.6821500 
997 500 
997$500 
892~00 
892 . 00 

1:155$000 
472$500 

1:260~00 
1:365 000 

997 00 
I :207$5001 

945$000 
735$000 
682$500 
525$000 
682t500 
577"500 
420$000 
210$000 
262$500 
210$000 
105$000 
105$000 
840$000 
300!00 · 
577 500 
840 000 

1:050$000 
525$000 

IMPORTANCIA. 
A · 

PAGAR 

787$500 
562$500 
487$.500 
6l2r00 
612 500 
637.500 
637$500 
825!000 
237'500 
90;1$000 
975$000 
612f500 
862 '500 
675$000 
525$000 
487fo00 
375 000 
487!500 
412 500 
300!000 
150 000 
187$500 
150$000 
75$000 
75~000 

600$000 
l SOiOOO 
412 "500 
600$000 
'750$000 
.375$000 
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Ma,jor ..... ........ ... Dr. José C<il'rêa Vàllim . . .......... .. .. . · . . .. 
'Major .... .......... .. : Antonio José Centeil:o Junior ........ . ...... . 
Major.. . . . . . . .... ; ... Fernando da Gania .Lobo d1Eça . . .. ....... . .. 
Major ............ · .. : Ambrósio de Camargo ... .... .. .... ... ... .. . 
Major ............. ; ; ~ Antonio A~gustó Nogueira de .Baumann . .. . . 
Major ...... . ..... · .... Minervino FranCisco da Cdsta .. .. . .. ...... . . 
Major .. ........ .. ·; ... Joaquim José Ferreira da Silva .... .. .. .... . 
·Major ... .... .. ... : .... João·Jose"'da Rocha . ........ .... .. . ... ..... . 
Major . .. . . .......... . Jeronymo Ignaciodos "Santós . . . . . . .... . .... . 
Major ................ Dr.Joaqtüm Bernardino da ·silva Bahia 
. . · Gualter . ..... ...... ..... . . . ... . · .... . :·. : . . 

·Major ................. Dr . ·Alexá.üdi'e ·José Soeiro d!l'Faria Guarany 
Major ............... ; Verissimo Maximo Gomes ·da SilVa ... .... · ... . 
Major .... .... ...... .. João da Silva ·Torres : . . ....... ........... .. . 
<Major .. . ..... . ...... . . Miguel de· Oliveira Salazár . .. . ........ . .. · .. . 
·MaJor . . .. .. : . . .•. · ...•. Au~usto Ti~erioC~ar BUrlaíiiaqui ......... . 
··Ma-Jor ...... , . . .. . . . . . . Jose Frederico Pereu·a da Cunha ... ..... .. ; • 
·Major ............ . . . . Francisco Teixeira 'de Carvalho ............. . 
'Major . ..... ... . :·: .... . . Pedro Jóse de Lima ................. .. . ; ... . 
'Major. . . . . . . . ; .': : .. . , . José da COsta Monteiro, .. , ............. , ... . 
Major. . . . . .. : .. ...... Joaquim Candido 'Marques ... .... : ... ... ... .. 
Major ................ Domitigos·Frá.ncisco de'·Oliveira Junqueira .. . 

')1.ajor . . ....... :: . : . ... Gil Antonio M;arquês.· .. . ... .. .. ... . •· .. · .. . 
:Major .. ...... : . ...... Dr . .LUiz Tavares d:e"·Macedo .. .. ... , .... .. .. 
:MaJor. . . . . ...•... . .. ; ManoeLEstevão de ·Arrdrade Vasconcellos .. . . . 
(Major.. . . . .. ~ ........ Sebastião Gbhçaf'v-es da:: costa .............. , . 
::Major. .. ........ .... ~ Trail.quilino Borborema; ................. · ... · 
:·Major ..... ; . .. .... . .. Joaquim'Má.l'iâ'de'Sàii.t'Anna .. .. .......... . : 
~-Major ......... . . ... · .. Amarieio''Faigtindes'de ·Freitas ... ...... . ..... : 
Major ............ ; .... JoséSabino de Brito . . .. .. .... ... ........ · .. . 
'Major . . ... ... .. . .... .. . Luciáno 'Affonso Ródrilhies ...... .• ; ....... . 
Major ................... João Paulo de Sant'Anna .. ........ ... .. .... . 
Major ............. , .. :. Francisco José da Silva ....... ....... . ...... . 
Major ............... ... José Bezérra de Menezes Sá ...........•... • 
Major .. ....... .. .. ; .. ; . Agêo Aureliano da Costa Paiva ... .......... . 
Major .. . . ..... ......... Cassiano Coriolan0 Colonia (padre) .. . .. ...•. 
Major graduado .. · .... .. Aristides Arnisaut .. ; .. : ....... . .......... . 
Major·:graduado ..... . . Raymundo Pereira de Queiroz .. ............ . 
Major graduado ..... ... Jesuíno de Souza Carijó ... . .. . . .....•...... 
Mojor graduado .. , ·, ... Antonio Galdino Travassos Alves ............ . 
Major graduado ....... . JoséFeliciano de Castilho (padre) .... .. .. .. . 
Major graduado ... ..... Gustavo Vereira de Mesquita . . . .... .......•. 

· lla.jor graduado . .. .. .. Francisco Ferreira Soares . ; ... ~ . •. . .... .•.. 

5 '450$600 
n .,00 
13 1:170 10 
11 . 990 000 
15 1;440 000 
8 480$000 

20 ]:800$000 
12 1':080$000 
14 1:260$000 

3 270$000 
2 . 1801000 

14 1:260 iOOO 
16 1:440$000 
12 'l:080f000 
14 1 ::26o ·ooo 
9 . ·8wlooo 

13 1 :'170 000 
14 1.:260$000 
23 . 2:070~000 
11 . 990. 000 
lO . 900$000 
12 1~0881000 
6 ·54 000 

13 ' 1:170$000 
7 . 630$000 

14 '1 :260$000 . 
11 · ·990$000 
13 ·1.:170$000 
lO 900$000 
I2 ·1:osoroo 
18 l :620 000 
15 1:350~00 
11 ' 990 000 
5 . 450 000 
5 450$000 
8 480$000 
7 420$000 

10 600$000 
9 5!000 4 240 000 
6 3 000 
7 429$000 

·26~00 
577 00 
682~00 

. . 51:7 -oo 

. · 840~00 
300 00 

:}:050$000 
. : 630$000 

·'735$000 

11;2$500 
wrago 
73 ooo. 

••84-omo 

,~ 472 . 00 
. 682. 00 

735' .· 00 
1 : ~0'7 500, . 

511 · o 
52P. oo 
630$000 

. 315 . 00 
.o. 
00 

735' ·O 
577$500 

' 682Jggo 525' 00 
63o,.·ouo . . 
945~00 

, 1'87~00 

""!'" :262 00 
262 ·. oo 
300 00 
262$500 
375~00 
337 00 
150~00 

. 225 000 
. ·262$500 

l8moo 
41 ~oo 

.·4a7~oo 
.. 4lZ 00 
. 600$000 
18;00 
750 00 

. 45 000 
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"' ~ IMPORTAi.'\CI.-\. i DIPORTA i.'\CIA 
F• DAS QCOTAS DAS QUOTAS o 

POs:ros NOMES 

;_, PELA PELA a 
TABELLA DO rMPOR;TANCIA I 1%1 TABELLA DO 

OBSERVAÇÕES A DECRETO N .18 DECRETO 1·A 

o DE 17 DE N. 193 ADE PAGAR 
p:i OUTUBRO DE 30 DE JANEIRO 1%1 
:;;:: 1891 DE 1890 p 
z 

-- 00. 
ct> 

Major graduado ....... José Sabino Maciel Monteiro ............... . 
Major graduado . ...... Manoel Marques de Souza .. ....... . ....... . 
Major graduado ....... João Deocleciano Ribeiro .. ... . ............ . 
Major graduado ....... João Francisco Menna Barreto ............. . 
Majü"r graduado . . ..... José Alves da, Silva Cunha .... ... ...... .. . 
Major graduado .. ..... Joaquim Gonçalves Gomide .........•....... 
Capitão ................ Thomaz Pereira Pinto de Mello ... . , ........ . 
Capitão ..... . ..... .. ... .Joaqülm Alves da Costa Freire . .. .. . . .. .. ;. 
Capitão .. . ....... ... ... Raymundo Pinheiro de Freita8 . . ... . ... . ... . 
Capitão . ...... .. . . ..... Joaquim Pereira de Sant'Anna ............. . 
Capitão .. ....... .. ..... José Antonio dos Santos ..... ... ..... ....... . 
Capitão .... .. .. .. .. . . .. Emygdio Orestes da Silva Torres ... ... .. ... . 
Capitão .. .... ......... Julio Placído Soveral. . . ...... ...... . .... .. . 
Capitão .. .... .......... Hyg-ino ela Costa Nunes: ....... , .......... . 
Capitão .. . . .... . ... . . .. Pedro. Ferreira Nunes ................... . . 
Capitão ...... , .. ... . .. . Alberto Luiz da Cunha e Cruz ... ... ....... . 
C~itão . . ...... .. .. . ... Antonio Basilio da Fonseca ....... . .. . ..... . 
Capitão ...... . . ..... .. . Luiz Alves Pinto . ....... .. ...... . .. ....... . 
Capitão ..... .... . . .... Manoel Pinto da Silva .... .. . ... ... ....... . 
gap~t~o ................ Sil vi?o da Silva França ................... , . 
L~apnao . .. ............. Balbmo Gomes ele Castro .. ... .. .. . ........ . 
Càpitão ........ . . . . ... . José da -Costa Lana .. ... ........ . . . . .... . . . . 
Capitão .. .. ... . ... .. ... Felisrníno Antonio Dutra . ... .. ......... . .. . 
Capitão . . ..... .. .. . : ... Bernardmo de Senna Diniz ..... . .. . ..... .. . 
Cap. ~t~o .... ............. \A11ton~o J.osé ~la Co~ta Brandão . ..... ....... . 
Capttcw ................ Antomo GentllBalua ... .. ...... . .......... . 
Capitão ..... .. ... . .... . 

1

Luiz Telles da Cunha Sandes . . ..... . ..... . . . 
Capitão .... ..... ... . ... João Capistrano de Ol:veira ..... ... .. .... .. . 
Capitão ........... , ... . 1João José Ferreira ......................... . 

14 840$000 525$000 315$000 rn 
rn 

10 600$000 375$000 225$;000 >Pt 
7 420$000 26~500 157$500 o 
9 540$000 337$500 202$.500 (I) 

13 780$000 487$500 292s5oo 8 
12 720~000 450$000 270$000 ~ 

I3 78osooo 487$500 292$500 o 
9 540$000 337$500 202$500 o. 

ct> 
4 240$000 I50$000 90$000 

'--+ I4 840$000 525$000 315$000 >::: 
7 420$000 262$500 157$500 ·s: 
9 540$000 337~500 202:!.;500 o 

' I2 720$000 450$000 270$000 ~ 
8 480~000 300i000 I80$000 (1) 

6 360$000 225, '000 I35$000 -OOc 3 180$000 I I2.'i;500 67$500 1:0 
I2 720$000 450$000 270~000 

!;:)_, 

4 . 240$000 150$000 . 90$000 
Il 660$000 412$500 247:!;500 
I2 720$000 450$000 270$000 
7 420$000 262$500 I57$500 
7 42osooo 262$;500 157$500 

I2 720$000 -450$000 270$000 
3 180$000 I I2$500 67$500 
4 240$000 150$000, 90;:!;000 

16 960$000 600$000. 360$000 
4 24DSDCJO 150$0001 90$000 

19 I: I40$000 712$500 . 427$500 
7 420$000 262$500 157$500 



Capitão ............... Vicente Rabello Leite ..................... . 
Capitão. . . . . • . . . . . . . . Fcliciano Ramon Nazareth .•................ 
Capitão ...... ' ......... Joaquim da Cruz Freire ................... . 
Capitão ................ Jo:cquim Roberto ela Silva ................. . 
Cap;tão ... . . . .......... .José Mathias da Silva Junior ..•....•....... 
Capitão ................ 1 .J G~1o Antonio ela Costa Campos ............. . 
Capitão ................ !IIoracio da Costa e Silva ................... . 
Capitão ............... '.Ju<'ino LopesCardiín ..................... . 
Capitão ................ '.Lr1o Nt•pomuceno Dantas ................... . 
Capitão ............... 1!·L.noelBelmiro ela Silva ................... . 
Capitão ........ . ...... i.Juquim José ela Costa Barros .............. . 
Capi~o .... . .......... ·l .,\r~t.oni? Carlos Pereira ................... .. 
CapJtao ................ ' ·"J<W Pmheu'o de Senna ............ : ...... . 
Capitão,. . . . . . . . . . . . .[ · ano2l Vieiea Lopes ...................... . 
Capitão... . . . . . . . . . . . . 't~Lmoel Eugenio Barbosa ................. · .. 
Capitão ................ 1Severino José da Costa ................... . 
Tenente .............. 'Fr•Jncisco Joaquim Dantas ... ~., ........... . 
Tenente: ... ." .......... ! .José Candido da Costa Ma'a ................ . 
Tenente. . . . . . . . . . .... i Fi r· mino Francisco Dias ............... ; .... . 
Tenente ............. 11\Iun_oel_José de Souza ...................... . 
Tenente ............... BenJamim Ramos de Vellasco .............. . 
Tenente ...... , ...... [.ro~Ó Rodrigues de Moraes Jardim: ......... . 
Tenente .............. IValeriano Gomes de Meirelles .............. . 
Tenente ............ 

1

!Jose Joaquim Dantas ...................... . 
Tenente. . . . . . . . . . . . . . All~o Rodrigues Vidigal ..........•.... , ... . 
Tenente .............. Jose Thomaz dos Santos ........ . .......... . 
Alferes .•............. ·!Antonio José Barbosa ......•.•.....•....... 
Alferes ................ Antonio Alves Cordeiro ............... , .... . 

lO 600$000 375$0001 225l000 
lO 600$000 375f000 225,0001 
ll 66oS!iooo 412~5001 247$500 
lO 600~000 375~000 ~2,25$0001 
4 240"000 150$0001 90$000 
5 300$000\ 187$500 112$500 
9 540$;000 337$5001 202$5001 
5 300$000) 187$500 II2$5ool 
8 480$000" 300$0001 180$000 
5 300$000 187$500 112$500 

lO 600$000 375$000 225$000 
13 780$000 487$500 292~00. 
4 240$000 150$000 90$0001 
7 420$000 262$500 157$000 

20 1:200$000 750$000 450$000 
15 900$000 562$500 337f500 

l 60$000 37$500 22.::'500· 
8 480$000 300$000 180$0001 
6 360$000 225r00 135.$000 
l 60$000 37,'500 22$500 
5 300$000 187,"500 112$500 

17 1:020$000 637$500. 382$500 
13 78osooo 487$500 ' 292~500 
5 300$000 I87i500 112. 500 
2 120$000 75.:000 . 45.000 
I 60$000 37$500 22$500 
3 180$000 II2$5oo 67$500 
9 540$000 337$500 202$500 

------ ------ ------
Somma geral. ........... ~ ..•.... 240: 630$000 145: 452$500 95:177$500 

Observação 

Para occorrer á elespeza no presente exercício, si o projecto for convertido em lei, necessita-se de mais dous terços de 95:177$500 
ou 158:629$166, porque não foi calculado o semestre de julho a dezembro de 1892 e para o exercido ele 1893, além da quantia consignada 
nas tabellas do orçamento no § 23, necessita-se de mais l26:903$334. 

Conta\loria Geral da Guerra, 4 de julho de 1892.-Alfreclo A··ape.'!!J Femande.<, 2' otiicial. 
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438 Sessa.o e.m 20 de Julho de 1892 

o SR. PkESIDENTE designa para amanhã 2• discussão dos seguintes projectos: 
a se,D'Uinie ordem do dia: , · Do projecto n. 59, concedendo_á Compan~ia 

l • parte {até ás 3 horas)-Votação das ~e- Piscatoria Sul-Americana os favores do artlgo 
guintes materias: 3" §§ 2o e 3• do regulamento mandado obser-

3• discussão do projecto n. 55, deste anno, var por decreto n. 8,338, de 17 de dezembro 
a.utorisando a despeza, no exercício corrente, de 1881 ; . 
da quantia de 486:215$, para acquisição e Do projecto n. 21, deste anno, insentando 
adaptaç~o de um pre_dio para. o quart~l. do dos direitos de imporf.ação e expediente .todo 
regimento de cava.llar1a da brigada._ pol!mal, 0 material e machihistno _destiíuidos á cnstrirc' 
para diligencias policiaes e p:na vamts obras çãodà Fabrícit de Teddos Pauli~ta, . na co
no quartel da rua d~s Barbonos; . . ,· ,. . . . . . . marca de Olinda, estado de Pernambuco; . 

2• discussão do prOJeCto n. 68, reduzmdo a Do projeéto n. 53, concedendo isenção de 
um só oS , quadros de officiaes· creados pelo direitos de importação, excepto o de· «expedi
regulamento de 17 de janeiro de 1~74 (art. ente»; para os materiaes destinados á illum:i-
232) e pelo decreto n. 8, de 21 de nov~ml;Jro ção de Piracicaba, elfi s. Paulo~ contraetada 
de 1889; com a denominação de «quadro por Luiz Vicente de Souza Queiroz ; o _ 
extranurríerario»; _ . Discussão u:nica uo projecto no 27, de 1892, 

.. · DiscusSão unica do projecto , ri ; , 63 A (d.o autci:i'isando o governo à: conceder licençá 
Seriado), . ~utorisando o governo a conceder por seis mezes ao Dr. Antonio dos Réis Ara li
licença por dez mezes, sem OFdenado, ao ba- jo Góes,medico inspector da limpeza no lo dis
charel Ernesto Rudge da E)llya Ramos, pro- tricto da Capital Federal. . . . . 
curador seccional da República, no estatlo de 2• parte tda ordem do dia, ) ás 3 ,hOras ou 
S. Paulo; . .. . .. . arttes: Cpntill]i\tçãO da 3; discus~ão do projec-

2• discussão do projecto n; . 58 A, de 1892 to IL23 B, fi.xanuo as forqail de terra para 
. (do Sen~do), alterando <0 di~posições da lei ó annode 1893; 
eleitoral n. o 35, ' de .26 de .)anelrO de 1892; Conntinuação da 2a discussão do projesto n. 

I• discussão do projecto n. 77, de 1892; au- 42, deste anno,autorisando ogovern9.a emit 
torisando o governo a converter os juros de tii· até IOOobOO.DOO$ em apolices de 20Q$ à 
4 °/o, ouro, das apblicesda divida . public;a in, I:OOO$ para ~mprestimos ás_ emprezas indus~ 
terna nós de 5 o f o,papel,e a fa ·er as operaçõ~s triaes existentes na Republlca; 
de credito nrecisas para embolsar os possm- 2• discussão .do proje<:to no 72, d&ste anno, 
dores'. ele âpolices que não acceitarem a co:ri- fii<í.ndo a força naval para o anno de 1893. 
versãd, consolidar a divida tluctuante e sup- Discussão unic<~. do _projecto n. 54, conceden
prii· qüalqiier deficiencia de rendâ do exercício do a D. Henriqueta Carneiro de Mendonça 
corrente ; . · Faure, viuva dó Dr. Antiocho dos Santos Fau-

3• discusssão do projecto n. 43,-deste anno, re, UJ;tJ.a pensão mensal de 200$000; 
autorísando a abertura do creditO si:tpplemen- 2' discussão do projecto :b.. 26, declarai}do . 
tar .necessàrio para pagamento do augtnento serri eífeito os decretos de 8 e 26 de dezembro 
de vencimentos aos telegraphistas de l" ; 2• e de 1890, que aposentaram os D.ç>s. Cincinato 

03• classes da Repartição Geral dos Telegra, Pinto da Silva e Tlimnaz de Aquino Gaspar 
phos, cl~ cooformidade com á lei 11. 26, de 30 nos cargos de secretario e sub-secretario da 
de dezembro de 1891 ; . faculdade de medicina da Bahia e reintegra-

2• discussão do projecto :b.. 86, fixàndo á dos os me8inos fúnccionarios; 
despeúi,. do Ministerio da Justiça e dos Nego- . 1 . ~. d.·.isc.u .ssã.o do P.roiecto n. ·- . ~4, d8Ste.·ann.·oÕ, CiQ$ !titei'iàres para O anUO de 1893 ,; J d · ' · 

Continuação da 2• disçussão . do projectó deterriünarido que o imposto . o fumo so sera 
n. 76, de .1892, reorganisando à policia no cobrado pela União dos estados que não esti-
Districto Federal e fixando a de8peici. a fazer verem organisados ; . . · . 
cem este serviço ; . Continuação da 2• d,iscUssão do. projecto 

1• discussão doprojecto n . 70, isentando dos n. 28; refortnàhdo 6 planogeral doorçarrierito 
direitos de importação e expediente todo ó da Repubiica e determinando o modo de or
material e machinismos destinados á construc- ganisar as·leis da receita e despeza publiéas ; 

. ção da fabrica de tecidos da Companhia Ma- 3• discussão do projecto n. 247 A, do Se-
nufactora Fluminense, situada em Nitheroy, nado, creando uma escola de machinistas no 
no estado do Rio de Janeiro, e manda resti- estado do Pará; . 
tuir os direitos por ventura cobrados; 2• discussão do projerto n. 41, autorisando 

3• discussão do projecto n. 29 A. de 1891 o governo a conc2der á Companhia Fabril In
(do Seriado), determinando que. o magistrado dustrl.al e Constructora os mesmos favore;; 

~ que fo~ aposentado em conformidade da Con- concedidos á Companhia Industrial ele Cal e 
stit;uição e leis vigentes tem direitodesdeJogo Marmores de Carandahy, hoje Companhia 
á percepção dos vencimentos que lhe compe- Progresso Industrial de Carandahy ; 
tirem ; 1 a discussãO do projecto n. 38 A, deste anno, 
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autorisando o governo a despender a quantia ! Do prójecton. 231, mandando reverter em 
de 250:000$ com a acquisiçào. de um predj,o favor de D. Carolina Angelica de Andrade 
onde funccione o Tribunal do Jury delita ca- Vasconcellos a parte do meio soldo da patente 
pital ; . · . · de seu fallecido pae o tenente-coronel Joa-

2• discussão do projecto n . 4 A, do Senado, quim José de Andrade Vasconcellos, que com
de 189"2, dando direito aos.secretarios da Côrte petia á sua fallecida mãe. 
de Appellação e do Tribual Civil e Criminal _ , 
tl.a Capital Federal a perceber custas, quando Levanta-se asessao as 4 lpt horas da tarde, 
trabalhar<im··como escrivães; 

1' · discussão do . projecto n. 71, de 1892, 
isentando ·de direitos de importação os ma-

50' SESSÃO EM 21 DE JULHO DE 1892 
teriaes espec·ificos necessarios para a construc
ção e installação do Collegio· Americano de 
Taubaté, no estado de S. Paulo e de proprie-
dade de J .L. Kenedy; .P1·esidencia dos Srs. Viotti (2° více-presi-

1• discussão do projecto n. 69, de 18ÇI2, . dente) e Bernardino de Campos. 
autorisando o governo a conceder a José Au-
gusto Vieira e outro a constru.·ção, uso e Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
goso, durante 30 anuas, de uma estradà de respondem os Srs. Viotti, Antonio Azeredo, 
ferro · de Sapopemba á ilha do Governador, Athayde Junior, Paulá GuimarãeS, Carlos 
medeante certos favores. Campos, Uchôa Rodrigues, Iodio do Brazil, 

Discussão unica dos seguintes projectos: Cantão, Pedro Ch.ermont, Matta Bacellar, 
N. 62. concedendo a D. Thereza Florentina Augusto Montenegro, .Costa Rodrigues, Casi- ·· 

de Cantalice,irinã do capitão de fragata Fran- miro Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique 
cisco Flaviano de üantalice, morto no naufra- de Carvalho. Anfrisio Fialho, Nogueira Para
gio .do ·cOl,raçado Solimões, uma pensão equi- naguá., Nelson, Pires Ferreira, Martinbo Ro
valente ao mfiq soldo daquella patente,segun- drigues, Bezerril, João Lopes, Frederico Bor
do a tabella actual; . ges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nasci-

N. 60, transferindo para Maria Eurídice menta, Amorim <í(!.rcia, Epitacio Pessoa, Pe
de Araujo Neves a pensão de 21$700 rriensaes, dro Americo, Couto ·cartaxo, Sá Andrade, 
que percebia sua fall2cida mãe, Carolina Leo- Tolentino . de Carvalho, Gonçalves Ferreira; 
poldina de Araujo Neves; José Mariano. Joaquim Pe;rnambuco, Juvencio 
. N. 244, do .anno pass(!.do, elevando. a 50$ Aguiar, André Cavalcanti, Raymundo Ban
mensal!S a pens~o de 7$500, que, independente deira, Annibal. Falcão, Pereira Lyra. João de 
de metO soldo, percebe D . . Josepha ·Matttos Siqueira. Luiz de Andrade, Espírito Sant.o, 
Pinho d,e Castilho; · .. · · Bellarmino Carnei;ro; 'I:heopbilo dos Santos, Oi-

N. í?-53, autorisando o governo a mandar ticica, Corrêa de Araujo, Euclides Malta, Ivo 
pagar{) meio soldo vencido · e .por vencer a do Prado, Oliveira Valladão, Leandro Maciel, 
D. Maria Joaquina de Albuquerque, vi uva do Felisbello Freire, Paulo Argola, Tosta, Za.ma, 
capitão Laurindo José da Silveira, I) : Rita de Garcia Pires, Marcolino Moura, Severino Vi
Cassip, Soares. viuva do capitão João Antonio eira,, Santo~ Pereira, Milton, Francisco · So- -
Soares, e D. Isabel Hoffmann, mãe do alferes rlré, Dionysio Cerqueira, Leovigildo Filguei
·Henrique Holfmann; ra.s1 Barão de S. Marcos,Sebastião Landolpbo, 

N. 61, revertendo a D. Hierundina Maria Horacio Costa; NovaesMello,Fonseca Hermes, 
Ferreira Cavalcanti o meio soldo e pensão Urbano Marcondes~ Oliveira Pinto, Joaquim. 
que percebia sua mãe D. Virgínia Zenandes Breves, ·virgilio Pessoa, . França Carvalho, 

· Ferreira, vi uva do major do exercito Pedro Luiz Murat, Baptista da Motta, Fr.óes da Cruz, 
Affonso Ferreira; Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Lopes Tro-

Discus,ão · unica -do projecto n. 67, conce- vão, Furquim Werneck, Vinhaes, Thoinaz 
dendo licença, por um anno, sem vencimen- Delfino, Badaró, Pacifico Mascarenhas, Ga~ 
tos,ao Dr, Sebastião José Spinola de Athayde, briel de _Magalhães, Chagas Loba to, Alexandre 
medico do exercito; . · Stockler, Francisco Veiga, Lamounier, Dutra 

Do parecer n. 145, resolvendo sobre a peti- Nicacio, Manoel Fulgencio, .Aristides Maia, 
ção de Joaquim Alves Ferreira da Gama e sua Carlos das Chagas, Costa Machado, Domingos 
mulher, reconhecendo a incomp :tencia do Porto, Palleta, Ferreira Pires, João Luíz, Ber
Pod,er Legislativo para fazer nomeações; nardino de Campos, Glicerio, Cesario Motta 
- Do proiecto n. 237. de 1891, relovando a Junior, Moraes Ba,rro3, Lopes Chaves, Carv:a
prescripção do tempo decorrido desde 14 de lbal, Anjelo Pinheiro, Mursa, Alfredo Ellis, 
dezembro ·de 1869 a 28 de ago~to de 1877, a Moreira da Pi lva, Julio de Mesquita, Brazilio 
D Carolina Luiza de Oliveira Perdr' Pinto ·dos Santo:>, F; t\ · ~ ry· Curado, Leuplodo de -Eu
para o fim de poder i·eceb~r o meio soldo cor- lhões, Alves de Castro, Urbano Gouvêa, Ber
respondente aquelle tempo; larmino de Mendonça, Marciano de Magalhães, 
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Fernando 'Simas. Schimidt, Alcides Lima, 
Casaiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro . 

Abre-se a sessão . 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. João de Avgllar, Justinianode 
Serpa, José Avelino, lVIiguel Castro, Retumbn.. 
Meira de Vasconcellos. João Vieira, Pontes ele· 
Miranda, Augusto de Freit.'1s, Seabra , Ar
tlmr Rios, Fonseca e Silva.; Ni lo Pe.çrmha, Ma
nhães Barreto, Viriato de Medeiros, Jacques 
Ourique, Mayrink, Jesuino de Albuquerque, 
Leonel Filho, Matta Machado , Alvaro Bo te
lho, Gonçalves Chaves, Corrêa Rabello, Gon
çalves Ramo.s, Domingos Rocha, Ferreira Ra
bello, Adolpho Gordo, Carlos Garcia , Rubião 
Junior . Eduardo Gonçalves, Lacerda Cominho 
e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa. partici
pada os Srs. Alminio Affonso , Rosa e Silva, 
Villa Viçosa., Prisco Parabo, Cyrillo de Le
mo3, Alberto Brandão, Sampa.io Ferraz, Fi
gueiredo, Antonio Olyntho, João Pinheiro, Ja
cob da Paixão ,Ferreira Brandão,Costa Senna, 
Americo Luz, Monteiro ela Si lva, Martinho 
Prado, Domingos de Moraes, Pau lino Carlo,; , 
Costa Junior, Almeida Nogueira, Cincinato 
Braga, Caetano de Albuquerque, Lauro Mui
ler, Victorino Monteiro , Pereira da Costa, Ju
lio de Castilhos, Borges de Medeiros , A~sis 
Brazil, Thomaz Flores, Homero Baptista, Ro
cha Osorio e Fernando Abott. · 

E' lida e sem bebate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEfRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE -Não havendo numero 
para ss votar as materias indicadas na ordem 
do dia, vamos passar á 2" discussão do pro
jecto n. 58 A (do Senado), de 1892, alterando 
as disposições da lei eleitoral n. 35 de 26 de 
janeiro deste anno. ' 

Está em discussão o art. 1. o 

. Vem á. mesa é lido, apohtclo e posto con
JUnctamente em discussão o seguinte 

Additivo 

Emenda para ser collocada onde convier ao 
projecto n. 58 A. 

Nas eleições federaes, além das assignaturas 
dos eleitores no livro proprio, assignarão, 
tambem, em papel separado , os seus nomes, 
com abertura e encerramento dos membros da 
mesa; sendo esse papel com as actas de instal
lação da mesa e eleição rernettido á camara 
verificadora da respecLl v a eleição. 

S R, 21 clê julho de 1892. - Costa Iiiachwlo . 

O Sr. Martiuho Rodr·igues · 
--Sr :presidente,apronito a discussão deste pro
jecto para apresentar como emenda ao mesmo, 
o llrojecto que tive a honra de oiferecer á con
sideração da casa ha cerca de um mez, alte
rando algumas disposições ela lei eleitoral e 
interpretando outras. _ 

Como a com missão respectiva hão tenha 
dado ainda seu l1Mecer sobre o lJroj ecto refe
rido, penso que posso approveitar a opportus 
nidacle desta. discussão pam convertel~o em 
emenda ao projecto que se discu te·. 

Neste projecto, Sr. presidente, tenuo em 
vist<t tornar clara a disposição da lei eleito
ra l. que determina que no3 estados onde não 
tiver sido ainda orgaüisaclo o governo muni
cipal, passarão para. as ultim<tS camaras rnu
niGipaes eleitas as attribuições conferidas na 
mesrn.n. lei, ás intenclencias municipaes . atti
nentes á orga.nisaç.ão dilS mesas que devem 
presidir tt eleiçã.o ou eleições para pl'eenchi
mento de vagas na Camara ou ·no S·enado. 

Apesar de não haver· gov2rno municipal 
organisado, em alguns estados tem-se mandado 
proceder a. eleição da.s intendencias ou conse
lho~ municipaes, por decrato e instrucçõe
do poder clictatorial do estado, o que é 
concrario inteir·amente ao espírito da mesma 
lei eleitoral Foi ·para regularisar este impor
tante a.ssumpto que tive a honra ele submetter 
á consideração da casa o projecto que ora 
apresento como einenda ao que se discute. 

No mesmo projecto, Sr. presidente, estabe
leci tambem que o governadoc ou presidente 
do estado, onde se desse van:a, de senador ou 
deputado, fica obrigado a mà.ndar prm~eder á 
eleição para o preenchimento elas vagas, den, 
tro de prazo determinado·, o qual deve ser 
breve, nos termos da Consticuição da Repu
blica. 

Isto fiz, porque muitos governadores teem 
abusado criminosamente e espaçado este prazo 
por tempo indefinido, como, por exemplo, no 
meu estado, oncle,só depois de 30 dias, contados 
ela da. ta da communicação da me2a daCamara, 
foi que se mandou proc~der á elei\.àO para 
vaga de um senador e ele um deputado. 

O SR. CANrAo-Em outros estados dá-se o· 
mesmo abuso. 

0 SR. MARTINHO RODRIGUES-Entendo que Se 
deve determinar o prazo dentro do qual o 
governa(lor ou presidente é obrigado a man
dar proceder a eleiçJ.o, afim de evitar os abu
sos dos governadores ou presidentes, que dão 
á palavra imrnecliala•nente empregada pela 
Constituição, uma accepção queella não tem. 

Por isso mando á mem. o. projecto (Ie que 
me occupo, psdindo a V. Ex. que se digne 
considerai-o como emeuda ao projecto em dis
cussão. 
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Veem á mesa,são lidos,approvados e entram 
conjuuctamente em discussão os seguintes 

Additívos 

São considerados governos mumCipaes, nos 
termos elo ttrt. 59 da lei n . 35 ele 26 ele j a
neiro deste anuo, e para a execução da mes
ma, sómente aq uelles que tiverem sido elei
tos ou constituídos em virtude de leis de
cretada.:J pelos congres3os elos respectivos 
estados. 

Nos estados ou municípios em que o gover
no municipal tiver sido organisado em vir
tude ele decretos que não forem os votaclos 
pelos respectivos congr·essos, competirão ás 
ultimas camaras eleitas as attribuiçéies con
fe,ridas pela lei n. 35 ás camaras, intenden
cias, ou conselhos, etc. 

O governador ou presidente que dentro de 
oito dias, contados da data em que tiver co
nhecimento officia.l ele haver vaga ou vagas 
na representação do seu estado, nií.o cum
prir o disposto nos arts. 17 § 3' da Con
stituição da Republica e 61 da lei elF•Horal, se 
considerará incurso nas penas elo art. lll do 
Codigo Penal. 

A pera de que trata o art. 48 da lei n. 35 
de 26 de janeiro fica substituída pela prisão 
de dfJus mezes a um anno. 

Sala das sessões, 4 ele junho de 1892.
JJ1artinho Rodrigues.~ Bastos do Nascimento. 
-Cotilo Cartaxo.-Cailano de AlbttqHerque.
A. Cavalcanti.- BeUrr.nnino dq ilfendonça, 
com restricções.-S. Fteury C&waclo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
racla a discussão elo twt. lo. 

Entram succ2ssivamente em discussão; que 
é sem debat3 encerrada,, ficando a.cliacla a vo
taÇão.os arts. 2' e 3·' do projecto n. 58 A. 

Entra em l" discussão, que é sem debate 
encerrada, ficando adiada. a vot2"ção, o pro
jecto n. 77 de 1892, aulorisando o governo a 
converter os juros de4"/o, ouro, das a:polices 
da di vida publica interna no de 5 "/o, papel, e 
a fazer as operações de credito ·pt'ecisas para: 
embolsar os possuidores de apolices que não 
acceitarem a conversão; consolidar a divida 
fiuctuante e supprir qualquer deftciencia de 
renda do exercício corrente. 

Entram em 3' discussão, que é igualmente 
sem debate encerrada, ficando adiada a vo
tação, o p:·ojecto n. 43, deste anno, autori
sando a (""Lbertnra do credi~.o ~~~LlPllLcrnent:.lr 
necss3~trio p:..trn, p~\~'ElJinent.o (lo aug1nento de 
vencimentos aos teleg.aphistr-s de 1 ", 2' 0.3 1 

classes ch Rep::n:·tiçiio Genl! dor; Tdegl'aphos, 
de conformidade com a lei n. 26 de ::lO de 
dezembro de 1891. 

Ca:nara V. li I 

2• discussão do projecto n. 86, fixando as 
despezas do Ministerio.cla Justiça e Negocias 
Interiores. 

0 SR. PRESIDENTE - Está em discussão O 

art. 1.0
• 

O S 11". Oesario Motta diz que nas 
con~iclerações que va':l fazer não deseja que a 
illustrJ commissão ele orçamento possa ver 
qualquer má yontade do orador. Oriunda da 
mesma parte da Camara, a que pertence, con" 
stituida ele homens de conhecido talento, ca
racter venGrado e de inconcusso patriotismo, 
eleve contar préviamente com a melhor von
tade do orador. 

Demais, o seu escopo, innumeras vezes de
monstrado, consists em combater por todos os' 
modos o exc<·sso de despezas; fazer economias, 
ele modo que possn. o pn.iz entrar em regi
meu financeiro, que traga credito, conforto, 
bemestar <1 todos os cidadãos. 

D:oante deste programma, cada um de nós 
tem antes o dever de ser fiel soldado, acompa
nhando as suas clputrinas, os seus pareceres. 

Si, pois, vem apresentar algumas objecções, 
é convencido de· que a com missão, certa elo 
intuito que tem de auxiliai-a, modificará al
gumas lacunas, sanará alguns inconvenientes, 
modificará algumas injustiças, que praticou, 
mormente no que se refere á instrucção pu
blioa. (A poiaclo . ) 

Com razão ent>Jndem todos que o equilíbrio 
da receita com a despeza é hoje o nosso mais 
ardente desejo. 

Si a emissão extraordinaria do pa.pel, 
abuso do credito, produziu a desvalorisação 
da moeda, e consecutivamente a baixa elo 
cambio, devemos coníes>ar que esta veiu 
principalmente da instabilidade do governo,das 
perturbações políticas, trazendo incertezas na 
direcção dos negocias econornicos, o abalo elo 
credito, o retrahimento dos capitaes estran
geiros. os embaraços graves elo movimento 
industrial. (Apoiarias.) 

A verdade é esta, precisamos confessai-a, 
afim de caminharmos seguros para o futuro. 

Fazer economias é, portanto, clamor geral. 
Quando porém chega o momento da pratica, 
surgem as divergencias. 

0 SR. MORAES BARROs-E' natural. 
0 SR. ÜESARIO MOTTA~O modo de resolvei

as é cada um apresentai-as, afim de que a 
commissão possa tirar a média das opiniões, 
fazendo a.ssim 11m tr8.1Jn1ho qnD ~·ati.ôfctç::t o 
el~ \~Ltdo in tu i Lo de t~xlos 

EnTo os CÓi'Gc'S propo>tos pela. illustre com
mh<são. com muitos dm: quaes concorda, ha 
aJguns qne reputct graves na parte relativa, 
á instrucç:iío. (Muitos apoi,;clos.) 

Ninguem clesconhfce o dever dos governos 
53 
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civilisados . em garantir, quanto possível; o\ strucção emancipada do influxo official, que 
desenvolvimento da instrucção. a deseja mantida pelo povo, com organi-

.si o fim d<! homem e da sociedade é dar á sação directora. autonoma, entende que se 
v1da toda a mtensidade no tempo e no es- deve ir pregando sempre ess(\.s idéas. Infeliz
paço, ou, como diz um escriptor, o desenvol- mente, porém, não nos achamos nessas con
mento mtegral e completo -de todas as facul- diçôes, o que ha não permitte ainda a; reali
dades para conservar e estender a vida, do- sação do nosso ideal. Todavia, é forçoso con
minando o mundo exterior,ao Estado, que é o fessar que temos alguma .cousa util que com
orgão da r~lisação da .idéa do direito, com- quanto nãorealise quanto. desejamo~, pr~sta-se 
pete garantlr o que tem o homem ao cultivo a ser m·elhorado. E é isso que devemos fazer. 
de s~as _faculdades. . . 0 SR. BELLARliDNO. CARl'!EIRO- Apoiado. 

Segue se, porém, daqm que seJa o gover.no Reforme-se de modo que preencham seus 
· quem deva sempre fornecer ao povo essa m- fins ' 
strucção ? Ou a sua missão .é principalmente · · 
garantidora? O orador pensa do segundo O SR. CESARIO MoTTA-Si a illustrada com-· 
modo, quanto maior for a iniciativa indivi- missão de orçamento tivesse ·ouvido a de in
dual. quanto mais pronunciada a conver- stmcção, ficaria sabendo que o seuintuito é 
gencia, que representa a cooperação, tanto exactamente dar uma instrucção integral, 
menor é e deve ser a acção do poder publico. afastando quanto possível os programmas e 

Para prova da efficacia da acção individual instituições do influxo official. 
independente do governo, fl]Jonta os Estados Mas isto não se póde fazer de uma vez, e 
Unidos, onde a iniciativa individual tem con- muito meno~ mutilando, supprimindo o que 
seguido elevar a instrucção a uma altura já temos, e que presta reaes serv.iços. Refere
que nenhum povo tem excedido. · se ás suppressões do curso annexo das acade-

Entre nós não se deu o mesmo : seja por- mias de direito e Gymnasio; não concorda 
que ü primitivo americano rlo Norte houvesse que a União não. possa manter estabeleci
trazido alguma cultura intellectual, um mentos de instrucção secundaria nos estados . 
C<Lracter provado nas luctas pela liberdade da Entende que esses cursos podem e devem 
consciencia, uma iniciativa propria de seus constituir gymnasios; que a commissão preju
ayós, a verdade é que o americano começou· dica o ensino, porque os supprime, sem 
a fundar a nova patria, construindo escolas, econornisar, porque os professores vitalícios 
cultivando a intelligencia, fazendo a intcl- continuam a perceber seus vencimentos . 
ligencia guiar o braço. o SR. MoRAES BARRos- o intuito da com-

Entre nós, ou porque o meio fosse differente, missão é provincialisar o. ensino secun
qu porque os nossos antepassados viessem habi- daria . 
tar estas terras, mais impulsionados pelo espi-
ritoque guiou-os áAfrica eás Inclias , mais in- O SR. CESARIO MOTTA-Depende da vontade 
vejosos das vantagens commer r:iaes obtidas por e condições dos estados. 
Veneza; fOsse püi'que os primeiros habitantes Estas suppressões. embora houvesse mais 
descendessem de uma ra.ça, alül.s, heroica, tarde uma transfot·mação, não aprovei
porém então extenuada pelas longiquas ·expe- tam, nem ao Thesouro, porque os professores 
dições, a verdade é que 0 cultivo da intelligen- ganham, nem ao ensino; servindo sórnenta 
cia não os preoccupou bastante. . para entibiar a dedicação dos mestres, infra-

O resultado é 0 atrazo em que nos achamos. quecendo-lbes até a autoridade . 
Eis por que entende que o poder publico deve O SR. OrrrciCA - Então proponha-se o 
intervir, afim de melhorarem-se as condições pagamento das mesas examinadoras dos es
de cultura intellectual. Diz um notavel mestre tados . 
de direito: O orador o que propõe é que não se destrua 

«Além da sua missão nega ti v a, tem o governo antes de saber si se vac substituir . Lembra 
a de manter e crear as instituições que, sendo que o Dr. Erico Coelho já apontou d,espezas 
indispensaveis aos fins da universalidade, ou que podem ser suppri'midas nas faculdades e 
grandes fracçõ2s da sociedade, não podem sub- com as quaes conr:orda. 
sistir pelos esforços segregados dos indivíduos Refere-se ao Pedagogium; lembra a couve-
e os recursos financeiros do Estado . niencia da sua manutenção; e, a apartes 

_Impulsionar, quanto possivel, o desenvol- que se referem ao facto de ter sido votada a 
v1mento da acüvidade social, igualmente em sua snppressão,não tendo sido cumprida a lei, 
todas as tosphet•as, é, portanto. um elos deveres r esponde que poe isso convem que só se façam 
do governo. Ncgm', portanto, intempestiva·- leis . que possam ser cumpridas.Recordaque a 
mente a qualquer llesta.s a nec.es,aria forÇa, é base do Pet.lagogium foi o museo escolar,cedido 
com1;Jrometter o desenvolvimento do paiz. >> I por uma asso. iação ; que o governo 'não pricle 
(Muttos apoiados.) clispoi· do que lhe Jüi dado com o fim especial, 

Assim sendo, o orador, qtie deseja a in- um deposito. Pergunta á. cornmissão si se 
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póde,. no orçamento,crear despezas, ou suppri- pelos restos dos monumentos antigos, e . pelas 
mil-as á vista de uma indicação ultimàmente ·obraS deRaphael, de Miguel. Angelo, etc. Diz 
votada. No caso affirmativo, lembrarà que a que, em relação a nós, si alguma causa o ar
melhor despeza que se pcderia votar agora era gulha, e yer os feitos de nossos bravos, estam-
a. que se referisse ao saneamento desta cidade. paclos em documentos artísticos nas telas de 

O SR. Emco CoELHo-E da de Santos . Pedro Americo e de Victor Meirelles; são 
os trabalhos de Almeida Junior, de Bernar-

0 SR. CESAR!O MOTTA-Quanto a seu estado• delli, e tantos outros,que attestam que temos 
tem grande prazer de annuncíar-lbe que artistasquenos.honram. . 
·aS pr'ovidencias, que podiam ser· tomadas pelo 
governo estadoal 0 foram, nas breves e eloquen- UM SR. DEPUTADo-Deem~se 30 contos para 
tes phrases de uma lei, cujas palavras são: elles, mas d povo .que·tenha fome. 
« Fica autorisado o governo a proceder o sa- O SR. CESARIO MoTTA·-com 30 contos não 
neamento, podendo para isso despender os se mata afome do povo,e póde matar-se a dos 
saldos dos T!Hi:;ouro.» · · artistas, que tambem são povo .. 

Nem wna limitaÇão. . O que faz a fome do povo são os desperdí-
cios; · as aposentadorias individas, as jubila
ções antes do tempo, as pen~ões a homens ri-

O SRO BEVILAQUA-Foram bem arrojados . 
. b SR. CÉSARIO MoTTA~ Não senhor;' e cos,osesbanjamentos emfim.(Mt,itr•s apoiados .) 

que sabein que a vida humana e .a unidade do . Si squbesse que com essa quautia matava
éapital ·social ; e que elles conhecem . que ci se· a fome, .ou se restabeleceriam as nossas fi
primeiro dev$r do governo é garantir a nanças, concordaria que se fizesse a suppres
vida dos cidadãos. são; procederiamos como o devedor, que, não 

O SR C~ARIO MoTTA-A reputação do Bra- podendà satisfazer o seú debito, despoja-se das. 
zil e a do Rio de ,Janeiro; e quando se sabe na suas joias as mais preciosas. 
Europa que aqui morrem 26,.3 por mil,o paiz Felizmente não se trata disso; nem é com 
inteir·o responde pela insalubridade que este tão pequena parcella que solveremos as diffi
algarismo revela. Entretanto ella tem tantos culdadesfinanceiras. 
eJementos de prosperidade, de grandeza! E' o SR. MoRAES . BARROS- Nesse ponto, 
tão digna de se attender às suas necessidades. apoiado. 
Si esta .necessidade foi urgente, lro,e tm;na-se 
m<lois.. _ ·o SR. CESARIO MoTTA -Demais, Msa eles-

Sabemos que 0 cholera asiatíco nos ame- peza não é obrigatoria; o governo só dis
aça, . e está informado que a diphtería, que penderá, si apparecer algum quadro notavel, 
tailtas viqtimas fez no velho e novo mundo, que mereça ser comprado. 
já .teve entrada entre nós. Deseja tambem 'fazer uma observação rela
. Liguem-se os governos federai e municipal, tiva ao orçamento da justiça: a ·com missão 
trabalhem, e realisem esse desirieratttm para diminuiu a: yerba relativa a obras; entre
o q11al já possuem os elementos fornecidos ta'nto ha u'ma que julga inadiavel : a con
pelas commissões de engenheiros, pelo Con- strucção de um edificio para o jury. Todos os 
gresso Mediço, por tantos competentes. delegados do povo teem excellentes predios em 
. Sera uni dos maiores servi<;os prestados ao que exercem as suas funcções; só não o tem 
paiz. (Apoiados numerosod.) o proprio delegaute, o povo, quando é cha-

Tambem não concorda com a commissão·na mado para uma de suas mais elevadas prero
suppressão da verba para acquisiÇão - dós gativas. 
qu,adros das Bellas Artes . ·O SR. MoRAES B~os. - Já está providen-

Faz ver que .a .arte é, no dizer de um pu- ciado. Ha um pl'ojecto com parecer favo
blicista. a expressão do pensamento contem- ravel. 
plativo do povo; mostra que não só as art~s o SR. CESARIO MoTTA diz que deseja que 
uteis como as de goso concorrem para o seja quanto antes tornado uma realidade, 
progresso é civilisaçãó de . um. povo; para a afim ele que não mais funccione o jury no lo
amenidade dos costumes, ·offerecendo um gar infecto em que está. 
ponto de convergencia extreme do~ attritos, 
que sempre se dão nas luctas sociaes e po- Referindo-se á.<;; alterações de serviço que a 
liticas. · . commissão parece ter feito, diz que, si ella 

Record;1 quanto as artes concorrem para tem esse direito, pediria q Ge attendesse para 
salientar o gráo de ci:vilisação de um povo ; a nossa penitenciaria. · 
aponta q1mnto teem contribuído para a gran- Entende que o systema adaptado não é o 
deza da Italia, através elos tempos, poder melhor; basta para isso o silencio antiphy
apresentar as grandes obras d.os seus artistas; siologico que se itilpõe. Julga que elht não se
diz que mais do que o seu céo, o seu povo. as gue nem o de Auburli, nem o de Philacldphia, 
suas montanhas, o estrangeiro é attrahiclo nem o inglez. Não é tambem adepto de ne-
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nhum desses systemas. Entende que se pôde orçamento se discute, se supprimisse grande 
dizer em relação á criminologia .o que se diz numero de empregos quenãoteem mais razão 
em pathologia: não ha doenças, ha doentes. de ser, por ter passado para os estados os ser-

Os novos conhecimentos, D, r·espeito, exigem viços respectivos. 
tanibem a applicação de outros meios penaes, Era bom que a commissão voltasse as suas 
distinguindo-se, entra autores de crimes iden- vistas para este ponto. · 
ticos, as differenças oriundas do atavismo e Vê-se, porém, a commissão propoc, sem jus-
do meio, applicando na repr2ssão processos tificar, asuppressão do Gymnasio NacionaL 
que possam trazer tranquillidaue social, em ·A Cama.r'' daria de si uma triste idéa ad
relação aos criminosos natas e a rehabilitaçiio optando semelhante proposta,que interessaria 
possível ao occasir,nal. a opiniã,o public:1 aceeditar que o Thesouro 

Termina pedindo desculpa si foi-além do está em condiçõé•s aí"lHcti vas, pois só assim se 
que devia, p2dindo a c~.mara., e e~pecial- compr<'! hende que se possa supprin;lir o unico 
mente á illustre commissiio. que veja. nas suas estabelecimento ele instrucÇllo secundaria que 
palavras apenas o profundo desejo que tem existe na Republica. fundado ha mais de 60 
de concorrer para q ne a nossa patria se" a annos por estadista.s de merito. 
prospera, respeitada, rica, fe1i7, no re:,('imen Oppõe-se a que se supprima o Gym~asio 
da Republica Feder,J.tiva. (111úito bem, nwito Nadonal, e acredita que mesmo no proJecto 
bem. O O?"ado?' e mt!'lo fiúcita :io.) se pôde obter meio de conservar esse impor

ta nte estabelecimento. de instrucçilo, sem alte
rar a cifra do pt:ojecto . Para isso bas~a ~co
nomisar em outras verbas 300:000$. po1s tm
portando as despezas do Gymnasio em 360:000$, 
esse estabelecimento produz a receita de 

O §r. André Chvalcanti-.Tà 
tive o~casião, Sr. pcesidente, de offerecer um 
projecto sobre a. necessidttcle qua temos de um 
edificio, no qual po~sa funcciotur com·descen
cia o tribunal do j ury desta Capital. 

Agora, porém. e .clepois de tC'r a commissão 
de justiça emittido parecer üworavel a re
speito do dito projecto, marcando a quantia 
de 250:000$, para á acquisição ele um predio 
para esse fim, entendi de apresentar um aclcli
tivo ao orçamento d<1 justiça, ora em dis
cussão, no sentido de ser consignada., corria 
espero, a verba peclida.-E' redigido o acldi- . 
tivo nos seguintes termos (lê) : 

Vem á mcs<t, é lido, apoiado e enviado a 
commissão de orçamento o seguinte 

Addilivo ao JHojecto n. 8(i (o,·çwnento do 
J1iiniste7·io elos Negocias ela Justiça e Ne
gocias Jnter im·os. ) 

Accrescente-se onde convier: 
E' o governo autorisaclo a dispender a. 

quantia de 250:000$ com a acquisição de um 
predio onde f'unccione o Tribunal do Jury 
desta capital (projecto 11. 38 A de 18m.) 

Sala das sessões, 2I ele julho .de 1892.
Anclré Cavalcante. 

60:000$, que aliás pôde ser superior. . , 
Ha no projecto diversas verbas supenores a~ 

votadas no ultimo exercício e o orador esta 
convencido de que só po~lerosas razões poderão 
t.er in fluido para essa elevação; entre ellas 
ha tres, entretanto, que o o1·ador considera 
sem fundamento. 

A primeira é a de 50:000$ consignada no 
§ 12 para a guarda nacional, quando no 
exerCício de 1889 consignavam-se apenas 
20:000$000. . 

De accordo com a opinião da commissão ele 
ot'çamento do anno passado, da qual faziam 
parte os actuaes ministros da fazenda e .ela 
agl'icultnra e o presidente ela actual commts
são de orçamento, acha que a verba deve ser 
reduzida a 20:000$000. 

A segunda verba a reduzir é a consignacla 
á ajuda de custas para mag1strados. No tempo 
do imperio,quando o governo central nomeava 
para as províncias desembargadore~.juizes de 
dir·eito e municipaes, chefes de policia, e pr?
motores, a verba pa,ra bso era. de 20:000$ ; 
agora que o governo sóm:mte tem ele nome~r 
juizes seccionaes e membros do Supremo Tn
bunal, entende que essa verba não eleve ser de 
20:000$, mas de 5:000$ apenas, o que já é de-

O §r. F .rancisco Veiga, vem masiado, pois não é precisa ajuda de custas: 
justificar tres emendas ao projecto em de- esses logR.res. qm" já esfl'í.o p!·ovido~. são vit:1.li
bate. dü'. (Jtundo rw1ito. cnnc'ch qn~'- iiqne" vel'lJ<1 

Bsb in te:r.nac:.Jl:e cli\ ;;_cf.:J:cb ::orno::: l:;t;'i - l c)m 10:000 5, ih:;wdo HL~is 10:000.) em ftvor 
tos eCOIH.Hnü;o.; tta, cont:nissio. Quiz r.jac do G:nnnasio . . 
a, coragen1 e:ivi:::t ti.:lla, ::~e- I' 3'ic~;G1ssJ pat•tt tor- 1\ t~rcelra .. Yer1:.n. a. que se referiu ê consi-
11ccl' elfcti vos O:'; r.:!ô :1s in GU i tJs , d~ct;:t~s:; cle gnada á As.:'.ist::mcíct aos Alienaüo~. 
pnd(~reneic\ ;J.lgumf!.:i vc:rba.s do or·ç~,m~'ntu em N.:-w comprehende porqu:.) p ê1SSOU pt\.l'~l a 
debate. administração publica ess:o serviç-o, onerando 

Lembraria que .. temlo o tc'gimen federal c~i-1 o Thesouro, qua.nclo. são c~nhecidos. o zel~ e a 
mmmdo os sernços a cargo da pasta, CUJO sabedorm que pres1clem a. a.dmtmstraçao da 
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Santa Casa de Misericordia, que, alem disso, 
tem recursos para custear aquelle estabele
cimento. 

Lembra que o anuo passado o~ Srs. Rodri
gues Alves, 1;\erzeclellq Corrêa, Moraes Barros 
e outros queriam . o ql!e quer hoje o orador. 

· Pensa que não concordar a commissão com 
a passagem ela Assistencia de Alienados para 
a Santa Casa da Misericordia,onerando assim o 

· Thesouro com a elevada verba de 377:000$, 
a vir propor a extincção do unico estabeleci.
mento ele ensino por falta de' dinheiro é 
palpa vel incoherencia . 

Por isso, o oradül' vae apresentar emenlla, 
a qual será ip~is verbis a apresentada pelos 
Srs. Moraes Barros, Serzl'dello Corrêa e Ro
drigues Alves no exercício pa~sado. 

Agora, o orador deve expor á Camara a 
segunda parte da sua emenda quanto ao 
Gymnasio Nacional. Refere-se ella á passa
ram de um dos dous externatos para a ci
dade da Campanha, em Minas Geraes. 

sobrado que com alguns reparos se preRta 
para o externato, e alli os lentes terão uma 
vida muito mais barata, e condições mais 
acleq uaclas ao estudo. 

Lembra ainda á maioria que serüt muito 
agradavel ao actual ministro da instrucção 
publica, o qual e filho daquella terra, as.sig
nalar a sua _passagem pelo governo dotando a 
sua _terra natal com um estabelecimento da 
ordem que deve kr este. 

Laill'!.nta que a commissão não tivesse tido 
dados sufficientes para julgar da ouestão de 
instrucção, como ella propria deêlarou em 
seu rdatorio . 

Fc.z algumas ponderações sobre a ausencia 
de~ses dados. 

Volta: ~~s ::;ua~, emen.das e. declara esperar 
que s Jt1.m acc:e1cos; s1, porem, a commissiio 
accé'itando as reducções, levar o seu rigor a~ 
ponto de pel';;i~til' na extincçiio do Gymnasio, 
o orador vo tam com ella, em todos os córtes . 

Veem á mesa, sáo lidas, apoiadas e postas 
conj unctamente em discussão as seguintes: 

Emendas ao pNjectJ N. 86 (orÇamento do 
interior) 

Não pede á Camara sinão .JUstiça. Si o 
estado de Minas deve entrar com a quinta 
parte do mais pezado impo.~to, o imposto de 
·sangue, é justo que na cli.stribuição dos fa
vores esse estado seja contemplado com igual 
porção. 

Concedido que seja a Minas Geraes o ex- Ao art . 1~. N. 12, em vez ele 50:000$-cliga-
ternato que pede, muito ainda lhe resta de se-20:000$009 ; . . 
.direito. A Bahia tem para a sua faculdade Ao n. 13, em vez ele 20:000$-cllga-se-
525:520$; a Capital Federal tem para ins-· 5:000$0qo; · 
trucçãopublica2.134:000$; Pernambuco tem Suppmna-se. o n. ~7_, collocanclo-se, onde 
310 :200$, para sua tàculclade e bem as.>im conv1er,o segmnteacld1tlvo: 
S. Paulo ; Minas Geraes , entretanto, tem ape- · A assistencia dos alienados passará para a 
nas 163:000$000 · . Santa Casa da Misericordia. 

O_ unico estab~leci111ento ele in~trucção da Sala das sessões, 21 de julho ele . 1892.-
UnJao em Mmas. e a Escola .de Mmas d_e O~r.o Fr;an cisco Veiga 
Preto, para CUJO curso de engenhar1a c1vll . .. : . . . , _ 
concorria o estado com 6:000$ deduzidos da . vem a mesa, e hda, n.pomd<t e envmda a 
verba. commissão ele orçamento a seg·uiute 
· Pois bem, como aquelle estado votou em 

seu orçamento <t subvenção de 50:000$ áq uella 
escola, a commissão de orçamento deduz ela 
verba qué lhe é consignada. 50:000$, for- Emenda ao projecto n. 86 (orçamento do 
çando .assim o estado a modificar o seu or- Ministerio do Interior). 
çamento. Restabeleça-se a ' 'erba para manutenção dos 
· Depois de algumas outras ponderações rela- Externatos do Gymnasio Nacional. sendo um 
tivamente á verba consignada a Escola. ele delles transferido para a cidade da Campanha, 
Minas, declara que não é idea :sua nem nova estado de Minas Geraes. 
a ela mudança do actual Gymnasio. h em .1870 
ibilembrada com lucidez a I,[tUdanç<~ do Gol- Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- F?-·an
legio Pedro n, · í~~zendo-se ver que nem 0 cisco 1'ei[; et .- ilfanoet Fu':J'mcio.- Francisco 
clima, nem as condições de vida desta capital B adcwó.-Pacifi<:o Mctscarenhas. 
são 03 mais proprios para um estabelecimento O SR. PRESIDENTE -Declaro interrompida a 
desta ordem, ao passo que na cidacle da Cam- discussão elo projecto n . 86, ate á conclusão da 
panha. está por tudo nas condições de r3ce- votação dM m<tterias da onlem do dia. A lista 
bel-o, tanto mais quanto os filhos do Rio de presença accusa 115 deputados, mas evi
Grancle do Sul, Paraná, S. Paulo não querem dentemente, no recinto, não lm numero, pelo 
vir para aqui. temendo o cl.ima, . I que vou manda1· proceder á chamada . 

Accresce que na Campanha a União tem Procedendo-se á chamada, verifica-se terem 
alguns predios, entre os quaes um ma.gnifico se ausentado o~ Srs. Uchôa Rodrigues, Indio 
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do Brazil, Pedro Chermont, Matta Bacellar, 
Costa Rodrigues, Casimira Junior, Pires 
Ferreira, Bezerril, Gonça.lo de Lagos, All.ni
nio Affonso, Couto Cartaxo, Tolentino . de 
Carvalho, Gonçalves Ferreira, Andre Caval
.canti, Raymuudo Bandeira, Annibal Falcão, 
Luiz de Andrade, Corrêa de Araujo, Vieira 
Malta, Leandro Maciel, .Felisbello Freire, 
Paula Argollo, Zama, Garcia Pires, Marco
Iino Moura, Milton, Leovigildo Filgueiras, 
Sebastião Landulpho, Oliveira Pinto, Joaquim 
Breves, Virgílio Pessôa, França CarvaU1o, 
Fróes da Cruz, Sampaio Ferraz, Furquim 
\Verneck, Vinhaes, Thomaz Delfino, Paci
fico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, 
Alfredo Ellis, Julio de Mesquita, Brazilio dos 
Santos, Alves de Castro, Urbano Gouveia, 
Bellarmino de Mendonça, · Fernando Simas e 
Schimidt. · 

O SR. PRESIDENTE- Responderam á chama
da 56 Srs. deputados. Não ha numeras . 

Vai continua.r a discussão <l.o projecto n. 
86 a qual foi ha pouco interrompida. 

Tem a palavra o Sr. Fonseca Hermes . 

na quadra actual. (Ha diversos apartes . ) ·Eu 
me explico . 
· Sr. presidente, COD;l a applicação ,das .dispo
sições constitucionaes, com o estabelecimen~o 
pratico, do que doutrinalmente foi instituído 
com relação á federação, necessariamente· os 
serviços vão passando do governo central para 
se distribuírem pelosgoverna(iores dos estados 
e pelos municípios. E' essa a c.onc1usão do 
regimen que nós felizmente inaugurámos, a 
consequencia da autonomia que- desejamos . 
completa. 

Entretanto, Sr. presidente, á medida .que 
esses serviços se vão distrahindo da União, 
á medi.da que o Governo Federal vae ficarido 
menos onerado, menos sobrecarregado, pa
rece que o Coi1gresso Nacional mais se pre
occup<J de encher de maior somma de poderes 
pecuniarios a esse governo, para proyer· aos 
s~rviços que reduzidamente ficaram a seu 
cargo . · 

Assim é, Sr. presidente, que o anuo .pas
sado a nobre commissão de orçamento pro
punha reducções constantes a qualquer pro
posta que pelo governo fosse sugeita á con
sideração .do parlamento e este anuo essas 

O . Sr. Fonseca Hermes - verbas teem, sido todas augmentadas, ainda 
Sr. ·presidente, si fora outra a orientação mesmo aquellas que se referem a serviços . q'l,l~ 
politica do governo, si o Sr. Floriano Peixoto teem sido reduzidos; cujas necesidades por 
se tivesse mantido nas raias da legalidn,de, e consequencia não são hoje as mesmas. · 
por dever de patriotismo, nós outros que O SR. MoRAES BARROs-O que é muito na-
occup;1mos a bancada da direita, tives~emos tural, á vista do encarecimento de .tudo. 
nos collocado na bancada da esquerda, outra 
não poderia ser a minha posição, ao discutir o UM SR · DEPUTADO dá um aparte· 
orçamento que se . debate, sinão em opposição O SR. FoNSECA HERMErs- 0 honrado .colle-
completa ao pedido da illustre commissão. ga pela Bahia, que cons~ntemente, e sempre 

Ainda quando, Sr. presidente , se mostre a com muito brilhantismo, occupaa tribuna. 
commissão sempre preoccupada com as des- quando se discutem as questões orçament;1rias, 
pezas exaggeradas que, de certo modo, com- convida-mea vir para o terreno dos factos e 
promettem 0 nosso credito, ainda quando abandonar o da palavra . Accedo aocon":" 
SS. Exs. sempra na sua phr.ase bem inspi- vi te do meu .honrado collega. 
rada e _patriotica, venham dizer ao Congresso E' facil verificar-se tudo quanto venho .de 
Nacional que e seu desejo reduzir completa- dizer, comparando-se o parecer ua commis
menfe a despeza, e ainda quando verifi- são de orçamento no anno passado com o que 
que que golpes profundos se lançaram, ora se discute; 
mesmo nas propostas do governo, de quem o anuo passado as tres secretarias de Esta
SS. Exs. são fervorosos adeptos, ainda assim do,do interior dainstrucção,publicamente !une
lastimo que essa. doutrina não se realize na cio na vam em estabelecimentos di versos.e havi;1 
prati~ e que os factos não venham demon- l"d d t· · · t t 
strar á evideÚcia que os conselhos, que as pec 1 os os respec I Vos m1ms ros quan o a ver-

-bas especiaes pax·a essa rubrica;este anuo sabe-
inspirações patrioticas dessa nobre e illustre mos que as secretarias se fundiram e funçcio
commissão não se traduzam em realidade. nam as tres debaixo da gestão do minsitro 
Sempre que temos occasião de discutir as do interior em um só predio, proprio naciq
propostas, elaboradas com bastante criterio, na!. na praça da Constituição . Entretanto,a . 
não duvido, com bastante patriotismo, mas, commissão de orçamento, então _propun_ha . 
entretanto, prenhes de onus para os cofres que 0 CongTesso Federal votasse a verba de 
publicas, noto que são sempr·e tendentes essas 573:950$000, e este anuo que ellas estão fundi
propostas a favorecer a acção governamental das em uma só e em que naturalmente o expe
do Sr. Floriano Peixoto . dienteé-muito reduzido, a respectiva verba 

O anuo passado as difficuldades que nos foi orçada em 415:400$000, reduzindo-se 
assoberbavam eram maiores que as existentes a.penas á quantia de l 58i550$000: 
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o SR. MoRAESBARRos- Masope.ssoal a com- O SR. OrTrcrcA-E' um serviço mixto; ·per· 
missão não póde reduzir. tencente á União e ao municipio. 

o SR. FoNSECA HERMES- Claro está, Sr. O SR. FoNSE ''A HERMES- Continuando, Sr. 
presidente, que deixando de fupccionar duas presidente, a analysar verbtt por verba vejo 
secretarias, a reducção proposta pela commis- que a verba de reformados, que no orçamento 
são é insignificante, tanto mais quanto essa do anno passado era de ~O contos, este anno é 
reducção é muito menor çl.o que a verba o de 30. A verba para a Casa de Detenção o 
anno passado votada, sob essa rubrica; para anno passado era de J 05 contos e este an110 
qualquer das secretarias que se fundiram. .de 116. Ha, portanto, um augmento de ll con-

UM SR. DEPUTADO -0 pessoal não póde dei- tos. A verba ·para. a Casa de Correção o anno 
xar de existir: passado era de 135 contos e este anno é ele 156. 

Parece-me que estas insignificantes quantia,s 
O SR. FoNSECA HERMEs~ Passo a outras ver- um conto aqui, 11 contos acolá e outras, reuni

bas, tratando primeiramente -da que é rela: das, dariam necessariamente uma quanti~ 
ti va á justiça federal. · sufficiente, sem ser necessaria a grande re

Para este- serviço, foi o anno pássado votada ducção proposta pelo nobre deputado pelo 
a verba de640:426$; esteanno,fortalece-se-me estado de Minas, para que mantivessemos ins
a convicção de que ha certo desejo de aug- titutos de instrucção secundaria sobre os quaes 
,mentar-se as verbas ... (Ha v·wios apartes ·terei occasião ele manifestar-me. Economisar 
qtte interrompem o o1·~dor_.) · . com a instrucção publica é.preparar despezas 

Este anno, .como 1a dizendo, ha deseJO de futuras coma repressão da vadiagem e a pu
augmentar as verbas votadas o anno passado, nição de criminosos.-
ainda que de quantias apparentemente insi- 0 SR. MoRAES BARROS -E' preciso que 
gnificantes. Nessa rubrica ·ha um · augmento v. Ex. note que o cambio de hoje não é o 
de l: 120$000. · d d 

VV. Exs. comprehendem que estas quan- mesmo 0 anno passa 0 · 
'f)as,insignificantes apena.s em relação ás gran- O SR. OITICICA- O cambio será o ·mesmo, 
des despezas da União, reunidas todas formam mas o preço dos generos é que está muito 
uma somma elevada. Vemos que no orçamento. mais elevado. 
em quasi todas a.s verbas ha um augmento de O SR. FoNSECA HERMES- Vejamos outras 
1:000$ para mais sobre as do anno pas- verbas. Inspectoria Geral de Saude dos Portos, 
sado. Vemos a verba de 2.829:879$060, para o anno passado votavamos-337:070$000 e este 
a brigada policial. . anno-426:700$000-Para lazaretos e hospi· 

Força é confessar que muito nos pre- taes maritimos, o anno passado, 53:162$500 e 
occupamos com a brigada policial e com o este anno-92:702$500-Pra soccorros publi: 
policiamento da capital. Acho extraordinario cos davamos apenas 100:000$000 e este anno 

·que, quando a guarda nacional está em pede-se mais 200:000$000! Instituições sub
exercícios constantes, · sempre .se aquarte- sidiáclas ·era a verba de 29:000$000 e este 
!ando, quando o seu pessoal é cada vez mais anuo de 46:000$00. 
crescente, quando vemos o Diario Otficial E assim todas as verbas, Sr. presidente, 
pr.enhe de nomeações de otfiici~es da g~1arda vejo accrescida.s este anno, quando parece que 
nacional, quando vemos batal)loes patriOtiCos anno por anno essas despezas deviam ir sendo 
surgirem em auxilio da Republica, quando gradualmente reduzidas, até que conseguis
vemos as forças de linha, a tropa, sempre dis- semos o equilíbrio financeiro dos nossos orça
posta a policiar a cidade nas occasiões de mentos. 
grande movimento, como nos dias de festa, o SR. EsPIRITO SANTO-O Presidente da Re
nas dias de carnaval, etc., admira que nos publica estáás portas do thesouro, não ha 
preoccupemos tanto com o policiamento da perigo. 
cidade. · 

Ainda hontem se . discutiu o projecto con- O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Devemos con-
cedendo uma verba de 2él0 contos para dili- tar com os· cochilos das sentinellas. 
gehcias policiaes e hoje pede-se a verba exor
bitante de 2.829:879$060 para a brigada po
licial, quando o anno passado essa verba era 
apenas de 2.404:062$500. 

Esse serviço não deve onerar a União, por
que é uril serviço .f!lUnicipal; s~ quere~os 
que essa Republica seJa a expressao gemnna 
do nosso ideal politico dó tempo da propa
gancla, municipalizemos a policia,· demos a 
cada um os seus direitos, para que cada qual 
cumpra os seus deveres. 

O SR. FONSECA HERMES-A verba para cor
reios e- telegraphos o anno passado era de 
9 243:785$000e este anno de 9.941 :322$000, 
700. contos a mais ! 

O SR; OITICICA-Naturalmente. São serviços 
que crescem todos os dias; Do mesmo modo, as 
verbas do anno pa.ssado devem ser maiores 
que as do aniw anterior. Está, pois, V. Ex. 
justificando o procedimento ela commissão. 

0 SR. FONSECA HERMES-E' extraordinario 
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que o anno passado as propostas do Poder 
Executivo tivessem soffrido tantos córtes e 
que este anno ainda .tenham sido augmenta
tadas. 

0 SR. MORAES BARROS-Tambem teem soffri
do córtes em muitos pontos. 

O SR. OrTICICA-E' que o anno passado o 
governo pedia verbas exaggeradas. 

O SR. FoNsECA HERlllES- Contesto ao nobre 
deputado ; o anno pa>s:-tdo as propostas elo 
governo eram inferiores ás proposta.s de hoje, 
da honrada commissão e do governr1. 

Sr. presidente, sou avesso a questões finan
ceiras ; não tenho estudo esp2cial, nem pre
tendo fazel-o; port:-tnto, sinto cons!rangimento 
quando me vejo obrigado a trazer ao conheci
mento ela Camara questões do cifras, nas 
quaes vejo perfeita contra.cliçiio müre os actos 
anteriores e posteriores ela maioria, entre o 
modo de proceder da honrada commissão, o 
anno passado, e o que se traça este anno. 
Por isso deixo de parte a analyse de verba 
por verba, compaeando-as com as do a1in0 
passado, para discutir a v-erba destinada ac.s 
institutos ele instrucção secundaria. 

Sr. presidente insignificante é a somnta 
que a commissão propoe ps"ra este importante 
serviço. 

Mas, parece-me que não é grande habili
dade o ser economico cortando as clespezas, 
sem cogitar si estes córtes importam ern pre
juízo moral ou material elo serviço que por
ventura foi supprimiclo ou tende a desap
parecer. 

O instituto de intrucção secundaria conhe
cido no tempo do imperio pelo nome de In
ternato e Externato Pedro II, e depois da 
Republica pelo nome de Gymna.sio Nacional, 
bem como os cursos annexos ás faculdades ele 
direito eram serviços que, de ha muito, chama.
vam a attenção dos poderes publicas. 

No tempo do imperio, as,im como durante 

Não entendo que a economia chegue ao 
ponto de ferir uns tantos ou quantos direitos 
adquiridos pelo povo, e outros não, de modo a 
tornar uma certa porção privilegiada, ce>m 
uma restricção odiosa. 

Não comprehendo que se "possa suppri
mir os cursos annexos das faculdades sem 
a medida supplementar ela suppressão dos 
cursos annexos das escolas militares que func
cionam no Ceará, no Rio Grande do Sul e rm 
Capital Federal. 

Si lla uma medida parcê o povo, quanto a 
suppressão dos curs:1s annexos elas faculdades, 
por que razão niío propomos a suppressão dos 
cursos annexos das escolas militares ~ 

O SR. OrTIOICA- O curso dessas escolas, 
assim. como o curso annexo da Escola Polyc 
teelmiu1, tem materias especiaes. 

O SR. FoNSECA HERMEs -Não apoiado ; os 
cmsos technico3 são superiores. Pat'ece, por
tanto, que não é extraordinario o desejo de 
fazer economia, a meno> que não quei
ramos com os nossos habitos, com as mani
festações elos nossos votos. correr em auxilio 
dessa opinião publica. que va(0-se form<mclo; de 
que o paiz caminlla, si já não está, a braços 
do milita ris mo. 

0 SR. MoRÁES BARROS- V. Ex. proponha 
emenda com relação ás escolas militares. 

0 SR. FONSECA HERMEs-Não pl'Oporei, por
que me opponho á suppressão elos cursos se
cundarias. A' nobre commissão é que com
petia propor uma medida completa e radical. 

Sr. presidente, V. Ex. comprehende que 
não vae nas minl1as palavras o desejo ele 
opposição á classe militar. 

A minha família a ella pertence e a ella me 
ligam os mais estreitos laços de admiração e 
sympathia. 

Trago a questão militar ao terreno da dis
cusPão, como um parallelo entre o curso se
cundaria civil e o curso secundario militar. o governo provisorio, cogitou-se dos meios de 

reduzir as despeza:'\ extraordinarias a que 
estes institutos obrigam os coft'es publicos. Com r:elaçlio á suppl'essão dos institutos do 
Por essa. occasião, ponclerou-sa que os cursos Gymnasio Nacional, ao lXtsso que.a commissão
annexos ás faculdades de direito breve serütm ele m:çamento sente-se forçada a propor a re· 
supprimidos. Logo que a lelleraçiío estivesse clucçâo ele 300 E\ tantos contos de reis que 
perfeitamente estabelecida e que os estados ga.stam aquelles institutos; vejo o Collegio lVIi
chamassem a si a direcção da instrncção seeun- litar, onde tambem h a curso prepara todo, 
daria, os estados de S. Paulo e Permcmbuco augmentanclo o numero ele alumnos, com 
ehamariam a si a superintenclencia dos cursos um pessoal docente extraordinariamente nu
annexos ás faculdades ele direito, constitui- meroso. 
riam, com o professorado existente nesses Si é intuito da commissão de orçamento 
cursos, estabeleeimentos de insteucçiío secnn- tirar ao govemo a. clirecção elo estudo secun
daria, mantidos ás exp2nsas aos cofres es- dar i o, deixando assim perfeitamente estabele
taduaes. ciclo o prineipio geral da pedagogia moderna 

Com relação aos cursos annexos elas facul- e consagrado lJelos povos dvilisaclos-a liber
dades, eu não encontra.ria resi-tencia alguma idade plena de ensino; entendo, Sr. presiden
em apoiar o projecto da commissão, si elle 'I te, que deYemos 1r mai~ longe, isto é, suppri-
viesse completo. mir tambem o Collegio i\Iilit<-.r. 
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O $R. OrTICICA-Desconfio que V. Ex. por O SR. MoRAES BARROS- Continuo a cha-
ahi não vae bem. O Collegio Militar tem fundo mar de D. Pedro li, porque não me esqueço da 
proprio para suas despezas. historia. 

O Sit. FoNSECA HERMES- Garanto a V. Ex. O SR. FoNsECA HERMES - Sr. presidente. o 
que o governo despende, e não pouco, com o collegio de Pedro li tinha uma receita de 
Collegio Militar. 60:000$, porque havia uma classe de estu-

sr, presidente, quando no goverm proviso- da.ntes contribuintes; que ainda hoje ha, que 
rio se tratou de reformar o plano de estudos pagam a quantia relativamente insignific:;mte 
do ex-collegio D .. Pedro li, o Sr . Benjamin de poucos mil réis por trimestre, quando os 
Constant, então ministro da instrucção publi- collegios particulares cobram cento e tantos 
ca, bem entendeu que se devia abolir os in- e duzentos. Ha ainda uma outra classe de 
terna tos estipendiados pelo governo. alumnos, filhos de familias pobres, cl.e servi-. 

Razões de ordem economica e de ordem mo- dores do Estado, invalidado.> ou mortos em 
ra;l influíam no espírito de S. Ex., cuja com- serviços ~e sua patria. Conheço muitos delles 
petencia em · taes ma terias ninguem poderia cujas famílias luctam com as maiores difficul
pôr em duvida, para que esta .suppressão se dades para prover á sua educação intelle-
désse immediatamente. ctual. .. 

.Àttendendo, porém, a que 0 pessoal docente O SR. SEVERINO VIEIRA - Para isto estão· 
tinha conquistado as suas cadeiras por con- seis escolas de cursos secundarias que lhes 
curso, os seus lagares vitalícios e gosavam d 
de direitos inaliena v eis com relação aos ministram a e ucação precisa. 
vencimentos, ás aposentadorias e, mais tarde, O SR. FoNSECA HERMEs-De modo, Sr. pre
ao· montepio, não se os pódia supprimir, mas sidente, que esses meninos, cujas famílias não 
reduzil-os a externatos. Sr . presidente, func- teem grande propensão para a carreira mili
cionam então os dous exerhatos do Gymnasio tar; não ·queriam por isso ou não podiam 
Nacional, tendo cada um o seu corpo clocente mesmo mandar os filhos para o Collegio Mili
á parte. · . tar, porque alli só são geral e facilmente 

(5 SR. MoRAES BARROS- Foi a commissão matriculados filhos de militares, mantinham
os nesse internato, onde a educação era bara-

do anno passado que alterou o Gymnasio. tissima .•. 
O SR. FoNSECA HÉRMEs-:Parece, portanto, o SR. MORAES BARRos-A commissão cogitou 

que ·bem inspirados andaríamos ~i propuzes- delles. · 
semos a fusão dos dons estabelemmentos, de 
modo que os lentes que estavam funccionail- O SR. FONSECA HERMES- ... pois até forne
do no segundo externato nacional. fossem cia-lhes o estabelecimento calçado. roupa, 
leccionar no primeiro, si asim o exigisse o professores, medico, etc. A suppressão desse 
numero de estudantes; ao passo que ·os lentes estabelecimento vae abrir úma sensi vellacuna 
que nada tivéssem que fa:ler, por ser reduzido que eu acho até impreenchivel, porque a 
o numero de ·arurnnos, ficariam como estive- honrada commissão de fazenda, propondo a 
ram em algum tempo o Sr. Carlos de Laet e suppressão dessa instituiçiio, não nos aponta· 
mon;enhor Brito e outros, em disponibilida- de prompto um meio de reparar esta falta. 
de, por terem sido em uma reforma sup- Ora, Sr. presidr;mte, como disse, ao iniciar 
pressas as cadeiras que havia.in obtido. A' me- o meu pensamento, eu sou partidario da inde
dida que fossem desapparecendo os professo- pendencia completa do ensino, sem interven
r es, fatalmente esses cargos iriam sendo sup-' ção alguma do governo. Quizera a independen
primiclos dentro de um prazo mais ou menos cia completa da tutella do governo; mas, vendo 
curto, e teríamos realizado uma b6a eco- que, a par de uma medida que eu julgo corre
nomia. · · ctissima como esta, da suppressão da tutella 

Assim, Sr. presidente; havíamos economica- do governo ao ensino publico, o parlamento 
mente concorrido para que nao desapparecesse nacional, o governo . da Republica, mantem 
uma instituição como essa,que foi, no dizer de cursos secundarias privilegiados, cursos de 
um dos vultos mais eminentes do nosso mundo · preparatorios especiaes para uma classe, acho 
politico,um ninho de aguias,o immortal factor que a lei deve ser geral e que não devemos 
da nossa civilisação, um estabelecimento de consagrar privilegio alg·um mantendo esses 
onde sahiram os talentos mais brilhantes e cursos, talvez por attenção a que os dons 
homens dos mais notaveis que illustraram a chefes do Estado teem sido militares .•. (Tro
nossa patria nas lettras ou na administração cam-se diversos azJartes.) 
elos negocias publicas. Si VV. EEx. faz~m uma hii nesse sentido, 

O SR. SEVERIN? VIEIRA dá um aparte. hypotheco o •meu.·voto. 
o SR. FoNSECA HERMES-Sr. presidente, e o SR. MoRAES BARIWS-Ma~ é pensamento 

sabido que o collegio de Pedro 2° queera.:. da commissão municipalisar o Gymnasio . 
Camara V. I 11 57 
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0 SR. FONSECA HERMES-Feitas estas ligei
ras considerações, aguardo-me para examinar 
e estudar as emendas apresentadas pelos hon
rados deputados por Minas Geraes, S. _ Paulo 
e Pernambuco, com algumas das quaes estou 
mais ou meno~ de accordo; lembrando, entre
tanto, esse alvitre da fusão dos externatos,de 
modo a garantir a permanencia desses cursos 

. até que tenhamos attingido á nos3a aspiração, 
. que é a independencia completa dos negocias 
da instrucção, da superintendenCia do go
·verno. · 

Não posso sentar-me, Sr. presidente, sem 
referir-me ao honrado ministro que gere a 
pasta dos negocias da instrucção pil blica, cor
reios e telegr·aphos, lamentando que tantas 
difficuldades e tropeços tenha encontrado S. Ex. 
na carreira que eu augurava-lhe brilhante 
de sua vida admini!!trativa. 

Parece que o nobre ministro do interior 
entrou na sua secretaria com o pé esquerdo . 
As difficuldades surgem a cada momento. 

ser a preoccupação mais constante · do Sr. 
Campos Salles o não termos a Republica ; 
precisamos todos trabalhar para fundal-a. 
Pois bem ; resigne-se o nobre ministro á glo
riosa posiç>-ão de-operaria modesto da Repu
blica, q)le ainda e preciso fundar, e deixe a 
pasta do interior a quem menos compromet4J, 
o governo do Sr. Floriano Peixoto, a quem 
melhor conheça a administração publica e 
possa prover com vantagem ;ís suas necessi
dades (Muito bem . ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA . .· 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 23 B, 
fixando as forças de terra para o anno de 1893. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votaçã.o. 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 42, deste anno, autorisando o governo a 
einittir até i 00.000 :000$ em apolices de 200$ 
a l :000$ para esprestimos ás em prezas indus
triaes existentes na Republica. 

Elle cada vez mais convencido deve estar 
de que os ares de Minas Geraes são m:1is agra
da v eis e salutares do que essa atmosphera 
governamental, em que quasi cada acto im
porta uma responsabilidade, cada pennada 

. importa um erro de administração . O Sr. HenriqJ-'le de Carvalho 
Na pasta da justiça, me refiro a estes . -Constranger-me-hia tomar parte neste im

factos apenas para motivar o bom desejo que portante debate, si por acaso me guiasse o in
tenho de que o Sr. Vice-Presidente da Repu, tuito ele elucidar tão momentoso assumpto, ao 
blica se cerque de pessoal que eleve o seu go- qual, em sua. defeza, dedicou todos os seus es
verno, que o prestigie e engrandeça ; na pasta. torças o illustre deputado do Rio de Janeiro, . 
da justiça vimos o desastre da 6• preto ria, primeiro signatario do projecto.substitutivo, 
vimos o desastre com o honrado coronel Cotta. não conseguindo sinão mais uma vez revelar 
Na pasta do interior, vimos a lição de o seu reconhecido talento, sem ter entrétanto 
mestre dada pelo actual ministro da agricul- justificado a necessidade da adopção quer elo 
tura, que parece só ter acceito a pasta-do in- projecto, quer do substitutivo, que si são 
terior para lavrar uma carta de inepto ao seu divergentes na fórma, visam um so e unico ·. 
collega então adoentado em Minas Geraes ; proposito : chamar a protecção do Estado para 
vemos as censuras pulluhrem na imprensa as industrias confessadamente mal encaminha
contra S. Ex. E eu confesso que sendo ilm (la- elas . 
quelles qu mais o consideravam no glorioso Não hesito, Sr . presidente, em occupar a 
estado de Minas, no tempo da propaganda re~ attenção da Camara, porque o que pretendo 
publicana; não podia ser suspeito a S. Ex.,· é elucidar-me, é pedir que me forneçam mo-

. por que seu collega no directorio republicano ti vos para que eu possa votar de modo a não 
do IO• districto de Minas, reclactor chefe de contrariar os verdadeiros interesses do nosso 
um jornal que muitas vezes recebeu as luzes paiz. 
e a inspiração de S. Ex., eu não podia hoje Não é licito escurecer que as industrias pre- · 
desconhecer a sua competencia moral, a sua cisam de ser protegidas, mas as industrias em 
-qonestidade illibacla, o seu caracter puríssimo; geral, as que se relacionem de perto ou se 
mas tambem não devo deixar de compartilhar consubstanciem com os interesses da commu
de uma parcella dessa opinião publica que lhe nhão, em proveito do contribuinte já tão one
verbera os actos, e aconselhar mesmo a S. Ex. rado de encargos, que difficilmente podem ser 
que, em nome do seu passado de republicano satisfeitos. 
que eu tanto respeito, em nome mesmo da Mas a que industrias vamos proteger? Qual 
vida da Republica, que -S. Ex. idealiwu tão o modo pratico da protecção ~ Diz o projecto 
pura, pela qual S. Ex. tanto combateu, S. Ex. que vamos soccorrer as industrias estabeleci
convide o marechal Floriano a cl1amar outro elas na Republica. · 
para a sua pa.sta. , e que S. Ex. volte para Sr. presidente, não posso çomprehender que 
Minas a trabalhar para que seja uma reali- possamos legislar hoje para industrias es
dade a Repuhlica, para que não continue a tabeleci.das, e que, si o íbram, naturalmente 
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dispunham de meios para attingir os seus 
louvaveis intuitos. Oriundas da iniciativa par
ticular, creadas e dirigidas. pelos SP.US funda
dores, todo o seu desenvolvimento será em 
favor dos seus accionistas ou sacias . O Estado 
não lhes estorva a marcha, deixa-lhes a ma
xima liberdade. Como é, pois, que agora re
correm ao Estado 1 

Não comprehenclo que tenhamos siquer o 
direito de intervir neste assumpto. Pertence 
aos interessados tratai-o como convier aos seus 
interesses, e seria suprema parcialidade si ti
vessemos hoje de soccorrer as industrias, 
quando é certo que só algumas teem resistido 
ás clifficuldades. provenientes do jogo e d.a ga
nancüt elos primeiros dias de tão faceis orga
nisações de bancos e companhias. Si tivesse
mos o direito de lançar mão do dinheiro do 
contribuinte, não seria para proteger por se
lecções, mas a todas que se organisaram e que 
com a sua quéda teem compromettido os mais 
serios interesses ele nossa praça. . 

Já vê a Camara que não sou contrario a um 
razoa vel systema protecciopista e que não 
serei contrario ao projecto, si me satisfizerem 
a justa curiosidade que tenho de saber: quaes 
são as industrias que precisam de protecção e 
qual o modo pratico de tornai-a e:ffectiva. 

Não serei contrario a um projecto de auxí
lios, mas jámais votarei para que o Estado 
peça dinheiro emprestado para realisal-os: Si 
o Estado, para dispensar a sua protecção, pre
cisa de um emprestimo, é porque não está em 
condições de prestai-a. Um emprestimo neste 
momento seria, não um erro, mas um crime. 
No interior elle seria uma incoherencia, por
que, si existe dinheiro para ser emprestado 

· ao governo, é obvio que deve existir para 
ser empregado em emprezas que possam pro
sperar. 

Dizem os defensores do projecto que ha 
muito dinheiro nos bancos e que estes não os 
empregam porque desconfiam. Pois é crível, 
Sr. presidente, que os bancos, que melhor do 
que o g·overno e do que nós, conhecem as con
dições de cada estabelecimento industrial, si 
vissem que empregando o seu dinheiro não o 
perderiam, não os lançariam em circulação 1 
E quando os bancos desconfiam, por que ha
vemos de confiar ? 

Quero a protecção para a . industria na
cional, Sr. presidente, mas primeiro que tudo 
quero ver o Thesouro Publico exonerado do 
grande cle(zcit, que nos mata o credito no ex
terior e que no interior colloca todas as classes 
na pouco invejavel posição em que se acham 
emprezas particulares que, em desespero da 
causa, reclamam o auxilio do Estado. 

Presentemente o que precisamos é ele pedir 
auxilio para o Thesomo. é de pedir protecção 
legal para o pobre contribuinte , que está 
sendo vexado por necessidades de toda ordem. 

E' para ahi que eu quizera que se diri
gissem os esforços das respectivas com missões 
que no actual regimen teem o dever ele apre 
sentar prqjectos. 

;Eu desejava, Sr. presidente, que o Congresso 
e governo vissem e attendessem para a prin
cipal questão. a mais importante de que nos 
poderemos occupar, pois é nella que asseiltam 
as bases da consolidação de que todos fallam 
e que todos des~jamos. 

Deixemo-nos de rhetorica, nada de Ciceros e 
de Demosthenes ; não continuemos com dis-
cussões byzantinas. . 

A questão de alimentação publica está se 
impondo a uma solução urgente. Como a es
phige da fabula, a questão da alimentação 
publica nos imp5e o dilemma : resolver ou 
morrer. 

Não .é possi vel continuarmos a contempori
sar. O operaria, o funccionario publico, o ci
dadão, que até pouco tempo passava coni. uma 
diminuta renda, hoje, apeza1' de augmenta
dos o salario, os vencimentos e as rendas, já 
não podem ter si quer o essencial para a sua 
subsistencia, pois que, ao passo que recebem 
maior quantia, os generos sobem de preço no 
tres-dobro do seu antigo valor. 

E' para este assumpto que peço o auxiiio 
do Congres3o e da administração, não que se 
vá despender, como se .está. fazendo, o dinhei
ro do contribui:rate em favor do monopólista, 
mas a acção benefica da lei para que desap
pareç,.'t o monopolio e se restabeleçam as legi
timas relações entre a o:fferta e a procura. 

Não é crível, Sr. presidente, o que se está 
fazendo nesta capital em relação ao abasteci
mento de carnes verdes. E' publico, corre á 
luz da publicidade, que a Intendencia Muni
cipal, de tempos a esta parte, entendeu pro
teger esse abastecimento, lançando mão do 
dinheiro do contribuinte, sendo, porem, de 
notar que 'essa protecção é igual a que será a 
que se pretende dar á.s industrias no projecto 
que ora nos preoccupa. 

A Intendencia tem mandado comprar gado 
no interior de Minas Geraes por preço que rê
gula de lO$ a I 1$ a arroba; abate-o no ma- . 
tadouro de Santa Cruz; condu-lo para a esta
ção de deposito em S. Diogo, e ahi vende a 
carne ao açougueiro a 500 e a 600 rs. O açou
gueiro retalha a carne e vende-a nos açou
gues a 800 rs. ao contribuinte, a quem se diz 
que se dirige a protecção official ! 

Realmente é o cumulo dos beneficios! ... 
Pois é possível que a Intendencia esteja a 

despender dinheiro do contribuinte para pro· 
teger o àçougueiro e o intermediaria ou atra
vessador? Ao açougueiro, porque é quem com- . 
pra a carne pelo menor preço ; ao atravessa
dor, porque V. Ex. comprehende que os 
antigos commissarios de gado que sempre. fo· 
ramos perturbadores desse mercado, não se 



452 Sessão em 21 de Julho de 1892 

sujeitaram á -lei da offerda, porque a Inten
dencia e poder publico, vão aos escondrijos do 
monopolio, com a procura urgente, sujeita.r
se a imposição do preço. 

O (iue é certo, Sr. pre3Ídente, é que com 
isto perde· o criador, perde o thesouro muni
cipal e perde o consumidor. 

Este modo de administrar restringe a acçã.o 
do mercado, e por conseguinte o criador ven
derá menor porção do seu producto; decresce 
a renda municipQ.l.porque abate-se menor nu
mero de rezes, _att~nto o preço do genero que 
vae além -das posses da maior parte da popu-
lação . · 

Isto tem dado lagar a que abata-se act.ual
mente menos gado do que em 1883, quando a 
nossa população 'era menor. 
- Não é por causa da falta do gado, pois é 
s~J,bido que existem grandes depositas em Juiz 
de Fóra e outros pontos, á espera de vendei-o 
a boin preço. 

A principio, Sr. presidente, os atravessado
res encheram-se de bons resultados, quando 
Qi? criadores ignoravam que estavam sendo 
explor;tdos; mas depois, conforme narrou-me 
um illustre deputado mineiro , os criadores 
foram avisados do alto preço por que os atra
vessadores estavam vendendo á Intendencia, e 
então elevaram tambem o preço, no que fize
r·am muitó bem. 
· E tem andado este importante assumpto, o 

principal genero da alimentação publica, sob 
a pressão de taes conluios, graças ao novo e 
inimitavel systema de proteccioni.smo, que 
rião é a primeira vez que pretendem estabele
cer, mafl que só agora tomou os fóros de acto 
da administração publica . 

Um outro assumpto, Sr. presidente, sem 
duvida exigindq prompta providencia, é a 
hygiene desta grande capital, onde as condi
ções de insalubridade são devidas á desídia da 
autoridade e ao abandono dos altos poderes do 
Estado . 

O ultimo verão deu-nos o fiagello da fe
bre amarella, como nunca o tivemos; pa.'>Sóu 
o verão, e, como em todos os tempos, desappa
receu a epidemia e com o seu desappareci
mento -como que nada mais ha a fazer-se ! 
- Não será tempo ainda de tratar-sedosa

neamento desta cidade ? 
E' possivel que estejamos constantemente, 

ora sob a ameaça, ora sob a pressão de epide
. mias que devastam a nossa população e desa
creditam o nosso paiz no estrangeiro ? 

Confesso, Sr. presidente, que os poderes pu
blicas do estado de S. Paulo estão nos dando 
lição de administração e que a deputação de 
S. Paulo neste recinto, mais do quP tudo , só 
trata do engrandecimento daquelle importante 
territorio . Em S. Paulo acabam de resolver 
de modo definitivo o saneamento dp esta(j.o, o 

qual, aliás, gosa de condições sanitarias natu
ra.es que nós não temos nesta cidade. 
· Louvo e admiro o procedimento dos paulis

tas, digno de ser imitado. 
Entre nós ha uma repartição de hygiene 

cuja utilidade não se tem manifestado quanto 
fora de desejar, e urge, Sr . presidente, que 
quem de direito livre a população do paternal 
cuidado de alguns de seus membros. 

E o nosso fOro, Sr. presidente? Essa justiça 
que é distribuída por preterias inventadas 
para serem mais um fiagello do povo ? Não me 
refiro ao pessoal que em quasi unanimidade 
é composta de cidadãos dignos e capazes, e 
não digo unanimidade, porque é pul1lico e no
taria que a r espeito de uma preteria ha as 
mais fundadas suspeitas, ao ponto de um illmi
tre advogado, distincto membro desta casa, 
ter tido necessidade de declarar em certos au
-tos, que o cidadão deve previnir-se desde que 
entrar em relações com a mesma preteria ! ... 

A organisação é má, e em vez de s~tisfazer
os intuitos do illustre ministro que a decre
tou, para tornar_ a justiç'l. por parochia mais 
ao alcance do cidadão, tem tido effeito contra
rio em absoluto. 

Eis ahi, Sr. presidente, as necessidades 
mais urgentes do nosso povo. E' para isso·que 
devem convergir todos os auxílios e não para 
industria que vem ~ob o anonymato pedir 
emprestado dinheiro que o Estado não pos
sue. 

Realmente pasma que, no momento actual, 
haja quem julgue possival o Estado contrac
tar um emprestimo para auxiliar algumas in
dustrias, que lamento estarem em condições 
precarias . 

Que emprestimo? Um emprestimo interno, 
Sr. presidente, seria nã.o só animar a indus
t?·ia de capitalistas que só querem empregar. 
os seus capitaes em títulos garantidos pelo 
governo, como tambem seria uma petição de. 
principio : tomar por emprestimo á praça di
nheiro para soccorrer as difficuldades da mes-, 
ma praça. 

E eu penso, Sr. presidente, e penso tendo 
os mais solidos fundamentos para fazel-o, que 
o governo não conseguiria um emprestimo in
terno nas condições de poder l!ervir ás indus
trias sem lesar o Thesouro, sem fraudar o 
contribuinte. Não encontraria dinheiro ao 
par, mas a 85, ou menos, e isto no caso de 
encontrar dinheiro, que eu creio não existir 
para as necessidades normaes da praça. 

Um emprestimo eJ...'ierno, agora que o 
cambio denuncia a fraqueza do nosso credito, 
ou não se conseguiria ou seria um emprestimo 
turco e então nem disto fallemos . 
· Além disto, Sr. presidente, vejo que o ti

lustre ministro da fazenda, que gosa dos cre
ditas de competencia financeira, não tem idéa 
assentada sobre tão importante assumpto. 
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UM SR. DEPUTADo-A mensagem do governo 
ao Congresso recommendou o auxilio ás in
dustrias. 

0 SR. HENRIQUE DE CARVALHO- Sim, senho· 
res, a mensagem a que se refere o nobre depu
tado é um documento theorico, cheio de mui
tas falhas e carecedor do mais serio exame . 
Assim é que, si neste ponto elle faz -tal recom
mendação, o illustre ministro da fazenda no 
seu relataria recommenda o sim e o não, 
sendo que manifesta-se, quando nega, mais 
convencido do que quando concede como que 
por contemJ?,Orisação. -
. O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-O ministro, ao 

passo que autorisou o par~cer da commissão, 
mandou que alguns dos seus amigos apresen
ta.ssem o substitutivo. 

0 SR. HEi\'RIQUE DE CARVALHO- O governo 
não tem idéa assentada e por isto nomeou 
uma commissão composta das summidades da 
nossa praça. Essa commissão tambem revelou 
não ter idéa a respeito e cada um dos seus 
illilstres membros divergiu. 

A illustrada corporação do Club de_Enge
nharia tambem estudou o assumpto e apenas 
chegou ao resultado de r~onhecer, como eu 
reconheço, que as indul'!trias precisam de au
xilio . Mas, Sr. presidente, quer o governo, 
quer a commissão por elle nomeada, quer os 
illustres .membros do Club de Engenharia, 
não nos dizem o modo pratico desse auxilio e 
quaes as organisaçõe8 industriaes que delle 
precisam . 

·Coube á digna commissão de fazenda da 
Camara, que apresentou -o projecto e aos li
lustres signatarios do substitutivo, a grave 
responsabilidade de aconselhar emprestimos; 
mas tambem não nos disseram o modo pra
tico e as vantagens a auferir pelas industrias 
e pelo Estado de um auxilio que leva comsigo 
o gravame de juros elevadissimos,e tão pouco 
quaes as industrias que reclamam ailxilios. 

O illustre ministro da fazentla foge á res
ponsabilidade que lhe deve caber . . . 

UM SR: DEPUTADO-Tem medo. 
0 SR . HENRIQUE DE CARVALHO- Mas O go

verno não póde ter medo . O medo não é um 
attributo de quem governa. e não posso 
crer tambem, Sr. presidente, que o illustre 
ministro apoiasse o projecto da commissão e 
depois aconselhasse o substitutivo . 

0 SR. FONSECA HERMES- O nobre deputado 
está- sendo de uma ingenuidade atroz ! 

0 SR. _HENJÚQUE DE CARVALHO- NãO é inge
nuidade. -o que eu não posso é facilmente 
acreditar que o Sr. Rodrigues Alves, que tem 
hoje sido um dos homens mais sensatos .do 
nosso mundo politico, seja capaz de tal pro
cedimento. -

Mas, Sr. prasidente, se a illustrada come 
missão elaborou esse projecto contando com o 
accordo préviamente manifestado pelo minis
tro, commetteu erro palmar; pois devia vêr 
que tal accordo não seria opportunamente 
lançado sinão á conta. de conversa, desde q'ue 
o ministro em seu relatorio nada fixou a res;o;. 
peito, hesitante, perpelxo e fugindo á res
ponsabilidade. 

UM SR. DEPUTADO- Ogove'rno não faz ques · 
tão -deste projecto. 

0 SR. HENRIQUE DE CARVALHO-Eis O que la
mento porque em assumpto tão grave quizera. _ . 
ouvir a opinião do governo. No regimen pl'e" 
sidencial não compete ao parlamento a direc~ 
ção política e financeira, mafl ao governo. 

Sr. presidente, não sou contraria á idéa do 
Estado prestar o possível auxilio ás industr'ias, 
mas nunca pelo modo proposto, ruinoso para 
o Estado, ruinoso para as· industrias que se 
quer auxiliar, e que ataca de frente os direi
tos da communhão represeutá.da pela unaí:ü
midade dos contribuintes. Sou propenso ao 
proteccionismo, mas não a esse proteccionis
que -tem dado em resultado a ruína do con
sumidor, não a um proteccionismo que tem 
dado o terri_vel resultado da excessiva cares
tia de todos os generos. 

0 SR. ANTONIO AzEREDO- Devo declarar,. 
como signatario do substitutivo, que o elabo
ramos por inspiração propria e não do go
verno. 

0 SR. HENRIQUE DE CARVALHO- Folgo de 
ouvir esta declaração do nobre deputado por 
Matto Grosso, porque já havia attribuido 
a espírito opposicionista o aparte do nobre 
deputado por Pernai;IJ.buco. Sei a que desvios 
nos conduz o espírito opposicionista. Já passei 
por isto. 

Hoje, e emquanto a ordem e a 'tranquilli
dade não estiverem solidf!.mente est\Lbeleç:i
das, mantenho-me eín posição de quei;IJ. só 
deseja que a paz interna fructifique e nos 
conéeda a maior sor_nma de progresso. · 

Não vejo oppo~ição orgari.isada com um pro
gramma definido, mas agremiações motivadas 
por effeito da--politica dos estados, o que nãó 
me seduz; porque, não só no estado que tenho 
a honra de representar; o governo está ·entre
gue a um di<)tincto conterrap,eo mineiro, o Sr. 
Manoel Ignacio Belfort -Vieira~ como tambe)ll 
nesta _capitaJ, onde resido; um dos effeitos <la 
revolução de 23 de novembro foi livraN1ós da 
pessima,a~i~istr_:_ação. municipal, que e~á um 
insulto a ClVIhsacao e a moralidade publlca.· 

Entendo que a presente epocha é a tr~n~i-,: 
ção entre o período revolucionaria, que:·-co- . 
meçou em 15 de novembro de 1889, e o que 
é urgente que se estabeleça;: ·o período ··dà 
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consolidação da ordem e da tranquilidade. As
sim, não sou nem governista que apoia incon
dicionalmente todos os actos do governo, nem 
opposicionista que tudo censura ou reprova . . 

São. estas as considerações que me trouxe
r.am á tribuna. 

Votarei pelo projecto substitutivo si o illus
tre deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr . Alcin· 
do G:úanabara,_ cujo . notavel talento tanto e 
tão merecidamente tem impressionado .essa 
carnara, indicar de modo evidente: 1 •, quae.S 
~s· industrias que pedem auxilio; 2•, qual o 
Jtl_odo pratico de o tornar effectl VO. ( A poia-
dJS: ) . . 

Tenho concluído; terminou a hora e sinto
W..e fatigado. ( o orador e comprimentado pol· 

. ~ario$ Srs. deputados.) 
Fica. a discussão adiada :pela hora. 
·Passa-se á hora destinada ao expediente. 
O $R. I• SECRETARIO procede á leitura do 

seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio dos N egocios do Interior, de 20 

do corrente, em resposta ao desta camara 
n. lll de 18 do corrente, declarando que 
commnnicou ao governador de Goyaz a decisão 
desta camara sobre as eleições naquelle estado, 
pÇLra preenchimento de duas vagas, para as 
quaes foram eleitos os Drs. João Alves de 
Castro . e Urbano Coelho de Gouvêa. - In
teirada. 

Do mesmo ministerio, de igual data, en
viando o requerimento em que DD. Maria José 
Lapa de Mello, Francisca Carolina Lapa de 
Meilp e . Angelica Carolina Lapa . de Mello, 
:fi.l.bas do .finado corpJ.lel.reformado do exercito 
Jpsé . Claudio de Mello, pedem uma pen8ão . 
....,. A' coil).Jlljssão de fazenda. 

Do Ministerio dos Negocio.s da Justiça, de 19 
dO . corrente, enviando o projecto sobre a 
reorg(!.nisação da força policial, confeccionado 
pelo· commÇLndante da brigada policial.- A' 
commissão de orçamento. 

Do Ministerio dos Negocias da Marinlla, de 
igual data, enviando o requerimento em que 
os serventes da directoria de machinas do 

, Arsenal de Marinha desta capital solicitam 
augmento de vencilnentos.-A' commissão de 
orçamento. 

Actas eleitoraes de Carrego de S. Sebastião 
e S. Roque do Bom Retiro, Paracatú (du
plicata), S. Francisco (la secção), Villa de Pa
tós (2• secção), Uberaba (l• secção), Poços de 
Caldas (}".· e 3• secções), Prados ( I• e 3• sec-

çÕeS), Grio Mogol, Pouso Alegre (5•, 5a e 7• 
secções),Sant'Anna de Agua Bôa,Ponte Grande 
de Santa Luzia, Diamantina (la secção), São 
Gonçalo de Sa_flucahy (2• secção), Januaúa (l • 
e 2• secções), Nossa Senhora da Graça, Mo
cambo, Conceição da Vargem, Estrema (Grão 
Mogol), Mendanha. Retiro, Barreiros. Macha
dinbo (2a secção), S. Barb~ra das Canoas, M~- · 
ravilhas (8• secção), Cap1vary, Alto do Rio 
Doce (l• secção), da ultima eleição a que se 
procedeu no ~tado de Mina~ Gera~~. p.o dia 30 
de junho prOXImofindo.-A COmffilSSaO de pe· 
tições e poderes. · 

Requerimento da Companhia Mala Re.al de 
Paquetes a Vapor, pedindo pern~issão para.in· 
troduzir,medeante certas cond1çoes 45.000 "m· 
mig:rantes, da Hespanha, Portugal e ilh,as ad· 
jacentes e outros paiz.es da Euro:pa.-:- A com· 
missão de obras pubhcas e colomsaçao . 

0 SR. BAPTISTA DA MOTTA-Sr. presidente, 
era meu fito hontem na hora do expediente 
fazer á mesa a declaração que .passo a fazer, 
mas não a fiz porque motivos de saude me 
obrigaram a sallir desta casa antes . dessa 
hora. 

Peço a· V. Ex. que leve ao conhecimento 
da casa. quando houver .numero, que~ p9r 
motivos pessoaes, me exonero da comm1ssao 
de petição e poderes, da qual fazia parte. 

0 SR. PRESIDENTE-Será tomada em consi..:. 
deração a declaração. do nobre deputado. 

O SR. João LoPEs-Sr. presidente, a 
commissão nomeada para representar a Ca
mara dos Srs. Deputados na ceremonia da 
trasladação d,os gloriosos restos do general 
Osorio, da · igreja da Cruz dos Militares 
para o local onde se vae erigir um monu-
mento, cumpriu o seu dever. · 

O SR. PRESIDENTE designa para amanhã 
22 do corrente a seguinte ordem do dia : 

la parte (até ás 3 horas) - Votação das 
seguintes materias : 

do projecto n. 55, deste. anuo, autorizando 
a despeza, no exercicio corrente, da quantia 
de 486:215$ para acquisição e adaptação ·de 
um predio para o quartel do regimento de 
cavallaria da Brigada Policial, para diligen
cias policiaes e para varias obras no quartel · 
da rua dos Barbonos (3• discussão) ; 

do projecto n. 68, reduzindo a um só os 
quadros P.e officiaes creados pelo regulamento 
de 17 de janeiro de 1874 (art . . 232) e pelo 
decreto n. 8 de 21 de novembro de 1889, com 
a denominação de « Quadro extranm:ilerario» 
(2" discussão) ; 

do projecto n. 63 A, do Senado, autorizando 
o governo a conceder licença, por 1 O mezes, 
sem ordenado, ao bacharel Ernesto Rudge 
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da Silva Ramos, procurador secsional da Do projecto n. 21, deste anuo, isentando 
Republica no estado ele S: Paulo (discussão dos direitos de importação e expediente todo 
unica) ; o material e machinismo destinaclos á con-

2. discussão do projecto n. 58 A, ele 1892, strucção da Fabrica de Tecidos Paulista,. 
do Senado, alterando as disposições da lei na comarca de Olincla, estado de Pernam-
eleitoral n. 35 de 26 de janeiro de 1892; buco ; 

I• discussão do projecto n 77, de 1892, Do projecto n. 53, concedendo isenção de 
autorizando 0 governo a converter os juros direitos de importação, excepto o de «Expe
de 4 o 1 o , ouro, elas apolices da divida publica cliente», para os materiaes destinados á illu-. 
interna nos de 5"/o, papel, e a fazer as minação de Piracicaba, em S. Paulo, contra
operações de credito precisas para embolsar ctada por Luiz Vicente de Souza Queiroz. 
os possuidores de apolices que não aceitarem Discussão unica do projecto n. 27, de 1892, 
a conversão consolidar a divida íluctuante e autorizando o governo a conceder licença, por, 
supprir qualquer deficiencia de renda do seis mezes, ao Dr. Antonio dos Reis Araujo 
exercício corrente ; Góes, medico inspector da limpeza no I• dis-

3• discussão do projecto n. 43, deste anno, tricto da Capital Federal. 
autorizando a abertura do credito supple- 2• parte (ás 3 horas ou antes) - Continua
mentar necessario para pagamento do au- ção da 2• discussão do projecto n. 76, de 
gmento ele vencimentos aos telegraphistas 1892. reorganisando a policia no Districto Fe
de I •. 2• e 3• classes da Repartição Geral cleral e fixando a despeza a fazer com este 
elos Telegraphos, de conformidade com a lei serviço; 
n. 26 de 30 ele desembro ele 1891 ; Continuação da 2• discussão elo projecto 

Discussão unica do parecer n. 29 concedendo n. 42, deste anno, autorisando o governo a 
licença ao Sr. Deputado Aníbal-Falcão para emittir ate 100.000:000$ em apolices de 200$ 
tratar de sua saucle. a 1:000$ para emprestimos ás em prezas in-

za discussão do projecto n. 26, declarando dustriaes existentes na Republica; 
sem effeito os decretos de 8 e 26 de dezembro 3" discussão do projecto n. 22 B,approvando 
de 1890, que aposeútaram os Drs. Cincinato os actos do governo referentes aos acon
Pinto da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar tecimentos de lO de abril e constantes dos de
nos cargos de secretario e sub-secretario da eretos de lO e 12 do mesmo mez e concedendo 
Faculdade de Medicina da Bahia e reintegra- amnistia a todos os cidadãos detidos e dester
dos os mesmos funccionarios ; rados por força do decreto de 12 de abril do 

I a discussão do projecto n. 24, deste anuo, corrente anuo; 
determinando que o imposto do fumo só será 2• discussão do projecto n. 72, deste anuo, 
cobrado pela União, dos estados que não esti- fixando a força naval para o anuo de 1893; 
verem organizados; Discusoão unica do projécto n. 54, conce-

3• discussão elo projecto n. 29 A, de 1891 dendo a D. Henriqueta Carneiro de Mendonça 
(do Senado), determinando que o magistrado Faure, vi uva do Dr. Antiocho dos Santos 
que for aposentado em conformidade da Con- Faure, uma pensão mensal de 200$000; 
stituição e leis vigentes tem direito, desde Continuação da 2• discussão do projecto 
logo, á precepção dos vencimentos que lhe n. 28, reformando 0 plano geral do orça-
competirem ; menta da Republica e determinando o modo . 

1 a discussão do projecto n. 70, isentando de organisar as leis da receita e despéza 
dos direitos de importação e expediente todo o publicas; · 
material e machinismos destinados. á construc- 3' discussão do projecto n. 247 A, do Se- . 
ção ela fabrica de tecidos da Companhia· Ma- nado, creando uma escola de machinistas no 
nufactora Fluminense, situada em Nictheroy, estado do Pará; 
no estado elo Rio de Janeiro, e manda restituir 
os direitos porventura cobrados. 2• discussão do projecto n. 41, autorisando 

Continuação da 2" discussão do pro.~ecto 11 . o governo a conceder á Companhia Fabril In-
86, deste anuo, fixando a despeza do Ministerio dustrial e Constructora os mesmos ia vares 
da Justiça e Negocias Interiores. concedidos á Companhia lhdustrial de Cal e 

Marmores de Carandahy, hoje Companhia 
2" discussão dos seguintes projectos: Progresso Industrial de Carandahy; 
Do projecto n. 59, concedendo á Campa- 1" discussão do projecto n. 38 A, deste 

nhia Piscatoria Sul-Americana os favores elo anuo, autorisa,ndo o governo a despender a 
art. 3°, §§ 2" e 3" do regulamento mandado quantia de 250:000$com a, acquisição de um 
observar por decreto n. 8338 de 17. dedezem- predio onde funccione o Tribunal do Jury 
bro de 1881; desta capital; 
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.2'> discussão do projecto n. 4 A, do Semi.do, 
de 1892, dando direito aos secretarias da 
Côrte de Appellação e do Tribunal Civil e 
Criminal da Capital Federal a perceber custas, 
quando tra,bálharêm como escrivães ; 

1• discussão do projecto n. 71, de 189"3, 
:iSen~do de direitOs de importação os ma.
teriaes específicos necessarios para a con
str~cçã.o e inst.a.llação do Collegio Americano 
de Taubatê, no estado de S. Paulo, e de pro-
priedade de J. L. Kenedy; .. · 

ia discussão do projecto n . 69, de 189'2. 
autorisa.ndo o governo a conceder a José 
Augusto Vieir:~. e outro, a construcção, uso e 
goso, durante 30 annos, de uma estrada. de 
ferro . de Sapopernba á illla do Governador, 
mede:~.nte certos fu v ores ; 

Do projecto n. 231, D;laondando reverter em 
favor de D. Carolina Angelica. de Andrade 
Vasconcellos a parte do meio soldo da. pa.ten~ 
ae seu fállecido pae o tenente-coronel Joaquim 
José de Andrade Vasconcellos, que competia~ 
sua fallecida. mãe. 

Levanta-se a sessão á.s 4 horas e 30 minuto1 
da tarde. • 

51• SESSÃO EM 22 DE JULUO DE 1892 

P1'csidcncia dos Srs . Viotti (2• ~icc-prcoicle111el 
c Bc1'nardino de Cam2JOo 

Discussão unica dos seguintes projectos : Ao meio-dia procede-se á clla.madt~, <i qual 
N. 62, concedendo a D. Thereza: Florentina respondem os Srs. Viotti, Antonio A.z?redo, 

Athayde Junior, Paula. Guimarães, ~rios 
de Cantalice, irmã. do cap"tão de fra..,ooata. Fra.n- campos, Ucb.õa Rodrigues, Indio do" BraziL 
cisco Fla.viano de Ganta.lice, morto no na.utra- cantão, Pedro Chermont. Matta. Bacellar, Au· 
giq do couraçado Solimüe$, uma. pensão equi- gusto Montenegro, Costa. Rodrigues, Caseruirt 
valente ao .meio soldo. da.quella patente, se- Junior. Rodrigues Fernandes, Henriciue de 
gúndo a ta.bella. actua.I ; carvalho, Anfrisio Fia.lho, Nogueira Parona-

N. · 60, transrerindo para Maria. Eurídice guá, Nelson, Pires Ferreira, Ma.rtinllo Rodri· 
de. Araujo Neves a. pensão de 21$700 mensaes, gues, Be.zerdl, João Lopes, Frederico Borg~ 
que. percebia sua. fallecida. mãi, Carolina Leo. Jose Bevilaqua., Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
poldina. de.Araujo Neves; Àlminio Aflbnso, Amorim Garcia, Epitacin, 

N. 244; do anno passado, elevando a. ~ Pedro .Aril.erico, Couto Carta.xo, Sá. Andrade, 
vv • ., Tolenti.Jio de carvalho, Gonçalves Ferreira, 

mensaes a. pensão de 7$500 que, independente Jose Mariano, Joaquim Pernambuco, Juvencio 
de meio soldo, percebe D. Joseplla. Mattos l Ba 
Pinto de castilho; de Aguia.r, :\-ndrê ~vaJcapti, Ra.:ym~< o !I' 

de.i.ra, Anmbal Fi:\lca.o, Joao de S1queu-o.., Joao 
N. :?53, autorizando o governo a mandar Vieira, Luiz de Andrade, Espirito ~to,. 

-pagar o ·meio soldo vencido e por vence1· a Theophilo dos Santos, Oiticica, Correa. d< 
D. Mar ia Jonl!uina. de Albuquerque, viuva .AraUjO, Euclid.e~ Malta, IYo d? Pr· .. u.lo_, Oli
do cá.pitã.o Laurindo José d• Silveira; D. Rita veir-4 Valladão, LeandrQ Mac1el, Febsbe'!D 
de Ca.ssia. Soares, \'iuva do capitão João An· Freire Paulo Argollo, Tosta, Zama., Garoa 
tonio SoareS, e D. Isabel Ho!Im.a.nn, mãi do Pires,' Ma.rcolino Moura, Severino !'ieifa, 
alferes Henrique Hotrmann ; santos Pereira, Milton, Francisco Sod.re, Dy_o-

N. 61, revertendo a D. Herundina Mar ia. nisio Cerqueira., Leovigildo Filgueiras, Bar~ 
ferreira. qJ.valeanti o meio soldo. e pensão que de S. Marcos, Sebastião Landulpho, HoraCil 
percebia sua mãe D. Virgin.ia. Zenandes Fer- Costa, Novaes ii:Iello, Fonseca. e SiJ.~a.,. F~n
reira, vilfva. do major do exercito Pedro seca. Hermes.. Urbano ~a.~ndes, Olivelll 
.Affonso Ferreira· Pinto, Joaqwm Breves, Vll"gllto Pessoa, Fran· 

· . ' . ça Carvalho, LuiZ Murat, Baptista da J.:rotla, 
.. Do }lrojecto n. 6~, concedendo licen ·- ·Fróes da Cruz,Alcíndo Guanabara, Erico Cf.e-
um. a.nD.?, sem vencunentos, ao p_r. Seba.stiao lho, Sampaio Ferraz, Furquim Wer!leck, 
J?se. Spmola. de Athayde, med1co do exer- Thomaz Delftno, AntonioOlyntho, Badaro, ~· 

. Cito • • · ci1ico Masca-renhas, Gabriel de Magalhaes, 
· . Do. ·:Parecer n. 145, resoivendo sobre a peti- Leonel Filho, Ch~n-a.s Lo bato, Alexandre S!o
ção de Joa.qtiím. Alves Ferreira da Gama e sua ckler, Francisco Veiga., Fet•reira Br~n~: 
D).ulh_er •. rec?nhecendo a íncompete_!lcia doPo· Dutra. Nica.cio, Mano~ Fulgencio, Ar.z.sooe.< 
der· LegtSia.tívo para fa'ler. nomeaçoes; Maia, ca.rlos das Chagas, ~.$ta Ma.cbado, 
. po jirojacto n . 237, de 1891, relevando a Domingos Porto, Palleta, Ferreu··a. Pn~,,JG\B 
p~cripçãQ do tempo decorrido, desd~ 14 de Luiz, Bernardino ue campos, FranciSCO G~ 
dezeinl:irode IS69a28 de a!tosto de 1877, a. D. cerio Cesa.rio Motta Junior, Moraes J:;arros. 
C, ' · li · L· · · d · · p Lope; Chaves, Car valb.a.l, Angelo Pin!Je;~ 

aro. na. mza. e Oliveira Peratra. into, })ara Mui.'sa, Alfredo Ellis. Moreira da. Silva, JnliO 
· o ftm "d:e poder. receber o meio soldo corre- de Mesqu· ita, · Brazilio dos santos, I<'leurY 
: sponclente áquelle .tempo ; 
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curado, Leopoldo de Bulhões, Alves de Cas- Vem :i. mesa. ê lido, apoiado e entra con
tro, Urbano Gouvêa., Caetano de Albuquer- junctamente em discussão o seguinte substi
que, Bellarmino de Mendonça, Marciano de tutivo: 
Ma.,"a1hães, Ferna.ndo Simas, Schmidt, Pe
reiro. da Costa., Alcides Lima., Cassia.no do 
N<>scimenio e Demetrio Ribeiro. 

E•nenda ao projecto 11. 26 

Abre-se a sessão. Art. 1•. Fica o governo autori.~o a. consi-
derar com todos os vencim~ntos, de accordo 

Deixam de comparecer com ca.usa vartici- com a tabella vigente a aposentadoria dos Drs . 
. Jl.'ld!t os Srs. João de Avellar, .Justimano de Cincinato Pinto da Silva.,e Thomaz de Aquino 
Se~, José Avelino. Miguel castro, Retumba, Gaspn.t•, secretario e stth-sccretãrio da. Fa.cul

. Meil"J. de Vasconcellos, Pontes de Mir(l.nda., dad!:l de Medicina da Bahia. 
Augusto de Freitas, Sea.bra, Arthur Rios, Art. 2 •. Süo t'evog-J.d<tS as disposições em 
:Nilo Peça.nha, Manhães BarrC!to. Viria:t.o de contt-al'iO • 

. Medeil.'os, Jacques Ourique, Ma.yrink, .Jesuíno 
de Allmquerqtw, Ma.tt.'1 :Machado, Lamounier, Sal:ts <hts ses>úes, '!'.!. tle ,iullto del89"2. -
Jlrll.l'O Botelho, Gonçalves ~(laves, Ameríco ])yo~isio Cerzueí''(l . 
Luz. Corrêa. Rabello, Gonca. ves Ri\ffiOS. Do~ Ni1lguem pedindo " palavra, e succes:siva
min.!!OS Rocho., Ferreira Rabello, Atlolpho mente encermda a discussi'io dos arts. 1 o e 
Gordo, Ca,rlos Ga1·cia, Almeida Nogueira, Ru- 2• do project.o n. 26. _ . 
biií.o .1unior, Edua.rdoGoncalves, Lam•o ~litllet• , E' a.Jmunciad<\ a. 1• discm:siio do pt'OJ~cto n. 
Lacerdtt Coutinho e Menna furreto. 2-!, deste anuo, determina.nuo que o imposto 

Deixam ele comparecer sem causa. os Sl'S. do fumo só sel'it col)l'tulo pela UnEo, dos esta.
~" e Silva, Pereira. Lyl'<l., Belhwmino ca.-c- dos que nito esei;·ercm organisados. 
neiro, PI'isco Paraiso, ViUa Viçosa.. Cyrillo de Vem á mes:1., ó lido. <tpoiado c entt·a con· 
Lemos, Alberto Brandão, Lopes Trovão. Vi· junctamente em discussão o segUinte 
nbaes, Figueiredo, João Pinheiro. Jacob Ü<\ 
Paixão. Costa Senna, Montei1·o da SilYa, 1i:w
tinlw Prado, Domingos de Moraes, Pa.ullno 
Carlos, Costa .Junior, Cincina.to Bra.ga., Victo
lino Monteiro, Julio de .Castilhos, Bot·ges rle 
:'riedeiros, Assis Brazil, Thomaz Flores, Ho
mero Baptista, Ro~ha Osorio e Fernando 
á.bbott. . 

E' licla. e sem debate approvada n. acta da 
~~o antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Requerimentv 

Requeit'O que o projecto n :24 volte á. .eom:
missão de constltuiçiío pai"cl. que, reuntda. a 
do rrc:amento, oífe1·eç,am á camara solw;ão 
definitiva sobre o assnmpto. · 

Sala da sessões, 22 de julllo de 1892. -
Alcimlo Guanabara. 

Nin..,.uem pedindo a pa.hl.Vl'3.. ~ encerrada a. 
diseus~o adinda. a votuç:üo do pl'OJecto n. 24. 

E' :~.nnnnciada a. 3• discussiio do projecto 
1\. 2\1 A, de 1891 tdo Senado), determinando 
que o magistr .. do t)Ue ior aposentado em con~ 
lormidr1de da Constituiç:ão e leis vigentes tem 

O SR. P.aESIDE)!TE- ~o. h~vendo numero direito, d~e logo, ü. perce~.ão dos venci
para._ se votar as :roa.teru1.s mdtcadas na ordem mentos que Ule competirem. . 
do dia, passa-se ét Veem i mesa, siio lidas, a.po1atl.as e entram 

COlljuncta.mente em discussão a. seguinte 
emenda.: 

Ao projecto n. 29 A 
lllSCUSSÃ.O UNICA DO P ARECER N. 29, CONCE

DEl\'DO LICE!>ÇA. AO Sft. lJEPú'TADO At'\~'IDAL 
FALCÃO PARA. TR,\T.<\R DE SUA SAUDE 

Art. 3.• Nenlmm magistrado será. ~P'Jsen
tad.ó sem que attinj(l, 30 annos de se~vrç-o p~

·Nínguem pedindo a. pa.lav'ra, ê euceri'a.da a .blico, sal>o invalidez p:ovada em mspecçao 
discussão e adiada a -votação. de sa.ude. . . 'b' 

• . ' - . Art 4 o NiLo perderá o diretto a dis,:oru 1-
E,}.nnuncta.d.a a 2• d!s~us:u._o do Pl'?Ject~ lid.ade 0 ' magi~tr<W.o que recusi).l' nomeação 

n. -o declarando sem efferto _os decreto:s de l:í pllra. a magistratura dos ese -dos, depois de 
e 26 de d~e~br~ dt? 1890, ~ue a.P?sen~ra.m orn-anisados, Sttlvo tl. nomea~iio no estado em 
os. D~·s Cmcma.to Pmto da Silva. e flloma;z de qu~ entlto servira e em comarca equiv<tlente 
Aqumo Gaspar nos cargos de secr~~zo e a que deixou 0 ultimo exercicio. ·-
sub-secretario da. Faculc:!Me de Me<hcma da - _ . 
Ba.hia e reint~grados os mesmos runcciona- Sa.l.a. das sessoes, 2'?. de lunho de 1892.-
rios. • ]Mo iie Sigueú·a. 

Ca.mara V. IU 
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Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão e a.d.iada a. vo~.ão. 

CQnserve-se a veroo para. premios a. lent.es 
que compuzerem obras de utilidade pan 0 
ensino, de accordo com a. proposta tlo ro
verno.- Santos Pereira.-Pau!a GilillHll'!!~. 

Ao 1wojccto n. 80 

Entra. em 12 di~cussão, que e sem debate 
encerrada, :ficmdo adiada a votação, o pro
jecto n. 70, isentando dos direitos de Impor
tação e expediente todo o material e machi
nismos destinados a construcção da fabrica de 
tecidos da. Companhia. Ma.nufa.ctora 1.-'lumi
nense, situada em }litherO}', no estado do Rio CQuservem-se as verbas destinada."' }XIra 
de Ja.neiro, e mand~ restituir os direitos, por- inve;;tigações scientificas e viagens do lei\T.t.l 
ventura cobrados. 

Cnntinua.~.ão da. 2~ discussão do projecto ao estr-.>.ngeiro, de accoruo com a propost.'l do 
n. 36. de8te anno, fixando a despeza. do Mi- governo. _ . 
nisterio õa .Justiç:t. e Negocios Interiores, para Sala ,l:\s s~ssc.;e;;, 22 de .l~lho de IS~~--
o exercicio 1Jel893. ' Santos PCl'Cil'tt. -Pa~cla G1.mna?'l7C~. 

Veem á. mesa, são llda.s, apoiadas e enviadas Ao artigo n, 24 (escola. de Min:l.S) : 
ti commis.st1o M seguintes Em vez de ll3:6G(}.:;OOO-diga.-se: l t>!litf~ 

-supprími<Ja. a dedllc~ão correspondente i 
contribuição prestada pelo estmlo de ~I inll..<-

s. R. Sala das sessões, 2! de julho tle 1~. 
Arldt~-co ao Ol'r,amento da lnstl'UCÇ<io c ela -Francisco Veign. 

T~tstiça Niuguem pedindo a pa.lavra, é encc!'r;ula ~ 
tliscuss.'lo do art. 1 n e a\lio.dn. a. votac:~i o. 

Fica. o Poder Executivo autm·L~do: 
I·. a restabelecer o Int .. rna to do Gymna.sio 

Naciona.l, revendo o regulamentQ · que vigo
ra:va. quando foi ex.tincto, de modo que. mo
clificado o plano de ensino, torne-se esse mais 
efficaz; 

2°, a dar nova organi.sn.-;ií.o a força policial 
da. Capital. Federal, nos limit~ do orçamento 
votado· 

3•. à equiparar os 'i'encimentos dos medlcos 
da Brigada Policial aos que percebem os do 
exercito. 

Sn.la das sessões, 22 de julho de 189'2. 
]f. VaUadtio,- P il·es Fen·cira. 

.. 1o pM}r:c to n. 8d 

Ao art. I• n. 46- Auxilio concedido á es
cola. domestica de Nossa Senhora do Amparo 
em Pet_ropolis, em vez de 5:000$-diga-se
lO:O<l<Y.;OOQ. 
- Sala das sessões, 22 de ,julho de 1892.-Al

cinrJo Guanczbara.- E1·ico Coelho. - Urbano 
Maroondes.-Olioeira Pilzto.-Virgilio Pessoa. 
-Joczg~till~ BreD~s.-F1·ança Cana!ho. 

Ao pl'•'ljecto n. 86 

Entra.m succe,-,-sivamente em di~u:>.~io. que e sem debate encerr(l.da. ftc:1ndo atliatl:l a 
votação, os demais artigos do JL'o,iccto n. 80. 

E' annunciada a 2·' discussuo tio prnj~r.IJJ 
n. 59, concedendo á Compu.nhia. Pi~c:1\nrin 
Sul-Arnel'ica os fa•orcs do :trt. 3• ~ 2' e ~ · 
do regttlamento mandado observar pelo ~c
ereto n. 8338-de 17 de dezembro de 1881. 

O Sa. PRESIDENTE-Está em di':>Ctmão o 
art. 1 o do projecto. 

os .... Oit.icica -Sr. pr.:sidcntG,lll 
I• discussão deste p~ecto suscitou-se (j\l~tiJ 
relativamente aos favores qua são conc'llidl'i 
a esta. companhia; não quero de modo algtrn 
isentar as companhias d& c~rtos fa.-ore> Qlll 
são tmxilios que merecem as empr,za.s iudlli· 
triaes. Entretanto, julgo que aqui se euvo[· 
vem concessões que não competem ao Pod!l' 
Legigla.tivo da. União e outras que são ab~ 
lumente iuacceitaveis. 

Diz o decreto n. 8338, de 17 d9 dezembro 
de 1881, nos§§ 2• e 3• d(l art. 3· . 

§ 2. • Concessão de marinhas e terreno; pu
blicos nas ilhas e costas d~ terra tirme pa.nt ' 
fUndaç i o das feitorias. . . 

Diz () decr.,to - fe itorias - .e o proJeCtO 
substitue por - companhia~. 

§ 3.• Is::nçiio por 10 ate 20 a!!nOS: !' de 
Art. 20. Ficam considerados lentes substi- direitos de importação tlos mater1aes ind~~n· 

tufos das faculdades lle medicina os ex-ad- saveisao serviço das compcmhia.<. . , 
,juntos que passaram a. preparadores e os V. Ex. comprehende que esta. disp~lç~o 
adjuntos actuaes que não foram contempla.- e m\tito lato. . O anno passado, na com1J\IS~'10 
dos na. ultima reforma., e distribuídos pelas de r;~.z~nda, exigimos dl) diversas compan~t~'li! 
cadeiras ou secções, segundo as lta.bilitações uma listo. dos objecto3 d('stinados ao sor>J5:ü5 
])l'O'Io-acla.s em concursos anteriores.- Santos dasfa.brica.s dos quaes dw ia. ser conce(M\ 
Percira.-Paula Guimm·aes, 1 a. isenção de impostos. 
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,uem disto o projecto L<:enta de impostos o tla. companhia e ía.m1Jem isen~o para o se\1 
Jllaterbll necessario pal':l. o se1·1Jiço da compa- pessoal dos serriços do exercito. a.rma.da, 
nM<' durante 20 annos. Esta. uisposiç.ão en- guarda nacional e todos os ma.is servi~ilS 
.-ol•e uma. amplitude enorme que vae pr~iu- milita.Loes, e ainda. mais isen~rlAl de impostos, 
nicar a.os cotres publicas, podendo dar motivo i.senç{i.o ele direitClS de consumo, pftra todos os 
a fl'audes. desde que as compa.nhias podem im- praparados de suu, 1àbdca, a Ca.mara h a. de 
portar tudo quando quizerem rom isenção de concordar que isto e nem rotús, nem men~ 
impostos, sob <> pretexto de que é material <lo que collocar e~a companhia na sitnaÇ"d:o de 
de;'tina.do ao servi~·O das compa,lloias. uma. corporação lll'ivilegiada dentro do Es-

Si !'e isentassem (le impostQS apenas os ob- t:l.do, ulem ue mat:1r os :pequenos inclustriaes 
jeetos nec~rios po.ra os maclünismos neces- ua. pest:<\, porctue não llie poderã<> fazer con· 
~arlos á mont..1gem das litbricas, entendo que currencio. 08 pequenos pescaúol'es, aqueUes 
a di:;posic:ão n.incla e muito u.mpl::l. e prejutli- que vivem uo l\lct·o do seu peno._"' traoolho e 
dai uo Thesouro ; quanto rnai.s reierindo·se que não teem capit&les par:t competir com o 
~s5õt tli~posiç:lo às comuanhh~s sem lmita.~ão grnmle desenvol\·imE)nio que l> companhia Dl'l· 

1!c l':l.\'Ol' con<!l!c!ido. tura.lmcnte vae dat· ús suas opcrnções. 
tr· § •)O (l~)· E' o. I'll.zti.o po1· que, St·. pt·~sidmre. me op-

ll. 0 .- v • • . _ ponho ao ]>I'Oj~tl) qu~ c~tà em dlscu~o. 
" isr:nçiLO dos (ltre1tos tl" e~qJOt•t.·u:a.o c dos Si a illustr:J.Jio. commis"w tle far.emla qlm.er 

tlc CC)Il:'tllmo do -peixe s:Ul:,'lldo ou secco .• I!U.e (1\l~ 0 pt•o.iecto volte. o~tl",\ WL :\ . rom~~'? 
fill' pt'>'C:tdo e prepa.rntlo pelns ''"'ffiJmUhlaS · » par-:t reduzi l-o no.: hmtte>: do acceLrovel, 1sto e 

\'. Ex. ~ê ctue aqui se tt·atu. dt.. ~1ma c~nc~· para. conceder a essa cornpu.nll ia. L~ll;çi'io de 
~O l!lle nuo e 1la l10S$1~ COID}>ei.cncw. ; nos nao dil•eit0:5 de importação para OS ffiilotertaes 1la 
podemos conCI!der isent;ão de impostos de ex.- fabrica que pretende m<>ntar, não terei dll· 
p<lrta<;:to; o imposto pez•tence aos estados, como v ida em propor um<• emenda a este respeito 
a Camo.ro. sa.be. . e dar-lhe·ltei o meu voto, mesmo porque estou 

Demais, vo.e estabelecer-se um m2nopoho dh;posto a conceder tae? fa\'oz·es a todas a.s 
oonwa os p~qoenos pescntl<>r~s qu~ nao p~ll~· companhias q\le o~ pedtrem. . . 
r;1o competir com a ~o'!lpan!ua. chetade prtVt· Mas, nas condir,'Oes em <tl:le está o proJec~, 
legios. Isentar dos dirmtos de consum~ t odo o collocamlo-se e:Jta. companh1a como cl~sse um· 
peixe ap::mha~o_ 1:e'as c:o.mJXmhías_, ser-~ coilo- ca e privilegiada, não posso dat· a mmlm, :l.ll· 
~al·a. em condt~wes es}lec1aeo 1le "anl.aJlem so· nuencio. ao projecto. · 
IJre os_pequ~nos pescado.!'es,os homens do PO'"!J· Vem Í\ mesa, é lido e entra. conjunct:l.mente 
que v~\·em da e~ploracuo da. pesco. e q?e nd~ em dise:ul<são o se!:ruinte 
:po<lerao competir com o gr~n~e ca:p1ta.l a · o 
oompanhia.. Vellamos pelos dll'e1tos do llOVO, 
não concedendl) semelhante fiwor. Rcgucrimento 

Dizem os ns. 3 e 4 do § 3° elo regulamento 
que concede os 1'a.vores: 

<-'3• do rec-ruta.mento :para. o exerci lo e do ser· 
1"i{'O da guo.rcla nacional a todos os indivi1IUOS 
ntilmeute empregados 110 trat~o das compa-
nhiiiS ; . 

4' do recrutamento para. a marinlla em 
tempo de -paz aos \li tos individuos e, ainda!lm 
tempo de guerra, aos patreesdas embarcaçoes, 
aos moços ou aprendizes menores de 18 ann03 

' e aos mestres ou directores dos trabalhes nas 
feitorias:> 

Esta isent;".ão, Sr. presidente, colloca. o ~e~
soal das companhias como -pma. classse p1·~ Vl· 
legiada. ·dentro do pa.iz e sel'á uma !:andem~, 
sob a. quá.l se a.brigarlo os indivi_?.uos ~u,e qm· 
zerem fugir ao onus a que estão suJeitos os 
outro;; cidadãos, como o recrutamento, os ser· 
vi~s da. guarda. nacional, do exercito e da 
m<>.rinha. 

Si a commiSSão sollicítasse IJa.ra essa. 
compa.nÍlia. apenas )senção dos direitos _(le 
imllortação para os ma.teria.es necessa.r1os 
á montagem das fabricas. não negar!~ o 
meu yoto ; mas para. todos os serv1ços 

Requeiro qlle o projecto n. 59 volte i ccrn
missã.o de iazenda. 

Sala das sessC:es, 22 de julho de 189-Z.
Leite Oiticica. 

Nin,.,.uem mais pedindo a palavra. e encer· 
rada: discus&1o do art. r o. . - • 

Entram successivamente em d1scussao que l;l 
sem deba.te encerr:ula. ficando adiada. a. vota· 
ção, os arts. 2' e 3" do projecto n. 59. 

E' tt.nnunciada. a 2• discussão dq p~ojecto 
n. 21, tleste ao no. isent.\ndo dos di~·e1tos de 
importação e expediente toclo o matemtl e ~a
chinismo destinados a (:onstrucç.ii.o da Fa~rlc:L 
de Tecidcs Paulista., na. comarca lle Oimda, 
estado de Pernambuco. 

Entro em discussã<5 o art. 1•. 
o SR. OmC!CA-Vou mand-ar á. .mesa uma 

emenda. estendendo os 1a.vores c?ncedidos a 
esta compu.nl1ia. a c?ropa.nl~1a CotonuJ, A,lagoa
na e bem US$im a. Fabr1m de Cbapeos de 
Maceió. 

Já ha na c;~mara petições dest~ls emprezas 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 10:47- Página 5 de 21 

.(60 Sessão em 22 de Julho de 1892 

com documentos que estão na. commissão de 
fazenda.. 

Veem <i ~e..•a.,são lid~s e entr;tm conjuncta
mente em dtscus&l.o as seguintes eme!ldt\i.i 

Emenda M 1wojecto a, 2t 

--
0 SR. PREIDE~"TE-Esíã esgotada a. )• parte 

da ordem do dia.. Não h:wendo a.inda nntl\l:ro 
para. _se proceder a Yotac;;ã.o das ma terias, an. 
11UllC10 a 

SEGUNDA PARTE DA ORDE).! DO D1.-\. 

.. . • . • . C_?ntil11Hl(,{í.O tia 2' ~liSCllS...::ão do :projeclo 
Igua,e:· fa>o~es <\ companlna. Cotonw ,t/ag~a- n. 16. de 1802, l'eorg:~.nts.mdo a policia do !fu. 

na c a fn.brtca de chapeo:< que pretende tricto Feder;.tl e fixt1.ndo a despe1.a a fmet 
montar em 1\i:tceià o cidad:io Quintas ~f:ti:t. 1 com e'i'b :set' \'Í('O. 
n:t fúrma dos requcl'imcntos j:i. a.prcsentados 1 Ningucm podíntlo o pal:.rr·ro., é ent-errada a 
nn. Cama.ra. discns~iio do art . 1". 

~'llla d~~ ~e$srl(·s., 2'!.dc julho tl~~ 18~2.- 1 . Enti·:un ~ucce~.~immcnte ern discusS~io. q«! 
Lcttc c O:IICICCI,-},otf,·rgo de il. l'(l' I,!O.-l!ltclr'- ~ l~ :sem t.h•batc !'lléerr:vla. ficando auiadn a \'(1. 

dcs .lfetlta. t:.\C;:io: l1t< dcmai~ :wti;ros Llo projecto n. iC. 

Ao p1·oj~c1o H . :21 

Igual fM·m· ;i Compa.nhia de Cimento Br:'L
zile.ir<?, no estado t!:t. Pa.mhyba, para a.lguns 
ma.cluuismo5 que faltn.m ú. lhbric.\ de Tit'iry. 

Sttla. das :;e<:..::ões. 2::?. de .i ulho de 1 892 . -
Se! .t1mlmdc. -Co•tlo CartaJ:o .- C. do "Yasci-
1llento .- P!ew·y Cttra~lo .-Co#a Rod;·ifJ!I::;s.
.t1adrc' Cavalcanti. 

Additi'O? no lXti'CCCi' a. 21 

E' anmmciatla :t <'.<llltínuar:Jo da 2' 11isc1JS. 
~ão r.lo pro.itdo n.42. dest~ anno. <lUtOl'i$and~ 
o :;ovcrno i1 cmitt.i1' <'-W lOO.OOO:t)(~ em 
a.pr:rlice:; de 200$ <1. I :000~ p::t.mempt·~tilríO> a, 
cm'[)l'C7;ts indu:;:tria.esexist entes n"' Rc:pulJlic:~. 

Continúa à di:scussiío do art. 1•. 

O Sr. Frededco Bor~e;o-D~ 
quo h::win. se insc:ripto para. 1alla.r sobr-e o :m. 
2' tleste .projeeto em 2' discussão. m:JS eomü 
a.ca.b<t de vel' p~h\ leitm·a do Dim·io. Offi· 
cial de hoje. que a 2' di~ussü:o do art. 2' . 
havht tido logar homem, desí5te da 11alamt. 

Pretendia, especialmente, trata1· d;~ UJate
ria que se occupa.va. o art. 2·· e como niw llie 
foi po5$Íl'el isto, visto como 110ntem, só mniin 
tarde elle foi :posto em discussão. agua.rdl\ a 

Igu::~.l fu.vor seja concedido aos materi~ :~· discus,-ão para. manifest.1.~-se so!lre esta 
destinados á. contrucção do edi!icio da. Bolsa importante materia.. . 
no estado do Pru:à. ' Nin~uem mais pedin\lo a palavra., e en-

cerrada a discussão do al't. 1" e adiad~1 aio-
Sala das sessões, 19 de jul!1o de 1892.- ta<;ão. . 

Ma.!~a Ba.ceUar.-Ca;1!,7o. - Indi!:i do [l;·a;il.- Entram succés~ivamellte em di5cUSõãO, qu~ 
A. Momenegro .-Pellro CheY.nont. e sem debate ení:errada. os demais ardgil5<ID 

Ninguem mais pedindo <t P<tlaYTa, c enccr- projecto n. 42. . 
rà.da a. discussão do art. 1", e sem debate e E' arumnc:iad~ a. 3' discussão do pt'Oje!:iü 
encerrada. a. do art. 2. o n. 22- B, appro>ando os actos do governo 1~ 

E' a.nnunciada. a 2• discussão do project:) reu~ aos acontecimentos de 10 de a.bri_l ~ 
n. 53, conc~endo insençã.o de olire\tos de ilu- constanteS dos decretos de 10 e 12 do m~ 
portaçã.o, exrepto 0 de «Expediente». pam os· ~ez~ com >oro en~ se~o.ra.do •. concedemlo am: 
m.ateriaes destinados á illumina~.lo de Pira.- mst1a a todos os c1dadaos detJdos ~ destmadtl! 

· cicaba, em S. Paulo, contract:l.da. por Luiz Vi- por força do decr-eto de IZ de abrll do corrente 
rente de Souza Queiroz anno. 
· . · · . · · · · . · . _ ~ inguem :pedindo a. pa.Ia 'ITil, é eucerrilda a 

· . · :Entram snccess1va.mentn em dJsc~ssao, que discussão e adiada a vota.\:ãO. 
··.e s~m debate encerrad:l.,· tica.ndo ~dtada a YO- Ent1-a em 3• di$cUSsií.o o pt'Ojecto n. 'iZ, 
_c.ta.ção dos · arts · 1•, 2• e 3• do prolecto n. 53. deste anno, fixando á. força. na.val:p'&ta o ;illlto 

.... . , ..,....u .. em: discuSsão! unica., que e sem de· de 1893. · 
;~~~~~~~~~ 1icando addiada. a. vota~ão do 
~ 1~2. antorisando o !W;er-

. por seis mezes. aCI Dr. 
. Arau.io GQes, medi.ct'l in:.--pe
do L n districto da. Capital Fe-

OS!.· . C:a.nt:t.o- SI'. presidente. ~o 
Yenho á tribuna. ~m o tim de entra1• em mt 
n uciosa anal~'se e de:en.,.ol ver longa. discll>~ 
sobre o projecto de fixa.ç:ão da forç'a na•Jl. 
mesmo porque não me acho habilitado pat' 
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js;o, pela-razão de 9ue ainda n:to tive o pr:t
zer 1le ler o relatono elo Sr ministro ila ma
rinlm, o qnal ce1't<lmente muito concol'l'erú. 
pcrt\ orientar a discus>ão. pelo mC'nos <)1\(l.nto 
;t mim, porque esse rel,u.orio devo traze1· 
~mnd~ luzes para. u enmara, por i,_'>o 1111 0 t:l 
org-,,rusado por um <.los nHus d;~:·.incr:o~ olli
dn.es da marizllKI. (rtpoiadu:;), a cmem está con-
fin.d<t ;J, pasta da marinha. • 

0 SR. BARiCJ DE S. IIIARCOS - 0 rclatoril) do 
Sr. ministto rh marinl1:1. n:to cst;'t ].JI'OJnptC> 
por motivo justificado. qual o de lt• r est;ulo 
docutc S. Ex. 15 (!i:ts. 

O Sa. PmEs l''E:RRErR.,\. - QuMi que não é 
pet'ln:.tnentc ; todos os cursos estão se refor
lD<1.núo. 

9 SR . C.~:-.-r.i:o-Si a crea.ção de uma ca· 
·~cu"l.t em_um estabelecimento de instrucç-ão 
!e~lút·J~ n:to tem o camctet• ele pet•manencia. 
IMI.l se-1 o que ~<Ü't permt\Ucnte. · 

q ~r.. Pums Fm~nEmA - E' cread~ como 
m~10 tle oz·gm1is:u- o ~ct•vi\'0. 

. O Sn. CA~r.i.o- C1-eio IJUC ningucm de lJO;t 
I(! cO li tcslat•a. ~ uc a. <:t-ea~·ã., tlc uma. c;HlE'Íl't\ 
nn. Esc1•l:\ :\a,\':tl s<~i:t 1tmõl.ll1<'Ciida. ;I c cu:ractcr 
JXH'Illam·nl.t'. rio lll(.'l<tnn lllOO•li!lll' 1.•. rle. C:lm· 
ctet: pcz:ruam·utc:.L uut.mdis; :u~ir;:i.o que mand;t 
(·Xt!ll;.'1tn' : ~ o1t•l:·ít~t de pllysic:t dn i!IOIJO e de 
lll(!IJ!t1•Pltl(!l '~- : ". t•s(:t 111t1 m Ji~pu~i\'õ'in que, a. 
IIWt l l't•t·. nau JMII.lu l1JI! tínuar :\ lil7.et• ]lat•tc 
d t) lll<':<tlll), 

D '"•: t:ham~r o. :tlt')nt;'io o_l:l Cl:ll:\r:t r~'\1':1.0 
l•l'"<'l!oii/JJI'IJf.c• 'I'!IJ !llltm~tlm - ·nt' tl•r·à o s~
l~rdo, o qual .i:'t t"11! d~d-• •nemplos de man
oJm· c[c~ l.i tC· o !' d8 pt'QICCfi.J,; l'Chtti\'OS :lS lei:< :lll· 
uu .s d!~w·~i<.ú.'• 'ltw uiio cle,·em c nem po
olem ~ct· COIII L~Illplaol,,:;; ne.o;~as leis. 

1 :~1 Sr.. Dr;;rr:r-tlli)-E mesmo a camn,m jít 
feí'. L·$ü com rclat;âtJ a um projecto a.qui ap
pl'or;ldo. 

O :-1t. C,\:\T.Ão- Não <'í'ton :l('(·nsnrulo o ~t· . 
ministro da Jn~rínha. pois l'Cc01t lro'r,1.> :t l ':.tll:<:o 
qut. tem demorado c:<.•e l1~latol'k•: r-~tnn dnnolo 
~imPute a 1~1ziio put· <1ue u;'io 111(' j ul;:n h:lllili
tado ~ enír:11· ne;,ta. di>:r·u~ão, como ali:'~"' me 
jul;;m·ia. si j;t iJvcs;;;e obtido o~ csd:u'l'dmcnln~ 
preciros, constantes do relatol'io <lo Sr. m i 11 is
tro. o qual. r epito, poilet·i:~ t . zc·t· ;;m.no!o·~ 
luze:: para est.< di~cu,.-s;1 c l , ,-isto ~amo. ~t.'lill<J 
o act.ua.l Sr. mini;:tro du. m:u·inh:t nn1 ,_1,; 
mais dístinctos officí:w~ tl:t no8;<;t. a.t'tn<tola.J~t• io) 
seu tale1~to, illustr:~r;ão c ,]eclic:v:iio :10 IJ ue 
drz rcspetto aos sern<;os ole sua ~_m_·pm·a,·:ill. 
pela Sllll. pratir~. sem dnYida cle,·c tr-r di.:Yio.l:L· 
menie apreciado as necessidn.<lc:-.- da :ornwr!;l, 
e proposto as medid:t,.~ que julg-:•~sc c-onve-
niente . O Sn. C,\;-;r.\o -Por·t.a.nto, se e;tc }lrojecto 

Yenho apenas fazer Iií,"CÍI'ilS consiolernçí.ics fur po.•a o Scn ;do com ~~s1:; •lisposições, pro
sobr-e 1.\ m:meira. pot·que estú Ol"J;J.Iliíiudo 0 v:welmente uiío s~ra app:o•·ado na sua inte
pi·o_jecto. V. Ex. e a camara ll~c,;·ém re<.·OI·- g-m c tcro de vdt•r ;i camar':l., IJUe niio terà 
dar-se de que não lm muito tempo roi ,1.pro:- reme~lio si não approTr.tr o procedimento da.· 
~nto.Ja. pelo _illustre depnt<tdo pela Bahi:t tJUCtla casr.t do padamento. manda-ndo desta
o Sr. Arthur Rios uma imlicaç-üo. sobre a car csta.s e outras dispot-i~~s que nã.o são 
qua.l a meza. deu P<1.recer favomYel e s~:ndo prnpria:1~ente r elativas ;i. tix:t~ão da fcrça. oo.
submettida ã deli!Jerac;:ão da camura. rstt :t vai pat'lt o í'ut\II'O exerci cio. 
appro>ou . E na. indi<.-:tr;"o propunha que nas O Sa. PIRES FERREmA-Dest..e modo nii.o 
leis a.nnu:r.es não IO&.'Cm incluidas di;:po~ i- ndia:rla:no, e:s trabalhns. 
~-õe; de camcter permanent-e. nr·m t;tmbem a. 0 S:a. C.\Nl'Ã.o-Si não andamos ligeiro, 
creaçiio ou extin~·1o de emprego;;; e que es~o q ocixc-w o nobre deputado dt: si mesmo que 
me(lidas de\'Ía.m ser tomadas em p1·ojectos ês· '.1CU 0 ti9u \'Oto á in-;icacão d!\ Sr. Artlmr Rios 
p::cia.es. para d?pDis. no caso de import.al'cm n. t1ual eu combati; e a c•mara deve rewr
de.~)l<lZa.s, strem votadas as verba.;; necessar-ias úar-se de que eu, n-raças ·i pequena pratica 
~~'ll. occorr:er a_ essa_.s de.>~zas_. _E,n creta~<o que tenho de t•egcclo., parÍa.mentare.•, fi; ver 

· \~)O no :proJ~to mclunlas dl~postçoe~ ~J_ue _:_n- que (L oombatia, porque previa que oecasli:írs 
ten11.mente ~no de_ enc_ontro a ess:1 l~li!C.l<;<tO, l1<werb em qtle nos achar-i:1mos em diillcul
e, :t?_Or consequencm,vao de enrpnti:o a delibe· tlí\des. 
raçao c1ue a camar:• tomou. E :tSSLlll, IJOl' ex-

. emplo, que eu wjo no. pro.:ect...' a . ~eguinte I O ~R- PmEs Firn.f!UtA.- V. E:x:. s:tbe se eu 
ilisposição, mandando primc~ramente. cr~J.' votel a favo1·? Vote1 contra. 
na E~c?Ja Nãv:~ Um<L cade1ra espec1al de O SR. CA~'TIO - Entiio perdoe-me o nobre 
elec_tr1~1dade: (Le) _ . depumdo se votou contra. 

Cr
Ja ve, _porta~to, a. ~1mara, ~~e 0 Pl'0J_ecto o SP... P.mES FERREIRA ...- Gosto sempre de 

. ea u~a. nova. cade1rt1. es~clal na Escola sco-uü· os consell1os dos mais velhos. 
~a.val, crea. Ull! emprego no.-o, o que ~':1-e de " · _ .. · . . . _ 
encontro;\ del-llerru;ão que n. camara J•t to- O SR •. C:\.'-"''AO - Combatl _e_ssa mdica.çao 
mou, de que em leis annuas não podem ser porqu2, a v1sta. da. ~uc~ pratt~ que tenho 
creados nem extincto.s empre!.'DS de caracter nesta. c:a&'l. (m"io- a1Jotculo$i• prevt,\ que occa.
permanente. - siões se apresentariam em que ha.via.mce de 
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luctar com difficuldades, reconhecendo de um Iprojecto de ibrça. naval uma dis1ms· -
!ado a. .u:!íencia de uma medíd~ e d~ o11tro _a caracter permanente porque a, isto se ~~·~~de 
Il!l~OSS!~tlidade de ':O!al-a, e nao se! se, fellZ delibera.çã.o tomada pela. Camara. ppoo~ 
ou mfelizmente, ~mto depressa apre;;entou-se O projecto ainda contem outras disposiçiie 
uma dessas occastoes que e a act\ml. de ca!a.cdter .:permanente, entre as quaes est.in 

O SR. BA.RÃODE S. 11IAn.cos- No ent:'\nto, o creac:w e escolas de aprendizes milrinhelro· 
Sr. deputa,do Art1mr Rios foi ouvido na in· em drversns estados. ' 
ctnsão dessas matel'ias. O Sn.. ~IR~ FERREIRA -Medidas que rli. 

O Sn.. CAXTÃo- Estou comrencido, Sr. zem respeito a organisação da fot•t;a na.'·~t 
presidente, de que estas medidas consb~ntes . O SR. CA:XTÃo-Dizem respeitou, or!!anisa( 
Llo ~1rojecto de _força naval são de utilidade e d:t for{,~a _na vai, mas não pode~ se1':' t()mad~~ 

· tahez de necess1dade. n~ste prq1ecto, mas em um pl'OJecto especial. 
O Sn. Pm.o:s FERREIRA - Util e urgente. ~ao combato as medi elas, o que com\Ja.to e a 

íormula. 
O Sn. CAXTÃO - De utilidade e urg-encia, 

accrescenta um dos illu;;tres membros da com
missão. Reconlteço que são de utilid<Ule, porque 
os membros da commissão deviam ter a.pre
ciado o seu effeito e nã.o se aballml)ariam a 
a.,presental·a no projecto se não reconltece~sem 
esslt utilidade ( Apo!~dn.~) ; mas nus não po
demos ,·otal-as, estamos impossibilitados da. 
realizar esses melhoramentos }lropostos pela 
illustrada commissão de marinlta e guerr:a. 

0 SR. BARÃO DE S. MARCOS - V. Ex. pro-
porão. · · 

O SR. CA.:STÃo - Não costumo formular 
emendas a IJl'Ojecto algum, adduzo as min11as 
observaç.ões a respeito e entrego-as á commis
são respecti>a que, si entender que merecem 
algum conceito. as ncceitará, sinão ll-S (les
prezara! 

O nobre deputado deve mandar uma. enienda 
e siuão o :fizer terei necessidade de votar con
tra o projecto. Cumpre· providenciar de ac
cordo com o que est<"t resobido ~la camara, 
não incluindo neste~ projectos de leis annuas 
as disposições de caracter permanente e muito 
menos a creação e extincção de em prezas. 

0 SR. BARA.O DE S. MARCOs-Já declarei a 
V. Ex· que o Sr . .Arthur Rios, que foi o au
tor da indicar-Jo a que V . Ex. se refere, foi 
ouvido sobre o projecto e entendeu que estas 
disposições deYhm ser nelle inclui das. 

O SR. P:uu:s F.ER.REffi.A.-Isto e muito im
-portante. O Sr. Arthur Rios foi o autor da 
indicaçoão, é de parecer que taes disposições 
sejam incluídas no projecto. 

O Sa. CA.:.'o"TAo-Por maior que seja. o m
peito que me mereça o Sr. Artlmr Rios, não 
posso me subordinar a essa sua opinião. 

Era preciso que os mustres membros da 
coromissão de marinha e guerra. me conven" 
cessem de que a creaçüo de cadeiras da. escol<\ 
naval não e medida permanente incluida na 
indica<ji.o apresentaüa :pelo Sr. A:rthm· Rios e 
approvada :pela Camant, eu votaria. o projecto 
redigido como está. ; mas emquanto não o fi
-zerem entendo que nã.o se póde incluir no 

0 SR. BARÃO DE S. MARCOS- Niio v;tle a 
pena. 

_O Sa. CA1->TÃo- Não Yale a peua ~ Ent~a 
nao tome a Camara mais deliberação ah1ma. 
d~sde que ~ que se delibem ho.íc n~anl1ã 
na.o rem mars valor. Isto, perdôe-me n nobre 
deputado que lbe dign, não é serio. Si V .Ex. 
apresentar um projecto especial, póde conL·u 
com o meu voto, mas na. lei de forç;\ nM:1l 
me parecê que não devem ser incluíd.as e~lal 
me(lidas. 

0 SR. FERREIRA PIRES - A com missão en· 
tendeu quedevia.m ser incluídas porque.dizam 
respeito á organisação da força nav;tl. 

O SR. CA:-.'TÃo-Nínguem contest..'t que es~'\S 
medidas tenham utiUdade, o que se contesta 
·é a maneira por que a commissão ~s apresen
tou; devia ter apresentado em projecto e::pe
cia.l ou então devia :làz.er OJm que a Camo.rn 
derogasse o que vot.on anteriormente, tenda 
por base a indicaç.ilo rlo Sr. Arthur Rios. 1nas 
emquanto não o fizer,.jnlgo que não pollin. este 
prQjecto conter taes clisposições. Do mesmo 
modo o projecto crea tres escolas de machi· 
nistas, de pilotagem, na Bahia, em Pernnm· 
buco e no Pará e a construcção l.l.e uma mor
tona. no estado de Matto Grosso. 

Então não são medidas esbs de caractet 
permanente 1 E, sendo inconte::tavelmente 
medidas de caracter permanente, como e que 
a commissão incluiu no projecto de uma. 1e1 
annua ~ 

Já disse, e repito, que -voto pela crear,Jo 
destas escol(I.S, mas quero que venha a proposf2. 
pelos meios competentes e não como 1ez • 
commissão. V. E:x:. sa.be, Sr. presidente. qu:e 
esta na casa o projecto vindo do Senado. c~ 
ando uma escola de mac1ünistas no Par1t, 
infélizmente, não sei porque, tem sido clad.o 
.:para. ordem. (lo dia em lagar tal, que não 
tem sido JlOSsi:vel discutil-o. 

E;;t<> medida não e uma medida de "'t>ngler 
ria, mas é reclamada pelas necessidades d?5 
estados do norte e principalmente do Par~. 
Marttnhão, e Amazonas. 
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v. Ex. me per~ítirá. Sr. :presidente, que 1 jecto, creio que te1·mimwà a actu;tl ses.~, 
Ievttnte uma que1xa contra '' mesa pelo !acto como terminou a do anuo ~':lado sem a 
de ter retardado a discussão deste projecto, camar<t tel-a tomado em consideraÇão. !'l.l.l
illcluindo·o na ordem do dia em um loga1· em tanuo· assim atk certo ponto ~i. considera!!ão 
que não se torna possi:vel <liscutil-o. De modo que deve ter par;L com o Senado, de onde velo 
queaquella. :parte da Re_publica,quctem sido a o projeeto e onde ibi unanimemente appro
mtli~ descurada- desde o tempo do lm~rio ~ va.do. 
que cont!núa a sel-o na. Republi~-a. continum·ti. 1\•o n.rt. 1" dos wlditivos ela commissfl:o 
:J.llcar sem n. realis~'~":iio <lesta m~::düla, que mantla-~c removet· p:l.l'a log-J.r con-veniente o 
muito vem contrilJUir niio so para o seu des- nrsen1tl de marinha da Bahia, sem onus pa1•a. 
envolvimento, como para o desenvolvimento u Estado. 
1le outros estados do no1•te, como Mar<tllhilo, 
Ceard. etc, e a.te pal'll. toda. a Republiro. 

A camn.ra. sa.be. e a.té e escusado recotlltt.r. 
que lln. falta. de pra.ticant..os de mn.chinisl<LS, 
ft\\!.1. lle ta.l ordem que o ministro da. ma.riuhil. 
ui~ensou 1l0 tempo de emba.r<;ue OS pr-.ltica.n
tes<le macbinisto.s par:l- poderem ser pl-omo
Yittos, attendendo a. falta de pr<ttie<tntes paro. 
exercer estea logn.res, e reconhecendo que a 
~ltt de macltinistas,que existe nesta. capital, 
é insul'.ficiente para. dar pessoal deste geuero 
p:trt~ a armada e muito p1·incipalmente p\ , 
as necessidades da na vegaçito mercante qn ... 
muito setem deren-volvidoem toei<.'\ tt R~pubUC3>, 
e oohretudo no Pará, como mostmrei quando 
se trn.ta.r da discussão do projecto creando lá 
unm escola de macltinistas. 

Mas, ~r. pre . .'udeute, si reconheço esta;neces
Fidllde da escoh\ de ma.chinistú. no Pará, em
bom ven'ha. ell.-'l. consignada no prQjecto de 
força no, vai, não posso dar o meu voto _porque 
seri11, conc.)rrer indirectamen te para nao ren.
lis-u;-üo da cre?.ção dest.'t escola; pela r<l.Zão (le 
~ue o :projecto, como está, indo pttr<\ o Senado, 
la sera destacada. esta. d~sição e ficará. re
tardada a. crea.ção dessa escola. . 

Por isto a.,"Ua.rdo, pa.r.t. quando se trnta;r 
da di'lCUssão do projecto que veiu do Senado, 
projecto que jã. devia ter ~ido decidido por 
esta. Cama.ra,não só em relação á importancia. 
~lo <~umpto, como mesmo par~ corre.:ponder 
a tlttfe• encia que o Senll-d.o tem sempre mos
_imuo para com esta C:imarct. 

V. Ex. note que os projecoos que vão do. 
camnra para o Senado, ali são logo dados IJU.ra 
ordem do dia e discutidos immedia.tamente. 

Entretanto que aqui ha projectos e eilte e 
um delles que teem sido demorados e nãoteem 
sido apresentados ..• 

O S.R. 1'iDIO no BRAzn.-E note V Ex. que 
este }lrojecto jâ. veio o t\llno pa..."Sado do se
·nudo. 

O SR. CANTÃo-. • • e teem sido dn.dos para. 
ordem do dia, atk depois de projectos que se 
\'Cfcrem a interesses particulares, q u~ndo este 
\! urn projecto de interesse geral, pro.1ecto que 
>eb desde o ánno .passado do Senado e que 
d~>ia. ter $ido resolvido logo nos primeiros 
dias de sessão. (.!poi!!dos.) . 

Entretanto. no andar em qtz2 vae este pro-

A que C"<ita\lo se refere o additivo: ao es
tltdo úa B:~hüt ou á União ? 

0 Slt. BA.n..\o DE S. }L\RCos-Evidente
mente â. União; o estado d;J.. Bahia nii.o tem 
arsenal de marinha. 

O SR. CA:sTXo-Si é it União que se l'efere 
o adtlitivo, então a. tlísposiçiio es\.á. um pouco 
a.mbi~<t. Devia tHzer: sem omts po.uJ. a Uai<iD 
porq_ue <L lei deve set" clara, Jlão !leve te; 
termos que, na prMica, tr-u,gam ambiguidade 
di.dl.cultu,ndo a execução dw;leis. 

0 Stt. ~ARÃO DE S. MARCOs-No tempo dn 
monarclna, cllamava-se E8tado ao que hoje se 
chama. União. 

O SR. CA:\'TÃ0-1\fas h~je se chama União ... 
0 SR. BAn..i.o DE S MAR.cos-E a. crea.ção 

desse arsenal út\ta de 1519, com a denomina
(lltO ele 1·eaes ar.r.ct:e>1s. 

o SR. DI0:1\1S10 CERQVEIR,\.-lsso e engano 
de V. Ex. 

O SR.. BARÃo DE S. MARcos-Xão senhor; 
tenllo a certer.a.. 

O Sn. Dro:-.J:'SIO CERQUEIR..-1..-Em 1519 qnasi 
nã.o havia. gente na Bahia. 

0 Sn.. B.mlo DE S. MARCOS-Perdão; tenho 
a certeza. do facto. O arsenal foi fundado em 
1519. 

O SR. CAJ.\'Tio-Desde que o a.dditivo diz; que 
seja. o arsenal de marính:l. da. .Bahla l'l:movtdo 
po.ra. loga.r conven'- nte sem onus pa.1·a. o es
tado, entende-se que refere-se ao estado da. 
B:l.b ia ; e si este é o intuito da. disposição. eila 
e desuecessaria., porq_ue o a.rsenal de marin!Jtl, 
ela. Bahia e um ~-tabelecimento federa.!, cujas 
despezas correm pelos cofres da. União e não 
pelos do estado. 

Proponho, portanto, esta pequena reetift
caç~o : onde diz-est<1do-diga-se-t'niuo. 

Sr . . presidente, são estas as pequenas ob
serva~~ que tenho a fazer soLre o pro.iecto 
que se discute.; a coromiss:'i,o de marinha. e 
gllet'l'S. <!.'te as tome na. oonsidet·açii.o que 
merecerem. 

Cumpro o meu ·dever, chamando a sua at
t.en~.ão e a da cama.ra. para o que. aca.IJo de 
dizer. (llft1ito bem; m>.~iw bem.) 
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(O s.,.. Berilrtrrlino de Campos, oGcu'pa a C!%

cleira de presidente) 
O SR.· PRESIDENTE-Havendo numero, ele

claro interrom:pida a. discus1ão do projecto 
n. 72, ate à. ~Ollclusã.o da vota_cão das mate
rias, cu,ias discussões foram lwntem e hoje 
encerradas. 

Votação do pro.jecto 11. 55, deste anno, au
torisando a despe7..a, no exercicio corrente, da. 
q_uantia de 486:215$ para. a.cquisiç.ão e ad
a.ptaç:ão de um predio para o quartel do r egi
mento de ca>allaria da bt•iguda policial, pn.ro 
diligencias policiaes e para varias obr:lS no 

· quar tel da r ua dos Ba.l·üonos . . 
São successivamente IJO~tas a. votos e re.iei

tadas as duas emendas offerecido.s pelo Sr. 
Espirit.o Santo, e pelos Srs. Hermes da Fon
seca. e outros, ao projecto n. 55, dest.eanno. 

Em seguida é :posto a votos e 01pprova.do 
. em 3" discussão o seguinte 

l'll.OIECTO N, 55-1892 

O Congresso Nacion.~t dooret<l. : 
Art. J . • Fica. o Poder Executivo autorü;a-

: do adispender no exercício corrente aq\lan
tia. de quatrocentos e oitenta e seis ccmtos du
zenfus e quinze mil reis ( 486:215$) ·sendo 
275:000~ com acquisição e ada-ptação de um 
predio que sir va para. qua.rtel do regimento 
de cavalla.ria da. brigada policial ; 200:000$, 
com a rubrica- Dili9e r~ cif.!S policiaes- e 

.11:215$ com o encanamento eobras uecessa.
ri.a.s para o escoamento das aguas pluviaes 
no quartel da. l'Ua dos Barbo::10s. 

Art. 2.• Ficam revogadas a.s disposiç.ões em 
contrario. 

O SR.. P!uSIDE!\'TE-0 projecto Yae ser en· 
vio.do à. commis&1o de reda.cção . 

0 SR. MORAES BARROS (pela Ol·dcmj-Tendo 
sido approfado, sem emendas, o }lrojecto 
n. 55, requeiro dispensa da. impressão para a 
z.oedacção do mesmo projecto. · 

Consultada., a Camara concede a dispensa 
pedida.. 

Votação do projecto n. 68. reduzindo a um 
só os quadros de offi.ciaes cread.os :pelo re,.,rru
Iameuto de 17 de janeiro de 1884 (art. 222) e 
pelo decretou. 8 de2l de novembro de 1889, 
com a. denominação de« Quadro extranume-
ra.rio » . ( 2• \li~cussão). . 
· .São successivamente postos a. vot.os eappro· 
_:~9s os ~uintes artigos do :projecto n. 68 
:·desté armo. •· 
~ : '. Art. L• quadros de omciaes creados pelo 
r:~mentoiie li de janeiro de 1874 ( a.rt. 
'{?.32)~-p~lo decreto n. 8. de 21 de novembro 
~t!~;·~l~; Jl~d~e a da.ta. da publi~ da. 
~p~~-.let; :redUZJ.dos a. um so com a deno-
i!:C .. ~~.;~~~~->·;··- ~:: ·. 

m.inaçiio de -Quadro Extra.numera.rio- e a 
elle :perteneer-J. o: 

1" Os lentes, os ~>Uhstitutos e os }Jrofessore 
das escolas milibwes que tenham adquit•ido 
em t:les cargos direit? á Yitalícidade ; 

2" Os n.rregimentados, membros do Con
gresso Nnciono.l, que tenham de exercer 0 
mandato por tempo superior a dous :~.nnos 
assim como os de fJmtlquer corpo ou arnnque 
exercerem cargo;; feder;<es ou estadoae> aOOQ. 
luG.-tmente inconttx\ti.-eis com o ser•i~.o do 
Ministerio d:t Guerra; 

3" Os a.rrcgimcutados que, na falt.l. <lbW!nta 
de officiae.> dos corpos es:peciaes, exercer21n 
nos ~t<•belecimentos militares empregos crea
dos pelos respecti..,.os regulamentos. 

§ L• Ces..o.a.ila :.\causa. que houver dei.erllli
nado a. t ronsrerencia para o quadro extrn.num
erario, o official revertera. immedio.tameote 
ao quadro ordinario, onde occupa.rã. o lo!!ür 
que lhe c)m.petit· por sua ant iguidade . -

§ 2.• E' permit tido ao governo fazer. desde 
j á, de um par:< outt·o quadro, as transferen
cias recla.madas pelas exigencias do sen-iQJ 

§3:• Os otllcíaes do quadro extra.numemri~ 
conccorret•<i.o ~o1u os de 8eus corpos ou atroas 
para o preemlumento d~ vagas Que se derem, 
o?servando-se os 11receltos da leg·isla~ão em 
v1gor. 

Art . 2." Fica revogado o art. IG da lEi 
n. 39 A de 30 de .janeir·o de 1892. na parte r~
la.tint aos r~quisitos para. o a.ccesso dos offi. 
ciaes do cxet•cito. sub;;istindo a este respeito 
a. c.lisposiç~1o do art. li do decreto n. l S.'i 1 de 
7 de fevereiro de 1891. 
A~t. 3." Rcv<Y.;am-82 as disposiçõés em con

trarto . 
E'~ o projecto assim approvudo em 2• dis

cu:3:>uo, :.uloptado para passar a. 3• di5Cns..~o. 
Vof..'\~fto uo projecto n. 6-3 A ( do Senado ). 

autori?.;utd() o governo a. conceder licen~-a. por 
dez mezes, sem ordenado, a.o b:l.charel Et'lle;t~ 
Rudgc da Si!nl. n. .... mos, procurador seccional 
da J.!epub!ica., no estado de . S. Paulo. ( dis· 
cussao umca ) • 

E' posto a. votos e approvado o seguinte: 

PROJEC'I'O N. 63 A- 1892 

O Gongresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Pod~r Executivo autorisado ~ 

conceder ao bacha.rel Ernesto Rudge da Silnt 
~amos, procurador seooional da Republic:o na 
estado de S. Paulo, dez mezes de licenç:.t, sem 
ordenado, afim de katar de su a. saude onde 
lhe convier. 
À~. 2• Revogam-se as disposições em con-

trarto. . _ · 
O Sa. PR.ESIDEl\'1$ - O projecto que ae:11Jt. 

de ser n.pprov!Wo, voo ser enviado a. sa.nc~Jo. 
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Votação do projecto n. 58 A, de 1892 (do 
Senado), alterando as disposiç\Ões da lei elei
toral n. 35 de 26 de janeiro de 1892.) 2" dis
cusBão). 

São successivamente postos a votos e appro
vados os seguintes artigos elo projecto nu
mero 58 A: 

Art. 1. o Fica elevado a tres o numero de 
supplentes de que tra.ta b art. 3° da lei n. 35 
de 26 ele janeiro de 1892. 

Art. 2. o O primeiro <tlistamento eleitoral 
será iniciado, independente de reguhtmento, 
no dia 5 de outubro do corrente anuo, nos 
estados que ainda não o tiverem feito. 

§ 1. o A revisão do alistamento serit · feita 
no ultimo anno cl<1 legislatura. 

§ 2." A pt'imeira revisão serit iniciadà a 5 
de abril de 1896, ultimo anno da segunda le
gislatura. 

Art. 3. o Revogttm -se as disposições em 
contrario. 

E' tambem posta. a votm a seguinte emenda 
adcliti va do Sr. Costa Machado, ofi'erecidn. na. 
sessão de 21 do corrente. 

Emenda para ser collocacht onde convier ao 
projecto n. 58 A. 

Nas eleições í'edentes, alem das assigna.
turas dos .eleitores no livro proprio, assigtm
rão, tambem, em papel separado, os seus 
nomes, com abertura e encerramento dos 
membros da mesa; sendo esse papel com as 
actas de installaçã.o da mesa e eleição remet
tido á Camara verificadora da respectiva 
eleição. 

São successi vamente postos a votos e rejei
tados os addittivos otferecidos na sessão de 21 
doco.rrente, wlo Sr. Martinho Rodrigues. 

E' o projecto, assim emendado, approva:do 
em 2" discussão e adaptado para a 3' clis
cussã.o e enviado á respectiva com missão. 

Votação elo projecto n. 77 ele 1892, autori
sando o governo a. converter os juros de 4°/o, 
o mo, das a.polices da di vida publica interna 
nos de 5 o 1 o· papel, e a fazer as operaç·.ões ele 
credito precisas para. embolsar os possuido
res de apolices que não aceitarem a conversão; 
consolidar a di vida fiuctuante e. supprir qual
quer deficiencia ele renda do exercício .cor
rente ( 1 a discussão ) . 

E' posto a votos e adaptado para passar á 
2' discussão o seguinte 

PROJEOTO N, 77 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorísado: 
§ 1,0 A converter os juros de 4°/0 , ouro, 

elas apolices da divida publica interna, emit
tida.s em virtude do clecl'eto n. 823 A, de 6 
üe outubro de 1890, nos juros de 5o 1 o, papel, 
que serão pagos semestralmente. 

Cttmt.ll'a V. I! I 

§ 2. o A realisar, dentro ou fora do paiz, as 
operações ele credito que fbrem precisas pa.ra.: 
a ) embolsar em moeda corrente e pelo valor 
nominal das apolices. os respectivos possui
dores que não aceitarem a conversão; b ) con
solidar a divida fiuctuante; c) supprir qual
quer deficiencia ela renda do exercia cor-
rente. . 

Art.2. 0 Revogados as disposição em con
trario. 

0 SR. MORAES BARROS ( pela 01'dem) re
quer dispensc1 de intm·sticio para. o projecto 
entrar amanhã. em 2" discussão. 

Consultada, a Camara. não concede a. dis
pensa pedida. 

Votação do projecto n. 43, deste anno, au
torisa.ndo a abertura do credito supplementar' 
necessario para pagamento do augmento de 
vencimentos aos telegraphistas de la, 2" e 3" 
classes da Repartição Geral dos Telegraphos, 
de conformidade com a. lei n. 26, de 30 de de
zembro ele 1891 ( 3" discussão ) . 

E' posto a votos e a.pprovado em 3" clis
cussã.o o seguinte projecto: 

N. 43 

O Congresso Na.ciona.l decreta: 
Art. 1.° Fica o governo autorisado a abrir 

desde já credito supplementar necessario para 
occorrer ás despezas com o pagamento de 
augmento de vencimentos a que teem direito 
os telegraphistas de 1 a, 2" e 3a classes da: 
Repartição Geral dos Telegraphos,. de confor
midade com a lei n. 26, de 30 de dezembro de 
1891. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

E' o projecto assim approvado em 3" dis
cussão, enviado á commissão de redacção. 

O SR. JosE: MERIANO(pela orclem)-requer 
dispensa de impressão da. redacção elo pro
jecto n. 43 .. 

Consultada, a Ca.mara concede a dispensa 
pedida. · . 

E' posto a votos e approvado (em discusscio 
unica) o parecer n. 29 deste anno, conce
clençlo licença ao Sr. deputado Annibal Falcão 
para ausentar-se desta capital para tratar ele 
sua saude. · 

Votação projecto n. 26, declarando sem ef
feito os decretos ele 8 e 26 de dezembro ele 
1890, que aposentaram os Drs. Cincinato 
Pinto da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar 
nos cargos de secretario e sub-secretario da 
Faculdade de Medicina da Bahia e rbinte
grados os mesmos funccionarios. 

0 SI~. DIDNYSIO CERQUEIRA(pela ordem)-l'e
qllel' prefel'encia na votação para o substi· 
tutivo que apresentou a esse projecto. 

5J 
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Consultada, a Camara consede a preferen
cia pedi da . 
~· Em seguida são successivamente postos a 
votos e rejeitados os artigos do substitutivo do 
project o n. 26, offerecido pelo Sr. Dionysio 
Cerqueira. 

Posto a votos, e tambem rejeitado o pro
jecto n. 26, deste anno, declarando sem effeito 
os decretos ele 8 e 26 de dezembro de 1890, 
que aposentaram os Drs. Cincinato Pinto da 
Silva e Thomaz de Aquino Gaspar, etc. 

)3;' posto votos e ápprovaclo o requerimento 
offerecido ria sessão de hoje. pelo Sr. Alcindo 
Gtlanabara, por occàsião ela la discussão do 
projectâ n. · 24, deste ani1o, determinando que 
o imposto do fumo só será cobrado pela União, 
dos estados que não estiverem organisados 

0 SR PRESIDENTE - Em virtude de delibe· 
ração da Camara, o projecto n. 24, deste 
anno, vae enviado ao estudo das commissões, 
reunidas, . de constituição, legislação, de 
justiça e de orçamento, afim de que estas re
solvam definitivament0 o assumpto a que 
elle se refere. , 

Votação do projecto n. 29 A, do Senado, 
de 1892, determinando que o magistrado que 
for aposentado em conformidade da Constitui· 
ção e leis vigentes tem direito, desde logo, á 
percepção dos vencimentos que lhe competi
rem. (3" discussão.) 

O Sr. João de Siqueira (pela 
ordeni) requer que se consulte á camara sobre 
si consente que o projecto volte á commissão, 
vi~to que na terceira discussão foram apresen
tadas emendas que julga de importancia. 

0 SR. PRESIDENTE-Não posso acceitar o 
requerimento do nobre deputado, porque é 
anti-regimental; 

Nenhum inagistrado será aposentado sem 
que attinja ;30 annos de serviço publico, salvo 
invalidez provada em inspecção de saude. 

.E' posta a votos e re.ieitada a emenda addi
tiva do Sr. João de Siqueira, tambem offere
cida na sessão de hoje, relativa á perda do 
direito de disponibilidade do magistrado. 

E' o projecto approvado em 3• discussão, 
assim emendado, enviado a commissão de re
dação 

Votação do projecto n. 70, isentando elos 
direitos de importação e expediente todo o ma
terial e machinismos destinados á construcção 
da fabrica de tecidos da Companhia. Ma
nufactora Fluminense, situada em Nycthe
roy, no estado elo Rio de Janeiro, e manda 
restituir os direitos porventura cobrados. (l• 
discussão.) 

E' adaptado para passar á 2" discussão o 
seguinte : 

PROJECTO N. 70 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. J o Ficam isentos de direitos de impor~ 

tação e expediente todo o material e machi
nismo importado para a construcção da fa
brica de tecidos da «Companhia Mamtfactora 
Fluminense» estabelacida em Nyctheroy, es
tado do Rio Janeiro, restituindo-se os di
reitos porventura cobrados. 

Art. 2° Revogam-se as disposições em con
trario . 

E' anunciada a votação do projecto n. 
86, deste anuo, fixando a despeza do Mi
nisterio da Justiga e Negocios Interi
ores, para o exercicio de 1893. (2" dis
cussão.) 

E' posto a votos e approvado 
são o seguinte 

em 3• discus- ' O SR. MoRAES BARROS ( pela ordem )-Pa
rece que está encerrada a discussão .... 

PROJECTO N. 29 A (DO SE~ADO) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O magistrado que for aposentado 

em conformidade ela Constituição e leis vigen
tes tem direito, desde logo, á percepção dos 
vencimentos que lhe competirem, mostrando
se quites com a Fazenda Nacional quanto ao 
ultimo Jogar que exercia, salvo o direito ela 
mesma Fazenda por qualquer falta, porven
tura havida relativamente aos impostos não 
prescri ptos aos lagares ·anteriores. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

E' posta a votos e approvada a seguinte 
emenda additiva do Sr. João de Siqueira, offe
recida na sessão de hoje: 

0 SR PRESIDENTE-Sem o que não poria a 
votos o projecto. 

' 0 SR. MORAES BARROS-Mas é exactamente 
contra o facto de V. Ex. pôr á votos o proje
cto que tenho a honra de reclamar. 

Foram apresentadas muitas emendas; não 
,se póde votar o projecto sem as emendas e 
essas emendas não pódem ser votadas sem 
que sobre ellas seja ouvida a commissão de 
orçamento. (ApJJoiarlos.) 

Parece-me que,neste sentido, tem cabimento 
o art. 127 que diz que tanto na 2" como na 3a 
discussão de qualquer projecto as emendas 
aos artigos additivos creando ou augmentando 
despeza, ou diminuindo a receita publica, não 
poderão ser admittidas ao debate e á votação 
sem prévio parecer da respectiva commissão. 

Portanto estas emendas não podem ser 
submettidas á votação,semj que sejam apre· 
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eiadas pela comllllssa.o de orçamento. e e 
neste sentido que faço o meu requerimento . 

0 SR. PRESIDENTE- Não me achava na 
casa. quando se discutia. este orçamento, não 
live conhecimento das emendas e não me 
~clla va presente quando foi encerrada a dís· 
cussiio. 

dico ins~tor da limpeza no 1• districto da 
capital Federal, seis mezes de llcença, com o 
respectivo ordenado, para tratar de sua sa.ude 
onde lhe convier, em prorogaç.ão de outra 
de igual tempo, que lhe foi concedida.. 

Art. z.n Revogam-se a.s di$posições em eon
trario. 

O requerimento do nobre deput.ade é regi-
mental e deve ser acceito pela. me..~ Fica, SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DfA 
portanto, adiada a votação do projecto n. 86, 
ileste anno, atk que a commi.~o respectiva. 
JG po.recer sobt·e t\S emendas que foramapre- Vota;:.ãodo projecto n. 76, de 1892, reorga.-
sent.adas ao mesmo projecto. nisa.ndo a policia do Districto Federal e tix.an· 

E' posto a votos e o.pprova.do 0 requeri- do a despeza a fazer com este serviço. (2' dis
mento do Sr. Oitícicn. apresentado na se:S&io cussão) 
de llo]e. pedindo pam voltar á oomm.issão de São succes:>ivamente postos a votos e ap}lro· 
fazenda o projecto n 59, concedem! o á Com- va.dos os seguintes artigos do projecto n. 76, 
p;lllhia. Piscatot-ia. SUl-Americ-o.1.na os favores do deste 1.\11110: 
are. 3" §§ 2• e 3• do regulamento mandado Art. I.• O serviço rla policia no Discricto 
observar por decl'eto n. 8:3.'38 de 17 de dezem· Federa.l. organizado segunóo a.s l>a.ses da.}lre
bro de 1881. (:?.• Oiscussüo.) sente lei, tem. como superintendente geral. o 

E' enviado com as emendas que lhe lol'am ministro e secretario de Esúul.o do interior, 
offerecidas, na sessão de hoje, a commissão de na fvrma do art. 4• da lei n. 23 de 30 de ou
\)i\'ll.mento o projecto n. 21, deste anno, isen- tubro de 1~91 , e ser-.í. dirigido pelo chefe da. 
tando dos direitos de importação e expediente policia, que proceder:\ M policiamento do mu· 
todo o material e macbinismo destinados á nicipio por intermedio de seus agentes, retri
construoção da Fabrica. de Tecidos P:.\Ulista.. buidos na. fórma da. lei. 
na. comarca. de Olinda, estado de Pernambuco. Art. 2. 0 O Poder Executivo dividirá o 
(2• Discussão.) · Oistricto Fec!era.l, at!-endendo_ á._ densi~~ da. 

Votação do projecto n. 53, concedendo isenção su~ popula.çã.O, em c1rcumscn~ pollCla.es, 
de direitos de importação, excepto 0 de «Expe· a.te o ~u.m~ro de 20 urbanas e 01to suburba· 
dlente>>. para os materiaes destinados á illumi- na.s, <lir1g1d~ ~da. uma destas. por ~m. de
n~ de Piracicaba., em s. Paulo, oontractada. legado de ~h?a, sob as ordens ~ediD.t~ .d'! 
por Luiz Vicente de Souza Queiroz. (2• Dis- cbefe.da. polima., que os nomeara e d~ttirã. 
eussão.) segundo a. co~nça. que nelles depoS11<!J'. ; 

São successivamente :postos a votos e a.ppro· perante o cp.efe sao ~ delegados de poliCia 
~ados em 2~ discussão os se,"'Uintes artigos ao respo~sa.velS ~lo serVIj)O ~seu cargo. .. . 
projecto n. 53, deste anno: § 1 Essas_ Clrcumscrlpçoes serão subdividi-

• -t 
1 

o E' cedid . - d dir .to d das em seCÇQes, até o numero de 200 11rba.nlll! 
. .tU' • ._ ~n a. 1S8nçao e et s e e 64 suburbanas. 
un~rtação, nao compr~hendend_o o de.-:Ex- § 2o Os delegados de policia serão substitui..o. 
~ten_!e-p~a. os mate~aes destinados a illu- dos, em suas faltas e impedimentos, ~os 
mmaçao da ctdad~ de ~ll'3.c~ca~, em S. Paulo. seus supplentes, na. forma àas leis em V1gor. 
con~ta.da-pelo Ctdadao LUlZ V 1cente de SOuza. .Art. ao Os delegados de policia. terão, sob 
Que!l'oz. . suas ordens, inspectores, tantos quantas forem 
. Art. 2. o Os ma.~na.es a. que se refere o a~'- as secções em que se dividir a. cí.l'Cumscr ipção 

tigo antecedente sao os que constam da relaça.o policial de sua juri~dicção, nomea.dA<i estes 
que a este a.compa.nha.. . . _ _ pelo chete de policia, sobre proposta do deJ.e-

AJ::t. 3. • Revogam-se as d.ispostçao em con· gado. . 
tra.~w. _ . · . Pa.ra.,"'l'apho tini co. Os inspectores são ím-

'\iotaçao do proJecto n. 27 d~ 1892, a.utor1- mediata.mente subordinados a.os delegados de 
za.nd~ o governo a ~nceder l;icença,, . por ~elS P5>licia e peran~ estes res,eoD:sa!~s pelo poli
mezes, ao Dr . .Antomo dos Reis AraUJO Góes,- aa.mento da secçao da. sua JUnsdiça.o. · 
m~co inspector d!!- lim-p_eza. n~ 1 • districto da. .Art. 4• Crea-se o corpo dre agentes da. se
Caplta.l Federal. (DlSCussao unlCa.) . . gura.nça. publica., subordinado ao chefe de 
E'~~ a votos,_ approv~o e enviado a. policia, que os nomeará ~ climittici livre· 

CO.Ill.llllSSão de red~o o segwnte: mente; para. esse corpo ser-cJ. expedido regula
mento em que, especificadas as classes. se 
assegurará. () direito á promoção por bons ser• 
viços presta.dos e como premio, quando se 
abrir vaga no quadro do corpo e. na. classe su• 
perior á ô.o agente recompensad~. · 

PR01ECTO N, Zf 

.Art. 1. • Fica. o governo autorisado a conce
der ao Dr. Antonio dos Reis AraUjo Góes, me-
• ' - . 

~ : . 
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Art. 5. • O corpo dos agentes da ~"Ura.nça. 
publica organisar·se-l1a com o numero de 
300 homens, sendo 50 para a primeira 
cias.«e, 100 para a segunda. e 150 para 
8.- terceira, podendo ser este quadro alterado 
annualmente IJelo ministro do interior, sob 
proposta do chefe de policia, si a verba desti· 
nada pela presente lei para o policiamento 
do Disn•íctD Fedeml deixar sobras e na :pro· 
porção das sobras e:-:i.stentes. 

Art. 6.'' O chefe de policia distribuirá os 
ageuies pelas c:ircumscri}J<:õe.~ policiaes e 
pelas secr;ues, fixando, no regulamento que 
expedir pam a execução do. pre8ente lei. n 
m1mern de agente,: que a. c~u];~ circumscripç;~o 
competir. attendendu á densidade 1la pnpula
c;ão. ú. extensã·~ llesta, bem como ú:> •titflcttl· 
danes do policiamento em ca.cln. uma. 
Pa~rapbo unico. Podeni. o chefe de poli· 

cia mobilisar o corpo de agentes. concentt"J.Il· 
do maior· numero de~tes em algumtt circum~
cripção, qmtndo a.4tum tM:to de gravhlade 
e.'tigir a pre:;ença. em alguma. de IDlLÍot· nu· 
mero do-que o fixado no quadro. 

Art.. i. • Cada delegado tle policia te rã. um 
escri>ã.o para o serviço do seu cargo com ser
-ventia vitalicia. e nomeado pelo chefe de :po
licia. sob proposta do delegado. 

Art. 8.• Ao Poder Executh·o compete a. llO· 
mea~'ão do chefe de :Policia e a este a dos seus 
auxiliares. 

Art. 9.• A's_autoridaues confi.rmadu.s pela. 
presente lei, como às novameute creadas, 
competem a.s attt•ibuiçõe.s já. definidas nas leis 
em Yigor, supprimidos o cargo e as attribui
ções dos subdelE~gados de policia, e cabendo 
aos ios:pectores, na secção, as attri buiç-ões 

. dos inspectores de qllarteirão. 
Para.grapho uniC{). O go;erno, no regula· 

mento que expedir, codificará. essas disposi· 
r;~, definindo as attribuiçiíes de cada uma 
das autoridades de accordo com a nova distri-

. buiç:ão do serviço. 
· Art. lO. o chefe policia terã. como auxilia.· 
res na secretaria da policia, dous delegados. 

.. os qua.es serão seus representantes, com todas 
as suas attribuíç-ões na ansencía ou quando 
por elle incum bitlos de alguma dlligencia. 

§ -L • Havendo de retirar-se da secretaria da 
.policia, por qualquer motivo, o chefe desig· 

.. narà. um dos seus auxiliares para substituil·o 
de modo que haja sempre. alli \liD represen
i&nte da. policia para. acudir ao serviço pu· 
blico. 

§,2.• .Esses delegados auxiliares terão para 
2·o·serviço.ao s~u cargo dous escrivães. 
·' Art~ ll. Para as de.spezas a fazer com o 

do Districw Federal o Poder 
daS seguintes verbas com 

Districto Federal, annualmente votada pelo 
Congresso Nacional; 

b) contribuição de metade d<lS cleSJ)eza,s a 
fazer com o serviço, do concurso elo poder mu
nicipal e :paga. pelo conselho municipal pol' 
semestres a começar ; 

c) productos das multas por infrac:çiio dos 
termos (le ;;e.,"1lran•;a, contra vençoes polic:aes 
e fianças, bem como outras, cobradas na 1\irma 
da legislação em vigor ; 

d) contribuições dos particula.res !]Ue. nuei
r:tm concorrer 11ara aug-ment.o dos ag-ent;!>' da 
:-:egurn.n~:a, nas rcspecti Ya.~ ci rcu mscri Jll:<ie, 
ou see<.~j: :s rl~t:t~ ; 

'') custa~ dos :u:tos jmlici:w:; pt·al.ic:vln; peJ, 
chell.' e pelos Ül'leg:u.los •le llO!ida. 

Arr.. 14. Os escriv:1e" r!ers delegado):< dt·' JN ... 
~ici~ )1e1·cehcr-:io a~ cus~'\s dos ~ctO:i c t•Trn••' 
JUdl('mes do seu c.-wtorLO. JL<~ Jnrma tlo l'v;!n~ 
lamento que o govcr·no fim :wr.orisado :• t·x· 
pedir. 

Pa.ragra])ho. E~se5 el>ct•ivües poderão 1t:l' 
ajudantes e e>crev.-utes, Cl'l<Ltlllo a:> ncee,;•rda
llades do serriço o exigi,·em. l'eronhecitlO> 
pelo~ de eg. dos e p~gos p3los escrivães. 

Art. 15. Os vencim~•·t-:s dos chefes ~ r1e· 
mais autoridades da policia do Districo Fe1e· 
ral S<1o 1·s Mterm.im•dos na. tabdla anne'Xa. á:: 
presente lei. . 

Art. 16. E' restabeie~ida a competencia dn 
policia pal.'ii o prepa.• o e Jtlgamento dos }\l'O· 
cessos nos termos de seguranÇ;l e bem >i,·er. 
n<t fórma 1!a lei n. 203'3, de 20 de setembro 
de .1871. 

Art. li. E' limitada acompeiencia da poli· 
c.a, nos inqueritus políciaes para. a form:t\<io 
da. culpa nos crimes communs, ás diligencias 
policiaes para o descobrimento dos factos cri· 
mino,;os e de suas cit•cumst:mcia.s, de.-endL• 
tmn:>mittir, com breve 2·elntorio, directa
mente. ao jui~ da f..>rmação dn culpa. com o> 
autos do corpo de deli•;to e indicaÇ'ão das te:
temunilas, to.Jd<lil os esclarecimentos co1li;!ilios 
na forma do ;;rt. 10 § l" da lei n. 2033, ele :!o 
de setembro de 1871. excepto nu. parte derro· 
gada pelo pt>eseote ariigo . 

A1·t. 18. ·ca.ba á acção da. justi<:.a. publir<t o 
procedimento para a punição do crime de 
furto. sem embargo da excepção d·• n. l d11 

§ 2" do art. 407 do codigo penai, quando pro· 
vocado o ]J!.'Ocedim ento official por queixa es· 
cripta ou verbal, reduzida a termo, da parte 
o:lfendida.. . . 

.Art. 19. Os serviços a cargo da policil. na 
Districto Federal, para o qual e creada. p~la 
presente lei,a receita çom applicaçã.o espeCial 
E' que deYem ser sati~feítos pelo producw 
dessa receita., são : 

. ..,..,....,,~.• e separadas do orçamento ") repartição da policia ; 
&) diligencias policitles e condueção d~ 

pat·a. o servi<;'.() presos; 
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. c) brigada policial; 
iJ) reformaçl.os aa. brigada policial ; 
.:) casa de detençào. 

6 Metlicos • .••.• • 
2 EscriYàes pat~t 

os delegado> 
auxili<We:; do 
chefe de poli· 

';l: S$0~000 2$:000$000 

.\rt. 20. E' extincto o l0"3,t' de otiicial
m<üDr da secretarüt de IJolicia. 
· J~t. 21. Revogam-se a." di:>1Josi•)Ões em con

•rm'Jil. 
cia •••.•..•. 
Hrig~.dt\ poli· 

cill.l. .... . . 

;~ : BOO.Sí)OO 7:200$000 

.••..••.• 2.872:697$500 
T.\P.I::LT.;\ DA DE:SPEZA CO!>I O SERVIÇO DA PO· 

L!CL\ DO DISTRICTO FEDERAL 

Castt de De
tenç-lo .... 

Refoem a. do :> 
tlo. brigatla. 
policial. . .. 

11 () :500$000 

I Chefe de pr)!icia 
~ Delega. auxili:t· 

re~ o lo chefe. 
~,j Dele;rad<l;; tm . .; 

C i l'CUIDSCl-i
JJÇÜC.'S ••••••• 

~o E,;c1'i ~·ãe$ t1 "~ 
lieleg<tdl);; .. . 

1'i Delegndos su
burba.nus . . . 

~ E$(:riYães (les-
tes ........ . 

:!üú Inspectore;; nus 
secçGes • • •• .• 

IJ4 Ditos suburba· 
nos ........ . 

1 Inspector ll os 
agentes ...... 

50 Agentes de I • 
classe .. .. . . . 

100 Ditos de 2" •.•. 
150 Ditos de 3'• .. •• 

1 Secretario .. .. . 
:> Ofticiaes ... . . ~ 
5 E$cripturio~ .• • 
7 Amanuen~e.; .. . 
5 Pr-J.tica.ntes . . . 
1 Thesoureiro .. . 
1 Porteiro .... .. 
1 Continuo . . .. . . 

!.):000.-jOOO 1.'5:000.~ 30:305$020 

50: ooo;,i)()() 14:000~ 
Diligencio~~ 

policiaes ... 

4 : t~(IO.SOO<J 96 : OOOf:f)ftl 

:~: fJ00:\1){)() 7:2: OOO.o/J()() 

E' postn. :t vo!JlS e a.ppro\-adn. a. seguinte 
cmend:t .. In. t-ommissiio dé or~a.mento: 

Do projecto n. i<i. p.tt~t. ser·em co!locada.s 
Ollt!e COII YÍ!!l' : 

~:4moüú 19:200:)000 ~ Fica o governo autoris:1.do a :l.brir os Cl'C· 
di tos necessarios para iltzer 1'M.:e as despeza..~ 

1 :OOQ:i;OOO 8:000.)000 ac.<erescidas com a execur;"io dtt presente lei. 
no exercício corrente e no de 1893. 

l 8000000 360 000 · 0'"' §Ao § 2" do art. W accrescen ta.-se : -e dous 
: ·• · : ::i 'JU escreventes; e no Ioga r competente d<L ta.bella. 

J :0008000 64:000$000 <J.U(:; acompanh:t o pro.jecto, inclua-se: -dous 
----- escreventes dos delegados auxiliares, a. 1:200$ 

-2:400*000. 648; 200$000 
Sala das sessüe,, 20 rle julho de ·1892.-.Mo-

3:000$000 3:000$000 1·acs DctrY'os.-.4t.~.cirlc-. ~voyuail·a..-Leo1Joldo 
de Bulfliie.~.-F. So!lrd.-Demcll'io Ribcil·o.
Al·i.~tidcs Maia. 2:400SQ00 120:000:::000 

1:800$000 180:00 :$0()0 
. 1:200$000 180:000$000 

E o pro,jecto assim emendado e a.pprm.·ado 
em 2• di3cussão ê CllViado ã respectiv:t com-

i :200:fi000 
4:800$000 
3 :600.WOO 
~:600$000 
1:200$(100 
4:800.)000 
2 :0008000. 
1 ::so0$000 

43:3: oo~.··JOO missão· . E' a.nnuncia.cla a. votaÇ<i.o do ·p!'Ojecto n . 42, 
deste anno, a.utorizanclo o governo a emittir 
até lOO ."OOO:OOOSem apolices de 200$ a 1:000$ 
para emprcstimos ás emprezn.s industriaes 
existentes na Republi<.,."l.. 

7:20~ 24:000~""'00 0 SP... FREDERICO BORGES (pela o~·dem) requer 
o r pre!erencia. pam u. votação do substitutivo 

~r~~~ sol> o n. 42 A olrerecido pelo Sr. Alcindo Gua· 

6 ;ÕOo.~cJ nabara e outros. 
4:8~00 [ OSn.. Jo.io llE SlQVE~A (pelcl ordem)~equer, 
') :OODSoOO no caso de ser concedtda a preferenct!t• que 
l:50~00 não :fique prejudicado o a.rt . 3' do pro~ecto e 

____ . _ nem a mesma que apresentou ao proJecto e 
81:700$000 que póde adaptar-se ao substitutivo. 

O SR. PRESIDEII.-:rE-Não posso sinão consi
derar pre,judicado o projecio, si for a.pprovado 

I .tspricçiio de 'IJehiculo~ o substitutivo e vice-versa. 

1 Iaspector...... 2: 1009JOO 
l Escrevente.... 1:000~ 
S Au:tili;u-e~.. .. 'i20$XXJ 

2:160$00() 
[ •llO!ml{) 

72õ$õOO 

Não· posso e:x:tiug;uil' disposições, quer Jo 
projecto, quer do suostitutivo. 

Consultada.. a cama.ra não concede a pre
rerencia pedidA :pelo Sr.-Frederico_Borges para 
o substitutivo. do Sr. Alcindo Guanabara. c 

3:88~ outr'Os, · 
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E' posto a votos e rejeitado o art. 1 o do 
:projecto n. 42, deste anno. 

O SR. P&ESIDE.'<TE - Considero prejudica
dos todos os dema.is artigos do referido pro
jecto n. 42. bem como todas as emendas a 
elle oífercidas. Vou a-gora submetter á. Yota
ção o substitutivo n. 42 A. 

QUESTÃO DE ORD~l 

O Sr. Za.n-aa.- (pela ordem) Sr. pre
sidente V. Ex. ba de permittir-me que levan
te uma questão de ordem: rejeitado o artigo 
1', q11e é base de todo e qun.lqu:er plano de 
um projecto, ptrece qlle esti prejudicado 
todo o resto do projecto. (Numero$n,~ apoia
dos.) 

cussão, rejeitado o a.rt. I o, considera-se es:e 
projecto prejudicado :POr outro projecto e 0 
nohre deputado que o apresentou não fica 
inhibido de apresentar novo projecto . 

E' neste sentido que faço a minha recla
mação. 

O Sr. Zam.a-- Sr. presidente, aqu~ 
tão se resolve de um modo rn11iw simple; a 
materia. do art. 5' não é materia qutl n'ão 
possa. ser incorporada na. lei do orçamento. 

Por conseguinte, a commissão de orça. 
mento, si ve que o pensamento da Camara i! 
favoravel ú. esta. medida, nil.o lhe custa nada 
dar esta autorisação ao governo na lei do orça. 
mento e fica. a.ssim resolvida a questãO. (Uvita 
bem.) 

Faço esta. observação que me parece razoa.
vel. V. Ex, toma.l·a-ha.na con:>ide~o .que O Sr. Oiticica- Sr. presidente, a 
mer~r, mas o que e facto e que toda a ma· não a,nnuencia que a Camara. acaba de dar ao 
teria está. prejudica.da. (jlfuüo bem.') projecto, não exclue absolutamente a idea 

pela. qual reclamou o nobre d~;putado _p_elõ Rio 
OSR.SA.m>AIO FEIUUZ (pela.oJ-dcm)-sr.pre- de Janeiro;mas entendo que esUI medtâa de1·e 

sidente, como relator da commissão que apre· constituir a.ssumpto de um projecto especial 
sentou o proiecro, esoou inteiramente de ac- que a. commissão de fazenda., em vista da atti· 
corda com as observações do honrado repre· tude da. ca.ma.ra, tem de procurar apresentar 
sentante dâ. ~lli!l-·. (.il:Cui!o bem.) quanto antes, regulando o auxilio que a Ca· 

Desde que e reJ~ltado .o art. Jo, parece que mara. entende dever conceder ás industrias 
:ficam preJudicados os outre_s artigos, 9-ue_ são taes como: isenl,'ão de direi~s de importaçã~ 
<Xlnsecumos ~uelle. (.4.potados ; m1•;to be~~.) de macbina.s para. as fabricas que tem de ser 

Nestas <!Ondições~ m~ pa.rece que ao se póde co!ISU'uidas. red.ucção de tari!as de estrada de 
Yota.~ agora. o substttuttvo. (Muito be11~ . ) ferro, etc. -

O SR. PRESIDENTE- O art. 1• do projecto P..rece-me que niio ha motivo pa.ra o nobre 
estabelecia uma idea capital. os outros artigos deputado reclamar, visto que a co~missão de 
ilão fa.ziam mais do que regular a concessã.o fazenda tem&. fuculdade de orgarusa.r noro 
dOs auxilias. vrojecto mais largo, que substitua aquelle que 
. Entretanto, si a. Camara quizer, poderá. a Camara. rejeirou. 
con~uar a votar os outl'OS artigos. (Não o sa. PRESIDE!\"TE-Resolvo a. questão sub-
apoiados.) . _ _ mettendo a votos o a.r t. 5° do projecto . 

. A _mesa, SI nao houver ~cl~m~ em con· Si a Camara entender que estã. prejudicado, 
tra~Jo, enten~e ~tar pre,JUdJCado o resto do poderá vota1• contra. , 
proJeeto. (Mu1to bem. Apelados ycrats ·) Posto a. votos e rejeitado o artigo 5• do 

E' posto a votos e rejeitado o art 1• do substitativo n. 42 A. 
'S'nbstittutivo 11. 42 A. 

· O S:a. ALciNDO GUA....,..A.BAR.~ (pela ordem)-
() SR.. PRESIDENTE-Considero prejudicado Peço a v. Ex. verificação da :votação, por isso 

os demais artigos do substitutivo. que, rtüeitado este artigo, a idéa nelle contida 

Q'UESTÃ.O DE ORD~l 

O Sr. A.lcindo Guanabara 
__ (pela ordem) -H a. no substitutivo, cujo art. 1 • 
Màb& de ser rejeitad<l, uma disposição que 

- ~'iO se ref«'e à iàéa. capital dos auxilias ás 
illdustrias. 

:,:_ ESS& disposição, Sr. presidente, e aquella. 
,:~ que &1;1torisa o góverno -a. rever a tarifa das 
;'O··estraiias. de ferro. Parece que isto nada tem 
~~~>V~ ilmri tliiilios is indnstrias. 
.... ~ ~ ~ ........ ' . . . -_ 

@:i;:t)\s:a..;;; Se'TerinC> Vieira-sr. pre
~'i~n~• a. queatãó; e regiment&l. Na. 2• dis· 

~·~~~}~~~: .. _ ... 

não pôde ser ma.is resta.belecida. 
Procedendo-se ã. verificação, reconhece-se 

ter sido rejeitado o art. 5" do substitutivo do 
Sr. Alcindo Guanabara e outro, por 65 contra 
53 votos. 

São sem daba.te apprõ.va.das as seguintes 

R.EDACÇÕ~S 

JJo projecto n . 55- 1.892 

O Congresso Naci(1nal decreta: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorisa~o 

~ dispender no exercicio corrente a quao.tia 
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de quatrocentos e oitenta e seis contos duzen
tos e quinze mil reis (486:215$) sendo 275:000$ 
com acquisição e adaptação de um predio que 
sirva para quartel do regimento de cavallaria 
da brigada policial, 200:000$ com a rubrica 
-Diligencias poticiaes- e ll :215$ com en
canamento e obras necessarias para o escoa
mento das aguas pluviaes no quartel da rua 
dos Barbonos. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 22 de julho de 1892.
Leovigildo Filgueiras. -Fróes da Cruz .-Al
cides Lima. 

Do projecto n. 43-1892 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Fica o governo autorizado a abrir 

desde já o credito supplementar necessario 
para occorrer ás despezas com o pagamento 
do augmento de vencimentos a que teemdi
reito os telegraphistas ele l •,2• e 3• classes. da 
Repartição Geral dos Telegraphos, de confor
midade com a lei n. 26 ele 30 ele dezembro 
de 1891. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões 22 de julho de1892.
Fróes da Cruz. -Alcides Lima. -:Leovigitdo 
Filgueiras . 

Votação do projecto n. 22 B de 1892, ap
provando os actos c.lo governo referentes aos 
acontecimento.s de lO de abril e constantes 
dos decretos de lO e 12 do mesmo m.ez, com 
voto em separado, e concedendo arimistia a 
todos os cidadãos detidos e desterrados por 
força do decreto de 12 de abril do corrente 
anno (3a discussão). 

Em seguida é posto a votos e approvado o 

ecutivo de lO de abril deste anno, declarando 
em estado de sitio a Capital Federal; .;,~ ; .. ; 

II. A todos os que · directa ou indirecta
mente tomaram parte na revolta das fortale
talezas da Lage e Santa Cruz, em 19 de ja
neiro deste anno, quanto aos crimes somente 
que estiverem ligados a este movimento. 

O art. 2° passa a ser 3°. 
Sala das commissões, 19 cf.e julho de 189~.

Felisbello Freire, relator.~ Glicerío, presJ,
dente.-Casimiro Junior.-D~ltra Nicacio.
Joaó das Chagas Lobato.-França Carvalho.
J~tlio Mesquita-C. Palleta. 

Projecto do Senado n. 22, concedendo amnis
tia a todos os cidadãos detidos e dester
rados. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o E' concedida .amnisti.a a .:to.dos os 

cidadãos deticl.os e desterr.ados · p,or força do 
decreto de 12 de abril do c.orrente anno. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposiçoes em 
contrario. · · 

'Sala das sessões, 8 de junho de 1892.-Fru
dente José de Moraes Barros, .vice-presidente. 
-João Pedro Bel(ort Vieira, 1° s.ecretario,
Gil Diniz 'Goulart, 2° secretario.- Antonio 
Nicoldo Monteiro Baen.a, 3° secretario.- Do
mingos Vicente Gonçalves de Souza, 4° secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE-O p;rojecto va.e ser r.e
mettido á commissão de reda<;ção. 

0 SR. BEVILAQUA (pela ordem)-Peço a 
V. Ex. , Sr. presidente, q;ue me informe qual 
foi o numero de votos a favor do proj,ecto 
n. 22 B, 

VOZES- 97 votos. 
O Sr. BEVILAQUA-Sr. pres~dep.te, si Y·E.:X.· seguinte 

PROJECTO N ~ 22 B 
• não achar <}.escabido, peço-lhe o obseq~üo de 

verificar a votação. 
VozEs-Oh ! Oh ! 

Emendas da Camara ao projecto do Senado. O SR. CASSIANO no NASCIMEN'I:O (pela ordem) 
n. 22 A -Sr .. presidente, o representant,e do Ceará .ó 

Accrescente-se corno art. 1•: 
São approvados, em cumprimento do dis

posto no art. 80 e do n. 21 do art. 34 .da 
Constituição Federal, os actos do ·governo re
ferentes aos acontecimentos da noute de lO 
de abril e constantes dos decretos de lO e 12 
do mesmo mez. 

O ar.t. 1 . o substitua-se pelo seguinte, pas
sando a ser o art. 2". 

E' concedida a <.Lmnistia: 
I. A todos os cidadãos implicados ' nos 

acontecünentos que motivaram o decreto ex· 

que quer é ficar sabendo qi;tem votou pró e 
contra. 

Nestas condições, declaro desta trihun.a que 
eu e meus am1gos votaríamos pela amnistia 
si ella não viesse com o barbicacllo ela app,ro
vação dos actos de lO de abriL 

.0 SR: BEVILAQUA- Não era essa a UÜl!l}a 
intenção. 

0 SR. ·CASSJA<\' DO NASCI-l\mNTO (com energia) 
-Fique o nobre ueputaclo Sllibendo que pro
cedo sempre com independencia e sirvam estas 
minhas palavras de declaração. (M'uitos apoia-
dos.) · · 
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Continúa a discussiio !la. projecto n, 72, 
deste a.nno, a qual bavia sido interl'ompidn, 
110 ~'Omer;o da. ~e.ssilo de hoje. 

ent.io o Sr. deputado Custadio de Mello en. 
controu -a em tae3 condições de· abatimento 
que perdia toda tt esperança de poum· me: 
lhorai-tt. 

O Sir. Nelson. de Va>;;~oon- Em seguid:t, pass;t n manifestar-se especi&. 
cellos começa declara.ndo que 6 a pri- cadamentc sobre varios ramos do setv~ 
meira vez que occupa a tribuna na. actuai naval. 
sessão e isso justamente porque nito só nílo . Relativamente ao I• additivo da commís<ião 
pretendia. nas circumstaneias actua.es, con- e de parecer que seja incontinente removido 
correr para alongar as discussões, ma.s tam- a. arsenal da Bahia par;~ o local inrlic;vlo pelo 
bem porque estava resolvido a deixar que clistincto capitito de fragata Alves Ca.ma.r~ 
os mais competentes elucidassem os assum· alem <le outra,.;; ray..õe::; tellhnica.s, }Xlr nc .. e>:.;i: 
ptos submettidos á deliberaçiio da. Camara. dade commet·cinl. Demotan .o-~e em con~idc. 
Si toma a pala.vro. no _presente debate, ~ ~-õe.'l ~obre e,,~ a.ssnrnpto. refere-se tamhen 
porque. versando elle sobee assumptoo ·que :w arsena.l riu Recile e discot·re em ;.'Crnt 
interessam ã armadll-, o ora.dor, que tem :1 sobre ot'!l"ani:::t1.Ç~1o rle a.t:Sen:les da. Ropulrlic1• 

ltonr-.1 de ser membro dessa classe. niio podl:~ Qnanto ao !'S;:!llllliO addit.ivo pr11prrur!u a 
guat,la.r silencio. sem :!hl.iear aos tleveres que con~tt•ncç~lu lle uma. morn.t.ot• i:L em ~latbr 
são impostos pelu. conscienci(L. Gt·o~o, \t)"VOthec:\·llm de..Je ,i;'\ " tit'U , ... ,, ~ 

L'lmenta a desigual e prejudicia.i ot·ient.'l.o- !)()b a t:~mliçilo r!e IJtll'. eu~ ~j;L COU\'i'l'l irln 
çcí,o do governo, quanto ti. con11ccuss;i.o rh1 t•Jil }ll~!Jel!to em )o:epar~1do, rl<! accordo colm ·~ 
consolidaÇão da Republica, si não lJrOinovcmt.lo, pl't!Cetlm•te~ c! L'Oin OK dispo~i~,jeg sc:;uiutc.<: 
ao menos acoroçoando a delJOSiç-.1o dos 1-{0>et·· Acceitn.w.lo l•sso atl<litivo. não J!llde rlcixar 
nadares estadua.es, com a int!!t'ven\:ilO dM tle 1\cc~ita.t• o outro ~ttc se lhe segut• ; pub a:; 
forças federaes de mar e de t.en'l.L. intetTen· 1lous pr•errdcm-sc intillla.tnente. 
ção de que proveiu o espiritu politico nns Acct·c~ce qm~ ue~ sentido o orarlr11· Jil 
duas classes e, como conscqueneill. disso •. o~ tov(:J :~ honr;~. de ttpt'CSenta.r um pn1jeetu i1~ 
:t'.wtos que determinam a. iníqua, injusta. e 1" ::;e:~silo legislativa, o qual aimla depentl\l r!e 
illegall•etorma dos genera.es. }>arecer da !'espectiva. commiss:to . 

Tratando dessas reformas. reiét·e-~e pat•ti· Si fo:jge submt!ttido ú consideração thr. C;l· 

cularmente ao almimntl! Wa.ndenlwlk , rt marno 8eu pro.iecto. esse additivo seri:~ lttutil. 
marinha brazileira de'~<·e relevantissimos ser- pois é uma medida. rastricta. deficiente, que 
v~ças .J en?-e os qu~ a recente reorga· não a.brange u. reforma. geral do ensino colllil 
rusa.ça.o , mcompleta. e verdade, porque o· n.o orador pa.eece neeessario. 
tempo lhe não permitt.iu terminal-a, mas Mas emqua.nto a .commiss-d:o não emitte o 
calcada. sobre os mais adiantat.los princípios. seu :pa.recer, acceita. a idéa, porque entende 

Abandonando o lado político que otrerece ser preciso muito mais. 
o a.ssumpto, entra em considera.cções sobre a. Desde que a. commis..~ participa a e&;c re· 
:fixação de íórçasdemar. speito das mesmas idéas~ consignada;; pelo 

Faz perfonctorio exame sobre o estado pl'e· orador no seu projecto, pede que seia apm· 
sente da. :fol'Ç;I. naval. A. esse t·~peito, Iamen- veita.d.a. a feliz opportunitlade pa.m provoear 
ta que não haja documentos officiaes para. a. manií'es~ão da Camara., a preferencia. so
for mar um juizo se.,nuro ; pois, o Sr. ministro bre <1 referido projecto, que comporta, 1l11Ja 
da marinha ainda não apresentou seu rela· medida ampla, geral, ooJUpleta, muito prete
torio. Eutreta.nto, conhecendo o orador as l'ivel ao additivo que, apezar de servir, nao 
opiniões emittidas n~ sessão passada, "Pelo passa de um remendo. 
Sr. deputado Custodio Jose de Mello, e de Examina e declara. acceitar o~ melhora· 
crer que a força naval esteja. em mas con- mentos propostos nos outros tres addit iv?s da 
dições materiaes na. opinião do Sr. ministro· commissã.o, visto corres:ponderem elles as_ne
si é que o SF. ministro nestea.ssumpto, é ainda cessidades de um<~. organísação, · instruc~~o e 
o. deputado Custodio de Mello, que tanto iu- distribui~.ã.o do pessoal. N~ concorda, por~m, 
teresse e competencia exhibiu na tribUlla com a porporção estabelectdade entre os dllfe
pa.rlamentar. · · rentes estados para o lorneci.mento do p~so~l 

Naquelle tempo, contradíctando o rel.a.tol'io de a.prendizes. . 
:do Sr. ministro Wandenkolk, S. Ex. enten· E' de opinião que devia presHlfr a essn. CO.t · 
dia que o Aquiclaban e o lUachuelo, vasos tribuição um critelio differente do a~optado 
reputados como as nossas mais possantes ma- pela. commissão : em vez de attender a. po~n· 
cbinas .de guerra, eram depessima constrac- lação de cada estado, a commissão devia ter 

· çã.o, tendo por. isso os seus. dias contados. attendido de preferencia. a e~tensão do littoral. 
··· 'A' vista do projecto da. com missão, que e Esse crit.erio seria mais eqm~~ivo. 
:a: mesma '{'roposta. do governo, parece que a Lembra., por ex.emplo, o lDJusta.menw · es
. ma,rlnha. ja esta perfeitamente organ.isa.da. ou quecido estado do Piauhy, que o ora.d!H' tem ~ 
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lionw. de representar, o qual, tendo a,pen~ Do governo.dot• do estado do estado de So.nw. 
um 1.mico porto marítimo em cel'C<t de lO le- Ca.thariw1, de lu do <.-orrente, em respo~ta. a.o 
ro:Ls de costa, tk-a nas mesmas cozH.liç(Jes de tek·::rrammu tle i~ tlo cOt·rente, desta ca.m:wJ., 
~·mt:.~.Catharina.. Paraná., S. Paulo e Alagoas, envíani.lo eópit~. ut~ inlo1·mac;iio ministmda 
n11 tabella :proposta. pela pt·ocuradoria. ftseal do tllesouro da-

Entl·egando-se a outra ordem •le conside- quelle estn.do. :tcercn. do contrreto firmado 
ra,~)es, passo. em revista as divet·sas repar- 1}elo cidadão Carlos G. un. Cost:J. Vigg, para a 
ti~iies da arma.Lla, mostrando grande numero constmc~·i\o Lle Ulllll. estrn.ua de fel·ro entre o 
Je irl·egularidades administrativas que em Rio Nt:gro c a u:l.Jüa. de S. Francísco do refe
itl~umas dellas se notam. t'ido estado. - A quem fez a req uisiç-::io (a 

Ji',$pecialmetlte refere-se á capitania. do commissiio de Olmts Publica~)-
pol'to. eontm a qu:.tl sur~ern reclam;t~õe~ <l (~ Actas eleitnr;~.es de Patos (P secção), Doura
r.()lto;; os lados. aliá~ fnst.'ts, wrno o uraàOI' dos (í·' e 8' secções), Sn.nto Antonio da VaJ:-
1,e~snallnente jú. tem tido occusiiío de n lri- g·em Alegre, S:tnto Antonio d{)s CoqueirL)S e 
lic.u· ·. . . . • . lllteos, d<~ ultim:1. deiçiio a que ~~ p~Ot-'('.deu no 
~1:u~ un~a ~·ez l<uneut,:~ q~tc am~l:t u:t? !cu ha. esbl<lo (ll' ~linl't~ Ger<~es. no dia 30 de junho 

$i.'l" ütstr-ünudo " r~la.tor10 ~r> ~r. ll!lln~tr•.-,;. finrlP.-A' cummbsão 1[e peti(:õe:-: c pm!~r~:;;. 
l'ontc~ntc pot· ellc pmler-se-hul. cet"t\ficn.t· st • 
s. Ex. aindtt. ~e Jcrnlw:~ dn. autm·l,:ação que UcqucruneJÜ•Js : 
nLt.c1·e olo Cnugres~() 11n.r•a. a l'elut•ma. r.le~~n;; lJo Dr .. Joiiv Sil1·cil·n. de Hutl7.a, lente ~'thc-
rep<tt·tiç.•""il:'~. rlz•a.Eicu jubilado ti;~. Facttlll.ru:le tle Dh·t'lt.ll olo 

lJi~cutinilo·~e JH'l'i>entr!mente a. ftxa<;:1.o tle ~ecifc, :petlind~ m~lltnrar_nento lh• sua .. iubil:t
ll>t·c.•n:<, a. Ca.llltll'l' C(ltnprchellue quiio in<.lí~- çan.-A cornmt:;sttO d.e lazemlo .. 
JlCllS:L\·eis são as i nforma~;ües olliciaes; pois De Oclm•ico Atttonio Pereira Btn•t•et.o, the· 
"v:lss:vlo ptll'l<tment:lt' ciu St•. minist['O 6 :1 SOtll'eiro apo:;etltll.ÚO dtL 1'!Le.~ourat•iu. Úf! ft'u.
~lta compet~n<:ia de profissio.~nn.l tli>'tindo zeucl:.t de Sergipe, veol.intlo melhot'D.mcnt<t •le 
:utl.ol'isum a que se considere que :\sua pt~· aposentaclol'iu..- A' c:ommissiio lle lil~.Bntia. 
tm·t·n. al!tualmente official Yir·h~ trazer· p;mn•le D:t Comp:tnltia lnLlustrial e de Con~truc~ües 
htz ao assumpto. Hydr<tulica.s, ces~iona.ria do pl'ivilcgio pttra. 

Sem ella não se sabe qu~.es as rerornms que melltor·amento do portu de Jaruguá., pedindo 
SCl e.~tão el.:\bO!'<tn<lo e nem se conllece a ot•ien- prorcig~ú,i'í.o olo )Jt'ltZO que lha !oi crmcedido .. 
w~1o que S. Ex.. tem imprimiJ.o nos negocio;; p<tm o ini<:iu tl:~:s obru .. 'l tlo mesmo porto.-A'8 
ole sua. pasta.; de moU.o que um ucputauo comm[ssões de fazenda e de olm\s publicas. 
L1JJnO o orador. que sobre ser deputado ~ i.UD Dos l'.ffi]_)reg'l~llOS (ht Casa de Corrccç:.ão, ues
dliS m<tís obscuros representantes da armada, t.\ CJL pit al, ped.indo a.ugmento de vencimen
nã.o sabe que emendas propor nem em que tos -A' comrni;sào da or(}amento. 
:<entido fOI'IDulal-as De João Leoncio d.n. Costa e outros, vropon-

Termina. dizendo que o meio p 'litico o tem tio-se. mecle..'1.nte certos favores, esta.heleeer nu. 
coutrariado mui tu ; porque, sendo um espirito Re,mL!ica um~ em preza que tenha por fil!l '" 
(:tJnsel•vador,des~,ia. a. ord~m e de modo al;;um fol'tuna. public.L empreg-ada. em obl"cts de om·o 
conrprehende a oppossição systematica..l'iestll.s e pmta. -A· co!Ílmi.,_•;iío de f<l.Zend:t. 
condições, des~iava poder <tUXiliar o g-overno: 
mas tai tem sido a su~• política, '1 ne o or:Hlor· 
~ Y~ sob o constrangimento de contmriar a 
ma inclole fuzentlo ante a Cama.ra. as pomle
raçües que a.caua ele pro!"e~·ir.(AJl~i,tdo~; ·mwto 
bem; muito uern , o om<for 6 muieo (e<icitado.) 

Fica a discussão adi~da pela 11om. 
O . SR. SECR.E'l'.'\RiO paocede iL leitur<t do 

segmnte 

EXPEblENTE 

Officios: 
·Do presidente do estado ~e Minas Gerae~, 

1le 15 uo corrente, commumcando que, depo1s 
de tomar· posse perante o congres o da.quelle 
estudo, assumiu em 14 do corrente as func
N~ de pl'~~idente, para o qual _f&~a eleito 
coustitucioua.lmente pelo povo 1mnelro.-In-
t~irada. . 

' c~m:.ro. Y. lU 

O Sr. Bella.rn1iuo de J)J.en.
do:II:J.<}a lembra i Cama.ra. a apparente diver
gencla que se poder~• ter notado no mocio por
que '" minoria Yot·u a pl'opooito do projecto 
de amnistia aos presos politicos e destel'I"J.
dos. 

Uns dos membros da minoria votaram :por 
C-5::'€ nroiecto ; outros negaram-lhe firmemente 
o seu voto. A divergencia que parece e:xi.stir 
nesse modo de proceder nasce do erro com~ 
mettido pela maioria da Camara, juntando no · 
mesmo projecto a amnistia e a approva~o. dos 
actos do governo. quando a ininorià ja decla
ma que embora votasse por aquella, esta. 
nunca lhe mereceria a sua approvação. . 

Vo.e ler á casa. o projeeto:de lei que a. mino
ria pretendeu apresentar em dias do mez pll-S
sado e que prova o quanto era uniforme O· 
pensamento da ~inol'ia no que diZ. t'eSpeito 

li{) 
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aos actos do governo durante o estado de 
sitio (/6): 

« o ·Congresso Nacional 
Considerando, na ordem chronologica dos 

fo.ctos,que a refbrma de almirantes e generaes 
att~nta evidentemen.te contra os arts. i2 
(§§ 9" e 12), 74, 76 e 77 dtl. Constituição da 
Republica e as disposições re:>!Jectiva...-; da le
gislaçáo.mllitar,em pleno vigor; 

;....p, Schmidt.-Lui:; M«rat, - Couto Carta:;:a.
Sá ,1ndrade.-Nelson. -Sant"~ Pcrcirc .-J 
Scl"jJa.-M. de Castro.- Carlos Cmnpo.~.-J~ 
J[ariano.-Joti.o de Siqueira:.-L. ~iulle;-.-J .. 
(avacanti . -J. V ieira. 

Yae a imprimir a SB:,"Uinte 

Reda,cçüo 

N. 2Z C-1892 
Considerando qne não se verificaram os 

casos de aggressão estrangeira on gr-.1;ve com
moç-ão intesr.inn. (a.rt. 48 n. 15) que :fizessem 
correra patria imminente perigo (art.SO § 1°), 
condição inmspensavel partt que o Poder 
Executivo, não ~e <tellando reunido o Con
gresso, por si ou pot- seus agentes, pudesse 
declarar o estado de sitio em qu<:~Iquer ponto 
do ter ri to rio nacional : 

Redacção das eménd<tS da Camara dos Depu· 
tados ao projecto n • . 22 vindo do Senado, que 
concede amnistia a. tOdos os cidadiios detidos 
ê desterrados por tbrça do decreto de 1:2 de 
abril do corrente a.nno. 

Considerando que as medidas de excepç'ü.o 
emprc~ada.s exorbit..1.ram. em tempo, especie 
e nwnero, dos limites taxativos expre$SOS no 
§ 2• do referido art. 80 e seus us. I• e 2·• ; 

Considerando que W.es rnedidl\s não se po
dem siquer ampa.ra.r na-: moções votadas pela 
camal'a e Senado federaes em ~l de janeiro 
do corrente anno, com as quaes não se coadu
nam, }lorque, sig-nificando unicamente a con
fiança que o parlamento então deposit.wa no 
criterio· do governo da União, fol'a.m subordi
nadas evidentemente ao .pensamento de asse
gu1·a.r a confiança c o 1"C1ipeito ú tei no senttdo 
de restabelecer o regimen verdadeiramtlnte 
federativo; 

Considerando, emfim. como logicn. e fatal
mente decorre dos considerados precedentes, 
que n~o llouve neccs:;ida.de indeclinavel, ·nem 
motivo plausivel de salvação publica que jus
tliiquem a Yíolaç:üo praticada. da. Constiitli<;ã.o, 
das leis ordinarias e das formulas .em vigor 
pa.ra cxecuç:ão· della.s ; 

Declara, na contormidadedo § 21 do Mt. 24, 
da Constituição, não approvar as medidas de 
eícepção tomadas I>eto poder Executivo na. 
sua ausencia e constantes dos diYersos deere
tos de 7, 10 e 12-de abril 'lo corrente anno . 

Sa1a das sessões, de junho de 189-2. -
BeUarmino JJierrdonça.- J. Aquia:r.- Cc:;s:ano 

·do Nascimento .-Jacc() da Pai:J;cio .-Domin
gos ·Porto.- Do;ninqos Rocha. - Gonçal'Oes 
Cha'!JcS.- Lopes Trc-'l;tto. - Esph·ito Santo.
A. l-foreira da Silva . - Cos:a Rod,·igtleS. -

. P. Che,-ni.ont . - Fonsecz B ermes.- 1'o/.emiHo 
de Car'1:!atleo.- Titerrpltilo dos Santos.-Pontes 
de ~randit. - Gonçalves Ferrei,·a.- Fleury 

-C.J.ra.do.-'Anfrisio Fi~tl.o .-· Lop~s Cha'V&S.
. Oli-oeira. Pinlo- - Amorim Garcia.- .4. . d e 
·: Freita.s.- Fer1UI.ndo Simas . - Martillho Rodr...i
. ~;-:- Manoel Coellw Bastos do ,l\'(Jsdmqnto. 
· .. .;.;..:iótutLuiz- - Manoel F!).lyencio. - Joao Pi
:·:,~iro. -Pacifico Masca:l'cn!La.s. - Epitacio 
f:~~.!~;~.Angclo PinlLeiro.-lndio do Bra.;;iZ. 
t:_i?:.:.:.::·t ·:·.= ::- .. 

Accrescente-se como art. I• : 
São a.pprovados, em cumprimento do dis· 

posto no art. 80 e do n. Zl do :wt. :34 •la 
Constituição Federal, os actos do governo 
re1erentes aos aconteciment<Js da noute de !!) 
de abril e consinntes dos decl'etos de 10 e 12 
do mesmo mez. 

O a.rt. l" substi tua-se pelo ;;eguinte, pas· 
sando a se1• o an. 2• : · 

·E' concedida an:wist ia. ·: 
L A rodos os cidaílãos implicados nos a.con· 

tecimentos que motivaram o decreto executí· 
vo de lO de abt•il deste anno, dedM'ando em 
estado de ~itio o. capital Federal ; 

U. A todos os que directa. ou indirecramen· 
te tomat•am pru·t.e na. revolta das íbrcaLezas 
da Lage e Santo. Cruz, em 19 de de janeit'() 
d&te anno, quanto a.o!> crimes sómente que 
estiverem ligados a. este movimento. 

O art. 2" pas&L a. ser art. 3". 
Sa!t)..das oomlllissGes, 22 de julho de 189'2. 

Leuvigildo FiHJueiras .- Alcides Lima. 
Veem à mesa as 5eguiÍltes '· 

.Decl<trações 

Declat•o que não concorri com min~a. pr:· 
sença. pn.ra. a l.l>pproYaçào. dos actos do ctdidão 
Vice-Presidente da Republlca, que se reJa· 
eiona.m com. o~ deeretos do esta.do d~ ~itlo . 

Sala das sessões, 22 de jÚLho de 1892.-.~. 
"l{orc ira da Silv!t . 

Declaro que, si.a mesa t ivesse sepa.ra.do na. 
votat,:ão as duas partes do projeeto n. 2'3 B, 
deste anno teria. votado contra a. 1" e a.lào\"Or 
da 2" como Já o bavia feito na 2' discussão• 

Sala da.s sessões, 22 de jWlhO de 189-2 . ..:..4.• 
Mitton . 
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Declaro que votei contra o projecto n. 22 B. 
Sala das sessões, 22 de julho de 1892.-Sá 

Andrade. 
Declaro ter votado contra o projecto n. 76, 

que organisa a policia no Districto Federal. 
Sala. das sessões, 22 de julho de 1892.-Bra

zilio dos Santos. 

Declaro que .votei pelo projecto n. 26 e 
contra o substitutivo do Sr. coronel Dionysio 
de Cerqueira. 

Saladas sessões,22 de julho de 189:?.-Garciu 
Pir·es. 

Vae a imprimir o seguinte 

Parecer 

PA.IJ,EOER N. 38-1892 

Indefere a petição de D. Francisca Amalia 
Bittencourt Cardoso, viuva do desembargador 
honorario Francisco José Cardoso Guimarães 
sobre pensão. 

A' commissão de fazenda foi presente a pe
w:Jão de D. Francisca Amalia Bittencourt 
Cardoso, viuva cj.o desembargador honorario, 
.[rancisco José Cardoso Guimarães em que 
dede ao Condresso uma pensão de cem mil 
réis mensaes em recompensa dos relevantes 
serviços que seu finado marido prestou ao 
pa~z durante 24 annos como magistrado; e 
para provar . esses serviços junta os do
cumentos de fls. a fls. que sáo attestados 
de conducta, dados pelos juizes de di
reito, com quem serviu seu finado marido 
na qualidade de promotor publico, at
testados de diversas camaras municipaes 
sobre remessa de recrutas para a guerra 
do Paraguay, do presidente da então 
província do EPpirito Santo, do cllefe de po
licia do Rio Grande do Sul sobre seu compor
tamento moral e civil e de ter cumprido com 
zelo e intelligencia os deveres dos cargos 
que occupou, titulo de nomeaçdo de chefe de 
policia de Minas Geraes e carta imperial em 
que lhe foram concedidas as honras de des
embargador. Mas, 

Attendendo que esses documentos não tra
duzem serviços relevantes, ao contrario re
velam serviços muito communs, de modo 
que não podem levar o Congresso a subven 
cionar a peticionaria, cujo finado marido 
nos cargos que exerceu fôra sempre remu
nerado, não se vendo entre os referidos do
cumentos um só que diga respeito ao bem da 
humanidade, nem que fossem feitos gratuit'" 
ou extraordinariamente; 

Attendendo que a pensão é um favor ex-

cepcional, e que portanto só excepcionalmente 
deve ser concedida ; 

Attendendo que são excessivos os encargos 
do Thesouro e enormíssima a verba com 
pensões, aposentadorias, etc., elevando-se á 
somma de sete mil e tantos contos ; 

Attendendo finalmente que a não dar-se um 
paradeiro a essas pretenções, os ·cofres 
publicos ficarão exhaustos com grave pre
juízo dos mais vitaes interesses do paiz:- é a 
commissão de parecer que geja indeferida a 
petição de . D. Francisca Amalia Bittencourt 
Cardoso, viuva do desembargador honorario, 
Francisco José Cardoso Guimarães. 

Sala das sessões, :22 de julho de 1892.
Mursa, presidente.-Horacio Cezar, relator.
Brazilio dos Santos.-Bezerrit (com restric
ção).-Thomaz Delfino (com restricção). · 

O Sa. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

t~ parte ; ate ás 3 horas 

Votação do projecto n.23 B. fixando as for
ças de terra para n anno de 1893 (3" discus
são). 

Continuação da 2a discussãó do projecto 
n. 72,de l892,fixanclo a força na vai para o an
no de 1893. 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 28, reú.rmando o plano geral do orçamen
to da Republica e determinando o modo de or
ga!1lsar as leis da receita e despeza publicas. 

Discussão uníca do parecer n. 35, ip.de
ferindo a petição da Companhia Recife, São 
Francisco, Pernambuco Railway,límíted,sobre 
isenção do pagamento da quota que lhe com
pete para o pagamento da fiscalisação das es
tradas de ferro . 

la discussão do projecto n. ~ 38 A, deste 
anno, autorisando o governo a despender a 
quantia de250:000$ com a acquisíção de um 
predio onde funccione o Tribunal do Jury 
desta Capital. 

2• discussão do projecto n. 4 A, do Senado, 
de 1892, dando direito aos secretarias da Côrte 
de Appellação e do Tribunal Civil e Criminal 
ela Capital Federal a perceber custas, quando 
trabalharem como escrivães. 

Discussão unica do projecto n. 54, conce
dendo a D. Henriqueta Carneiro de Mendonça 
Faure vi uva do Dr. Antiocho dos Santos 
Faure, uma pensão mensal de 200$000. 

l" .discussão do projecto n. 71, de 1892, 
isentando de direitos de importação os mate
riaes específicos necessarios para a construc
ção e installação do Collegio Americano de 
Taubaté, no estado de S. Paulo, e de proprie· 
dade ele J. L. Kenedy. 

l" discusssão do projecto n 69, de 1892, 
autorisando o governo tt conceder <t José Au-



476 Sessão em 23 de Julho de 1892 

gusto Vieira e outros a construcção, uso e 
goso, durante 30 annos, de uma estrada de 
ferro de Sapopemba á ilha do Governador, me
deante certos favores. 

2" discussão do projecto n. 41, autorisando 
o governo a conceder á companhia Fabril In
dustrial e Consteuctora os mesmos favores 
concedidos á companhia Industrbl de Cal e 
Marmores de Carandahy, hoje Companhh 
Progresso Industrial de Ca,randahy. 

2" parte; ás 3 honts G?,t antes 

Díscussáo unica elo parecer n. 37, de 1892, 
ma,ndanclo enviar ao Poder Executivo, para 
attencler lia parte que lhe compete, a )Jetição 
da S. Paulo Railway Company, limitecl, dei
xando ao Poder Legisla ti v o a fixação elo prazo 
para a encampação. 

3a discussão do projecto n. 247 A (do Se
nado), creando uma escola de machinistas no 
estado do Pará. 

)a discussão do projecto n. 7 B, creando 
uma alfandega na capital do estado de São 
Paulo e outra em Minas, na cidade de Juiz 
de Fóra, e aútorisa a sua installação e a 
abertura do credito para as despezas neces
sarias. 

1" discussão do projecto n. 12 A. determi
nando os casos que reelamam o emprego da 
guarda nacional ou milícia cívica ch União e 
aquelles em que poderá ser ella utilisada ou 
mobilisada pelo Presidente da Republica, e 
autorisa a organisação do respectivo serviço, 
segundo os ·princípios que ccJstabelece; com 
voto em separado. 

Discussão unica elos seguintes projectos: 
N. 62, concedendo a. D. Thereza Fiorenti na 

de Cantalice, irmã do C:i~,pitão ele fl'ag<~ta 
Fmncisco Flaviano ele Cantalice, morto no 
naufragio do couraçado So!imrJes, uma penção 
equivalente ao meio soldo cla.quella patente, 
segundo lL tabella actual ; 

No 60, transferindo plLra Maria Eurídice de 
Araujo Neves a pBnsão de 21$700 mensaes, 
que percebia. sua f'allecid~1 mãi, c~~rolilm Leo
polclina de Araujo Neves; 

N. 244, do a.nno plLssaclo, e, levando n, 50$ 
mensaes <1 pensão ele 7$500 que, indepenclen
te de meio soldo, percebe Do .Tusepha Mattos 
Pinho de Castilho ; 

N. 253, autorisando o governo a mandar 
pagar o meio soldo vencido e po,r vencer a D. 
Maria .Joaquina de Albuquerque, viuva do 
capitão Lamindo José da Silva, Do Rita de 
Cassia Soares, viuva do capitão .João Antonio 
Soares, e Do Isabel Hoffmann, mãe do alferes 
Hemique I-Ioil'mann ; 

N. 61, revertendo a.D. Herundina Maria Fer
reira Cevaleaonti o meio soldo e pensão que 

percebia sna mãi D. Virgínia Zenandds Fer
reira, viuva do major elo exercito Pedro Af
fonso Ferreira o 

Discussão unica elo projecto n. 6, conceclfl'n
do licença, por um anno, sem vencimentos, 
ao Dr. Sebastião José Spinola de Atbayde, 
medico do exercito o 

Do parecer n. 145, resolvendo sobre a peti
ção de Joaquim Alves Ferreira da Gama e sua 
mulher reconhecrmdo a incompetencia elo 
Poder Legislativo para fazer nomeações. 

Do projecto n. 237, ele 1891, relevando a 
prescripçã.o do tempo decorrido desde 14 de 
dezembro ele 1869 a28 ele agosto ele 1877 a D.Ca
rolina Luiza ele Oliveira Pereira Pinto, p<wa o 
fim de poder receber o meio soldo correspon
dente áquelle tem]JO ; 

Do projecto n. 231, mandando reverter em 
f'a vor ele D. Carolina Angellica ele Andrade 
Vasconcellos a parte do meio soldo ela patente 
do seu fallecido pai o tenente-coronel Joa
quim José ele Andrade Vasconcellos que com
petia a sua fa.llecicla mãi. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e um quarto. 

52'1 SESSÃO El\1 Y-,3 DE JULHO DE 1892 

Presiclencia do S·t. Bernardino de Campos 

Ao meio-dia procede-se á chamada, a qual 
respondem os Srs. Bernardino ele Campos, 
Antonio Azeredo, Athaycle Junior, Paula Gui
marães,Fleury Cumclo, Inclio do Brazil, Uchôa. 
Rod1>igues, Cantão, Pedro Chermont, Matta -
Bacellar, Augusto Montenegro, Costa Rodri
gues, Casimira Junior, Rodrigues Fernandes, 
I-Iemique ele Carvalho, Anfrisio Fialho, No
gueira Pamna.guá, Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Bezerril, João Lopes, Frederico 
Borges, José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, 
Nascimento, Alminio Atronso,Amorim Garcia, 
Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, 
Tolentino de Ca.rvalho, Gonçalves Ferrei
ra, José Maria,no, Joaquim Pernambuco, 
Juvencio de Aguiar, André Cavalcanti, Ray
mundo Bandeira, Pereira de Lyra, João de Si
queira, João Vieira, Luiz de Andrade, Espíri
tos Santo, Bellarmino Cameiro, Theophilo dos 
Santos, Oiticica, Corrêa de Araujo, Euclides 
M1lta, Ivo elo Prado, Oliveira Valladão, 
Leandro MacieLFelisbello Freire, PaulaArgoi
lo, Tosta, Zama, Garcia Pires, Marcollino 
Moma, Severino Vieira, Santos Pereira, Mil
ton, Franci.sco Sodré, Leovigildo Filgueiras, 
Barão ele S. Marcos, Sebastião Landulpho, I-lo
meio Costa,, Nova.es Mello, Fonseca. e Silva., 
Fonseca. Hermes, Urbano Marconües, Joaquim 
Breves, Virgílio Pessôa, França Carvalho, Ba-
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tista da Mottà, Fróes da Cruz, Alcindo Guana
bam, Vinha,es, Thomaz Delfino, Badaró, Gi1-
briel ele Magalhães, Leonel Filho, Chagas Lo
bato, Jacob da Paixão, Alexandre Stockler, 
Francisco Veiga, Ferreira Brandão, Viotti, 
Dutra Nicacio, Manoel Fulgencio, Aristides 
Maia, Costa Machado, Domingos Porto, 
Palleta, Ferreira Pires; João Luiz, Francisco 
Glicerio, Cesario Motta Junior, Moraes Bar
ros, Lopes Chaves, Carvalhal, Angelo Pinhei
ro, Mursa, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, 
Julio de Mesquit<t,. Brazilio dos Santos, Leopol
do de Bulhões, Alves de Castro, Urbano Gou
vêa, Caetano de Albuquerque, Bellarmino de 
:Mendonça, Marciano de Maga.lhães, Fernando 
Simas, Schimidt, Pereira, ela Costtt, Alcides 
Lima e Demetrio Ribeiro. 

Abi·e-se a sessão. 
Deixam ele compamcer com caUS<t pttrtici

pttd~ C!S Srs. João, de A vella;r, Carlos· Campos, 
Justnnano de Serpa, Jose A velino, Miguel 
Castro, Retumbt1, Annib<Ll Falcão, Meira, ele 
Vasconcellos, Pontes de Miranda, Augusto de 
Freitas, Seabra, Arthur Rios, Nilo Peçanha, 
Manhães Barreto, Viria to de Medeiros,Jacques 
Ourique, Mayrink, Jesuíno de Albuquerque 
Antonio Olyntho, Matta Machado, Lamounier: 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Americo 
Luz, Gonçalves Ramos, Domingos Rocha. Fer
reira Rabello, Adolpho Gordo, Carlos Garcia, 
Almeida Nogueira, Rubião Junior, Eduardo 
Gonçalves, Lacerda Coutinho, Lauro Muller 
e Menna Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa os Srs. 
Nelson, Epitacio Pessoa, Rosa e Silva, Diony
sio Cerqueira, Villa Viçosa, Prisco l'araiso, 
Cyrillo de Lemos, Alb2rto Brandão, Oliveira 
Pinto, Luiz Murat, Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Furquim ·werneck, 
Figueiredo, João Pinheiro, Pacifico Mascare
nhas, Costa Senna, Carlos das Cha,gas, Mon
teiro da Silva, Martinho Prado, Domingos de 
Moraes, Paulino Carlos, Costa Junior, Cinci
nato Braga, Victorino Monteiro, Julio .de Cas
tilhos, Borges de Medeiros, Assis Brazii, Tho
maz Flores, Homero Baptista, Rocha Osorio e 
Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

0 SR · ARISTIDES MAIA ( 1JClci ordem )-Sr. 
presidente a bancada mineira entra hoje 
neste recinto com o coração coberto de luto 
pela noticia co~ que acaba de ser surprehen
cllda ao ler nos Jornaes de hoje que fallecera o 
nosso companheiro de bancada, e um dos mais 
illustrados membros desta casa, o Sr. Corrêa 
Rabello. ( Apoiados. ) 

Não preciso ü1zer o elogio do illustre fi
na,do, porque os ammes da constituinte, e os 
annaes da l" s2ssão ordinaria desta Camara, 

dão testemunho o mais frisante e o mais elo
quente do valor moral e intellectual do il
lustre finado. 

0 SR. FRANCISCO VriGA-E do seu patrio
tismo. 

0 SR. ARISTIDES MAIA - Assim, pois , 
creio que interpreto os sentimentos de toda 
esta assemblea solicitando de v. Ex. que 
consulte a Cama.ra sobre se consente que seja 
lançado na acta ela sessão de hoje um voto ele 
profundo pezar; e que ainda em signal elo 
mesmo psmr a, Camara suspenda a, sua 
sessão. 

Neste sentido mando á mesa, um requeri
mento assignado por mim e por varias depu
tados da bancadct mineira. ( Muito bem. ) 

Yem a mesa. e lido, apoiado e entra con
JUnctamente em discussão o seguinte 

RequeJ·im.ento 

Requeremos que se consigne na acta ela 
sessão de hoje um voto ele peza.r pelo falleci
mento elo Sr. deputado Francisco Corrêtt Fer
reira Rebeilo, suspendendo-se a sessão. 

Sala das sessões, 23 de julho ele 1892.-A?·is
ticles J,faia.-Dom.inr;os Por·to.-F. Badar·d.
Costa M~achado. -lYianoet Fulgencio .-Fnm
cisco Veigct.-Leonel Filho. 

O SR. PRESIDENTE-Declaro que, não haven
do numero para deliberar, não pócle a mesa 
tomar sobre si a responsabilidade de suspen
der a sessão; mas, quanto á 1 a pa.rte do mesmo 
requerimento, que refere-se ao lançamento elo 
voto de pezar na acta, independente de vota
ção, a mesa tomará na devida consideração. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE- Não havendo numero 
para se votar a matería indicada na ordem do 
dia, vamos passar a continuação da 2" discus
são do projecto n. 72, deste anno, fixando a 
força naval para o anno de 1893. 

Ninguem pedindo a pala vta e encern1cla, a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a continuação da 2" dis
cussão do projecto n. 28 de 1892, reformando 
o plano_ geral elo orçamento ela Republica e 
cletermmanclo o modo ele organisar as leis da 
receita e despeza publicas. 

Ninguem pedindo a palavra e encerracht a 
discussão elo art. lo. 
, Entram successivamente em discussão, que 
e sem debate encerrada, ficando adiada a vo
tação os demais artigos do projecto. 

E' ttnnunciacla a discussão unimt elo pare· 
cer n. 35, indeferindo a petição da Recife, 
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S. Francisc~, Pen~ambuco Railtoay Compflny 
limitecl sobre isenção do Jlao<ramento da quota 
que lhe compete para o pagamento da. fisca.li
saç-J:o das estradas de fer·ro. 

O S1·. André Cavalcanti -Sr. 
presidente, o parecer .que 1bi confeccionado 
pela respectiva oommissão, indeferindo a pe· 
ti~.ão do gerente da Roci(c, S. Franciscn, Per
nambuco Rrtitway Comp({,ny limited. me parece 
que n\í.o estã. de accordo com os verdadeiros 
principias do direito que regulam a. ma.teria. 

Aquella. companhia rege-se por um con
tracto feito e acabado com todas as solemni
dades, e entre as suas clausulas não ex:iste a 
obrigação de pagar ao fiscal do governo ; e a 
primeira vez que se procura abrir esta ex
cepç:ão, quando sempre essa despe7.3 correu 
por conta dos cofres llUlllicos. a.o menos :\5 
tres estradas inglezas: a. dt:·Perna.ml>uco, São 
Paulo (Santos) e Bahia, clljos contractos 1ora.m 
firmados na mesma epoca. 

Não sei.}.lOrtanto,em q:ue se :!irrnou n. nobre 
com missão para assim proceder, pois os seus 
considerandos. constantes do parecer em dis
cussão sob n. 35, não encontram autorisação 
em lei alguma,pelo que não devem ser acceitos 
por esta. casa. . · 

Um contra.cto bilateral não póde ser ã.lte
rado sinão em "Virtude de accordo com as 
partes contractantes ; e, si assim não fosse, 
desa.:ppareceriam as vantagens resultantes dos 
deveres e obrigaçi'ies reciprocas contidas nos 
mesmos con:tractos. 

Desejaria, portanto, outir o illustrado re
.-lator da com:missão e saber quaes os funda

mentos a..ue teve para elaborar semelhante 
:parecer. · 

E' verdade. Sr. presidente, que as com
panhias sub-vencionadas pelo governo não 
estão sujeitas ao alluilid.o pagamento ; mas, 
essa providencia foi ultimamente adoptada, e 
não ·se póde applicar o mesmo priucipio 
áquellas que. como a de S. Francisco, estão 
isentas de semelhante mnts. 

. As considerações que venho de fazer a casa, 
são extensivas. ás outra.s estradas a. que al
ludi, e agua.rdo as ínformaçues da mmllli.«são 
:para, não me conformando com ellas, de novo 
-voltar á tribuna e dar o desenvolvimento que 
G assumpto reclamar. . _ 

Ninguem mais pedindo a palavra, e eucer
rada a discussão e adiada a. votação. 
- Entra em 1 • discus~ão, que é sem debate 
encerrada, fi.caudo adiada. a votação~ o :pro· 
jecto n. 38 A. deste anno, autorisando o go· 
verno a dispender a quantia de 250:000$, 
com a acquisição de um predio onde fuuccione 
o Tribuml ó.o Jury desta. c:aJ>ital. ; 

2• discussão do projecto n. 4 A, do Senado, 
de 189-2, dando direito aos secretaries da Côrte 
de Appellação e do Tribunal Ci~ e Criminal 

d\\ ca.:p\ts.l Ft-deN.l a :perceber as t\lstas 
quando trabalharem como escrivães. ' 

Eatram successivamente em discussão, que 
é sem debate eucerrada, ficando adiada a v0• 

tação, os arts. 1• e 2• do projecto n. 4!, 
deste anno, 

Discussão unica do projecto n. 54. oon00. 
dr.ndo a D. Henriqueta carneiro de Mendoll\'a 
Faure, Y.iuva do Dr. Antiocho dos Santos 
Faure, uma p"ensão mensal de 200$()()0. 

O Sr. Cesario Motta-Sr. prrn
dente, não entro na apreciação da vantag~m 
ou desvantagem deste projecto em relação~ 
peticionaria. 
o que entendo e que, como esta :pre\enç;lo 

ha muitas outras. 
E, deante das difficuldades do Thesouro, 

p.~rece-me que bem andariamos, si, antes da 
decreta.cão desta pensão, a en viassemos :i com
missão de orçamento, que é a competenw para 
direr si estas despezas eslão ou não dentro das 
for(~s do orçamento. Assim, peço a V. Ex. 
que mande este projecto á commissão de or
çamento para interpor o seu parecer. 

Vem á mesa., illido, apoiado e entra cw
junctamente em discussão o - seguinte 

Requerimento 

Requeremos que o :projecto n. 54 seja 
enviado à commissão de orçamento para &r 
bre e.lle interpor o seu parecer. 

Sala das s~sões, 23 julho de 1892.- Cesario 
Motta Junior.-Ba~ilio dos Santos. 

0 SR. CAETANo DE ALB'ÓQUERQUE- Sr. 
presidente, quando este projecto foi posto em 
ordem do dia para ser submettido á discuss[o, 
tive a honra de apresentar á meso. um~ 
emenda separando da pensão de que se trau 
o meio soldo 'em cujo goso se acha a vim'a do 
Dr. Antiocho Faure. 

Procedendo desta forma, entendi desem
penhar um dever que me assiste CQID? .o 
ma.ior admirador e mais humildé dos tfum
:pulos do Dr. Antioeho Faure. 

Me parece, Sr. presidente, que não tem ra· 
bimento o requerimento apresentado :pelo 
illustre representante de S. Paulo. porquan· 
to não se tem procedido com o mesmo esCI'Il· 
pulo emassumpto identj,co, 

A camara dos Srs. Deputados ja tem con~
did.o diversas pensões sem essa. meticulo>t
dade de que acaba. de dar provas, aliás dig~ 
de encomios,o illustre deputado a quem aca~ 
de me referir. - : · ·~ 

Por um prínci.J>iO de equidade, me pance 
que a. Viu va do Dr. Ant!ocho F:aure é me,re
ced.ora deste fu. vor que ja. tem sido concedida 
por esta cama.ra-e nã.o ha. _ muitos dias que 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 10:48+ Página4 de 12 

Sessão em 23 de Julho de 1892 479 

ainda assim se procedeu-a viu>as de illustl'es 
membros do magisterio, que, como o Dr. An
tiocho Faure, presta.ra.m nesse cMaCtel' rele
vantes serviç>.os ao };laiz. 
- E' o que tin11a. a dizer a respeito uo o.s
sun:.pto. (il.(•uito bem.) 

Vem a mesu,, é lida., apoiada. e entra. con
junctamente em discus.-,ão u. seguinte 

.Emenda 

Que seja independente do meio ~oldo a 
j)illlSão concedida a D. Henriquet1. C:u•neir-o 
de Mendonça FaUl'e, viuva do Dr. Antiocho 
dos Santos Faure.-Sala das sessões, 23 de 
.Tulllo de 1892.-Cactano dl! _4[buquc,·qne. 

O Sr. H~nrique de Cn~valho 
- Sern entrar na indagaç--ão dos motivos de
termina.ntes do requerimento, e sem querer 
apreciar tambem si e justa ou injusta a pensão 
de que se tr-a.tu. (e por mim acho que é justa.) 
entendo, entretanto, que, nestas questdes de 
despeza, mormente quando o orçamento està 
tão obera.do de encargos, e quando o dcfiât ê 
tão grande que não póde ser ava.liado, a Ca
mara. não -póde toma.r collectiva.mente a re-

. sponsa.bilidade des-tas do11ções (npoíados). mas 
QUe lls COffiffiÍSStíeS respectivas ca.])e decidir SÍ 
podemos ou não concedel-as. (Apoiados.) 

Assim. pois, pílçop~rmissão a V. Ex. para. 
ampliando o requerimento do l1onrado depu
tado por S. Pau!o~ por minha vez requerer 
que não só esteprojecto, como todos quantos 
se referirem a interesse partic\llar, tenham o 
mesmo destino proposto p:.1r S. E:x. (Apoiados.) 

A justiça. deve ser igua.l IJam todos, e acre
dito que o meu honrado collega, que tanto se 
~tingue e:x:actarnente pelo seu espfrito de 
JUstiça e de equid:tde, não veiu inquínar só
mente o parecer rela.tivo n, esta pensiio. mas 
sim que e$tá no seu pensamento •eriticar si 
asnossas condições orçamentu.eitlS permittem 
a concessão detaes favor-es .. (Apoiados.) 

E, si assim é. força e confessa.r que de 
vemos mandar q11e todos os pareceres conge
neres sigam o mesmo destino. (Jft~ito bem.-
. O SR.. CEsàRIO MoTif~ (pela orde.n)-Sr. pre

Sidente, desejava. saber si se póde otfe~ecer re
querimento nos termos daquelle que apresenta 
o_ nobre deputado que acaba. de t'illlar, isto é, 
~l se pôde na oceasiiio da. discussilo deste pro
J~.cto requerer q11e s~jam enviados a commis
&!:_0 os outros rongeneres, cuja: discussão ainda. 
na.o foi annu.nciada :pela mesa. 

O requerimento neste sentido esta feito ~ 
assignado por mim e por outros compa
nheiros. 

rle execut:w-se :.Lquillo que a. commissilo de 
iil.z~~da pl'op\te. (il]loia.:los.) 
}~ao 1~1an_rlei-o á mesa, como disse, porque 

nao saiJL(lSI se potli;~ requerer em g!ol10. k1t· 
t~.ndo-se de ·pro.jectO$ cu}t\ díscussi'to a mesa 
aind.~ não !ta. via, a.nnuncia(lo; mas. si V. Ex. 
accetta esse requerimento, o enviarei ou, 
catrro. em caso contrario, reservru·-me-hei 
o chreito de t'equerer. a propot•ção que for 
~cndo ann<mciada. a. discussão de c()([a, pro-
Jecto, a mesm11 co usa que .sobre este requeri. 
(Jútito bc;a.) 

O SR.. P1tEsm&-..;TE- V. Ex. póde Jnandar :: • .' 
mesa o rcqual'imento... · 

O St~. H~:\tttQUF. DE CAU.\'ALUO- Apoiado; e 
eu desisf.o (lo meu. 

O S~t. PJ~BSIIJE:>.'TE .•• e n. c:tnKWl\ decidir-i~ 
si py(!e resolver cngloba.damente ott ~t resol
Yer:t <t Jlropor~'ão que 1or annunciada a. dis-
c ttssão de cHda p t·(d ecto, · 
. Vem illllesa, e lido, ;1-:poiado e etltm COll· 
.JUUCta.mente em discussão o seguinte 

Requeremos q_ue os projectos ns. 62, 130, 
244, 2-53, 61, 237, 231, s~j<J.m envla.dos a com· 
missão de ow.-.amento, )?a.N interpor sobre 
elles o seu parecel'. · 

Sitla da& sessões, 23 de julho de 1S92. - Ce
sal"iD Jlotta Jtt, ,_;w. -.A'fredo Ellis .-Era:;Uio 
rios Saatos .-UI'bcmo 3Icwcomles. 

O Sr .• Toão de Siqueira- diz 
diz que o surprehendeu bastante o requeri
mento do nobre deputado por S. Pa.ulo, pelo 
modo por que foi í'eito. sP.m restricç[o de espe
cie alguma, :para que as pensões dadas as viu· 
va.s dos cid!l.dãos que teullam prest:ldo este ou 
aquelle serviço ao p:J.iz. vão ;\. commissü.o de 
orç-.J.mento par-J. que e~ta ·diga. si o Thesouro 
publico r·omporta ou não esta despeza .. 

Sobre isto está de. pleno accordl). Porém, 
aquella.s que se fu·mam em leis, a.quellas que 
são um dever sagrado do Thesouro Nacional, 
q uc s\1.0 uma di viela ..• 

O SP •• CESAmo Mol'TA-Si ha lei, então não 
depende do Congresso; si depende élo Con
gre.aso. a commissã.o manda-r-à. dar, JX>rque a. 
commiss3.o f!abll bem O que e distribuir jUS· 
tiça com eqUidade. · 

0 SR, JOÃo DE SIQw'EffiA. julga que O _pro
jecto que concede 200$ a esta senhora, foi mal: 
COllCCbidO, IJOT'que devia uizer que a YÍUV'a re
ceberia. metade do soldo que cabia. M seu :fi
nado marido como lente official da Escola. 
Militar. E' claroque não tivemos o intuito de cõmba

ter determina® projecto •. mas sim de ouvir a O SR.. CESARIO MoTrA.- Então, deve-se pe
COlllnlissã.o de orçamento sobre a. possibilidade _ dir o mesmo pafa: todas as que estiverem nas 
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mesmas condições. E' uma. justificativa. pa.m 
o meu pedido. 

O SR. Joio DE SJQUEffi.-1. vae provn,r ao 
nobre deputado como não p(.de ser concedido 
o seu pedido. sem restricçües. 

Eis aqui, um pro.jecto que faz reverter á 
D. Herundina Maria. Ferreira Cavalcanti o 
meio soldo e pensão que percebia. sua. mii.e 
D. Yirginia. zenandes Ferreira.. viuva. do 
major do exercito Pedro Affonso Ferreira. 

Ora, ella t.em direito pel'ltnte a lei i\ re
cel;cr este meio solrln ... 

0 SR. CE:';.\RIO l\IQTJ'.\ - Cnnlio na(~nm· 
Jnis~iio 1ICl orr:ainentl•. que. lhe mand.,.rci. 
dltl'. 

que garante mel11or_ esses direitos núo mje!
tanrlo qualquer pr. •.Jecto a vota(:ão, sem que 
e:ste tenha. sido estudo.clo conveniente111enr.e 
pela. comm~s~o d,e or<;.amento, a. qu"l1x,1; 
certo descr1mmara os casos · alluclidos lX•r 
S. Ex., e proporá os que devem ser l1Jl])rova
dos e •·s que devem ser adiados . 

Procedenclo de~te modo, crê ~er.-ir mell•or 
as e.:\:igencias da justiç!3., e melhor· satbi it7.er 
os inieresse;s legítimos de quem os tem;; e.;:em 
olfender de mod.) nenhnm a. ·l·ustiç-.a, pat·.t ,1 
C[U<tl a JliJell:t o nob• e de1mta.t o, pre~bL ;i~>im 
um ~et·viço nn Jla.iz e ao:-; cot\·Ps Jln\Jlku:<, 

Siin estas :ts r·azõe,: por que não pódll :.~· ~·ri
fu.r o <"mvitc 1lo nt~bt-e del'ut:\Clo. 

O SR. -JoXo DE SIQt:Em,\ - :\Ins, se nô:; o s .... Pi1·e~ I~c1·reirtL-E' J,,1,. 
re<:onhcrelll()l;: que ist~a ú um:t tliYirla mciomtl, ta.nte contrttria<lo que vem tomar p;al'tc llc:<li'. 
para. r1ue hM·emo~ mamhU' it oomm\ssii.o ·~ deiJa.tr>, porque tmm-:;c ~1;~, viuv;t de nm tlo> 

O Sn. G,\RCL\ PmES - P:.u-:J. rli7.CL' como tmti~ (li~tinctos olliciae:s do exercito. e um <lo> 
se ha. de P<tgctr. lentes mu.i~ illustrudo~ !la. Escol:t Militar. :'>l:L~. 

O SR. Joio DE SIQUEIRA - lHo }lafClCe que ~te~de que vu Ut\ Ol'dem do dia um outro pro
c est..1.beleccr umn. exoo11çã.o para uma pessoa .1ecto de lei relativo a. D. Herondin<l. :-.lat·hL 
que é da farn.ilia. de um distincto offidnl que Ferreira. Ca.vaJcanti, filha. do majot· do excr. 
1bi uma. glorh\ nacional. qne perdeu a. ;ida cito Pedro Affonso, perde o l\Canhn.menr.o tle 
retoman(lo a bandeira. bra.zi.leira a bordo dLt tmtar do negocio que diz respeito à vima. de 
PaJ·ahyua; e quem ler a historia. da. guerra elo urn. seu camarada. E, neste caso, vem <lizer à 
Paraguay verâ. o nome desse iJlustre oilleial. Crunara com fr<mquez<t o que entende com 
que teve occasiii.o de mostrar-se por t.tntas relação aos dous factos. 
vezes á admiração dos seus cornpa.nheirof> e A lei qué regula a. ma.teria. em rela.<;:ío ú> 
que morreu deixando <\ sua 1\\rnilia. qua.si a viuvas de milíta.res mortos em combi~te. de
pedir esmolas . . · t.ermina q ne :se dê a. .penS<lo COITe:;JX>ndente 

Não l1u-azão, portanto, pa.1·a :se1• approva<lO ao meio solllo, que de diretto compete ás 
este requerimento, que concebido ern. termos vi uvas e herdeiros dos ofliciaes que se tenham 
tão genericos, vem 1~rir direitos estabelecidos distinguido no campo de batalha e nelle te
por lei. nham sido mortos. Ma~ o caso aqui é difl'e· 

rente. O marido da pessoa de que ~e tmt.1. 
não morreu em combate nem tem serviços de 
:ftlerr·,._ Porta.ut<>, a.cba exaggerada. a pensio 
ue 2008, vendo na ordem do dia o projecto re· 
lativo à viuva. do major Pedro Afi'onso, que 
1l>i um dos not=sos mais temerarios officiae~ de 
infantaria, e que tanto se distinguiu no$ com· 
bates travados no rio Pamná. 

0 SR. CESARIO MOTTA--Não apoiado. 
O SR. Jolo DE SIQUEIRA-Si Jor approvado 

o requerimento, cla.1·o est<\ que o projecto irâ. 
ã. commissão de orçamento, para ella julgar 
s t o Thesouro deve ou não pa.gar esta divida., 
que irremediavelmente tern de :;er paga, }>ar
que assim estabelece a lei. 

OSR. GARCIA P iRES-A filhÍI. tem direito 
por lei~ 

0 SR. JO.ÃO DE SIQUEUU-POr lei. 
Vê V .-·Ex. que o orador tem toda a razão 

em não acceit.ar o requerimento do nobre 
deputado.e n~ste :ped.ír-lhe:hia que o retirasse 
faZendo-o substituir por outro que salvasse 
os casos de direitos adquiridos. 

O Sr. Cesario Motta chamado 
. · pelo illustre deputado por Pernambuco, e 
~ · · convidado ~ a. retirar o requerimento, vem 
>'i .apenas da.r as razões pelas quaes não o póde 
;>:-~~ ~·· .... . . . . 
,;:.:v;;·::N"aa:. tem ein vista. prejudicar os direitos 
~J.~tipl~s_de ·qúein. qu~r que seja; e acredita. 
~~;:-:s:·-~:~~:·:~~? ·::· ....... . ::_~ , . . 

O SR. Jo.~oDE SIQUEIRA-Foram taes os~eus 
serviç,as que foi dru:lo o seu nome a um ·na rio 
deguerra. · 

0 SR. PIRES FERREIR..-\-si assiste direito it 
Viuva do capit[o Faure,' assiste ta.mbem di· 
rei to ã. filho. da vim·a do Sr, major Pedro 
AJronsoFer~a.. 

Quando morreu o major Pedro Affonso, a. 
sua. viuvn. foi considerada. pelo governo e, 
:pela. morte desta, esta. pensão não podilt re
verter à filha. porque a pensão. era pessoal; 
era, pois, preciso que esta. camara resolresse 
si deVia ou não passar á tilha a p~nsão que 
havia. sido concedida á viuva pelo ExecutiYo 
e applicada p~lo Podel· Legi slativo. 

Este meio soldo é insignificante porque, no 
·tem,:po em qus morreu o major Pedro .Mromo, 
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·:~ tabella que então vigorava. dava a. um ca· r um lado e tantt restl'icção por outro é in· 
pitiío 60.$ d_e soldo . I justi<;a cruel. 

Ora., a vmva de um oiliC!al morto em com· Não pede que se ne(l'ue pensões a \"im·as du 
bate, onde se p~rtou ~om tanta ~)J.'avt~ra, t~ve militares que prestoXam serviços á po.tria.. 
ayenas,de pen~aí? me1o_ soldo; ~sto e, 30~.a ID<\s pede que as pensões sejam distribuidtts 
como e que_ ho.)e vae.~e .. dar, md~pe!tdente· com equidade. Nessas condiç,ões,está de acoor
meJ?.t~ domewso~do ~ue~~ rec~b~ •.. a vtuva,d() do com 0 req_uerimenw do illu~tre depu.tado 
cap1~~ Faure, _oo::;ooo. . (C1 u~anl·se mu.tos 0 Sr. Cesario .Motta. para. que esse pl'oJecto 
apm te~.) . . vá á commissã.o de orçamento, pu.ra que esfu. 

Por 1sso _fot que disse, uo encetar este de- examine si p<ide tlar-se a. pensão e determi
bate, que tmha acan~ta.mento _de tratar. de..ose n~r quanto póde ser dado. 
nssumpto, porque na que nao se pod1a d<~,r-
pensões ele>adas a todas as Yiuvas dos mili- · 
lM'eS e porque entendia que es;;as pensões de- O Sr. Tho:m.az ?el:flno-0 nobre 
-vi<.m estar d~ accordo com <t lei. que j<i. regu-~ coHega que nroboy. <\e luUar colloco~-se e~ 
lar<:~ esta materia. um terreno que nuo e aquelle que a. d1scussao 

Pela tabella que vigorava no tempo em que pedia. 
morreu o c;.tpit<1o Faure o. seu soldo era tlej Disse s. E~. que M vim·as dos militares 
1005 . . ~endo por rsso a sua VLUva o 1~eio so!rlol que ftcassem em es~ado de pob~ ?e-v:iam ter 
tlc ~e:;;. ao ~asso qu~ a do Sr. lMJOL' Petlro pensões, devendo esta,; ser d1strlbmdas de 
Alronso. ch~w de serv1ç~s, ~orto em comba~. 1 modo efluitativo. 

inteiro._ recebe 30S'OOil. . Di~r:! mais o ~obre deputado que a viuvu. 
e com servrços extr:wrdmartos pura. este pai.<~ Ora. isto nin"uem contesta. 

Queria que houvesse uma certa propormo- tle um militar clistincto como aquelle que 
~!idade na . ~istribuiço.ão destas pensões ás s. Ex. citou, que pre:;tou releva.ntes serviços 
VJUVM dos IDiht..1.t~. . . . , it, pn.tria, não !Oi Sllffi.cientemente amparada. 
o que o o~·ador ~a?ll<Jde admttttr e, q~e,rr Trata-se. debaixo do ponto de 'Vista civico e 

meras <:ons!dera~oe:; pesson.es, se de -00~ a ~ 
1 

d ede" pen~;;-0 ~ v
1
• U"a de 

l t te · · rr d ' • nao pessoa , e cone • .,.. " , umas, quanc o o_u ra.s em ~l!p. mm,.,ua o me1o 1 que Jlrestou notal'eis serviços a 
soldo, como a VI!JVa do capttão· Pedro Affonso, un;- .10mem Joi educador dn. mocidade das es~ 
que vae passar a sua. 1ilha. . rai:~a~arfu.res, onde deixou seu nome sempre 

Não e seu intuito oontrariar a pensã.o que lembrado e que contribuiu em grande parte 
se deve dar ã vi uva do r<1.pitão Faure: o que para que o re~imen republicano fosse uma 
quer e que haja equidade em toda.S as pensões realidade. o 

das >iuvas do~ J!Iilitares, a1im de nã.o haver A conducta da, Cama.ra dos Deputados não 
ta.ntas reclamaçoes. . póde díver"ir hoie do que teve Cúm Benjamin 

Diz o seu nobre collega que ba poucos dius constani 0 "fundà'dor da Republica.. E' verdade 
concedeu-~~ a pensão de 300$00_0 i• >i~-va que 0 protessor.Faure, em menor es_?ala. do 
do Dr. Tob1.as Barreto, o orador nao acha ln- que fez Benj!lrntn Constan-t, ma.s nao com 
just.". (la pensão uada. á viuva do Dr. Tobias menos esforço civico, contribnín para me
Btwreto tendo em consideração os grandes lhorar as cond.ições politicas e sociaes com 
~ervi.ços daquelle illustre brazileíro. os seus serviços releva~ tes .. A camaro ~os 
-u:.r SR. DE~;>urADo-Então, devia se dar a Srs. Deputa!los de:ve dar~ vruva .deste dls:-

muitos outros. tincto cidadao meto8 de v!da.condtgna com ':L 
posiç-ão crea~lb pelo seu mo.r:Jdo. _co~o deu a 
viuva ele Tobllls Barreto, emmente l1tterato e 
jurisconsulto, eujo :papel na. .eivilisaç-J:o brazi-

0 SR. PIRES FERREIRA-Ta.mbem não nego 
os s<lrviços de outros cidadãos, mais o fu.cto 
e que suas vim·as nã.o vieram pedir :pensões 
ao parlamento. allegando pobrez::~. e, si o fi. 
=sem, o orador estudaria o C..'\!SO e daria o 
seu voto de conlorrnida.de com a. boa ruzão . 
O que não se póde é vir dar dinheiro dos co
fres publicos ás Viuvas de militares'sem atten
der ao tempo de serviço e ao soldo ~ue tin\1à 
o mHita.r na occasião da morte e, amda m<us, 
sem tomar em consideração serviços presta· 
(1os em tempo de guerra e tempo de paz, por· 
que pôde-se dizer que,_ si não fosse a guerra, 
o Sr. Pedro Affonso seria hoje ·general. · 

Que signiftca a pensão de metade do saldo 
~orrespondente .. a. 60$000~ Tanta franqueza por 

Camara. Y. lii 

leira. foi de gra.nde releva.nc1a. . 
Não slio con<lições de caracter mé:rrun.ente 

particUlar, são antes · serviÇQS excepcio.n~s e 
daquelle notnveis cidadão que nos obriga. o. 
votar este projecto. 

E' ·por isso que disse a principio que o· 
nobre deputW.o collocou-se_ e~ terreno que 
não etminha ao assupto ·; pOJS na o se trata de 
compensa1• serviçOs militares, mas dar uma 
demonstração publica. solemne .e ·de a:p~.o 
:to pátriota, a.o cidadão qu~ tanto contribum 
para o progl.'esso do '8razll, o professor An-
tiocho Faure. · . 

Gl. 
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o s~·· Garcia, Pires-Os nobres com rela\JO ao projecto que Ol't'. ~ ,li;.. 
cle}>utado:> deslocar.~.m completamente a. ques- cute. 
t<"'i.o. Quanclo era ministro da agriculturn 0 

Não se tt•ata. de discutir o requerimento do Sr. Lourenço de Albuquerque, 1oi l'IX)uerlda 
nobre deputa.do por S. Paulo, netn. de aYalia.r a concessão de que se trata., e S. Ex.. iu!Jt. 
o mél'ito do cidadão fa.llecido, cuja. Vim•a vem iE~rlu esse requerimento á vista de informa
pedir pensã.o a esf.'l. camara. çües da, directoria da Estrada de Ferl"'l) Ceu. 

Entendo que a pa.tria. não deve deixar em tral do Brazil, que JUlgava de grande runt:t. 
abandono aquelle que prestou relevan1es ser- gem a estrada. de terro de Sa.popemba :i ilha 
viços e elevou as artes, as lettrM e a :>ciencia. do Governador, mas julg-.1-va, elle que e>!;l. 
nesta patria. Mas, em relação á classe militar, constrncção deveria ser feita pela mesma di· 
a lei foi previdenfu. rectoria da. estrada . 

Ao passo que a -vima de qualquer funcci- Mais tarde os peticionarias fizeram o mesmo 
<mario publico tem a faculdade de pedir pen- requerimento cre que ao governo provisol'io 1 

são. a. viuva. de um militar tem tlireito ao que naturalmente com os mesmos fund~ 
meio soldo de seu marido. meotos indeferiu a. petição, ( apoiado do 

A lei declara terminantemente que a vit.wa Sr. G!yccrio) parecendo, portanto, que , 
daquelles que falleeem em combate tem conveniencia dessa. estrada esta em ser ell~ 
direito a. receber o soldo inteiro de seu ma· ~ita pela Estrada. Centra.l. 
rido. Pensa., :pois, que não se deve fazet· a con-

Ao"''lra.de que se trata ? E' que. sem consul- cessiío de que se t±'&ta sem obter do governo 
ta. r as forças do orçamento e a.s condieões mais minuciosas infi>rma.ções; e, neste sentido, 
precarias do emrio.pede-se á. Cama.ra dos Srs. pede ao Sr. presidente que, quando sulnuet· 
Deputados que conceda favores a tlns e a.u· ter á votos este projecto, submetta, ao mes
gmente t.tvores novos e extraordina.rios a mo tempo, o requerimento que vae m:\ndar 
outros. a mesa, pedindo que o projecto volte à com· 

U:.t\. ·voz-O que resta saber é si ella. tem 
direito á pensão. 

O Sn. GARCIA.- Prru:s-Ella tem direito· á 
pensão -relativa no meio soldo de seu ma
rido. 

Assim, YOto pelo requerimento do nobre 
deputado, :pois entendo. que, antes de appro
Vai·mos qualquer. despeza, deve-se ouvir a 
commissão, unic"<~. ba.bilita.da a saber si a. ca
ma.ra pôde effeetual-as. 

missão, afim de obter-se inltlrmaçé€s do {,'ll-
verno • . 

"'Vem oi. · mesa., e lido, .apoiado e entr<" con· 
junctamente em discussão o seguinte 

Rcqttel' imemo 

Requeil•o que volte á commis..oão o projecm 
n. G9, a.1lm de ouvir informações do go>erno. 

Sala da..; sessões, 23 de julho de 1892.
AI'istid~s J,laitl . 0 SR.. J OÃO DE SIQ"UEIM-Isso quando se 

tratar de favores. O Sr. Urbano ll'.Iarcondes 
O Sn.. G.mciA. PIREs-E isto e um favor· julga. que o nobre orador que acaba de fallar 

(.3f>_:~lo bem.) . . . n&o leu com a.ttenção o parecer da. commis>ão 
Nmgu~m tn1l::.IS pedt~do a pa.lavra.; e encer- de obras publicas, pol'que neste parecer a 

rada a dtscussao ~ ad.i~a. a. vo~.ao • . ..comrnissão bem cla.1-a.mente expõe esses n~etos. 
Eotm em l" d1seu5?<l.O. que e se~n debate A commi~ão não poilia tine!' outra ~'Om."' 

encerrada, ficando a.~rada a vot.a~~o, _o pro· sínão tomar cc•nhecimento da petição teita di· 
jecto n. !:I, de l89'2,_Isentando. de d1re1tos de recia.mente a ella. Nií.o podia cogitar do que se 
importa.çao os mater1aes espec1ftcos necessa- dêsse iüra. Na petição que ll1c toi feita, fazia.: 
rios para. a coru;tru~o e installação do Colle- se refereneia já aos trabalhos da Estrada de 
gio Americano d~ Taubaté, no es~do d~ São Ferro, jA. aos estudos feitos, e o peticionttrÍQ 
Paulo e de propriedade de J. L. h .. enedy · compromettia.-se a fazer esses trabalhos ou <1 

I• discussão do projecto n. 69, de 1892 .• a.u- fázet• novos, conforme a vontade do governo; 
torisando o governo a. _co~ceder a Jose Au- e a. convenienc'a. publica. 
gusto Vieira e outro a construcç-~o, tlSO e goso Ao mesmo tempo pa.rece·lbe que o orador 
duronte 30 ann~~· de uma estrada. de ferro, não len o proj~cto de lei onde se rerela di· 
de sapopemba a tlha do Goverml.d<.Jr, mede- reitos de tetce1ros, e esses que os façam ""l't\ler 

·ante certos favores. - quando os tenham, mas a commi~'io nãopodja 

O Sr. Aristides !'.laia crê que 
póde dar â. commissãn de fazenda._ e indus
trias algumas informações que m111to natu
ralmente não che,'"'ll.l'alll .a.o seu conlteciroento, 

}JeSQU izal-os. . 
El3ta conoe..~o ou este projecto .p&-re:eu de 

melllor vanta.ngem á commissão, porque não 
vem onerar os cofres publicos, quejà.uão 
teem l'ecursos )_)am fa.zer melhoramentos in· .. 
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dispensaveis, conforme affirma a commissão de partea resolução do problema. ·Segundo o 
de orçamento a que pertence o orador que o ponto de vista do orador elle acceitaria de 
precedeu, e portanto, desde que póde o pu- .bom grado a opinião do nobre :deputado por 
blico obter o melhoramento por conta de um Minas, porque entende que o goverlio deve 

· particular que se offerece a fazel·o, sem ga- monopolisar a viação publica. 
rautia de juro3, sem · onus para a thesouro, Portanto, ninguem melhor do que o orador 
não ~e deve rejeik'1.r, pois a Constituição isso aprecia a ideado nobre deputado; mas quan- · 
aconselha, quando diz que o Congresso deve do é indispensavel resolver quanto antes a 
animar as industria.s. quf.)stão de,facilitar o trafego d.a. Estr!!4a. de 

O SR: ARrsTIPES MAIA-Então dê-se a quem Ferro Central, vê neste projecto um meiP ' de 
pediu primeiro. caminhar para este desideratum. 

O si. ·URBANO MARcoNDES dii que a com- . Vê d.o lad.o da, minoria, como . do . . lido ela 
missão não póde tornar-se · advogado de nin- maioria de uma grai!de propaganda em faiv:or, 
guem e Iião faz mais do que attendel' a quem a quantas economias tragam o eql,lilibrio ·da re
elladirectamente se dirige. Cumprindo desse ceita com a despeza; mas tto mesmo.ternpo vê 
modo o seu dever ele trazer aó conhecimento surgirem ele todos os poli tos projectos que 
a sua opinião depois de estudo consciencioso veem ainda mais sebrccârregar os cofres pu
e prolongado, para melhor ·deliberação da Ca- blicos. Acha que o dever da Camara. é. procu
mara. De outro modo. seria obrigar a com- rar por todos os meios resolv:er.o problema da 
missão a trabalho inutil si nem ao menos os Estrada de Ferro Central; questão iinportan
contradictores dos pareceres se deosem ao . tissima principahnentepara a · b~ncada mi
trabalho de ler os pareceres·e suas conclusões. neira. . . 
Entende o orador que . ao. menos, quarido não Cada vez se torna mais .. difficil a ·questão da 
queiram se dar ao trabalho de ler os pare- Estrada de Ferro Central; e a ligação da· es
ceres, leiam os projectos apresentados, ou as tação de Sapopemba com a ilha .do- Governa- . 
conclusões propostas, e si tivesse 'feito isso o dor vem facilitar enormemente .. o.. transporte 
orador que o precedeu teria visto que no pro- . de _ cargas do ~xtrâ,ngéiro ·para ó interior do 
jecto, além da clausula de respeitar os direitos Brazil, especialmente para· Miiias e s. Paulo. 
de terceiros, estatue-se . que o serviço seja · ·· · . ·· 
feito nas condiçõef,l mais aprov-eitaveis ao Ha dias o orador fez uma . .viagem na est.ra
povo, sem garantiA. de juros, nem zona pri- da de S. Paulo; .. e viu que ao longo da Estra
vilegiada, podendo o governo. chamar a con- da, desde a Cachoeira até á. capital de S. Pau
strucção a si, logo q:ue tiver dinheiro. lo. os clamores são unanimes'contra a fiscali-

sação e -contra a entrega das cargas. 
O Sr. Vinhaes entende que a questão O tr.ansporte .de passagei.ios deve ser o maif! 

da que se trata, isto é, da construcção deüma rapido possível. Em todos os patizes se pro
estrada de ferro de Sapopemba á ilha do Go- cura, r.ealisal-o com a maior rapidez possível. 
vernador, é importantíssima e vem em grande O. Brazil, ·porém. tem retrogradado em vez de 
parte resolver as difficuldades com que lucta .a adiantar-se .. O trem que sabe daq11i da capital 
Estrada de Ferro Central do Brazil na questão ás 6 horas da manhã chega ordinariamente 
de trafego. . . a S. Paulo ás 4 horas ·aa madrugada; · e a 

O orador, como a Camara sabe, pertence .á difficuldade principal é a baldeação na Ca
commissão üe obras publicas e . colonisação e choeira. 
acceitou esta proposta elo . Sr. José Augusto O SR. ALFRIDO ELLis-Não é tanto a bal
Vieira, que vem · em grande parte resolver o deação, .são os máos empregados da estrada. 
problema que todos devem ter em vista , desde 
que se concluiu a Efltrada de Ferro Central . Substiuam-se os máos empregados por bons 
do Brazil, isto é, a. principa.l via ferrea do e a questão está liquidada. V. Ex. deve recor
Brazil. .dar-se de que antigamente os trens chegavam 

Este problema, si não se enganai; foi estu- .sempre ás horas, . 
dado pelo ex-director da Estrada de Ferro . O SR. VINf\AES acha que ·o nobre deputado 
Central dó Brazil, que apresentotl uma petição toca em um ponto importante: S. E~. diz que 
neste sentido ao governo, e o orador não a demora. não é tanto pela baldeação como · 
hesitou em assignar a proposta apresentada pelo máo pessoal ; mas o orador persiste··em 
pela citada commissão. dizer · que o atrazo é devido á baldeação. En-

Quer agora secundar a opinião do seu illus- tende que o pessoal não tem culpa alguma 
tr'e collega da commissão, que não deve he- neste ponto, Vê que hoje se faz uma grande 
siüw em acceitar de um particular a resolução propaganda contra o pessoal da Estrada ·de 
desse problema s.em. o nus para o Es.tado. I Ferro Central, quando lm pouco tempo esse 

A banc<yia J!lmeu'a, que o estú, ouvindo; pessoal era. considerado modelo. Agora faz-se 
sabe que e devrda aos seus esforços em gran- po!itica com a. questão de pessoal, quando este 
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J:l!Ui~ devia ter com a política. As irregulari
dades ·que irritam a opinião publica são de
vidos principalmente aos que estão de cima. 
Na,da se póde fazer sem collocar uma boa 
cabeça sobre tms bons horobros, 

O SR. ALFREDO ELLis-Não é só em relação 
aos trens·, · tambem em relação a parte tele

. grapllica o serviÇo está mal feito. · 
· .. : O SR. · VINHAES 4a de . tratar deste ponto 
quandp. se. discutir o orçamento da agricul-
t,ura. · · - · 
. Si ness~ 'parte tambem o serviço é m~ feito, 
~porque a administração elo Sr. Cockatt de 
Sa ahi collocou meninos de 12 e 13 annos 
para passar telegrammas .. 

0 SR. ALFREDO ELLIS- E' O que· cligo: O 
pessoal é ruim. 

O SR . . VINHAES pensa que a Camara não 
d,eve acceitar a proposta do nobre deputado 
por Minas Geraes, porque deve v.otar quanto 
.antes o parecer da commissão, 'à qual estudou 
com afinco e cuidado este ponto. 

O projecto vem em grande parte resolver o 
problema da :Estradl). de Ferro Central do Bra
z,i! •. (Apoiados. Mttito bem.) 

O SR. PRESIDENTE.,.,. Declaro interrompida !1 
discussão do projecto Ji. 69, porquella numero 
e~ necessario qtle a Camara tome conheci
meJílto, attendendo a natureza de seu assum
pto; do requerimento o:tferecido no começo da 
sessão de hoje pelo Sr. Aristides Maia e ou
tros, pedindo que se levante a sessão como 
uma homenagem á memoria do deputado Cor
rêa Rabello. 

. Em seguid!t é posto a votos e approvado o 
requerimento do Sr. Aristides Maia e out ro ', 
para que se suspenda a sessão de hoje . . 

Veem -~ ·mesa as seguintes 

Decla1•ações 

Declaro que não concorri com minha pre
sença para approvação ·dos actos do cidadão 
Vice-Presidente da Republica, que se rela
cionam com a decretaÇ'.ão do estado de sitio . 

Sala das sessões, 23 de julho de 1892.
Antonío 'll[oJ•eira da Silva. 

Declaro que votei hontem contra o projecto 
que concedia amnistia aos presos e dester
rados, em virtude do decreto de lO de abril, 
por ter sido englobada a votação dos artigos 
do projecto que, no primeiro, approva os 
actos do governo. 

Sala das sessões, 23 de julho de !892.
Angelo PinheiTo , 

. Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

Do ·p;·o,iecto n. 27 de 1892 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o governo autorisado a con

ceder ao Dr. Antonio dos Reis Araujo Góes, 
medico inspector ela limpeza no I o districto da 
Capital Federal, seis mezes de licença, com o 
respectiv-o ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier, em prorogação de 
outra de igual tempo, · que lhe foi conce
dida. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. - Fróes da Cruz,-Alcides Lima .
Leovigildo Filgueiras. 

N. 76 A - 1892 

Redacçao para 3• discussao clà projecto n. 76 
elo corrente aJ'I.no que reorganisa a policia 
na Districto Federal e fixa a despe-a a fazer 
nom este serviço . · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . I.• O serviço da policia no Districto 

Federal. organisado segundo as bases da pre
sente lei, tem. como superintendente géral, o 
ministro e secretario de Estado do interior, 
na fórma do art. 4° da lei n. '23 de 30 de· ou
tubro de 1891, e será dirigido pelo chefe da 
policia, que procederà ao policiamento do mu-. 
nicipio por intermedio dos seus agentes, re
tribuídos na fórma desta lei. 

Art . 2. 0 O Poder Executivo dividirá o Dis
tricto Federal, attendendo á densidade da sua 
população, em circumscrípções policiaes, até 
o numero de20 urbanas e oito suburbànas,di
rigida cada uma destas por um delegado de 
policia, sob as ordens immediatas do chefe de 
policia, que oa nomeará e demittirá segundo 
a confiança que nelles depositar; perante o 
chefe são os delegados de policia responsaveis 
pelo serviço ao ·seu cargo. 

§ I. o Essas circumscripções serão ·subdivi
didas em secções, até ao numero de 200 ur-
banas e 64 suburbanas. · 

§ 2. o Os delegados de policia ·s~rão substi
tuídos, em suas faltas e impedimentos, pelos 
seus supplentes. na fórma das leis em vigor: 

Art. 3.• Os delegados de policia terão sob 
suas ordens inspectores, tantos quantas forem 
as secções em que sa dividir a circumscPipçãó 
policial de ~ua jurisdicção, nomeados .estes 
pelo chefe de policia, sob proposta do dele
gado . 

Paragrapho unico. Os inspectores são·iin
mediatamente subordinados aos delegados 
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de policia e perante estes responsaveis pelo signará um dos seus auxiliares para substi
policiamento da secção de sua jurisdicção. tuil-o, de modo que haja Sempre, alli, um 

Art. 4.• Crea-se o corpo dos agentes da se- representante da policia para acudir ao ser
gurança publica, subordinado ao chefe de viço publico. 
policia, que os nomeará e demit.tirá livre- § 2.0 Esses delegados auxiliares terão para 
mente ; para esse corpo será expedido regu- o serviço ao seu cargo dous escrivães e dous. 
lamento em que, especificadas as clasees, se escreventes. 
assegurará o direito à promoção por bons ser- Art · ll. Para as despezas a fazer com ú 
viços prestados e como premio, . quando se policiamento do Districto Federal o Poder 
abrir . vaga no quadro do corpo e na clàsse Executivo disporá das seguintes verbas com 
superior á do agente recompensado. applicação especial e separadas do orçamento 

Art. 5. • ,O corpo dos agentes da segurança geral da Republica: 
publica organizar-se-ha com o . numero. de a ) contribuição para o serviço policial do 
300 homens, sendo 50 para a primeira Districto Federal, annualmente votada pelo 
classe, 100 para a segunda e 150 para a ter- Congresso Nacional ; 
ceira, podendfl ser este quadro alterado an- b) contribuição de metade das despezas a 
nualmente pelo ministro do interior, sob pro- fazer com o serviço, . do cohciirso do poder 
posta do chefe de policia, si a verba destinada municipal e paga pelo conselho municipal por 
pela presente lei para o policiamento do Dis- semestres a começar ; 
tricto Federal deixar sobras, e na proporção c) prpducto das multas por infracção dos 
das sobras existentes. . termos de segurança, contravenções policiaes 

Àrt. 6. o O chefe de policia distribuirá os e fianças, bem como outras, cobradas na fórma 
agentes pelas circumscripções policiaes e pelas da legisl;tção em vigor ; · . .. . 
secções; fixando, no regulamento, que expedir d) contribuições dos particulares que CJ.ueí~ 
para a execução da presente lei, o numero ram concorrer para augriJ.ento dos agentes da ·. 
de agentes que a cada circumscripção com- segurança, nas respectivas circumscripções 
petir, attendendo á densidade da população, ou secções destas ; 
á extensão desta, bem como ás ·dificuldades e ) custas dos .actos judíciaes praticados 
do policiamento em cada uma. pelo chefe e pelos delegados de policia. 

Parà.grapho unico. Poderá o chefe de poli- Art. 14 .. Os escrivães dos delegados de po-. 
cia mobilisar o corpo de a.gentes, concen- licia perceberão as custas dos actos e termos 
trando maior numero destes em alguma cir- judiciaes do seu cartorio, na fórma do regu
cumscripção, quando algum facto de gravi- lamento que o governo fica autorizado a ex
dade exigir a presença. em alguma, ele maior pedir. 
numero do que o fixado no quadro. Paragrapho. Esses escrivães poderão ter 

Art. 7.° Cada delegãdo de poJicia terá um ajudantes e escreventes, quando as neeessi
escriv:ão para o serviço do seu c>rgo, com ser- dàdes do serviço o exigirem, reconhecidos 
ventia· vitalicia e nomeado pelo chefe de pelos delegados e pagos pelos escrivães. 
policia, sob proposta do delegado. Art. 15. Os vencimentos dos chefes e demais 

Art. 8. o Ao Poder Executivo compete a no- autoridades da policia do.l)istricto Federal são 
meação do chefe de policia e a este a dos seus os determinados na tabella ànnexa á presente 
auxiliares. lei. . 

· Art. 9 .• A's autoridades .confirmadas pela Art. 16. E' restabelecida a competencia da 
presente lei, como ás novamento creaclas, com- policia para o preparo e julgamento dos pro
petem as attribuições já definidas nas lei em cessos nos termos de segurança e bem viver, 
vigor, supprimidos o cargo e as attribuições na fórma da lei n. 2033, de 20 de setembro 
dos subdelegados de policia, e cabendo aos de i87l. . 
inspectores, na secção, as attribuições dos Art. 17. E' limitada. a competencia da J)oli-
inspectores de quarteirão. cia, nos inqueritos policiaes, para a . formação 

Para.grapho unico. O governo, no regula- da culpa nos crimes communs, ás diligenciá!! 
.mento que . expedir, codificará essas disposi- policiaes para o descobrimento, dos factos 
ções, definindo as attribuições de cada uma criminosos e de suas circumstarícias, devendo 
das autoridades, .de accordo com a nova .dís- transmittir, com breve relatorio; directamen
tribuição do serviço. te, ao juiz da .formação da culpa, com .os 

Art. · lO. O chefe da policia terá como autos do corpo de delicto e indicação . das ~es
auxiliares na secretaria ela policia dous dele- temunhas, todos os esclateciine!1toS.· coi1igi
gados, os qua.es serão seus representante~, dos, na forma do art. 10 § I<>. dalefn. ~03.3, 
com todas as suas attribuições, na ausencia ou de 20 ·de setembro de 1871, .ei:ceptO. na :parl;e 
quando por elle incumbidos de a1guma dilli- derogada pelo presente artígo. · . . ... 
genc:a. Art. 18. Cabe á acção da justiça publica o 

§ L• Havendo de retirar-se da secretaria procedimento para a punição do crime de 
da pollcia, por qualquer motivo, o chefe de- furto, sem embargo da excepção do n. 1 do 
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§ 2° do art. 407 do Codigo Penal, quando pro
vocado o procedimento official por ·queixa 
escripta ou verbal, reduzida a termo, da par
te offendida. 

Art. 20. E' extincto o logarde official-rnaior 
da secretaria da policia. 

Art .. 19. Os serviços a cargo da policia no 
Districto Federal, para o qual é creada pela 
presente lei a receita com applicação especial 
e que deve ser satisfeitos pelo producto. de8sa 
receita são : 

Art. 21 . Fica o governo autorisado a abrir . 
os creditas necessarios para fazer face ás des
pezas accrescidas com a execução da presente 
lei no exercício corrente e no de 1893. 

a) repartição da policia ; 

Art .. 22. Revoga.m-se as disposições em 
contrario. 

b) diligencias policiaes e conducção de presos; 
c) brigada policial ; 
d) reformados da brigada policial ; 
e) Casa de Detenção . 

Sala das commissões, 23 de julho de 1892.
Moraes Barros.-F. Sodre. -Leopoldo de Bu
lhões.-Aristides Maia -Leite e Oiticica.
Demetrio Ribe:1·o. 

TABELLA DA DESPEZA COM O SERVIÇO DA POLICIA NO DISTRICTO FEDERAL 

1 chefe de policia ........................ . 
2 delegados auxiliares do chefe .............• 

20 ·delegados nas circumscri pçiJes ........... . 
20 escrivães dos delegados ......•... , ....... . 
8 delegados suburbanos .................... · 
8 escrivães destes, .......•.••.............. 

200 inspetores nas secções ..............•..... 
64 ditos suburbanos. ' ...... ' ............... . 

1 inspector de agentes.. .. . • . . . . . .. • . . . ... 
50 agentes de 1 a classe ..........•......••... 

100 ditos de 2• ............................. . 
150 ditos de 3• .............................. . 

15:000$000 
7:200$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
l :000$000 
1:800$000 
l:000$000 

3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
l :200$000 

Secretaria da 1Jolicia 

l secretario .•.......................•..... 
5 officia.es ..............•.................. 
5 escripturarios .......•..................• 
7 amanuenses ...•.....•..........•........ 
· 5 praticantes ... , ..•............•.......... 
1 thesoureiro ....••............•........... 
1 porteiro .............•................... 
1 continuo •.•...............•............. 

7:200$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:600$000 
1:200$000 
4:800$000 
2:000$000 
1:500$000 

In specçao c/ e veh:'cuios 

I inspector •..••..............•....... ; .... 
1 escrevente .•..... , ..............••...•... 
8 auxiliares ..........................•.... 

2:160$000 
l :000$000 

720$000 

6 medicos.. .. .. . .. .. • .. . . .. .. • .. . .. . .. . .. . 4:800$000 
2 escrivães para os delegados auxiliares do 

chefe de policia. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
2 escreventes dos delegados auxiliares...... I :200$000 

Brigada policial. ................................ : .. • 
Casa de Detenção ................................... · 
Reformados da brigada policial. . . • . . . . . . . . . . . . . . ... · 
Diligencias poLiciaes ................................ · 

15:000$000 
14:400$000 
96:000$000 
72:000$000 
19:200$000 
8:000$000 

360:000$000 
64:000$000 

3:000$000 
120:000$000 
180:000$000 
180:000$000 

7:200$000 
24:0003\;000 
18:000$000 
18:200$000 
6:000$000 
4:800$000 
2:000$000 
1:500$000 

2:160$000 
1:000$000 
5:760$000 

------
28:800$000 

'7:200$000 
2:4oosooo 

2.872:697$500 
116: 500$000 
30:305$020 
50:000$000 

------

648:600$000 

483:000$000 

SI :700$000 

·8:920$000 

3.107:902$520 

4 '330: 122$520 
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o SR. PRESIDENTE desígna pa.ra 25 do cor· na parte que lhe comp~te. a :peti~.ào da. Sao 
rente a seguinte ordem do dia: Pu1do Roil,cay "Compr:mr;, limitcd, deixando 

2• parte (ate ás 3 l10ras) _votação das se- ao Poder Legislativo a fixação do prazo para a 
guintes ma.terias: encampa~.ão; 

Do projecto n. 23 B, fixa.ndo as força~ de 3' discussão do projecto n. 247 A (do Se-
ierra "ara 0 a.nno de 1S93 (3• discu!\Si\o) ; nado), creando uma escola de machini&tas no 

"' estauo do Pará; 
Do pro,jecto n. 72, deste anno, fixando 11 l" discussão do pl'O.iecton. i B, creandouma 

Jbrçs naval para. o anuo de 1893 (2• discus- alfandega na capit.:'tl do estado de S. Pa.ulo e 
!âo); outm em )Iinas, na cidade de Juiz de Fóra. e 

Do projecto n. 28, reformando o plano ge· autorisn a sua insta.llaç-ão e a abertura. do 
rnl do orçamento da Republica e determinu.n· Cl'<ldito para as tlespeza.s nece..~rías; 
do o modo de- orgn.nisaP ns leis da receit~"1 ~ 1 ~ discu~são do projecto n. 12 A, determi· 
tlespez<J. publica..; (2• discu;sslio) ; nnndo os (·nsos qne reclamam o emprego da 

Do parecer n. 35, indeferindo a petiç.iio da guanhl nacional ou milícia. civica, <la União e 
Recífc,S.Frrmci.~co, Pc1'1w.m(mco Roif1ca!J Com- aq_uelles em que poder<i. :ser ella ntilísada ou 
I)/].1ZJ/, limited, sobre isenção do pagamento da molJilisad~t pelo Pre.~idcnte da Republica. c 
quctlt que lhe compete pa.r·a o p 'g:<'mento dns at\torisa. a org<Lnisaciio do respectivo serviço, 
fi:;calisações das estradas de ferro (discussão segumlo os pt>incipiosqu~ esta\Jelece, com voto 
unica) ; ent separado. 

Do projecto n. 38 A, deste ann(l, autorí- biscussão unica dos segnintes projectos: 
sando o . governo a despender a qmmtía de ~- 62. concedendo a D. TILereza Florentlna. 
250:000.') com a. aequisiQão de um ].Jredio 011de de cantalice, irma do capitão de fragata Fran· 
funccione o Tribunal do Jury desta capit·Jl (!• ci:sco Flaviano de cantalice, morto no naufra· 
tliscus~ão) ·, - · gio do couraç.ado SolimiJIJ$, uma pensao eqm-

Do :projecto n. 4 A, do Senado, de 189":?.. >'<\lente ao meio ·soldo daquell<t patente, se
dando direito aos secretarias da Côrte de Ap- gtmdo a tabella actual; 
pellação e do Tribunal Civil e Criminal da N. 6o, tran:sferindo pa.r-<1 Maria Euridice de 
capital a perceber castas, quundo trabalha- "lmuJo Neves a pens1~0 àe ~l.$700 ~ellsaes, 
rem como escrivães (2• discussão); qtle percebia sua tàllec1da mae, Carohna Leo-

Do projecto n. 54. concedendo a D. Henri· polLlimt de Araujo Neves; 
queta Carneiro de Mendonça Faure, viuva do N. 2.44, do an.no po.s5ado, elevando a. 50~ 
Dr. Antiocho doo Santos Fa.ure, uma p~n&io mensaes a pensão de 7~00, que, independen!-e 
mensal de 20Q$ (discussão unica) ; tle meio soldo, percebe D. Josapha. Mattos Pr-

Do projecto n. íl, de 1892, isentando de lli· nho de CiJ.StilllO; 
reitos de importação os materiaes especificas N. 253, a.utoris<tndo o governo a mandar 
necessa.rios para a construcção e instaUaç·ão pagar 0 meio s_oldo vencitlo e :pm• ve_ncer a 
doCollegio Americano. de Taubaté, no estado o. Maria Joaquma. de Albuquerque, YIU\'<t do 
de S. Paulo, e de propriedade deJ.L. Kennedy capiul.o Laurimlo Jose da Sil_T~ira., _ D. lUta. ~e 
li' dis~ussão). Ca.ssia soa1-es, viuv:t do capltüo .Joao Antomo 

2' ilisrmssão do prQjecto u. 87, :fixando as Soares e D. Isabel Hoírmann, mãe do alfet•es 
despezas do Ministerío das Relações Exteriores Henrique·Hoffmann; 
para o exercício de 1893; N. 61, t•evertendo a D. Herundittil. Maria 

Continuação da p ruséussão do projecto Fe::reira Cavalcanti o meio·soldo e pensão que 
n. 69, de 189-2, autori>ando o governo a. con· percebia sua mli.e D. _Yirginia zen~ndes Fer
ceder a Jose Augusto Vieira. e outro a con- t·eira, viuva do maJor do exerCito Pedro 
strucção, uso .e goso, durante 30 annos, de A.tronso Ferreira ; 
Uma estrada de ferro de Sa.popemba. a il11<1- do Discussão unica do pro.iecio n. 67, conceuen-
Go•erna.dor, mediante certos f11vores; do licença, por um anno, sem vencimentos, _ao 
. 2•díseussão do projeeto n. 41. a.u"torisando o Dr. Sebastião José Spinola.de Athay(te, medtco 
governo a con~er a Companhia Fabril In· do c:.:erc1to; 
d.ustri~l e çonstructo~ os mesl!los fayores Do parecer n. 145, resol>en~o sobre a. pe
concechdos a Compa.nlua. Indu~trw.l de C<>l.e tição de Joaquim .Ahes Ferryrra. da Ga~, e 
Marmores de Carandally, hoJe Compo.nh'a. sua mulher. reconhecendo a mcompetenc1a. do 
Progresso Industrial da Gamndaby. . J Poder Lt>gislativo. para iilZer.· nom.eaÇj)es;. . . 

2• parte (ás Slwros ou antes)-Discus."<io Do J?l'Oj_ecto n. 237, de 1~91, r~lsv:ando u. 
unica. do p~recer n. 37, de 189"2, mandando prescrtpçao do tempo o;>dec.orr~o désde 14 tte 
enTiar ao Poder· Executivo, para attender dezembro de 1869 a. 28 de a.,osto de .I877,a 
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Sess!\0 em 25 . de Julho de 1892 

· D. Ca.rolinâ Lulz:t do Olive:ra Í'et•eira Pinto., Bulhões, Alves de Ca~t.ro. Urbano !lotrr~ 
para. o ftm de poder receber o meio solGo co~ <:aeta.no de Aibuq,uerque, RAlJ.armin. a ·de Mon
respondento áquolio tempo; donça, Ma.rClano de MagaJhães, Scbimidt., Pe-

no ptojeeto n. 231, ma.ndaodo revet•tet· em reira da Costa, Alcides Lima.. Ca>siano do 
favor · de D. Ca.rolina Angeli~ úo Andr>'<le ~Mcim~nto o Dem etrio Ribeiro.' 
Va.."<''neellos a porte do meio scldo óa patente Abre·iie a .sessã.:J. 
de sell f<>llectdo JJae o tenenle-ccronel Joaquim 
José de And:'&ds Vasconcellos. que t>)mpeti" a 
•na. r<l.!Jccidn mãe. 

~ s:o;,.;Ão EM 25 DE J1:LHO DE 1892 

Presidencic do.r Srs. Be~~nai·dillo dP. 
pos ~ tber"do (t se:cYCC(o.-rú>) 

DeiX!Lm de CD!J\pa.recer com · cau~ ;P"''tiCi· 
pwl~ os Srs. Jw o de A vellar. Justm~:•no 'de 
Serpa., José Avellno.lliigllel Cailtr1>. Retumba, 
Melm de Va.ooonceJlos, !'ante~ ~B Miranda, 
ang;1sto de Fte!tas, Seabrn, :>iilo Pe.;..nh:l., 
l>la.n!tlt>s BIJ.r t•ot<> , '\'1ríâto de· Medelrc·s, Ja· 
r.ques Our!qne , lllayrink, J~uino ·de .A!bll· 
querque, M~.tta Maeh>'<lo, La.mounier, A!V!ll'O 
Botelho, Cl<inçnlYes Oha.:ves. Dol)lmgos lwch, 
Palleta., Fet-reira Rabello. A.dolpho Gordo. 
Gar los Garcia, Almeid!l. No~r,teira, Rnbião 
Junior, Eduar'Clo Oollç1.ll.>ei', t,.,uro ~\iuller ,. 
Lacerda Cout;nbo e Menna Barreto. 

Deixam d.e oomp;;.recer sem • cau AA parti· 
c!pa.ú~ os ~rs. RoS>l. e Silm,: Lea.ndt'o Ma· 
ele'. Marcoliilo Mmu'!L, Yilla Yi<;')sa. Pr:seo 
Par'lliso, Cyrlllo de Lemos, ll.lbeJ· to llrandlto. 
Oliveira Piat.:>, Joaqu im Brer.S, Figueiredo; 
Jo~o Pinl1eiro., Fc;:-rOira Brantlão;. Co5ta Senna., 
Amedoo Luz, C..rl os das Chaga.• . )!nnteiro d• 
St:va. Martinho Pr-ado. Domingr,~ d" Moraes. 
Po.ulino Carlqa, Co> la Junior, C~cluato Bra.ga, 
l'e!'t'lando Sif1.JaS, Victoriuo M~·nleir·o, Julio 
de cast.ilhos, Borges de Medeirq,. .As>is Bra
zil, Tbom"" Flores. Homero llrplista, Hncna 
Osorio e Fenmndo Abbot,t. 

'!!:' lida ·~ sem deOO.te upprovada, "' acta da 
se&Eão autCCf'.Jlent.e. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM 00 DIA 

o Sn PRES!DEN'rR- Não ba.vendo numero 
para oc Yot..r as matel'i.tt.~ l n<.llcadas na ordem 
do dia., vam()S. ent:-a.r mt 

2" discussão do JJI'Ojecto n. a1, de 18íl2 ft
xo.ndo a despeu\ úo .\linist.erlo das· Relaçõe-s 
r:xte.l'iores. 

Entra. em discussão o art. 1•. 

Ao meio-dia. procede-,.<e à cbanll!da, à qual 
respondem' os Srs. Bernardino 1l ~ campos. 
Azeredo, Athayda .Junior, P a ula Guímarãe3, 
Carlos C..mpo>, Uchõ,, Rodrigues. Indlo do 
Bmzil. Caniiio, Pedro Chermont., llfat'.a lla.cel· 
lo.r , Altgnsto Mont.enegro. Co.ta. Roóx·igues, 
Gasin.iro Ju:lior ~ Rodrigues FP.rnandes~ Hen
rique de O~rvalho. Anfrisin Fia.lho, ;);'ogueir<L 
Pa.raoogua, Nelson. Pires FPxw;m, Ma.l'tinho 
Rodrigue!, Dez:.erril, JoiW Lopes, Frederico 
Borges, Jose Be~il•U~ua, Gon(al.o de Lagos, 
Kaseitilento, .'Jminlo Alfonso, Amorim Ga.r
ci~. Epi tilcio Pes.oa,, Ptldro Aroel'iro, Couto 
Cnrta:xo, Sà .Andrade, Tolentino da Car
va.Iho, Gonçalves Ferrei'l'a., José Ma.riano, 
Jooqulm Pernambuco, Juvencio de .>\glri<>r, 
André GaYalcantl. Raym1mdo Ba.ndeil':)., An· 
nibil Falcão, Pereil"d. Lyra., Jo!io de Síque~., 
João Vieira, Luiz uo Andrade. Esp!rito Sanw, 
BeUarmlno Carneiro, Theopbilo doo Santos, 
Oiticica, Corrêa d<l Ara.u_jo, Encllc!Bs M;;.lta, 
J~o do Pr•.dv, Oli vffira Va.lladão, Fellsbello 
Freire. Paulo Argolln, Tosta, Zama, Artbur 
Rios. Garcia Pires, Santos Pereira, Severino 
Vieira.. Milton, Francisco Sodre, Dionysio Cer· 
queira, LeovigilUn FilguelrM, Barii.o de Sü.-:> 
:\!arcos, Seba>'Tolll.o Undulpho, Horacio Chs!:n. 
r\ovaeo Mello , Fünseoa e Silva , Fonseca. 
Hermes. Ur !J<u1o >!aroond~•. V~ilio Pessoa, 
França. Carvalho. Luiz '11:urat; Baptista d~ o Sr. Badaró j;;•o•i""'''to .U " 11'"'' 
~!otta; FI"""" <h cruz, .Alcindo Guatmbara., çao) d1z que tem anda·io irred'lrlo da trHmna. 
Eri.co CoE'lho. ~•.mpftio Perraz, Lopes Trovóo, J!Ol'qUO mais 1he parece o tempo de cal;U" do 
Furqu;m Werneck. VinhaGS, Thomoz Delfioo, que. dP. fall!ll' . · 
àntonio O!yntbo, Badaró, l'acifteo Ma>ca- Si qn.ebrou hoje esse prcpo;ito. é porque 
renhas, u.~ m<:'l Filho, Chagâs Lobato . en~rou em dis-c\ESâo a. proposta. de frx~ daE 
Jaoob tia Paixão, · Alexandre Stockler. rlP.<pezM <loMinisterio das Relo.ç-".>esKx i><rcures, 
Franci<co Veiga , 'ViottJ, Dmro Ci'ioacio, e nella desoobr\U u ma desoonsiderdl;áo li Santa 
Jfanoel Fu]gmeio. Al'isüdes Maia, Cooça l ves ~. 
P...amos·. eos:a 'Machado, Domingos Parto. For· A <'..OmmiiSfLO', rOO.uzindo 05 Yeueimeotos do 
rolra Pires, Julio Luiz, Glicerio, ~tio "Motm; mln' st!'O ... creditado j unto á Sa.nta. Sé H man
.7l:Jmor ~ Mot~a.eOJ l3ai;t•os, Lops5 Cha:ves, Ci:.rYD.-1 iP.ndo ir.mc:os os ao rn:nist:to ac!'dUttclo junto 
lha!, .Angelo Pinr,eiro. :\!ursa, Alfl'edo Fllis . ao fJuirinal , pareoo dar a i·3éa t!e 4ue u wa 
!.~o:eu·•· da. Silva, . Julio de Mesquita. Bra· J r epra>entw;'I.o e. inf>~·ior ó. outra. o que ab.<a
zílw dos Sa!ltos, Flnbry (.."Urado, !..eopoldo dellltameofu Lão tJ verdll.l e. { A .. uui"ttdos, a.pa<rt.,), 
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O orador entende que a Camara. tem de 
::ertos tempos a esta parte enverdado pelo 
rerdadeiro caminho, -pela estrad;1. la.l'~\ da 
tncificação da concienciu ruLc1onal (llpo:"udos) 

A restauração da. lego.ç,'i:o junto a Santa S~ 
ê um testirnunllo eloquente em 1tl.vor do cri· 
ierio d~ Camara do~ Deputados que muito 
eleron-se na opinião nacional (a,o'a~lo~). 

O orador devia esta dedal"J.ção solemne, 
este :\grade<li rnento ~~ C\ma.ro., em !lo me dos 
catltolicos brazileiros. 

O ot·ador e os seus poucos rump:theit'(rS. 
que desfraldaram na. ASilembl~ Constitn
inw o pendão das rdYindicaçti~s catllolic.1~. 
e:,iiio muito ~atisfeitos: a semente :~w;tlUa 
naqucllcs dia::; ~ombrios .t" o;ot·ct·no pt'l,) t·i~"
rio, m\quellt\ epoc;\ em que tndo lbi •lcswu
ido. excepto n igr~,ja. que ~t' mantQ\'EJ , com" 
Jiz Tocq ueYille. li< L posir;;ío da c DI wnn•t ([llC 
ficou o.le pe. fh·me, no meio rla \'tt.~t.'1. pl:tnidt• 
açout.:\Litt pc:lo vento, qt1c lev;w:t ull1 os gr·;'ios 
llc at'«:itt de encontro uns ;tos ont.ro:;,...:..nãu 
caldo entl'o espinho,;. ( a,~t,imlll<) ; ahi est.it 
ú:tndo lhtctos Lemditos. (Jl uito 116;,,). 
P:n~ceau orador que o bom scnro cstit ,-ot

t:1.mlo ao go,·m·no tlo Br<tZíl: p:u•ece que tle 
nm;t vez por todas Yai <t wciedade bmzileit';L 
ueSC:l.llÇl).I'. Já. e tempo. cxdam<" oor-.ulot·.
lle pór termo a es>!l.tS ho5t ilidndes tt igt-ej(l. ca,. 
iholica, que e a maior interessada no bem 
estar da P:>.trlu. ~ ue tooos e:$ti'<!tnecem. 

O ot·ador e seus o.migos esti~o eolla.ooramlo 
na obra da pacitici•c-Jo d:t consciencia nacio
n:tl desde que entr:tram para esta. casa. e 
pen>iio q,ue tem prestado M$Ítn mn rcle,·G.ntc 
ser·,· iço a Republim. ( AJJI)iados.) 

rep.tra.ndo as injustiças pr-<l.ticadas e ~'11· 
1~..1-mlo ai> cotlqui~~ constitucionaes. ( AJIO
i'ldvs,) 

Com isso sr.\ tem o paíz a ganhar, com isso 
ver·se-ha. abri r P<'i'i\ esta sociedade, cansada. 
di\ anarclüo. mot•al e mo.terin.l, o período da 
ordem e do. tr<tnquillid:ule . 

O oraclor diz que est.1.rá n<\ est.;lC<'\da, e :J.b.i 
mil• reg-ate..1.rit ~ seus eslbrços em lavor dos 
que tl-;~[Ktllmrem pat~\ a con,;ectt~-iio desse de
~it\cmtum. que ê a :tSIJirnção de todo o Brazil. 
( J/)>'i(II[IJ.~. ) 

~[anol:t :i mcs..1. :~ $U<1. emenda C<juipa.rondo 
1~111 tutlu :L l t~.;<t<;ttll ti:~ s.~nt. ~ Sú :i. <lo Qulrinal. 
( Jl•rilu !,,: 111, "1JOi,lfos. O omrlo!' c <;OJJJ]Iri

llltillmlo.) 

\'t•m :'1. 11\('~l. (•. licltt, apoiada o cnvh\lli\ ú. 
colnmis~ií.o de 0\\:t\.meuto a sc~uintu 

Ao :\rt. 2•' <la propo~b tht commi$Sí\o: 
Em turlo fiC!It".Á. a lega~,;to junto ib S<1nta Sé 

Cl]ttip:1rada. :·~ leg-.>.ç:1o junto ao Quirinal. 
S:Ll:t das se.,sões, 25 ile julho de 1892.-F . n,<,,,,.,;. 
Nin:,"tlem m:tis pedindo a pabvra, é encer

·rad;t e adiaua n. Totaç-;Lo do art. 1 a . 

Etltram snecessivamentecm<liscussão. que é 
,:em del..ate enc-errar:la., fica.ndo adia.dn a vo
tação, CIS arts. 2' e 3• ilO projecto. 

Continul.l(:ão da l• discussão do projecto 
n. G(), de 1892, t~uiorisando o governo o. con
ceuer a Josê Augusto v1eil"J. e outro a con· 
sirucç-lo, uso e ~azo, durante 30 annos, de 
um<~o estr·ad<~ de ferro ele Sapobembu. ú. ilha. do 
Gover·na.dor, medea.nte cert<Js fl.tvores. 

No din em que a. Rspublica se reconciliar 
com G. Igreja, trat.1.ndo-a como 311l;~.ioria dos 
brazileiros deseja., esio.ri~ tleliniti vttmente 1e
c1Jado o cyclo das estereis agitaçües. ( tl.pllrtc~ ; 
apoiadas.) O !Sr. Gtwcia Pires rliz que ao 

O orador louva ,, lXilitic<t do governo do p~·ojecto :1. 60. deve esttr annexo um re· 
seu paiz no modo porque se va.e conduzinuo quedmento a.presentaclo pelo nobre deputad.o 
em rela.ç-;to ;\. Santa Se, o Sr. Aristides ?.-laia. Pede que o Sr pre

Da.s bóns relações que mantiver o Drazil sidente pa.ra. ;-erificar e mandar tra.zet'. (E' 
com a Sa.nta Sé, a.ccrescenta o orador, só tem satüfoi!o.) 
que ganhar a. Republicá..( Apoiados). . O nobre deputado por Minas requer que 

Tudo se póde tentar impunemente na terr-<1- : volte o parecer da c.-ommissio sobre o proje<lto . 
os tyrannos opprimem muita vez a. liberdaue, n. 69. afim de ouYir as informações do go
derroca.m a.s instituições, :povoam os cp.rceres, verno. 
mas desesperam sem~re que tentam contra. a Como membro da commissão, vem decla
conooiencia, _porque e ella.o ul~imo e formi..,. ra.r· a casa que a commissão procurou conhe.
davel reducto em que se refugmm os perse- c~r prorundament~ ~ _mate~ia. que se acha em 
guidos.( Muito bem.) tllscussao, t\ co~m1ssao_. ate em seu parecer 

'Foi ahi, nessa forit\le7.<t. que se recolheram indi~Ll .r..ue a d1r~ctona da ;Estl-ada. de Ferro 
os catholicos brazileiros nos tem ).lOS nefastos Centr:.tl.Jtt fez senctr a necessidade da construc-
do go\·erno provisorio ( Ap.lr!~~->-. ~J.o deste ~mal. . 

Parece, diz o orador, que Ja vue tremelu- Mas consldet·c~.ndo que- nos _proJectos a.pre-
zindo 11m arrebol prolllÍSSOr de formoso ama- senta.<los era este o que tra.zia va.nta.,rrem ao 
nhecer. governo, visto como não traz onus algum ao 

Ate aqui tudo indica q1le o governo do paiz Es~do. e !7 Estrada de Fer~ Central não 
quer a.pasiguar de vez a consciencia C<\tholiea, podu:L por st fazeT' a <lOnstrucçao do ramal. a 

62 
C:"nara V~ IIl 
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--~--~----------------------~------------------~~----------~·· 
oomrui3Siio Ol>inon pela. _coooessão na fórma do I Est~ Central f>1ier a Iin}\a _de que se t~ta · 

· ·p"Qjecto. ou s1 oonveu: fuer a respecotva ooncessao a. · 
Que mal• estudos podia 1'-tZera oomllllisãoY iJia.riiculare,, •eRP.rvo-Jne o direito que tenho . 

Que ouLl-as infúr cações JlOClia d8.r o governo I o.c apresenta•• algttrna.s emenda.s em 2• di'cus-
robre s. rna.terla!? · ·são. (:\ltdtn be-r.t; muit.:J tem.) 

O SR F~ ·· Nc••co ' h :JrH- E o governo não\ Ninguem mais pedindo a. pab.~ra, é encer-· 
· ..... ~ · · • rada."' dtscii8São e Miada a votaÇ;lll. . 

concorda.1 i EuLram successtvamente em 2' discmsão. 
O SP •• GAROLt PmEs-Ki>o sei si o gogrno i.qne e s.,m Mbate encerrada, ~ndO.Adio.da 8. 

conoorda. I a votação, o~ a1'tigos do projccto n. '41, auto. 
o SR. l.'RA."i'Oisco VEIGA- Devia saher, por- ~· rl~rldo o go.,.erno a ooneeder :\ Com~hia.. Far 

· que tratA-se de um o nus nacional dJl. maior bMI lr·rlustr>al e Construct<lro ""mwnos n.vo-. 
lmportancia. l res concedidos .á Comj)l\nhia lnd_w;tri.al de ~1 

. _ e Marmores de CaraDdab>, ho;e Companhia 
O_Sa. G.uu:a PJP.ES d1z quenaa. offende d~~P1wcressG Industrial de cai-and~h" . 

moJO.o al gum a estrada Central ; e um ram&.: o • 

deSapopemha á ilba do Governador . qnP. a di-
'""wria.da_ mesma estrada_ acha. que é util l. SEGU?iDA PARTE DA ORDt ) i DO DIA 
A n.eces~rto. 

}!:ls lhe -parece, e oo nob1-es deputadO:'> hão! Di'cussão uni(;!l do parecer n. 37, de 1892, 
de concordar comoo~or,queat-ommlssaode· j m~<ndando enYiar 00 Podnr Executivo. para. 
"8 ev1tar o ma.ls JlOõs~.v:l a decreta(•Jo de novas , attender, n:L )larte que lhe com!l8ie, ~ peticõ_o 
despezas nas C?n~JÇG<h em que Mtun.lme~te I da s. P<w-'o J'.a.,t:r.ay Campa1111, lim.tllà, de>.· 
nos achamcs. SI nao -prst.endendo o oon=sto- . xando ao P oder Legislntivo a fixação do prazo 
~a.rlo 1\lvor ulgum, nem mesmo garantta• de · TilU'a. a encampaç1io . 
Juros; nada hu. ma>s natural do que Jbzer.se I 
essa oonO!"'são, que tra!'a um grande melho- , 0 ;;;, •• Fx·..,n cl.,co Gl!cerio .!n· 
ra~en~ ~ Estrada de l'erco c;-ntral sem que · ter~em tm. discussão do p;.r...,..r n. 37. de>le 
0 ~~ ·-~ so1fr::t., qu&lquer .~mls- ( Apa.'-tes .) . . J anno,: que 11lí~t~d1 em;iar ao Pofl()i· .Executi'Co. 

~a.l).lJalme?te o ra.ma.l h ..... de $ler ptoduc_tno, , p2~·.:t cttco:der -r:a parte 'fW:i {fllJ. compete, a#-· 
o_n bre deputad?ha de ID&ilflO cooco:rd$.1 que I• çall da.-S. Pa+.!1.o Rai!~y Compi111fi, Um-ited
rungu.em . el_ll)lrehen~e q'!~ lqusr melhora-, dei~ant!o ao Podrrr Lo/-'lmivo r. !i.~oçiío d<J 
mento sem ''i!Sllr )lffi lll\e-"ll>,~- , · " ' I " "a: o par.<> a e.t('anopuÇ{l;J , para rand8.menl!l1' 

. A gra~dc que.tã_o.poreru, é -~ber ''o Hst.a.do , uo\a .emenda. O orador comfta que a oompa· 
póde. nas copdic,ões actuaes fazer o adeanta- j ullía. i ngleza. dobr&rà a sua. llnba,. no ínter
:men~.n~~&\!'_o paF4. l~Yar a effer~ tt obra.. ·esse d<: o.ttender a.o -v-~rt,íg.loooo a11grnento da 

AS9Lm, "he ·parece yue o r<;que:.me!'to do I expor:r.acão do estado oe s. Paulo, não só 
nobre dej)Il~ ~ã.o re~> nen.num:> u tilidade' porque e$•e é •eu.ínterPsse immediato. como 
pra.tiru. {Jfu to b ... ;u .. iilu .. to bi!t)L) 1 _porG.ue sempre t,e•,>e .:m muitO !X'nee.ito a. 

! seriednde deS8a com_pa,nh'a. Pam ajudai-a., 
O Sr. -~ristide"' Maia. - Sr. Jlre-' ,

1
· nüo hesita~& mesmo em ooncederclhe a pro

~ideni~. quando apreSP.nte.i ESte requcriment<l ~ por el!& peilida para a encampai;ão. 
declarei pooitivamenre qne t inhe. informações! prerençi-o que o Ol'&<lo r repnt~ r~zoavel e 
a dar scbre o projeci;o em discussão. c que era !JustifiCa& . M<>.S nãc Ih• parece qllG a iogleza 
nmit<l natural r;,ue a. commiS3ão nê.o t iye.<Sa · a6 pc-r si, m esmo rkhrando ou lripJi,,ando ~ 
dcllas conhecimento . I sua. línlta, )>Q>'Sa at~•r,der á• imJI"rloSilil o:<-

Vejo, porém, quoo lta no espírito da commis- j ig<uci(I.S da exportaÇão e <ia lmportJIÇ!io que 
são ~ma. certa il•ritao~o eor~tN.l. este rcoueri· · ~osam :pelo po~·~u ·l e Sa.nto3 e que tentlem a 
menr.o; lrritaçã.o .em fundamento, a.bOOlu ta- ! augmdn;o.r de monm•to " mometto. PEde 
monte aorn razão de S<'.r. E por isso, para mos· . liccnço! par~ pJnúera.r que no estado actua.l 
trar aos· dignos . membros da ·>~mmi..'\3ão de I~~ lc<;isl<>.çio pa·:wsta -sobra viaçl\0 :ren~ h& 
ob1-as q\le nao estava .n&. minha m::.enção fu- · ubenl'!de :J>ler,~ de. ~~-"'ntamonto da t rilh"'• 
zer-lb.cs a. mini ma. u!Icn aa . .. ~ ~espe~wdos_ tod.M'}a o! dü~eitos n~quirid~~ 

o SR. GARC! .~ P nt.,._Kem a commissào to· . .\s i'e .. ~o-vtas em .mfego h_~ lon0oa,;umru, d-
mou ooino offen&1. 'propr~e(ir,de da• oomp•nh>as PauliEtn, :Vlo-

. · gyana e Sorocaoona., t.reS grandes arter1a• -i~ 
O SR. ARlSTIDF.S MAL>. ... . poo1 ~- palavra I vio.ção puu: t,. cujas a•cções i" ua!:t.rão Í1S 

pM·~ pedir a V. Ex , q ne erc tempo proprio · m elhore• ooia.;•J.s da. Amer>ca. • ein futuro 
consulte "~mara si oonseilte na. rei ir ada do i•proximo, •ão feo:lera~-'. sendo que a . prime]ro 
me~ req'!er•mento. . . . lig~ a .frontlóÍra ,Jr, :vr~ito Grre;o ii. ""pita! d"' 
. 81, PJl'~rn • . -=:te pr·o;ccrto }'assar sem ma1s ~ Republica e 3.5 dua.! oo~rag 6etio rr!csmo 
tnfor~. >s:o é, "''m se oaber ~l oonvem à. 11~cluid~s no plano d<> viação geral pendente 
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do estudo e ~a. a.pp1:oviJ.\'"JO do Congr<!Sso. ! nllo deckwar á. QLma.ra que :l commis...;ão 
Sobr~ ella~ :~ooe, po1s, exe1'<:er-~ ~ com:pe· se ach:L de pertl!ito :u:cordo com:\ emenda que 
t~;ncJ~-da Umao em face das d!S).>OSIÇ~ nu to· !

1 
acalx~ ~e ser apL'esercta.da pelo nobre deputa

rJ~atnas do decreto do 26 de Jttnllo de 1890 , (lo l'Mt<lente em S. Pa.ulo· e lol"amos em :re· 
qu~ ain~a rege estes acto;;, competeneill. i.anto l con)1ecer que o illnstre cl~pn tad~, t.io versado 
ma:s a;;s1~~aia<la f!ll~_nlo a estrn.da i~1gleza ~ i m\ m~t7ri'" que se ui:>cme, vcnli.:L tr:~zer· o 
du .JUl'lsdlçao da Unuw. Surge, :porem, e:; ta I presti:;'IO de snu.s )J:J.l:J.\T<l..~ aos ~oHsi•tcralld{Js 
duvida.: qu:~l e o orgão dn. tõnião comJletentc I com que a commis..<ã.o precedeu o sr:m });1· 
pa.ra. tomar esta. deliiJet•:JJ;iio ~ Ao Ol",tuOL' ' l~C<!t'. 
parece que a du,·ida. telll e:;ta. dUJ>la. solução: Si :~ C:\mat'tt niio tev~ ígu:t l proce•limcn· 
sl .tratar-se de uma conc~.:;:são onmvsa. vu to, l!ll<tntlo h•atou t!c e.-::tntbt· o l>rojecto ,1:\ 
se.1a IJOL'q ue se llle a.dJ.ieioi\e :>ulweu~:\(J tdlo- Comp·,\n h hl. ~~o~y;~,m\, !ui JlOtrtuc :\ Cl'l~e tlc 
men·ica ou garantia de juro::;, ot1 ,:~j t~ }J<1rqn~ tl'au;;pm·tc~ nàll lhe pa1·ct:ia tiin ntrno l:t. célmo 
se lhe addicionem pt'iYlle;:ios de zorm~ uu <lc J mais l.arrle se t'CJwlon. e como llll'>'IIIO 1bi l'('(.,J· 

tnriía~. a. competencia c <.liJ Podet· L<'.gi~lat.ivu; nhccirlo JIQrum tl<t: mt•mhl'O,.; <hL ~1)Jnn\i:-<:::i.o tia 
:;i. porem, se tl~tt;u· súmeutc •lo mn~enti· ,,)Jm~ l)uhlic:t!", qne 1i.•i e.•p N:iahncntt• ;t S:l-ll· 
mento pa.ra o ns:<entamcnto de tl'ilh•:.:. em to~ t•stud:u·o [II'OMentn.. P"t't:LUin,;~comm b,.;;iu 
tltl C<\SO a. c.-ompewncia ú inexcu:<:wt:lmcntc ,:uiJ~cr·c"·c ~~ ememh\ :t.prt•:<cnt.;11\:~ pd.J uubl'(l 
1lo Poder Executivo. Om. na hypot,hc~e. as dl!jlU!:Ldo. pot•qno (.) uo~:;o lim pl'ind}lal é con· 
eompanhíag P..tuli~ta .• ~logr•Ltm e S<JI'fiC<~-bana cort'Cl', n:t medid;L th1 no~sa~ liH'\':l:<, pttl': t :Ltlc· 
niio carec.-em, }lU.t'1.\ lcnw :;eu:; tt·il\to:,; utú tcmun· :\ cri3e uc tt·an»pot·te,; que :llni;.:e. nflu 
Santos, si não do c(.)n<entim~nto dn Poder :;ô o e~t.v.lo de S. Paulo. oomo ~\ lutlo~ o~ esta· 
ExeeutiYo da Cniiío. Re!;:Y<I. pomlcr.Lr que 1lo.~ d•t Uni:iu, t lit·C\:t:.unentt~ ou intlin .. 'CT~Lmeutc 
nem mesmo o direito de de:stt})l'Opt•tJC,ito im· lij,':UltJ:$ pcl:.~.S via-fert'\'a:< tlaquelle est.1.uo. 
pede o consentimer\to, tlorquunto as de,;a1wo- Pa.s.-;..'\ntlo tL cmcnd:~- do nnl.trc cle1mtado. :t 
pr-iaçues se regulam cumulati\-amellte JlOr co1nmi~o :>e j tt fgtt exonerao;\ d~ 1hw }Ja!'e· 
actos dos l>Oder·es locacs . O que o or·a· c:~r sobre um:~ outm emcml:L su.1eit:L :L seu 
do1• obser\'(1. em rela~-d.o ao porto de Su.ntos e~tudo e :1.pl'C>Wllt:ltlt1. em um:~. d;.~.s ultimõ~S 
entende que se applica. por identidalle tle :::e:;si;cs, 1•eh~tivamente a.o projecto dn. Estratl<L 
razã.o aos demais portos e cidades tio littora.I de Fer•t·o Mogyan:1, risto como entr:.\ clla. rtt 
do Estado. Propõe, :pois. ma.i:> um con:sidc· so\u~-ií.o deste. 
der-ando ao final do P<•recer e uma emenda Era. o rlue tinlHL :.~dizer 110e pu.rte u:~. com-
substitutiva. ti s ua c:ondu~;io. missão de obras pubUcas. pr.,;u, bem.) 

Vem a mesa, e lida, apoiada e entro con- Ningnem mais pedindo a pala.vra.. c enc-el'-
5\mct.a.rn.ente em rliscus~o a seguinte müa a disc\1~súo e adiada. ;). vol'\Çi.i.O • · 

Entra em tel'ceil'a. discussão o :projecto n. 
Emcn(ta cto Jlr:r.)·cceJ· n. S i 241 A. do Seno.do, de 18D1. crea.ndo uma. 

C$COla. de maclrinista.s no estado do P<1r:\.. 
Considerando que o Poder Executl\·o :pôde 

consentir que outras linhas, partindo do inte
rior do estado, viio ter à ctdade e porto de 
Santos, comta.nto que respeitem a. zona. latera.l 
rla S. Paulo Ra.illway Company, limited : 

E' a eommissão de obras publicas e de CO· 
lonisa~.ão de parecer que a :petição seja. eu via
da. ao Podar Executivo, não sõ para a.ttender 
na. parte que lhe compete, dei:\.1tndo ó. ret'e· 
renda do Congresso a tuaç-ão do prazo para a. 
encampação, como tambem para. attend~r aos 
pedidos de outras emprezas ou compa.nlnas de 
estradas de ferro já em trafego que po~ven
tura si "Proponham pt'Olong-J.r as sua.s linhas 
até a. cidade e pol'to de Santos ou outros por
tos do littoral, sem onus al,"Um e sem infra.C
r,;:ão do direito de zom. 
·Sala das sessões,25 de julho de 189'2.-Fran

cisco Glicerio. 

O Sr. An:ton.io Oliu.thQ-SJ?. pre
sidente, na. qualidade de presidente d~ com
missão de obl'l\S publicas e cotomsac.a\J, te-

·E· lidl.l., apoia©. e l_)OSta conjunct<unente ern 
discussão a seguinte 

E,ncmll~ M p;·ojecto n. 247 

Additivo. ,_ '":. 

E• igualmente crea.do. uma escol.'l. de ma.
clünistas no estado de Pel'na.mbuco. 

S. R. .-Sala das rommissões. 15 de j:Ulbo de 
1892 .-Tolcrtt ino de CaJ·val!w · -Andrc Ca11al~ 
Clll'l!i .-Covt' c~rt(IJ'o.-Horacio C1Jsta.-Ba$IQS 
tio .:.V"scimet~to.-J'oií.o Vici,·a.-Lrli;; de And~a
dc.- lor!<) de Siq~c.ir·a.-Tlu:'•J7Mlo dos Santos: 
- Cas!miro Juniot•. -JI. M~t~ru..-C .. Rod,·~
f!'&es.-0. de AlJJugueri)~C·-! rla Bm~tl.-~. 
)lod1·igues . -Paul a G"t4<1ll<LJ'"C$: -.4 .. .S tccl!J,cl •• 
-F. Baclcwô.-Pcdtl) AmCI'1CO . - Garcu 
Pires . - E. Pe.<soa,-L. Fif..Jtt:~iJ•as - A. 
3[ilron. -A. J'l;/c,io. -T- ])c! fiM . -Gt:tt(-ai~ct 
R<1mos. - Pcdlcta.- N . PeçaJ1l1a.- U. _ilfar· 
co11des . - A:ariJ'l'l.- Jr.aq_uiuiP crnantlmcc.
Pere'ra de Lyro.. - S. l~;Tn:o,-E. Go11ça!res. 
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-li\ Borg~.~. -H. rle 0-t':'~alho .- Zmna:.- r o S)l. l}cliÔ.l RoDP.JGUES ...::..... E' sempre o qné+ 
A .. Guanab-1·ra.-:-- Glicerío.- Bez~r::-il.-De.- apparece-a. compa.nliia d3 Ama.zonas. 
1ne!!io,-<OiZIJ ~-pe~~- !1· (iarnc: ~·?: -L. o Sr-:. . CA f\"1':\o- "E~i23. subvenção não- e, dê 
~u!-le;·.-t:..-o;"tÇ"~~Jes .rerrel-ro...- Anl!)?"1ú'J Gcr- mil e tanm:; conto:::, ·e de 400 e. poucos contoS, 
c~a.-J. de A..J;.aat·. e não é Só -par<l. o Pa-rá, ffi(lH pa.ra. o Pa-rá e? 

Amazonas; a.lém d.is:::-9~ e.;sa subvenç;ã.o d.ã 300 
O Sr. Cantão- Sr. pr·3sidente, de-. ou 400oumaisporcentode rendimemoà Unlão, 

poie. d::t. m~nud-:):5...~ dis-~utt::.ão que robre Eí5tC: Si ã.a. ~espe.za que n. ~níão f~a-." pl:'(_)(l_nctiv~~ 
projee-to hou)e no Se.nad0, e da- q.ual resultou. j mente, e essa subve.n~-!l.O q.ue. <>a a co. mpanhia. 
o mesmo Senado reconhecer a suo.. utilidade e: de m.\vegaçã.o do .. Amazonas. 
vnn~gcm, de modo que. ~oi este ununimo· o S.tt. Mofu\.t:~ BA.Kttu!l- E quani.D !'ende ~· 
menu~ upp~o1a.do. me pu.rcc~a.quc , n~ta. ClSO., i Eni?iH a Thrr<:Hla Irigleza. de S. Paulo t 
não ha:ver1a membro algum que_ ~elxasse de. I . . _ ~;" 1;:_ • • .;. • d .q_e;. 
honra.l-o com seu YOto. E3ta mmtm cron~.a I . lt-~ SR. DEPorA . .DO 1\a.o "'e esta ~atan ~ 
robust.ec::m-oe ainda. mu.is, porcue na. 21 dis- S. Paulo. 
cu~ão nenhuma. voz: fe:z--Ee cu ~'ir para. im O Sa. CA.:.wX.o-Si Ca&1. cst-ra.d3- dó.. resulta.-
pugilal-o nem me-smo pn.1"a p:dir o.lg_urp.as in- d{l, ou-trrtg nti-o o dã.o, produz_c.m dofic-it. 
for.mn.çôes. Mas na occa.;iã.o úa. Yotaçâo ~1- O nobre dcpuWdo, portJ..nto, não deve ar
gtrn-5 dignQS oolJegas não .~C dign~J-ram, suffra.· gumE:.nt..1.-r cOm estn. ex.cepçâo da .regra geral 
gal-o com gem Yotoa, ou ~orq_~ não t.n·"t•:a~em, que é .... quasi wd.as a.s ~tra.das de te.rro dí11'em 
aoompanba.do a tlisous>ão no Senado uu porque i dcfici! e n>..o pequeno ao Estado. (.~poiado-• .) 
não lhe- tivessem pres-:;ado- a sun esclare2-ida; P:ú;a mostt:'<.w, S:. pra.:;idente. que a. nn.ve
attençãc. pata que teroutecesseru o alcance l gn.çil.o a 1-·apor ~e r.l!:m ~esen1olvido na }lSrle 
qlle tem o projoo~o- 1 nor'..e da. Repu J:.llca. pn.rticui,.rmente. nO-O .esia-

Não me. lev~>ntci , Sr. presidente, na 2~ à;s. ! dos do Para. e ./~o.mazonas. vou ~o?tra.r a ca.-_ 
cussão. para dit.ei~ algumarou.:ga e m ~ua. justi· 1 ma.t·a o ~u_mero dt:: Ya.potts qu~ 1a.um e-sta 
P.ca.çio pcltt crcn<}!)..,, em qu~~ corno aciOO do .. navegn('.uo~tae~ :3ão: ~ oom})anhl<':\ do Amazo
dize.r. ~ta-ç-a de uue tOd'.:t:' 05 fficus dignos rol· n&.-s, ·com 27 b'l'md~ v~.poecs arqueando_ 9.141} 
Ierns ostivcs;;~ni conv6nci•los d~ utilidade. ton~tl.das. , a._ oompanh1a. de obr-as ~~bhcas no 
·o;tÕ:ntfL5cm, c digo mc.3rno, ne.ce~3idnJ.s dc~té BrLzil. que te~. 12 Vt\:;K)res cvm 2.1~9 t.onela.~ 
proiccto. Faço· o, Jl<lrém. a"o"~- &s; .a compa~hra Pa.I'lc e Am_azonas, que tem 

.. · ·· . . sete gra-ndes va.JY,Jre5 com 2.v42 toneladas •.. 
Pa-t>a se re~onbúcer. Sr. pt'esde:::J.J;e. q"Je este , . C"v... D . = .... · b · d 

proje~-to não e um lu.xü, nem nm:i- "'"'a.ngJoria, l-P! or~. EPtrADO-.rJ nao o su_Ycnc10na a. 
cnmo j~ tivof'! c-oca-$]ão de_ dizer, pn.ra o estado O Sa C.L"-"''Ú •. o-... -vapores de propriedadé. 
do Para.~ mas snn a. satLSti:ição de nma sun particulare~ v_m.e com 1.577 mn-eladas e seis 
necessidade ha muito T.~mpo rer;.)nbecidtt,Jasta.. retoca-d.orea cem llü. ~o. portanto, setenta. e 
atwp.der- se ps..::-a ceet.a.scrrcum~tancia da{iUelle : d:.·U~ vl.pON8 oo;:n 16 . I 37 toneladas e esres são 
estado~ como dos estado::: do Am:;,zona:; o do , os va.p:)l~es sóril{~nte do e~r.ado do- Pará.. 
1Iar~nhã_:?. porque se- reconl':_ec~r~ que a.s com- : No est.:.tdo do .Ama.:wna.:s ha. muitos outros 
mn_mt:a çr-.te~ .nes:-es e:da.-Jo:-~s~~o í<:rt:\\.é t"?d3.:; -por: que ra.zem a naverYaç:ãO dos seus· rios ; ha. 
me~o d~:~ua.~ ~;;;ao c.om~-~l::uca_\XJ-3~ ~e~r.as_ por! alnda grande nume~ de p~ue~as lanchas a 
mero d~ ri~ ... e por ro -~o _.ü. l~t e!'" a~\·) n ! vapol' per:.enoonte~ a rtroprletar~os rllraes. 
vapor ; e af:sxm c-:m1o nos e.::.ados oo ~Jll o~sv.s ! . . l . 
cormnunicaç:"ies :lii.u ~e itas p~·r meio de ~t-rt~-1 . D~<sLe~ set~nta. ,e dou.s vapore~, Sr. ~res~
d.a.s de rerrn: no P~H"o:t e no A:nazonas prmc1-. a ente, 8ome:-_1te os que l)2l'Wnce~ a CQmp,-tnlua 
pa1mente. e t~mbem nv ~h-r•1nMo ~5.~· 1Citc.s I d fo TlllVP.g~.ca.n rln . .\ n~fl:~.on:J.~ fl: ·que sã.o :mb· 
por méiO .clB na V('o,g"fl.Ç.ãú 3. V-lpOr' ~-\~HCiOHRJ.lOR . p~.b L"m5 O~. 'fodo~ _n::; OU.troS OU 

0 ~- V -.- (J· "t l'Tl,.- ;I· , .. I saD de pr·oprlec..::tdE.::; par·tlculares OU de com· 
ra.~ ~l~ a" n:~o 'l;:(l.':!.a :·:~.Lh~~.es C -~- - l~a.r e~! _pnnhins (tu e re<·.ete.m subvenção dos. e:;tados 

~e cor~ to:.-: d ':' r-e:s p.-·1-ra a-Uxlhc, .... _ os. e::;ía(bs do! •io Pari e. do Amazonas. 
~.uL n~Js mc1o.; d~ suas _·~~mm~mc_~ç~~~,13'"':?-::.~ . : Além Jisw 11a. m"Uito.s vapore-s Cl ue e:si.ão 
tm?_o_ Jnros. a.r~:,~panl~1~~5~0 est:·''1·13 ;~: .t~;!,r~I-~; encOrnmet:dlldoo n~~ E.ut•op:.:t e (!Ue ,~e~m au
e faze ndo on.~.<b con·~e~~o.s e fal?re~. ;::... e_~u ... f•menta.l~-a esq__uadrílha oommercial daqueUes 
e.m_prezas, ,P~U'€(."€ 8-·:n" de _t0{l~ .)U:::tlç:.\ que ~stado:s. 

~~bem ~l~e- f4!\l a ~~:ma do ~orr~ d~ ~l€pu- l\Iuit~r.·ez~t>,. Sr. president-e, o ser-t'içoda 11a· 
r. lL:a . _auxtlla.n~lo-~ eo~n l!.t~~ }~~· ~;ul:ic::~~ite y2-.@'t~.ção te-m s~dn alli i,nterrompido ou feito com 
i anna.~~!J!O e a :p..1e r.em d"' s, .... de.~~!ldlda trre-t:"uütrid.aile pela talr..a. de rna.c:hiniStas. Por 
coma creaç-.:10 ~üsta. :;,~:;co h\ J.e. machml8M~ . esta.~e.srna. ra.zào, em a.lguns vapores, me~mc-

OSR 1~o!i- ABS BARROS-A 1:-Jlâ.ü j.tn.u:xiliou de proprieda.de par1-ic~_llal', os mé\:!hinistassão 
• tt. ... compíu~twi. _do Ama.zona~ <::üúl a. subven- : p.e:;:soa..-:. agaregatlas aos 3eus cst.abeleclmenws 
vao de mil c·t.a.nto~ contos. ;que v~o aãquirir algumct pr-.l.tica ou nas. ofil-
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cimJ.S da companhia de nas:eg-ar:;io •lo Am:J.- I p<trn, podN·cm. ser pr·0movido~. danuo como 
zonas, ou no u.~en:~l de mar·ml~<l. p:u·a ernpre- ; rnão desfa :tltez·a~·ão. que S. Ex. fa7..ia no 
gar-se no sernç<) desr.as hnehas. · rí'"'ubmento to ihlta. tle machinist.ts ele que ~c 

Mas a ímperreiç:lo do 8e!'Yitlo or•íund:t d'1·1 re$ent.e a. arm:td;l.' nacíona.l. O seu aviso tinha, 
falta de COnhecí~entO t~>clmico e tal que tem poi;. l)Ot' filll Ü\Cílítar· a promor,~'io dos pr;üi
dtldO Co'lUS3 a mmto,: de~a;:trP». · c·antt\'. p:tl'<\ qn<, Ji1s~c prct'nchid;t, em parte. 

H.:t ainda. Sr. pre~i•lent.r·. ltll\ hm1 numl'l'•' · " i:tlta rl\11' ha de m:whini~t;,~ ü:t ;trm:td<l.. 
rle eng-enhos a vapot· pam o thi:·;·ic•• de <J~;:w·at·: i"! r:~ .-t• rsru :lin·!a L' S. Ex.qut• dizia-a nnica 
a eujo servir;u e:-.i![e machilli_~r.:H: ,·om o" f'l'P· !'>'\:<)la. d·.• mac:hini~t,>s qu<.: exi~te no 11:tiz, 
ci::os conheciment<J~ par<t dlr(•::<:i\•• •l:: ~u;1,: <p a• !·a •ht Capital Fedel':ll, nft,, p[,tlt• ,;::ttísl:t7.êr 
machinas. : :'•~ l!<'•.:r';:,oida.Je,.: ri:< :n·m:1d~1 : ~~~· t:lllw :t cr<'· 

Portanto. jú. n·· a Cam:tra rptl' tüo tkn· po;· ':H;:!,, llr_• nma , .,.,,,):tl\0 Pari~. c: SL' ;1. c:uwu·a 
e~pirito rle jmt.l•;;t e rle equi:l:tch· r•:•g-:ltt':n· a. eni••nil<'r C\11 Pern:unhucc' t:nnhcm (e nã.o me 
pequena. rommn. tle 1:;:000$ p~t'<t :1 cr:·:1•;:i,_, <· 'opp,n·iJ.wm.<·in p:nr0. ~ati~l:tzrr a esta ne
" m;cnUt.CllÇ:i.(r de Ulllll C~(·Oht r]c lllil t ·híllÍ~I;l, Cl'"~irhh· l'l'C'h1l11:1lb l"'Ja (:ni~o. 
no esr.ado do P;ui. l'tn illnm·ado Ilkmlirc> cl.:' •kt•tlhtr:ilo p:w-

E. Sr. presidente. q\t:ll1rl0 1\tl~ \'('111· "qm! ;\~. li~T;1. r.lizc·ndo-lbt' ('ll. ('11\ \'llnWL'>;l p:trl:icnhw. 
principae:< e<.\l)it;l,e:; 1.1i\ no~sa Hepuhlir::t t ·em : flllt' l"'r 1;llt.t ele. m:tdtini~t;.\~ Ha~ional':> no 
eSt:1.l:>elecimento5 J~f\erae~. c•'ll\1_, po•· ''X•'IIlJll" ;l':· rú. l'J·:nn(•S rJhrig:;ld<),; a r·~>n tT;tt·rnr m~d•i
o Rio de ,J::~.neir .. unn Ese0b •.lr ~I.-.lkin:t. 'ni~Ja~ e~Lt':ln)!ciros p:~ra. o ~er,·kodn" Y:t.pores 
uma Escola Polyteclmic:.t.. UUJ<k J~,:c:nb ~rtE· ll"'' <drl J;tzema na,·ega•;iiu tltl\'Í<l.[: rc$pon
t.u•; quando n."1s ,·emo~ que a Raltil\ tern nma •l•~n-nw :-:. Ex.. que .. si '~. ser..-i('o prc,t::ulo 
E~cola de ?.fedicina e Phc:n·macia... p::lüs c~n·:tn.:.:-r:ros Jbsse m:u~ bar:.tto. (·on..-il'in 

O SR. GARCIA Pw...Es-E' n. unica .. 
O SR. CA~rlo- ... que o Ce:wú. t"tn urna 

Esc:oln. ~!ilítar. que Ouro-Preto 'ern urnn. Es
cola. de Minas, que S. Paulo e Per11amhur~o 
teem F'aculda•Jes de Direito. que o Rio cit·ande 
do Sul tem um<\. E~col::t. ~lilitar. p<trccc qn.: 
não e demais que se conceda aos 3 esr.:tdos 
mais ao norte do pa.íz uma. Escoh de :lhdú
nistas. (Apoiado~.) 

0 SR. UCHOA. RODRWt."'Es--E;col<t que é nma 
necessidade para attender· iL gmnde mtYega

. ção do Amazona.~. 
O SR. C,L,TÃo-Quando o Pará. e nm do:< es

tados que m:ü5 concort·em para a» desvezas da. 
Uniiio, porque a. su:t contribui~:âo annu;ll é tle 
lO a 11 mil contos; quando o Amazonas Y<te 
de anno em anno a.ugmentando a sua. contt·i
buiçã.o, me parece cie. toda a ,justiç~t que se 
lhes faca este bener1i:to. 

muito :t•l•'Pt<tl-o 1:' niio no:;. importarmos com 
:t e.l\~~:u·:io tlP~ra t?.:;;('nbl. 

Pc·t·r1\itta-1nc o· no\Jtt' tlepnhulo qne lhe 
r·e~JK•nth. por minlm n·z : por maior que 
sejn a nos>:\ philnmropko. por· mDior qnc Sl.'jn. 
o noi'~O rlc~cjo de <tl'I'OYeit.ar a <\C ti vídttde e 
intellhreucb do estrll.n!!:eir·o, ni'lo deYemos 
lc>:lf e~se nos,:;o ..:•ntimetttü a·• ponto de ne
garmos ou (lifnculr,a.r·mos •t!ls no~o;; compa
triotas os m~in,; de11e:; se ll:lbilitamm para 
l:tzer ('Cncurrc:m,·h\. aos estrangeiros. 

O SR. PIRES FERREiRA- Devemos é facili
t:l.l'·liles os meios delle~ poderem concorTet· . 

O SR. C,\.:-:T.\0 - DeYcmos fal'iiitar esses 
meios q,u~ contt·ibnil';)o, nilo ;;ó pa.t>;.t que os 
no.~ionae:> po~tcm r:oncorrc:r com o cstn1.ll· 
gcJro. Jll<l~ r;:mbcm p;lt:l que. pel:\ eoncur
rencia ~st:J.helccitla. h:1.i:t unKl. baixa. no preço 
dos ~Cl'\'Í~OS, 

Diss8 outro nolJre depntado que o Parú 
]Joclüc por ~i crear e ~u~wntar e~ta. escob. E' 
•·erdaue. 

Sr. pt·esideni:e. relizmente o meu estado 
dispõe de recursos bas"'1.nt<ls para l)Oder crear 
e rnrmtet· estn. csc'Ola ; seria, porém, uma 

O SR .. i\.LFRE!)O ELLIS-Uffi<\ n:cd<l.ltei<'a. nl· escola estado:J.l. C1 os nH1.chini~t<ts que se ha· 
nhari.a.. bllita&>em nella niLO fic::~dam com o direiro 

O SR. CEZARIO Morv .. -Em quanto importa 
a despeza? 

O Sa. CA""Tio-Em 15 contos anmme~. 

O SR. CA"'Tlo-Espero que o Congresso i de exer~er <\ suil ]ll''?fi~ão em toda .a União. 
nos faça esta n ju.stiÇa, r1ue eu reclamo corn I com.o n~~ ttC~I;te~~~· .st es_:;a es<.. ·oht for c:ead~ 
os melhores fundamentos. e mantlll.t ll~l,t Umao._llorque~. n~te C9.SO, o~ 
· Ma.s, Sr. presidente. esta escola não vem; que ~e Jt:l.1Jlhhrem 1\lh. l)Oderao e?'er~er a sua 

sõmente Sa-tisfazer uma neccssid<Ltle do norte 1 pro_tí;>-'i<tO ern tado o \':tSW terntorJO da Re
da Republica , vem i:.\muem c01~trilnúr mai5 : pul)hca. . . , 
ou menos para. s.ttislhzer umj, nece;;3ídade dt'l ! Jítts_, dtsse outro honr:u~o deput:.tdo: o P<wa 
pro:pria União. (Apoiados.) · ·yodont obter do p:overno teder~.lq;w os alum-

Ja h ontem alludi a isto, e arrota, o repito. Não 
1

. nos dess1 escoltt ~que111 com dn:•et ,o tle exer
- ha muito tempo 0 nobre mhtistro da marinha. cet· a :>~a ptoft~sw ~~n tol~os o;: ou~ros esta

baixon um aviso dispensando do tempo ele I elos. P()lie-se 1\1.1-er 1~to. c verdade, mas em 
embarque aos praticantes de macltinisbs, todo o caso, apeznr desse favor do governo 
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federal, ella nunca poderá. ter (}prestigio que ; As pouca,s CJnsidera.<;ões que ac3.bo de fllU<' 
tem si for federal; e, pare. Isto, basta ctta.r u m ' me parecem sullicientes para que toda. a ~a-

. e:x61Dplo da eséola de pllal'!Jlacla. d~ Minas (.!e.- . I'IU1ra. w convença. <!e que, >otando por csté 
raes · em cujo seio contam-se professores ' projeeto p~ta um serviço não aó ao Pn.rá• 
muiro ~abilita.dos, e que pNlparam tão bem os ; • .o.mozona.s e Mar:inhã.o e a iodo o no~ do 
alumnos como a.s escolas do Rio de Janeh~ ou j Brazil, mru; te.mbc.m a. tJda. a. Uniíi.o. (.M~it4 
Bahia. ! bom.) 
. 1\ão obl;ta.nte esta e..~oln go.~r do lavor ou I • r • • 
privilegio rle qne os seus 3tumnos po~'\m ~x- 1 O S J.· . Fra:ncls~o '\ _ ~a.g·~ - Na.o 
ercer a •ua pro~sii.o em toda, a '.'nião. ·este.> j venho O:(JP"N llo ~· o>n,nl~r~çoeô lJUe acabam 
nao sa.o olbados com ~ mesma C·~nsideraçfio i ue ser .f••~as velo llluoLre cleJ!" "-W.l' y olo Pará. 
com. que :m.o olhado~ os que Ele ibt'm.::Lm nn.s : Da.t'C.I. s~myre com p t"'.:t~er u W~ll .'·ot.n ~'J.ML 
f!11JUl~o.des de medicina da Bahia e do Rio de ·a fundasuo de qualquer e't";_tclecl!Mnto d.e 
Ja.neü~o:e não ha. muito ~m:po Q.eu~sc "lll'r. ex~ n~S LL'\J C\,~ao ; mn::-; DH.~ cnnth·~l~:_S tlnance1ras. 
amplo que v~m co:~l!rmar 0 quo o cabo de di- d.ifficels em. qne no.• acn:-mo; nan ha.'!t.' vro
zer: · . · var.se '!- uttlida~e, mw; e for~ e'l"lde!!clar, 

Um fi lho da escola de p?larmacia de Minas :"" u iu(h•p~rl;>tll!iltdade d~ c.t·oaçao de um novo 
Ge.rae::. a.pr~n.rou-se no eoneuroo para. um : esr.abel~c• •'• ento q•te-aooa!-reta.{lespesu ~o 
legar de pharmacou~lco do exercito ou »r- ' Estad·~ - . 
madA, não me recordo bem para qual dos I Pel• lel\ura que .. 11~, dq_ projecto ><IJO que 
do'."' cru. c aã.o foi admltt!do pela. cironm- 'I nAIJ~ !IA ~ umao.llt<>rk<açan "-IDP~. ao gt>V•rno 
stancia do ser forms.do pel~ .esrota. 00 Jlha r - pamcreat• uma eseola de machimsta.s no e.-
ma.da de !di:~e.s Gera~. . I tado do Par>\ • . 

o sa. Pml!S FEP.aera~-:- Com <)()rtr"'!- é por : O S;t- c.,~-,:io:;-0 ·projecto mar~ o pessoal 
que n~o .:õt,bia; porque s~ ello foi o. ooncurs·~ ·.e os. '\encimentos. 
dovia mostrar suas habilitações. : o· SR. FRANC'ISCO VEr<:>A- E ' certo que o pro-

O >;R . CAH.i.o- Mas 0 fn.cto deu- s~, Sr. ·jecto ~arca o pessoac e o> venciJ!lentos, a.ss:r 
pre,ídeate, e a ra.zllo f~i porque eose alumno gura_l:do o nobre dep~ta<io q':e n~o cxoodcrilo 
foi C'.Onsiderado e>mo lllb<i de u ma escola es- . de !;,.000$ a de:;peze' ma.s \ . Ex . ~ate que 
tadual e não de u.ma esoola iooeml j rm apresentada u m& emenda, au t<m sando .o 

. · : poverno a. oz·ea.r UID3. out~ escola. do ma.ob1· 
O SR. P !RES F'ERREUU. da um aparte. i nistu no Esiad<> de Pernambuoo. 
O Si<. CA,.7.io-Conh~ Jl"l'te ao mentJ> do i Ha ainda. Sr. presidente, em ~~mão o~

corpo docente da. Escola do P llo.rmaci .. de M;- 1 tJ:os pt~\)ectoo. otCllndo um": <=la. ce ,machi· 
nas Geraes e po-:ID ~mot.i r q11e €""-"-" pmfe<- I nl5'lal! no Es:.ado da Bahia e ve \ . ~
oores 8ão tão habihtados como o das eo;colas ! po~n:o, que croarnos de uma,.~ tres esta
de pharma.cia. do Rio tle Jaaei<'o e. da Bahia .. i belcetrnos para um mesmo fim! · 

Portanto, a.coresc~ndo ainda BS<IL l '!V,LO, p:t· i o SR.. V!,.!I.,E3-Ainda e pouco. 
rece-me que_ a c>DIM"d> d~ve fuzer justi\'a >o- ~ o ~R - F'tu:<cr>'m Yr.mA _ E' )>em pos.~ivP.l 
ta.ndo •> pc-oJecto "'" 3• dl.ocu:>são como vem que se,in pouco. eomo di7. o nobre deputado 
do Senado . . . . _ J p"l". Cajol.t•.l Federal ; mas )lar~ que possa ter 

Ainda ha uma. outra O~Jeç.ao que o meu: ce:-1.-E>..za dl."ffiC"J eal'l:nn dH.T o me.u YOio,sem ()..1n
col!ega Jez sobre es:ta escola, é a tle · ole;'Jl" l'· 1 ta.rJar os tnt.u ltos d• comrni$ão de fa2endu 
t= emulaçi\.o ou o cle,;ejoem outc-.co> eo> ""-lO> ol·; que e~· de equlllbrar a receita. com a despeza, 
ta.mbem quererem UOl:l. escola. pa.1·a, si . lsm é , vnn rnandttr n mP.Sa. nm requerimento. qna 
Terdade a.té cecto 'ponoo. e tanto ~im qu~ ' de mo.to alg1:m eonlra.ria o. intere,-s;,s do 
à. esta so))re a mesa. u.m projec~o.crea.ntlo uma 1 Pm1i t>. PPJ'n~Jnbuco que se p:-et-Etnde a.ttender 
ef.<:ole em Pernambuco; c o proJecto <la, lixa- ' por· P-'tA JIN\J~to ; · pois que. por elle apell•• 
~.ão da torça nasal manda crear tambem l pr·Oomro sabet re o thewuro comporta mais 
~uma. na. &bia . ~ u. ctollli::U'a tmlr ... w.lt!.:· est.a nova des))eza-< 
o ue lia n=i<lo.de e oo·o renier.eia na· crel;;iíD S~o numeeoso;~ os projectoo alguns jâ. noia
des:;as e;c'Ola;;, uãu terã. duYlda. em Tota.r por · d03 sobre lnedldas que o>ugrnentam as <lepezas 
ella:c;; ma.-:; u~~ qut' T'~'nlllle<~a que. ~ta do:. pu'buca.s, (! desta r.fte a. C3.ma.r-.. ~ntrariar-l ~ 
Pa.rá e de utWdadrJ nt1 0 .-iP.'VP. a. P.T'P.aç:-Jn f~a.~ t e;forçog õ.a. commi~o de orçamento e o SAll 
outras ese;Jlas ''ir irnp!'/lir •· crea,,lo da. .

1

pro[>rio intuito que e, ao menos :a.proximada
dp Pc.\rà. Si a ea.mu.1·a n~o r.::conh.ece a uti - da.mence equilibra.r o or1,;amentP e , por 1sso, 
lldade. da. crca~;W. l Õ!·~ ... ~~"l.~ outrn.s.: escola.t:, vote marido á m1.:1~a um roqnex'ÜUeht0 1 pedindo 
oont.l'a eu~,, mas aão wto por isso contr-~ a ' que o projecto e l\ ernen.1a vão ·á wnunissil.o 
do P~r.,, .c'i)~ utlllda.ie me pa:ro...ce qüe os. de orçamento a.fil)l desta dizer·sl o estado do 
me1l.Srllus:re.;; coll~gn.~ não thr~ a. injustiç~a !tbêStn:ro coml,Xlrtara. augmento t!le de:speza.s e 
de de"onhecer. 1 a quanto montará:> eEta.s, o.dopla.do o projeeto . . 
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O SR. Tor.Exn:-;o DE CARH.TJJO-:\ cra~ào posiçõe,; de u ma. me;;ma Camara. tmta-~e de 
~~l escolas não impol'ta <t des1g-na~,"to imme- uma r!;L Cunw.!·~ c outrtt r1o Sen1irlo,o que Mi
diat:L das escolas neces'!<l.ria$ . mt! ele conk'\:t<, da: o me\ mo res~lw.do, . porque 

O SR. FRA:--"crsco VEIGA-f>Ia • .:; nok\da 1, crea- a Camar;l. sno:;tttum a proposu;J.o vm<ta do 
,{Lo cl(1. cscoln. o pedido ele verl:Ja. u:wa sua mo.- Sena.tlo llOI' outm e addieionon-lhe proposição 
nutençilo não se ih.rá esp~rar e Íí.:\turalmcnte nova . 
;e1·:i ~ttendido. O Sena•lo forç,osamente terú. de devolver o 

· · 
1 

l p~ojocto <Í. C~maro.. si :1. emen•la que av reseniK\ 
Yem a mesa. e ido apoi<u o e enka conjun- mw fOl'llC'CeJta. par-a que 11$ dm~S pmposi~'ões 

ct<\mente em tlL'Cu~ão o ~egainte distinctas nelle contid;.s se,j:un ccnwertidas em 
. pro,iectos separados, ou rejeitat'i~ a. emendlt 

R clJUe;·,aent'J. 1 que. appr01'1\ os actos tlo governo, o que obri-
. . I gM':.t 1lo m~smo modo a volta, rlo projecto á. 

r...equetro que o l)l'O.Jedo n. 34i A. com a,; C..1.tnt\ra. 
resjX!Ctíva em~nda vão it commi~;:;1o d~ Oi'\.J.-1 "<.'.StilS condi(ies,paro que este não continue 
meutD, pa.ra. dv.er si o esta.d•> do>s cofres o o l :1. .set• lh~m:~oshttltl.men~ ret.:wdado ell\ i;eus et~ 
Ui~uro cornport<1. a nova, despeza crea•la p?lo ~~tto~. Yenho ~nbmetter. com ;tlguns coUe,noas, 
~ro)ccto . e emen~ e, n_o caso :tffirma.ti\'0, <t dt'lilJCrtu;.ão daC..1.ma:r·.\, eslit emenda . sepa
n.-.;:ar a tmportancta, ma.."\:nna da verba ;t des- l'i\n tiO ns duas proiJO$içc!es em projecto:< dis
peoder-se. tinctos. l'em altero-r uma >irguht a. r edacç;io,, 

Sala das sessões, 25 de julho de 1802.-Fmn- conGlr_m~ o Yenc_ido, que lhe deu n. re3peetíva 
ci.>~ "Vei(Ja. commt~w. ()fmto bc"L) 

O SR. P~ESIDE:\"TE-Ha'l""encto numero, de- , Y~m <i ~lesa, são l_id:ts, apohtda.s e postas 
cta.ro interrompida <• çliscussão do proje.:!to f em d1scnss<to as segumte:; 

, n. 247 A, ate a conclus:i.o da vota~<1o elas 
m~teria.s indicadas na 1" parte dfl, orllem E •t!Md«S ' ' ,·cchw:c7o tla.~ c;mmdas (h~ Citiltell'a 
do <tia. (Pausa.) eco lli'Ojccto n. 22, vindo do Senac!o 

N. Z2C -1892. 
Acba-se sobre a mesa a redacção final do 

projecto n. 22 C, approvando os actos d 1 go· 1 
vei'OO e concedendo a amnistia aos implica- ! 
dos nos acontecimentos de 10 de abtil deste O .Congresso Nacioua.l decreta: 
nnno ·t· · s- 1 · ., .. •. d"~ - ed c- ti 1 "~r Igo umco. ao approvac o~ . em cumprl-

..,ta em l!SCUS&LO a r aç,to na · mento do clisposto no :trt . 80 e elo n. 21 1lo 
O SR.. BELLA.lUtx!\o DE 1IExooxçA.-Pe('O a ;wtigo 34 da Consütui!:<'iO Federal, ~ áctos do 

jX\Iana pel:l. ordein. govemo, referentes aos acontecimentos da 
o SR. P&ESIDB~l'E-Tem pulavra 0 Sr. Bel- noite de ~O de abril e consta,nw:; dos decretos 

tarmino de Mendonça.. de 10 e I- do mesmo mez. 

I N. 22 D - 1892 
O Sr. Bellarm.ino de 1\f:en

douça ~la 01·dem) - Sr. presidente. fir· 
mado no art. 129 do r egimento, >enllo a.pre- O Congresso ~acional decreta.: 
~ntal' i~ considero<;.ão lla. C(l.mara uma emendt\ E. conc?tlidr. amnistia: 
a redacção do projecto que a.c.:1.ba. de set· 1 . .-1 todos os cicb<H-ios implicados nos acon-
lido _ 

d 
tecimmtos que moth;:n>:trn o clecreto execu-

Venho apresentar esta emen a. pOl:que 'te· tiYO de 10 de abJ•il de~te anno, declarando 
nho receio de que o regimento do Senado 1 d 
obste a que o pro,iecto.como foi emenda.do pela em esio.do <e sitio n. C~pital Fe eral; 
camara., seio. <tpprovado immediatamente pOl' li . A toctos que <lir·ecr.a ou i.ndir ectamente 

" tomt\l':tm par•e na re·rolt.1. das fort.1.lezas da. 
aq11ella. illustre corpora.;ão. E' l1Mim que no L c-~ •. , c 19 d · · d t art. 102 do reaimento elo Senado encontra-se age~ .,.,nw. ruz, em e Janeu·o es e - a.nno, quanto aos crimes súmente que estive-
~ta, disposição (!8) : r em ligados a este mo\·imento. 
~ Ni.<o c permittido ret1.1ir em Hill s6 Jwojecto _ . 

dttas ou mais tWúllOsiçües a~ SenarJ.o Otl da Ca- S:tla elas sessões, 2.:> de .JUlho d~ 18~2 . -
mara elo~ Dept~taclos nem !l:J. proposta. de um I Bcitcll'iHtn_o .ilf.e;&:to!lça .-:- _A,~gc.'o p,I'J~.Cwo . -
creJito incluir- outro.» Jocio de St!Zttcn·a .- Es:Jm·,to Santo . 

On, V. Ex. coiuprehende que, comqnanto 
'"~se do Senado simplesiilente o projecto de 
nm.nistia, a camar<1. o emendou, addicio
nando a approv~ dos actos do governo, de 
lnodo que, embora. nlto se trate de dua.s pro-

O S1.•. Presidenoo-Antes de iniciar 
a discu::.slo, devo ía.z~r uma. o~rva.çãc. 

O ;\rt. 130 a que aUudiu o nobre deputado 
rulmitte emendas â r etlacç.ão quando env--olve 
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fusto . por e!le mesmo ' ( .lf.,.itc.< opciados _ ) 
inconhereneia, oontrsdicão ou absurdo mani- , n•m m"is nem meno• do que actos p~aticadoa 

A em~nda qn~ " D<Jbr• depnt.ulo "'""b3. dA Esta e a sua opiníao. A:~-:lar-se-hia melhor 
envia-r ã.. meza. não e Ur.Ja ern.e:ndb U~ t'eeh.U.:\-io , assim pi"Clledendo, e CO!lC!orrer-se .. h1a não SÓ 
é ulllllemenili• ao Jl.l"Oj ecto de tal modo oonce--

1 
pal'll o pl..:Stigio do Poder El:ecuiívo, como· 

· l.Jida. que o c"merte em ~ous . , tambeni Jt"l'll o da. uamara. ( ,O.pviodo.,_ ) 
() no"':n-e deprJtaJJo n:l!r~t1tHOP. no ~:rt. I :iO clu ~ Mas hoJe tr-a.ia .• se simJ:·Jesmente de appro1ar 

regimento. Este ·artigo l'P.fei'EH!e a~ emP.nda.~ :uma redacção, e .J qué compele_ á Cam3.1'a. é 
apr "-"en1adas em tercel.-d dl.scUB...~. tanto que , ap<mas verífiear se essa redacção ostá de ao
aR manda. 811lnn.P.tter s. di ::cu~ novA. e nãn oordo 001~ o vencido ( ap~iado~ ) c sa envolve 
se refere il. l'.menda apresentada a ll:loorJl')- • contradicçiio ou íncohereroa. ( M~ito bem, 
rada ao proj etw em segunda dlsenSS!tO . mt.:to bem. ) 

Ai! emendas qua · se re~em ao ar1.. UO El 1 
qu~ ttea:n ru.]eUa:s 3. m._l! _uma., d1~cu~""ão s~ f o S t ... Leovigildo F'il~U:oirws 
::;t!~ ,tJ;::,uJas em .erce:ra d!ScUSI!ão. 1 como retaior , da red~.J.o do projecto, á qual 

Feita esta · ·ç;w em bern da. ordem e acaln d.e :••r apresentada uma emerula, cul!l-
em abo•lo da. .â~ que a mesa. deu a. ques- • pre-lhs d!&.'utir em poue:J.Jpo.lanas a •1UCSTAO _ 
tão b- d·· .,- sobre o. emend: do no I que essa. emenda. su;rgere. 

' a re-se" I~CU8-""- . l - o nobre éeput->do pelo Pa.taná, que apl'JI-. 
bre derntado o ~r- Hellarmlno de ,\iendonça. ecntilu ••m e:ncnda., fllnd~-sc em u tn.a disposi· 

. Qão do ret)_uer-im<mto do Senado "PI).ra. demóns-
o ·s:r. Cesa·r Za.n1.a-Sr. pr~id.e.nte.! trJL' a. eonvcniencii1 de irem des1e jã. sepat"a

não..,i·si nenemomento serámu:to opportum•! d:>S d•·<ui :;.am aquclla casa""' duaa m&tfri<~.S 
a emenda do n-obre deputado, parece que o fim, de que ;e GOmpi)e o projecto cuja. reda<:l;ão se 
que~. J<x. temem <ista neu ia nelhorpre-.idiroutc. Em··nde o orad·rquea Camara-~ó 
enchido com um requerim~ntc de se;;m.raç~·o i tem que. obedecer ó.s di:~posiçõ!'s do seu reque· 
da.s duas ma.terias contitl~ 110 projecto. · rimeJlto !m.l·mci"oso.s c.paiados)~ cabendo no S~
(Apoiados. i mu!o iguulmenie obedec.r as dioposi.;iies do. 

'Me parece que e~~.e seria. o procOiSo ma.is s~u. · 
prat.!co ; mas em todo o caso 11io preten- Deà'.le que o "Pro.ieci.o de que se trata foi rp- · 
do demorar-me· n~ trct•Uni1 emooraça.ndo a dl~.Wo de ·contormidade com o v eneído epJ. 
passagem deste pl'cjeeto . :~~ discussão e uma. tez que o requerimento . 

Esta é a minha opinião, mil.S a Camarn re- do Senado oppõe-~e a que o mesmo :projecto 
solver~ cono entender em su~ sab<:doria. a(\j~ di:leuiido e voiadc ero. glol>o, la é que 

compete a. reapaet:.v~ commi~o :sepa.rar ~ 
o Sr. Cantao-Pensa. que nii.c ha. op:! ma!e~!~s, par;>, _:sepil.rada.i , .erom J)O'!tas em 

pvrtunidacle pam sei· apresentooo eo~_reqn<.>- 1 d~.Wru.ao. (.4p!; •. t®s) . . . , r
:rimento. S1 o_ nobre deputado tnceso 1c•~o lo)!O ~ .~11!- ;n_odo. ~te _pa~ q Je ,. amos pe . 
depois da votação do pL'Qje-"'tO em 2' di!.CUSUo, . tenam~n.e.com "'- <li2])(lo!tl;os d~ DC>SS? re 
o requerimenio teria. todo o ca.bimeot<>, ma$ i gunemo, _que 1)(\D::e<!e. JU· depo;n• de Ntado 
agora. não de,• ia limilar-so-sómcntc a podir que 

1 

em '7=1.1.'3 d~SCussao, o J>I"OJecto ""~ 
fosse destacado 0 art. 1• pai'"" oonsti~uir pro- as d!S~C'!e• nelle comulas , a.~r -~ 
Jecto l'$jleCID·I. Depois ~Bl de tar pas;ado 0 reçuer•menro do nobr_e uepLu.&d? o ;•~ En 
projecw em <I' di8cGssao. tlepois de ser redigido Coellio, que d;,<de " P'lll'~'"' d•""u·""" pe
de contormidll/.l<> oom O QUO foi \"Cncido, lhe : dm pil.l~ '!U9 ro,.em •e~I"ada.•, 1le aoca4,0 
parece que JJão I) l'<!gllia.r pro::novor--~lo e. se- :com a dlsp:l~~" do ;egrmcnr.n ~o S~nad 0 pa..""acãG de um al'"ii.go do outro. (-'z•oiado.• .) . pel? qual o,Se.lado, na~> puden.dn c.oH)lcce~ . 

- . . :.pi"CJOC!O tal qn&l e;ra T'f><hgalo. n t3CUtl1'13 
Por esta razão náo votaret pera emenda do e vomrh sep;~raJ.amente as ma ter ias oon· 

nob;oe deputado . tidas nas p.ruposi\~!S e~.mstantes do m~fl!O 
N')te í) Sr. J:li"esidenLe. que a !'UH. npiuião ó proj~to~c*' e.Ilierui~ .... ~n suhmetOOria á. san·X.a.O 

que" a:·U;o !le que se il·ata devia ter sido separ..Uu,ou englobadamen:e de accordo oom 
selX'!>rudo pa-ra. cot:::.l.ituil' IH'(U~cm e=JJ+lCJH..l, e a. ! ';!.i p~lu qual o s..~nvdo sr=- rege . 
depoi.~ de apprmmlin fl.tllli s;nr N~mP.itrtin !la~-
o Senado onde deveria, uma vez acef!iT.(I. Sf!l• o :Sr. Francisco "-- eig·a. - Não 
promulga~o pelo }lre>i~leflt~_ ÔatJ.llella em;a em •~ta inteil·amento ue accvrdo cuiD o ütustrJV 
nome do parlameuto. \ .4pa:afÜí3 . ) , do relaitc·r da cvmmtsE-i'iJ que acaba de 

Isto >eria mais ooherenta, mai:! oonstitucio- · sento.r·Se-
dal, e datitL ·me.smo mais p1•esügio ao go,·erno · P~r<<Oe:lhe que se poder-à conciliar per
do quB mandar-se ao PreSiidente da Republl<:a feit.ameme· as ài3po~içüe~ do r e.gimenw 
um dec~ew em que o. •na. ~a.no;ã.o signttk-a , desta .ca..<a rom as do Senado, porque, elllbor& 
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não haja obrigação de obedecer ao regimento 
do Senado, e fóra de duvida que muito me
lhor se procederá pautando os actos desta 
camara de maneira a não crear difficuldades 
ao Senado, em relação ao seu regimento, por
que, si e certo que o regimento do Senado 
não nos domina, deve-se, comtudo, procurar 
um meio de, obedecendo ao regimento (l.esta 
casa, obedecer-se tambem ao do Senado. 

Pelo principio lembrado pelo Sr. relator, 
o Senado ficará mutilado no direito que tem 
de emendar quaesquer proposições emanadas 
desta casa, ou então o Senado, contra as dis· 
posições do seu regimento, terá de emendar 
pela segunda vez um projecto que enviou a 
esta camara. 

O projecto de amnistia teve origem no Se
nad", veiu para a Camara dos Deputados com 
a emenda e deve voltar agora para, o Senado, 
cuja acção está limitada pela emenda consti
tucional que elle acceitou. (Trocam-se varias 
apartes que interrompem o 01·ador.) 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - Ora, desde que a 
Camara mandou materia nova, não parece 
justo que se colloque o Senado na alternativa 
de acceitar ou rerellir ... 

0 SR. SEVERINO VIEIRA- Mas o Senado 
está sempre nessa alternativa .. 

O SR. FRANCISCO VEIGA- Nestas condi
ções, pensa que a Camara deve approvar a 
redacção do projecto tal qual está-la e 2a 
partes-e neste sentido mandará um requeri
mento á mesa pam que, approvado o pro
jecto naJa e 2" partes, seja approvada a re
dacção final e seja o projecto dividido em 
dous projectos para ir para o Senado. 

Ainda ha para isto uma razão que se lhe 
afiigura da maior transcendencia. Como o 
Sr. presidente sabe, o proj ecto tem duas 
partes, ambas importantes, e na primeira 
tlellas, são approvados os actos praticados 
pelo Poder Executivo em relação aos aconte
cimentos de lO de a,bril. 

Crê que não haverá duvida alguma a este 
respeito, porque esta parte do projecto ainda 
depende ele sancção . 

Não se póde pretender que o Podor Exe
cutivo venha sanccionar uma resolução que 
importa a approvação de actos de natureza 
política por elle praticado ; ao passo que a 
amnistia, que constitue a za parte do 
projecto, depende de sancção ; pelo menos na 
Constituição, não ha excepção alguma. 

Além disto resta ainda a interpretação 
dada no precedente do Pará. 

Depende por consequencia de sancção a 
parte do projecto que concede a amnistia, e a 
primeira parte é independente. Por tanto, o 
modo pratico é ützer a divisão ; e essa divisão 
feiüt pela Camara, facilita o serviço e impede 

C amara V. !Il 

que se tenha ainda de discutir o projecto de 
volta do Senado. 

Proponho, pois, que, depois de approvada a 
redação final,se faça a divisão, e nesse sentido 
vae mandar o seu requerimento. 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que, approvada a redação final, 
seja o projecto remettido ao Senado em duas 
proposições distinctas. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1892.
F'J·ancisco Veiga. 

O Sr. Costa Machado pensa 
que ha completa confusão no modo de apre
ciar este assumpto. Da que se trata ~ Da ap
provação de um projecto de lei. A esse pro
jecto foram offerecidas duas emendas ; uma 
que tinha toda a relação immediata que se 
prendia ao projecto; e outra que tratava de 
assumpto completamente diverso. Entretanto 
a Camara votou tanto uma emenda como a 
outra. 

Ora, tendo passado o projecto em 3" clis
cussão, e assim tambem as emendas, e tra
tando-se presentemente da redação, per
gunto : póde a Camara voltar a tratar do 
assumpto e póde alguem pedir a separação 
de uma das emendas para constituir um novo 
proj ecto ~ E' o que o orador contesta. E' ma
teria vencida. As difficuldades ponderadas não 
existem. 

Vae o projecto com a emenda para o Se
nado, e alli tem de dar-se o seguinte : a vo 
tação não só do project.o como das respectivas 
emendas. Dada a hypothese ele ser approvada 
a emenda relativamente a estado de _sitio, a 
consequencia immediata e logica é a seguinte: 
está completamente acabado o acto que per
tencia ao Congresso, isto é, a approvação ou 
reprovação do estado de sitio, e segue então 
o projecto com a outra emenda á sancção. 
Logo não ha inconveniente nenhum em ir 
para o Senado o projecto como passou e a 
re3pectiva emenda. A Camara devia ter feito 
isto em tempo, tem um regimento que eleve 
observar ; mas não se fez isso e não se póde 
por um só acto momentaneo modificar esse 
regimento. Si não ha inconveniente como o 
orador acaba de ponderar, e se assim se con
cilia o respeito que se eleve ao regimento com 
o facto consumado, segue-se que o projecto, 
como está redigido e as emendas devein ter o 
seu curso. 

O St•. Angelo Pinheiro- Sr. 
presidente, não tem razão o nobre deputado 
que acaba de impugnar a emenda offerecida 

63 
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por alguns coll~"ll.S á red.acçi.ío do projecto de I O Sn.. HE:>.'lUQUE DE CAl'I.V .\Lllo - ,. A~ 
amnistia. S. E:x., de accordo com o meuhon- emendas ou artigos additivos desde que 11~ 
rado amigo, relator da commissão c!_e ~eda- versarem sobre o projecto . .• » 
cçã.o, impugna a _emenda P0l'q\te naoe ella O SR. FRA:'\OiscoGLICERio-Vamos adea.n· 

. íacultada pelo regtmento da casa.. SS. E:~.:s. te. 
laboram em engano. (Apoiados.) O SR. HE.'{RJ.QGE_DE CA.R\-",I:r:JiO-. <:_mas e.."'-

0 alisttt<lo a que $e refere o art. 129 do re- te~derem ?U ampharem a lhspostt;;ao d~llea 
gimeuto e pot• V. Ex.. invocado IJ.Ua.ado ma- O?Jectode 1~a.l ~a~urez.1. o~ a outl·os mdi
nífeston opinião contraria á emendo. a rellac- Ytduos •. ser-d.o re(hgtdos, depots deapp~o-vado;, 
çã.o em tlebate. vedlk-a-:>e neste caso. (Apa:-- em P:'o.Jectos sepax·ados para terem c~~~cu..o:..<ão 
tes. ) · especJa.!, antes de serem remett1rlo;; aa 

De facto, o projecto, como e,--tl\ teui;riuo, Senado.·· » 
caso passe no Senado, não pôde ser senccio- O Sn.. FR.AXClSCO GucEmo ~ Bem. « ant~ 
nado pelo chefe do Podet• Executi YO, por- de serem rcmettidos M senado» isto ~~ ,, p1·v
que este não llÓlle smzcdonm· a apprcrr;a~<•o jecto de origem na C..1.mam. 
dos sem 2n•op1·Co,· aclo,:. u s D ·· . n E· , ·. · . , 

HtWel'<'- absurdo ma.ior ~ ( A1:co-!~$.) _ ca. ci;:,: EPl:T.\ 0 - ~se t t.un õ).q,um~n~' 
A emendo. que o1ferecemos a con:::tdet'U.r;uo J,1 

da casa ::1-liY!a. e~:>a difficuldade, separando os O S1t. Flt.I.:'\~Isco G~.I~Imto ( l 1111Clo }- « ~~ 
dous PJ?imeiros actos do projecto. g:unrd'-'tlldo, emenclas nu :~rugos ad<;lltlvos, desde que na•J 
na. snbsta.ncia. o vencido 1Jel::l Ct\.'$3.. I'Cr:>(f.re~ ~oiJL-e o .Pl.'O.J~CEo· mas e,;:tc!ukL·rm 
· Em vist:l. cl~sc al>m,•do, é e,·iuende que ~u arnphar<~m :\ dlSl)OSlçao c~ell~ :.\ ot\J"'Cll.l ~t 

. (1. emenda ap~enta.da. e facultada. pelo re- 1gu~l. naturC?.a .. ou a. .outt·os mdmduos, _set~lO 
gimento desta ca&l-, e, sendo ella. appronula. redigidos, uepOls de app_roYad~):;, em. llr<',!c~ta:: 
pelo. Camo.m. icremos obedecido sómente ao sep-arados par!\ ~rem dt>cussao espccml <\nk~ 
nosso regimento, conforme deseja, e justa· de serem t•emetttdos ao Senado. » 
mente, o honrado relator lla commissão de o SR. HE:'\'RIQl'E DE CAr..VALIIO - E este 
reda.c~.ão. ( .-lt)oiados; (tpcwtcs. ) não '-ae ~er remettido~ 
. _Alem disso, du.da a lt~"'"J?O~hese natural, lem· 0 sn. . F'a 1.xcrsoo GLrcerro _ ~iio · ,,u.e •cr 

brada pelo honrado Sr. Verga, deJJUtado por . 1 .: · , . _- ' · ' 
Minas, de não a.cceitar o Senado a emenda da remettu 0• "~e ser de' olm.1o. 
cama.ra. teremos que a amnisti<~. não será. O Sa. HE:oin.IQUE Dt.: C.ut>ALno - Qltem 
concedida; logo, serâ. ,·ictim:.t de injustificaYel devolve remette. 
protelac;:.ã.o, o que, parece-me, não ~star.í. nos o SR. FR.AxCISCO GT.ICERIO - Temos ll~is o 
intuitos da honrada ma.iaria. { J!uitq bem.) art. ISO, que é o assento da. questão. P.JrJ 

que ir ao a.rt. 139 0\.1 ao a.rt. 140 ~ 
O Sr. Francisco Glicerio- Peç'Ü aocs nobres deputados que attend<\IU •~ 

Sr. presidente, re,<>c (1. qnestüo 0 art. 130 do uma obset'n\çil.o.Quando reuniram-se ~s com· 
re,"'illlentÇ>. ( Htt muitos aprwtes.) missões de legi~lnç® justiç(l. e redacção llar~ 

Peço aos nobres deputados que me a,judem estudar esta questão, entendi que, em vish~ 
a. cumprir o regimento ; os nol>r~ deputados do art . 130, po<lia-se dar a seilar-ação,qua~do o 
teem dado ma.ii! de um exemplo de amor in· nobre relator da. commi:';. .. ~o chamou a lnttlh•~ 
transigente em fnor da execu~~o do re- attenção _pa.ra este facto, que o art. 130 t cfe· 
11-imento. r e-se a projectos de origem na Caroa.ra 
~O a.rt. 130 declara.ques(J púde d tl.r-se sepa.· o SR. HENruQcE DE CARYAuto-Onde a. le
ra.ção nos projectos <1ue teem iniciatiYa nesta. não dist!nguea. ninguem élicito distiuguil·. 
casa, · . 

O SR. Fu"l\ClSCO GucEmo- Kotem os no-
O SR. HE:\'RlQtiE. DE CARv.u.uo- Não diz_ bre5 deputados fllle não rou o au:tor desill 

Isso. opinião,sou -um convertido á vista das obser-
0 se.. FR.A!'iCISCO GUCER.!O - O art. 130 vações do nobre relator da Commissão de re· 

autorisa. a sep.1.1·a.~.do sómente dos projeCtos que dacção. -
teem iniciativa e nascimento nesta cama.ra. o SR.. HE:\"RIQu"E DE CARv.u,no-Mas cou-· 
·o -SR.. H&."iRIQUE DE CA:rtVALUo- ~-áo verteu-se a. um erro. 

apoiado. o SR.. FR.AXCISCO GLICER.IO-Decla.ro, por· 
O SR. FRA!'ClSCO GL 'YCEIUo-01'(1., o projecto 

vem de Senado e aqui entrou em 2.~ discussão 
e por isso me parece qu.e na fôrma do regi-· 
menta não tem logar a. separação. Vejamos o 
que_diz o artigo peço ao nolJre deputado que 
a le~a. 

tanto, que sou obrigado a. votar contra a pro-
posta do Ilobre deputado pelo Paraná. . · 

O SR. Be:r.L.m~o DE !lfE~'DóxçA-Peço a. 
pa1a.vra. 

O SR. Pn.ESIDENTE-f'elaordem ~ 
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0 SR.. BELLAR\IJNO DE ME."\""00:'\çA- Não . 
OSR. PRESIDEXTS-V. EX . .jit là.Uou duas 

wzes. 
o Sa. BELLAR:m:->o DE :viExTx):-;ç,\.-F:.tllei 

um•• su vez peL.t ordem e, como a.utor da 
emeucl:' que apn~sentei,tenho tlil'eito de !hlla,r 
:linda u uas vezes. 

Consultada, a Co.mara concede o encerr-<l.
mento pedido. 

Em segaida são successivamente postas a 
votos e rejeita.tlas a.s emenua.s o1fer·ccidas á. 
redacç:ão do prQj<.'Cto n. 22 C, p~lo St·. Bel
l:.trmino ele ~femlonça.. 

O Sr.. I~"Dro no B RAZrt. (polcc o1·dcm) requer 
>el' ifi ca~"l.o d,.'1. votaçdio. 

O SR. PREsro:E..'\TE-Tem a llitlana. :Procedentlo-se <i vcrifica('.lio rec-onhece-se 

S B 11 . d ~I 11 te1'em votado contra as emendas do St•. !lei-
O r. e ~rm~.uo e - e - lal'mino d!;l ~l~mlonç:t (i8 e a 1\n-or 42 Si·s.de-
don~a.-Sr. presulentc. me :pat·e~e qnc putaLlos. ' 
tOtht tlUVl!la rJl!e se tem le-rnnt:ldo e sobre . . . . 
8:!' ou não regimt' nt<\l <\ mihna proposta.. Si O :-:r •.. Pttr:S toExr~-C~m:Hd~t'O ~~JUtl!cado 
olemonstl't\l' que ~11tH~ rc:rímcnpl. penso que o ~·l~9~l~l'lll1Cllt.O do S!'. I· r:tnci~CC \~tg-J.: vele\ 
;r ltHestiio ficm'li Yictnl'iosa. l'~.l\:tÇ;to thl$ euwndtlS tlu Sr. lklhu·muJo U.c 

fliz o art. 134 tlo· regimento: {.rJ) « Sem!o )It!utlouç:.:~. 
npprov:ulas toda,; as emendas (re{ae·~~· o J';·o· O SR. F".\:>;CJSCo YEIO.\. (pela. Ol'r]c,Jl)- Sr. 
jccto ú~ Ctlu;'ula.< tlo Sc11ari.o, ct: 'J«C tm~~"' pt·c~itlentc, Cl'cio que V. Ex. uilo interprctoll 
o~ c!o1.ts arlt[Jo·' tm:t:cc:lctHc.•), sera.o remettJLla,; l>cm o meu requcr·imcnto. 
com o pt•oj~Jctn ú commiss~.o de redo.c~i\o, )''·a- De 1i\cto. o requerimento impot•t.a. na sepa.-
lir,u1dn-.<:J o di.'llo~l ,,no a r·t . 129 .. • » m t;iio do pro.i<.'Cto; mas pei,'Ü essa. sep..'1.r-Jçii:o, 

O diSIJO.Sto no_art. 129 c o ~ninte: (lGJ depois de definitivamente a.pprovad<\ a. mlac
•c.UloptJJtlo dcfimt: ctt••t•mle o pt'QJecto set'<~ re- çiio. 
metti1lo, com a~ emendt\S aprovada$, ,;, c-om- 0 Sr.. P IIESIDE:>:Tt -Depois de a.ppt'Ovrula. a 
missiio (\~ redncc;;üo pa.ro reduzil-o :i. de\·ida reuac''ii.o. a. mesa. não dispue- de meio a.lgum 
forma. Lida em sessão set~.i. it. redacçã.o final ~ 
1to pro,íecto impre:>St1. no joro"-l da. ros:t., salvo p:wa iazer YOII.a.r o projccto á commis::ão. 
o caso de ur:;rencia recollhecicht pela Cttmam, O Sr. . FM:o.;oisco VHH<A- Ptide voltaracom
tL l'ecgterimento ele a.lgtun deput<tllo. Su~;;,ac: missií.o d'=!Stle c1 ~1e a C;J.mara ·as$im o deter· 
iirlo ti ;·e~istto ele~ Ccclll.a,·a esta ~ri )lO~Wi'" mine. · 
e;iie;;uk!-ct .si rcc?nf•CC:Jr qt'! emnl cc i;>c•>líe- 0 sn.. P R(,;SIDE:\"T.E-E submettcria. ú. I'OUt· 
Tcncia. con!l"acUç•1o 011 (llmtl·clo ma;t;fc.<to: ~,[0 0 requeritnento do nobre dellt\tado, si a 
ettso em que se t\bririt. di$cussüo, que ser"' camara. não tivesse deliberado de modo con-
llreve. » tr:\t•:o. 

0 SR. Z.u!A- Esta só poderá emendal-n.. Em seguida e post.<t. tt vostos e approvada. 
Alli e que está o. cousa ! vor 85 votos :t. seguinte reda.ç.úo final do pro-
O Sn. BELL.·I.R~!Il\'ODE ).fs:wox(;.\-(Contimu; a .] et;to n. ':!'2 C, de !892. 

l~ •·.T1·ocetíi1-.~c alj<.Wtet qt~c abafctll; avo; r.lo 01"11· 

dm·.) O regimento. porta~lto,a.utori~ a emenda. 
ua. redac<}ào quo.nJ.o h<\ mcollcrencl'!- contl't\
'li(<i.o em absurdo manifesto, que ~ exacm-
mente o caso em questão. . . _ 

N . 22 C- 189-2 

Redacr.iio t~as emendas rin. Cama,·a rios Depu
tad;s ao 2>rojccto ~~ - 22,vi;lclo do .Senaio que 
concedo a.nn,istia. (t to-Jos os cidad:Jos detiiJos 
c de:;terradas p o1• (al'(;a do decreto de f :f? de 
ab.-;l llo ~or:·entc anllo 

E' tão evidente o absurdo, a contr:.uh~a~ 
entre os dous artigos do pl'oj~to, como fo: 
emendado peht Camara, que ll<LO me occupi1r~t 
em demonstral-o, mesmo porque, Sr. presi
dente, qualque1• proposição ~les.t<• o1•dem dll. 
parte dos membros da mi~or~u. e sempl'e ~n- Accresceate-se como art. ·1~: 
siderada. pela honrada. maiOI'la como par tin- « São appro.-ados, em cumprimento do dis-
do de.um inimigo . (Vo.:;e,- de~ lrutior (a; 11ii? posto no art . so e do n. 21 do art. 34 da 
apoiados.) · Constitui~ií.o F edera.l, os a.ctos do governo re• 

A emenda que tive a bom:a, de ap1•e:;ent.-tr rercntes oos a.conteclmenws da noite de 10 de 
e que sustento offerece ense.to :Pu.ra umtoa. con- abril e constant~s do decretos de lO e 12. do 
fraternisa.ção, -para um con;,.~men entre mesmo mez.l> 
os dous lados da Camara., e a~nda pam r~ o art. t• substitua-se pelo segUinte, :pa:s-
peita.r a correcção e harmoma. de pr~ccdt- sando a ser o a.rt. zo: 
me~to entre a ca.ma.ra. e o Senado.(.-iJ>o:atlos; E' conoodida amnistia: 
mu ito bem.) . _ . . n 

o sa. ARIST.IDES MAIA (pe!a orcleií!) 1•equer I_. A tad<JS os czda.d~s zmpli~J':c~~o ac~= 
encerramento da discuss:io. tee1mentos que mohvaram 
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ecutivo de 10 de abril deste anno; declarando 
em estado de sitio a Capital Federal; 

II. A todos os que,directa ou indirccta.mente, 
tomaram parte na re-volta das tortalezas da. 
Lage e Santa Cruz, em 19 de janeiro deste 
a.nno, quanto aos crimes sómeute que estive· 
rem ligados a este movimento. 

O art. 2• passa a ser art. 3·'. 
Sala das commissões, ~2 de .'ulho de 189-:?.. 

-Lec--r;igilAo Ji'iltp.<e~ras.-Alcirles Liln"-. 

Süo, sem debate, approvadas as redacções 
dos pro.jectos ns. 27 e 50. deste :.1.nno. 
Vo~"l~O do prQjecto n. 23 B. nxando a;; for

Ç<J.S de terra para o :\uno de 1893 (3" tli~cus· 
são). . 

tentes alé~ do e:lfeclivo de 20.000 homens, 
sem que seJa decretada a verba necess.'lria, ou 
se dê nova organisação ao exercito, ~!alvo cir. 
cumstancia extraordinaria. 

Art. 2·' (da pt'D~sta}. Estas forças serão 
completadas pela fórma expressa no art. ~ 
§ 4• da Constituição e da !ei n. 2556, de 25 de 
setembro de 1874, com as modifica~.ões esta.
belecidas nos arts. :)• e 4• da lei n. 39 A, de 3ü 
de ,janeiro ultimo. 

Art. 3" (additivo). Pam preenchimento úo. 
claros, os estados e o Distrieto Federal, á vista 
do disposto nos ar~. 87 da Constitukful c 3•·. 
n. G, da lei n. 39 A. de 30 de.inneiro ultimo. 
fornecemo o seguinte numel'o de praç·as: 

E' posto n. Yoto;:; e <tp)n'ova.lo o se~ninte ad· 
ditivo <la commissãode mal'inha e guerra: Amazontts. · · .. · .. · ·" · · · 56 Pll.r:i..................... U!J 

1. Addith·o ao projecto tle lei lle f~1rças de l\far~tnhfi.o, ...•...••. ,... 09 
terra: Piauhy.................. 57 

Art. Firo o Poder Executi. v o \\Utorisn tlo Cearit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
a restabelecer bandas ([e Il'JSiC<ls uos corpos Rio Grande do Norte..... 57 
montados e lt crear urn~t escola pa.t~<L o ensino Pamhyb .. 'l.... . • .. . .. .. • • . • 71 
de musica, cornetas e to.mbore~, sem o.ugmen- Permunbuco ...... ,. ...... 241 
to do numero tle pmcas tl:xa.tlo na l>l'esente Alagúas ......... , .... , . .. 8.'5 
lei. Ser·gipe..... • . . . . .... .... 57 

São successiva.mente postas a votos e rejei· Ba1lia........... ........ ... 311 
tadas as emendas: auditiva do Sr . .J~e Bevi- Espirito Santo........... ::i6 
laqua e ou-tros e a. substitutiva. do Sr. João Rio de' .Trtneiro.. ..... .... .• 241. . 
Pinheiro. S. Paulo...... • . ..•. :. . . • 311 

O SR. BELL.".:rt:lll~O DE ME~Do~çA (pela or- Paranà. · ··· ...... · · ........ 57 
dem-) pede a retirada da emenda que apre· Santa Catharina..... . . . . . 57 
sentou na sessão de 20 de julho. Rio Grande do Sul........ 226 

Consultada., a cama,ra concede a retirada. !l-finas Geraes · · • · • . · · · • . · 523 
.pedida. Goyaz............... .... ~66 

Matto Grosso. . .. . . .. . . .. v 

o SR. PRESIDEC>..'TE -As emendas oíferecida.s Distt'icto Federal., ..... , . 142 
· pelos Srs. Carlos Campos, Dionysio Cerqucira. __ _ 
Paula Guim~es, _João-Lopes e Espirito San- somma ........ 3.000 
to, conteem d;spos1ções IJel'IIlaneutes, 11elo que) 
vão ser enviadas á. respectiva commissão para Art. 4" (3' da proposta). Os voluntarios 
redigil-as em projecto separado. perceberão, emquanto forem praças, m.Us 

Em S€guida, e posto a. votos e <l!'pro"·ade uma gratifica~.ão igual á metade do soldo de 
em 3J · dJ.scussão, assim emendado o seguinte 1" praça; os voluntarios e recrutados que, 

PROJECTO 1\'. 23 B 
findo o seu tempo de ser>·iç.o, continuarem 
nas :fileiras com ou sem engajamento, perce· 
berão uma grati:ficru;~o igual ao soldo de 1• 

O-Congresso .Nacional decreta: praça, e, quando forem escusos, se lhes con
cederà nas colonias do estado um prazo de 

.Art. I • (da proposta) . .As forças de terra terras de 1.089 ares. . 
para o· exercicio de 1893 ronstarão: Art. 5o (additivo). o tempo do serviço mar· · 
· :§ 1.<> Dos offi.ciaes das di:lferentes classes do cada para os volunta.rios,no art. 3° n. 8 da lei 

quadro do exercito; n. 39 A, de 30 de janeiro de 189'2, será par-a 
§ 2• {substitutivo). Dos alumnos das escolas OS a.liSt-d dos no regini.en da dita lei e para 0.S 

militaras até 600 praças e de 400 para a escola que se aUstarem depois de recebido, no exer-
de o:fficiaes infefiores; cito, o primeiro oontigente de sorteados. 

§ 3. o De 24.877 praças de pret, de a~ordo Os que se alistarem no regimeu da presente 
çom o decreto n. 56, de 14 de dezembro de Jei servirão por cinco annos; ~.tanto este!!, 
188g, as quaes poderão ser elevadas do dobro como os que ja ser$m. não poderão enga-
_ou mais em circumstancias extraordina.ría.s. jar-se por tempo menor de dous annos. . 

:§ 4• (additivo). O governo, porém, nã.o po- Art. 6• (additivo). Fica o governo a.utorr
. derá. preencb.er os claros actualmente .exis- sado a mandar admittir mais 50 menores 
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aprendizes ~o arsenal da. CapitaJ Federal e 30 
nas do Pat"d., Pernambuco, Bahia, Rio Gra!lde 
do Sul e Matto Grosso. 

~rt. }" (a.ddit~vo). Continua em vigor a au
umsacao conferida p!'.l<l art 20 da. r·efe1'ida lei 
~· 39 A, para reforma do systema de torne
cunento aos corpos do ex~rcito. 
A~- B_" _( 4' da proposta..) Ficam revo"'auas 

i1S di;pos11;;oes em contro.rio o 

Snltt das comnlissües, G de julho de 1892.
i!f. Vctlla•hi•J·- BaJ•ti.? de S. JEwcos.- Ptwla 
Argolla.- Pir~.,- Fp·n;il·(t .- Jia,·cimw dr: 
t.faartlMc.~. 

O,SR .. PRE~m~~'T~ -O projecto v:ü ser 
mmado a. c:ommts~~o tle I'etla<.'<;:ln. 

Vor.Aç,\.o 1)0 PROJECTO X. í2. FIXAXDO A 
~·ouç.l.. 1\AYAL PARA O ,\:'\:-\0 lJE !80::! (2·• il.is
CUSS[O). 

Sãll mccessivu.mentc postos P. approYa.tlos 
os segtlintes artig-os: 

Da PR.OJECTo n. í2 ( 11 ue silo os d;1. proposta. 
do Poder Executivo) : 

A fot·ça naval pal'a o exet•dcio de 1893, se 
compoe; 

Dos oftlciaes da. ai·ma.da e cla.sses annex<\S 
que for pre<:iso emba.rcar nos na,ios deg·11erra 
e tra.nSl)Ol'tes dá União, conforme suas lota.
ções e dos e<stado;; Jnlliorcs da.s esqua(lms e 
di visões nct va,es ; 
_ D~ 4.012 p~aça.s do corpo de màrinheiros 

Nacronues. alem de 124 praças da companhi:l. 
de Matto Grosso ; 

De ~00 praça~ do.batalhã.o nava.l; 
De 300 foguistas naciot?-aes ou estrangeiros, 

contra~~ados de conrormldade com o regula
mentoJa promulgado par-<• os foguistas ex:tr·a
numerarios, emqumto o corpo <!e mal'inhei
ros uacionaes não rud.er fazel' f\t·=e a todos as 
exígendas do serviço naval. 

De 3 . 000 (l. pr·eudizes marin lleiros ; 
E~ tempo de guerra, do pessoal que f.Jr 

prearso para attender ao ser;·iç.-o ; 
Qlle, no corpo de saude, a 4" classe fique 

reduzida a 28 cirurgiCies, logo q_u~. peras 
~n.s que se for<!lll dauüo, ché·gue a esse nu
mero; 

Que, no mesmo corpo, lmju. mais uma dasse 
S?h a denominaçãc_ de 5", para o5 merlicos que 
tiverem de entr·ar para o quadro etreetivo, 
eompondo-se essa cl<lSse d;J 20 cil'ur<,;iões com 
a. pa.tente de 2" tenente ; 

Que no corpo d.e marinheiros na.cionaes 
fique extincta a 3• classe. 

Em seguida e posto a votos e a11Prcvado o 
seg~linte additi v o da commissão : 

F1ca o governo aut')risa.do a creru• uma es
cola de aprendizes marinheiros em eada um 
dos ~eguint?s estados : Amazonas, Parabyba 
Alagu~s, Sergipe, Espirito S~nto, S. Paulo: 
Po.:".l.mt e Rio Grande do Sul e reorganisar as 
ex1stente~, tu1lo de accordo com a :;eguinte 
tabella: 

Ama;o;on;~s .•............ , 
Pal'Ú· ••••••••.•••••••••• 
Maranhão .............. . 
Pcau!r~- .............•... 
Ceará .................. . 
IUo Gmmle do Norte .... . 
P<ll'õtliyba ... , ....... , •.• 
Pern~unhuco... . . . . . . . . . 
Alaguas .......... ·. ~ ... . 
Ser~-fipe . , ..• , ... , ....•.. 
Bahi;~ ... - , ............ . 
E~pirito SantQ •.••••••..• 
C:1.pit<ll Feder.,l .....•.... 
S. Ptnllo ............... . 
Parana ... , ..•.......... 
St>nt;t Cath:\rina •...•.... 
Rio Grande do Stll. .•.... 
Matto Gros.~o ...•........ 

100 
100 
li'iO 
1-SO 
300 
1:10 
100 

~(l 

!OU 
:3ii•t 
150 
l:iO 
lc;O 
HIO 
100 

Numero de aprendizes .•. 3.01JO 

E' o pt·~jecto, ossilll emendado, approvado 
em 2·· discussilo c [\lloptauo .rm.ra pa.~.,;;n· a 3" 
discuss;\o. 

O SR. PaESwE:->'l..:-0 l)rojecto Yac scl' en
viado a commissã.o de ma.r·inl13. c guer·ra. para 
rerli!!il-o p;tm a :3-• discussão. 

E' annnnci:J.da o. vot<1.ção do prujedo n. ZS, 
r~tbrmando o phwo gera.! do ot·çmnento da 
Repul>lil':l. e determinando o mo1lo de orga
nizar <~s leis dtt l'eceito e despez't . pnblica.s (2• 
discus..<:ão) . 

E' posto <t votos B a.ppro\':tdo o seguinte ar-
tigo: 

-~rt. 1•'. O orça.mento da. recai ta e a fixação 
da tlespeza f~deral serão feitos a.nuualmente 
nu. furJU:l. do art. 3! § l" da Const.i.tuiç,iio, em 
duas leis d:st.incta.s e relati-.;as. 1.una à. receita. 
e <t outra ú.s d~p~zas publicas', attendidas as 
bas~s olferecidas pelo Poder Executivo na pro
posta que enYiar il mesma eamara., em cum
primento ao n. 2 Llo art. 3' da lei n 23, de 
30 de outubro de 1891. 

O SR. BADARÓ !pela ordem) requer veriftc 
caç:-.do da. Yotao;,.ã.o. 

Pl'ocedendo -se i votação, reconhece-se te
rem vot:ldo a favor iO e contra 19 Srs. depu
tados. 0 SR. PRESIDENTE_: Quanto O.OS additiVOS 

apresentados pela com.m.issão, devo decl ,rar, 
quey ã. excepção do ultimo, todos 03 outros aa- O Sr:.. PRESl.D~'TE-A votaçã.o accusa. a :pre
ditivos conteem disposições de carader per- sença de 89 Sr- deputados. Não ha numero. 
ma.uente q_ue não podem. ser votadas. Vou mandar proceder a cha.m.a.d<~.. 
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Procedendo-se á chamada verifica-se terem
se ausento.do os Srs.: Martinho Rodrigues, 
Gont:.a.Io de Lag;os. Annibal Falcão. João de Si
queira, Sebastião Landtllpho , França Car
nl.bo, Alciodo Guanabara., Erico Coelho, Cha-

. gas Lo bato e Angelo Pinheiro. 
o Sn.. Pn.ESIDID<"TE - Responderam à cha.

mad<\ 108 Srs . deputados, pelo que vae con
tinuar a 'I"Otaçito. 

Procedendo-se, de novo, á:-çotaç:.\o do art. 1• 
do projecto n. 28, reconhece-se que não ha. 
numero, pelo que o Sr. presidente declar-a 
adiada a VO~LO. 

Continua a discussão (3•) do pr(.ljecto n . 247A, 
a qmtl ha:vh\ sido, no começo l\a sessão, inter
rompida. 

O Eíz·. Severino Vieira-Sr. pre· 
sidente, You resumir o que tinha a dizer so
bre o }lt'ojecio em discussão por urn simples 
requerimenro. 

Uma nz: que se t rai;> de umo. llll\ieria. im
portante que se retere a ser-çiç:as que correm 
pela secretaria. ela marinha e descle que o 
nobre tleputado pelo Piauhy acabou ainda. ha 
pouco de fitzer referenda a um trabalho da 
. com.-nis~iio de ma1'inha. e guerra, ·a que S. Ex. 
pertence muito (lignamente ••. 

0 SR. PmES FEllREIR..A. -E' bondade de V. 
Ex:. 

O SR. SEYERIKO VIEnt..t . • • trabalho so
bre est~ assumpto, vou requerer a v. Ex. 
que consulte â. Ca.mara si consente (\Ue ...-otte 
o projecto à comJUissão de marinha. e guerm 
pa:ra iom:\l-o em consideraç·ão juntamente 
com a outr·a materüt de que vae oceupar-se. 

Vem á mesa, e lido, apoiado c entrr" con
junctamente em rliscussão o seguinte 

Requerimento 

_Reqt~eiro q~c ~ projecto ?· 247 A seja eu
nado <1 comnussao de mannM e guerro para 
interpor sobre elle o seu pareeer . 

Sala das sess('C$, 25 de jnlho de 1 892. -
Se~;eri11o Vieira. 

O Sr. Ca.utiio não sabe por q\\e mã 
vontade, por assim dizel'. ou, nelo menos, por 
que rasão se esti. com tantos emt:araços e tro
peços para a pa~sagem deste pro:ecto, o qual, 
aliás, ,já veio do Senado, onde fof appro•·ado 
unanimemente. 
·O Sr deputado por :\finas Ge1-aes requereu 

que. fosse ouvida a. eommissão de OI\;a.mento 
para ver !ii o Theso\wo póde comportar a gran:
russima des:peza ue 15 coutos de réis ! 

Entretanto esse mesmo nobx-e.deputado pu
gnou, quando se tro,tou do orçamento do .Yli-

nisterio ·do lntet'ior, pelo restabelecimento da 
verba de 59:000$ com que o tbesouro lle seu 
estado concorreu para a Escola de :Minas· 0 
nobre deputado não achou grande est('. Jes. 
peza, com a qu.1l seu estado })Ôcle conconer; 
entretanto acha de necessidade se1' ouvida a 
commiSSt\0 ue orç.amento quando se trata 
àe..~a quantia - de 15:0~00. 

Isto, perdOe o nobre deputaclo, parece que é 
um proposito :firme de querer oppor-se .~))aS· 
sn.gem do projecto, só porque trata.-se do C$
tado elo Par<L 

Tamliem o nol>re deput<~.Clo pela. B.tllia 
acaba de apresentar outro N?qnerimenúl IJC
chndo que seja ouvida a conmüssii.o d~ mal'i· 
nha e guerra. 

Esta, commissúo é a me!;m(l Ciue no prc\jccto 
de 1brça naval a.pres~utou a. creaçuo üe t1'cs 
esc:ol<J.S de machini~tas, uma no Pfll"<i.,ou tm em 
Pernambuco e outra nu. Bahia. 

Ora o que deseja o nobre deputado onrir 
dn comiiUSSão de marinha e guel'r3. ~ O que 
ha de esta. commissão dize1· sobre a creJ.r-:ío 
da escola de roachinistas no Parei. Que o prn
jetto cleYe·$er approvado. 

0 SR. SEVERlóXO VlEIRA-Dirà Ot\ nl\O . 

O SR. CA.'\TAO perguntt, en.tiTo, parn. qtie :1 
commissão de marinhn. e guerra. o:mwec<!o no 
projecto d:.\. íbrç~ mwal, uma disposiç~'lo cre· 
ando estas escolas ~ 

Parece c1ue o nolll>e depntad.o quet' tratar u 
estado do Parú. como si este Iosse inlerim· ao 
da Bahia 

Adlnira.-se ql.te quando se it'at..1. d:~ creaçiio 
ele uma escola que uecess:trhunente produzirá 
bons resultl.tlos, os nobres· deputados vcuham 
crear emlx'\l'a~.os pam sua passagem. 

Sej<illl autes ii:ancos, declara.ndo Yotar CQU· 
tra a. emenda. . E' preferi>el isso a procurar 
su bterfllgios. . 

0 SR.. PIREs FERREIRA dá um apaote. 
O Sn.. CA~TAO responde que o nob1>e depu

tado, <{uando se tratou do est.'tdo do Piaubr 
que não ~m comparo.tç-ão com o estado do 
Pa1':1 •. 

VoZES-Oh! 
O SR. C ..... '\'TÃO •.. fez aqui questão O<> paS· 

sagero elo pl'O,ject(J. que m~'.Jld<~ crear 110 Pü•u; 
hy po~o;; artez.ia.nos, quan.do o resultado ~ 
ainda problematico. 

O nobre cleputado quebron l:wças aqui pm'a 
a pas:;;agem deste projeeto e não se lem t,ron 
de mandar omir a comi!IÍSsiio de fazencb.l., 
afun de ver se podit1. ou nü.o comporta.r e,;;\ 
verb11. no orçamenio. 

E' preciso sermos jusws. 
Acha mais c-onveniente mandar se uma emen

da ao pt•ojecto do que euvial-o ás corruni~sões 
d& fazenda e de marinha e guerra, porque (!O 
contrario é ditllcultar a sua l,)USSagem. 
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Portanto, "'l'ota contt•rc este reque1•imeutv, 
_l]Ot entender CJ,")le a Camo,ré\. não deve empre
.!r<tr o meio de subterfngios para difficult<•r (l. 

:passagem de medidas de gTande alcance, como 
esta, de que está trata.ndo. 

O Sn. PIRES FERRBII\.11.-SL'. presidente, co
·meçarei decillrando que nlLo acceito a ex:press1o 
stWtetfttgio, em].)regada :pelo nnhre deputado. 

DM SR. DEP'GTADo-1Ias não envolve of
fen&.c. 

o Sa. CA?íTÃO- E' esse tet·mo parlnmeu
t.:tr. 
o SR. JosÉ :YIArtrAXO- Ma~ e f,n·tc. (r.iso .) 
o Sn. PmEs FERREm,\- Nilo envol\"1) or

fensa, mas não o ucceitC\ e estou no meu di
reito. 

' o SR . .Josr )f.\JU.I.:\o-Apoiado. 
O SR. Pm'ES FERREm.\-Sl·· ln'CSillentc. ha 

poUCCl de~isti d:~. pahwra. uà dlscnssüo ,[este 
projecto,e a razl\o pot· qu~ desisti 'Lei-c• V. E~. 
e á Ci1.nHu'a. Pretendendo dell:ndcl' a ct·ear:;io 
da escola de machini,::tas no Pt\l':'t. tlc~tle ftll<! n 
Ca.mam mandou retinu· do pro,j~cto de flxtl.
ção tle forças navMs este e outro~ additivos 
para constituil'Cm pro.jcctos sep:u·udo;;, srj po
tli::t fazer essu. dcspezn. em occasião opPC\rtuno.. 

Onde. port:mto,o nobre tleputado eneontr&ll 
uma palavra de opposi\'<10 de nos..qj, p:.wte ;to 
projecto tle que se tratt 1 

Ou S. Ex. qniz ap1·oveitar u. otc:.tsii'í.o p~1·a 
comparar· a gr:\nrleza do Pal'á com o Piuuliy? 
O Pa:rà tem nnúta grandeza, e . certo, mas o 
nobre cleputado l1a. de conlessu.r qt<e o Plan
lly nunc:.'l lhe foi bater às portas; o estado do 
Pio.ully e um estado pobre, mas eu, sen r~
presenfunte, não ando p~liLS bancadas '' p~(hr 
-verbas para esse estado. 

se mn,is t.·wde, porq_ue ne«te momento e;;ton 
tratando de responde'· seriamente ao meu 
honraclo collegtt. 

Sendo fil.vora.vel desde o anno pa,ssado ã 
adopção deste 11rojecto, não J.lelas r o.zões que 
np1·esent.'l. o nobt-e deputado •.. 

O Sr... CAXTlo- V. Ex. apl'Ciienta.r:l me
lhol·es. 

O SR. PznRs FEmtEIRA .•. mas porque tive 
c:onver:::as l\ este resp<jii.o com o honrado de
put:ulo. o Sl'. lnclio tlo Bt•azU. q11e muito se 
intt>J'essou pOl' este seni~o na commi:>siío de 
mat·ínlitt c ~net't'a. niio Yíl'i<t ag\IL'õl illzer aiJ· 
posiçiio. E ó pPcci:::o mesmo qlle >c diga que, 
si ~:st,l;) ~et·>i•~o tiym· 1le ser Vl'11<ütdo, ;L :;u;~ 
inicia.t.iv;t ni'<o \'Clll t!o nolwe d~>putnclo 
ctuc ac;tb<t t!c ütHar, lU<!$ do noh1·c deputado. 
o Sr•. lndio tiO BL':I.Zil. 

O Sn. PmEsFr:mmmA- Yeiu. !ll<'~ o Sr. 
tlepm.atlo lmlio tio Bt·nzil j:i. temotl ;1 [l~c::en
t:tr· pt'(ljcd(J no mc:::mo ~cntido. 

. .\ ·conYíc~iio que tenho da. lltili<ht•lC dc~t.;t 
e:<col<t nftO v'"elll. du .. ~ 1'<1.7.,)e.~ :tlleg::vl;t.~ p!)lo M· 
ln·e rleputulo. JU;J.:; do e:'>i.udo que ti-. du rt~
;;umpto no ~eio da. commis.<:'lo, o11dc o no!Jl'e 
minl~tro JllO~tl'Ot\ a COl1\'CIJÍencia. 11~0 ~Ü ua. 
creação de:;ta. e:<cola., como de c,;cota.:'l de pilo· 
mgem na Bahia. . no Pará c em Pernambuco, 
parn lw.bili~'l.r o no~:-::o pes5onl [\ repeUir n cOn· 
ctll'rencia. ex.tr~,ngeim que va.e :úrophiando a 
acti v ld~(te br:1.zi leira. 

I.T~r S1~. DEPt:'T~\DO- t.-lüS não C0!1Seguiram. 
O Sn . PIRES FERI{ElP..:\. - Não conseguirum 

-porque a. indicação do Sr. de]}u!o.clo AJ.•thur 
Rios Yeiu impedir Que fà:;:se. appt·oYado pel& 
múoria da. Co,mara esse adctíth-o; elo contro· 
rio llavi(l de sel-o. O Su.. CA:s"TÃ.o- Peço, tu<\8 l)eço para "er· 

Yiços que attendem a. interesses geraes. O SR.1foR.EI&I. D.\ SILVA-V. E~. conta com 
os votos W. maioria.? 

O SR. PIRES F.E:RREillA- .Jú disse. Sr. p~·e-
sidente, que ~ou pela crea.ção d;t escola. de O SR..Pun::s FERREIRA.-Kestns questoos não 
machinisr.;ts 110 Pa.r<i. h•• m:.üoria.. nem minoria ; oonto :p3.ra ella~ 

com o Yoto de V. Ex. e com o >oto de quan
O SR. .Jos:E :M~RBSo- E não ~retende tos se interessa.m em ]_)restar wn ser\iço real 

1zma e$co1a militar para o Pia.ully ·, ú nação. 1,-'lpoiados .) Então, porque niio se 
O Sr. PmEs FERREIRA- Si V. Ex. pre- ;~üh• ~m Ta tuhy V. Ex. pen~a qne u. medid11. 

tende para Pernambuco, eu t:ü vez Dl'etenda não pode ser appro>a.da r (RIS a . ) 
pu.rao Ph:mhy. Sr. presidente, não acceit:l.ll(lo, como dí~se, 

o Sn.. JosE: MARI.-1....'\o- :ii'ão tenho nenbu- n expressão de que 1.lSOU o mett homado col
le!:!'a pelo P(l.rú., a quem muito p!·ezo. e que 

ma pretenç-Jo. ,,\.be a. estima. que lhe consag1'0 llto muitos an· 
O SR. PlRES FmREIM- O que o nobre d~· uo;:;, Cl'eio que sou a.,"'l'udavel a S. Ex. decla

}lntado pretende St:!i. eu. S. Ex. q'l.\er "~er r;\ndo-me mais uma Yez tmnC\I.mente a favor 
ro provocll. aqui um desaccordo entre m.1m lb escoht de machinistas no Par(t. E termi· 
e o meu bom·ado collego. pelo Pará. mndo tleclaro que não de~ejo que os filhos 
· .. O SR. Jos~ ~L\.ru:Al\0- Não apoittdo. , desse Dl'OSIJero estado. me~s ..-lzi.nllos, decla-

0 SR. PmES FEAAE!R.A- Então quer lli-[rem-me m~a guer~ e:c-offic•o·. 
-vertir-se agora.; mas con<ido-o a divertir- Tenho dito. (Mmto bem; m~tto liem.) -
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··-···-· ·-------
O S1• .. Nogue~ra Pa&:"aun~uá, ~ VoZEs-Trata--&e. 

-Sr. pres1dentc. pedr a pnln.na par3. dll.l' i • 
uma. explica~~o quasi. -pessoal ao meu nobre' d.? SRd. SE,'El.Uxo \'rem.~ pede liC<!.uça para 
eo~ega e a.m1go, representante pelo Pa.r·á.. 1'>C?r ar dos seus no' r·('..' C'Olleó;-as . 
No~. os rep_resentautes do Piauhy, temos 0 ) E,t_e CUN3? qu_e se_ pretc!1de. estab(\le~-er não 
m.:uor deseJO tle ver creada urna. escola no· c~nstltue ~ctenc:a.; e um lnEtituto de in>truc-. 
Para, pr!ncipa!mente porqu~ irà muito mais [ çao tes;lunca, e um curo D!'ati_oo,_por que 05 
nos servu· do que a que e:x.1sie 11a, Bahia· e q1.1e vao freq~entar e~te lll~'Itu"o n~o •·ã:a 
direi agora mesmo que, quando >im p~ra I apr~nder Ph:YSica, nem chimica., nem lllathe
aqui, v-ieram em 1niu.t1a. companhia muitas i mattea. (A11anas e c~'o~!e<to~f'Jcs. ) 
commandantes de ,-a pores do Pará e Ama-I Port~nto fica desd~ .J<t provudo á e,·ídencia 
zonas os qnaes \inham prestar seu exame na j q_:~e_ n;;,o pe~tence a iniciat:.-a. r\ o Conzmso 
Capital Federal'(lor não ha.,~r 10m uma e>-· :c\a~.:Jonal. ~eg1slar sobre a. cr-e:tç~b cb ~~colil.s 
cola p:tr-.:1. esse fim, o que causa grandes ditli-1 d~ ma~lnmst:~s nem no Para. nem U;L lkdüa. 
culdade:". nem ll.m Pemn.mhuco. m•m onde onde rJUer 

Ora. sendo a.quella região do norte a. q_m: se.1a; c com e.-> te~ fnudnmeuto8 fir,t con
que mais írrig;1rta e por braços fluvhes nn- 1 s~~?utdo o ~eu Yoto eolltJ';' o lll'•dccLo !jne,;,: 
ve,<>aveis. entendo que é de mnit.a ,·an- 'dl~~~JtP · . . 
tagem estabelecer ulli uma escola como 0 no- ! );mgne.n\ ln:l_!s })cdutuo ll pala\'l'a. e em~r-
bre deput1do de.<eja. ! r;vl:J a d1scu.~ao e :tdind:l 01. YOta<.;ilo. 

Pedi <~ pala na p3r<'. dar esta ex:plie;t('.iio ao 1 Ent_:·mn Slll'cessi\·:unen1c ~'111 ['' tlis~n>~ão 
meu illustrf'. colleg-<l. representante do Pará. : <lUC: &to !em. dcbnt~ PllCl:rr:uh~. tle;lnrlo wlíi\th 
asse1~erando q_uc com elle sou solida1'Ío pelo~ i a. 'OL-1.<;.10 os ~e.g-umt<?s 
melhoramentos rlo Parã. 

rlW.TECTOS 

O ~r. Se-ve~i:n.o '\'ieira começ.1 . _ 
pedmdo . desculp.t f!-O . nobT'e repre.~ent~lnte . :oi·· 1 B. c1·eando uma :tllhndega n:t caltitll 
peloP<l.ra a quemnao teve absolur,amente in· ~.o est.'ldo_dEl S. P;tulo e ontl'a em ?IIims. na 
ten~-ão tle melindrar e antes procurou sct• ~1da.de ~e .Juiz; de Fóra. e· ltutori~(l. "'. gua. 
a,"!':1dar.eL m::~dsndo l)"l;ra a masa o reque- m?llaçao e a a~ertlll'a do credito paro a> 
rlll~~!lto que for alfecw a sua contestaç:iio. dE->-pezas neces.·mrw~. 

Nao trata absolutamente. nem r.rou:x:e aillda ~ · 12 :\, tletertnmando os casos que recla· 
para este. recint.o questi)e;; init.'\nt~ e incon· ~<:tn o emprego da guarda nacional ou mi· 
veuientes, de preferencia ou d~ .<upremacia he1~ ci>ico. da U?i.ão e n~uelles em que 110· 
deste ou daquelle estado.e sel'ia i~so excus.<tdo, dera_ ser eUa. utllJ:;ada ou moNlíS.'1da pelo 
desde qu~ dentro rl~ prhlciiJiü::.q11e re2'em 0 P:rest~eme da Re1mhlica., e :nltorisa a wga· 
paiz, pela Constituição~ todos os estados :;.'lo n_lS~Ç"<lO do respecti>o serviç:o ~egundo os Jlrin· 
rguaes. ctplOS que eotabelece ; com .-oto em sepa-

Mas, ~i ,:c OilJlDe n. l'I'ea.çà.o de uma escola de ra.do · 
macllinistas no Pat•á, como se oºpõe naBahia. (O Sr.Bernardiuod~Camposdeixa õ1catieira 
e em Perna.mbuco,ê porque á uma questão de de pres1dente. que e occupada. pelo Sr. Aze· 
p:rinc~pi?s _e po~que alem de ser uma ques11lo redo, l" secre~ario)..; . . 
de prtncq1los e uma medida q11e não póde Enwe em d!scussao umca o proJecto n. 62, 
ser suffr·a.gud'\ pela Constituição Federal. co~cede~do _a D. The~eza Florentinõt de Can-

Os nobres deputadüs, autores e si"'natarios talH;-e, Jl'ffi~t do capitão de fragata Frnnci.>co 
do projecto, nito o lJOdem fund~ment<.~r dentro Fla viano de Cantalice. mOl'to no naufragio do 
~ ço~stituição do paiz. coUl'aÇ'~do So!i"~aes, uma pensão· equii·alente 
. S1 e certo que o insntu to onrl~ se Ieccionem. <Jo mew soldo daquella patente. segundo a 

on<!_e se m.ini:,tr~rn: as no_ç~es praücas da ])ro- tabella actua.l. 
.fissão de machm1sta nao constitue estudo 
supe~ior. e muito menos ensino superior·. O Sr.~ eu.riqu~ ~e Carvalho 
é ~ogu~o e. decorre fatalmente que o Con- - Sr. pres1dente, acho tão JUSta a. approvação 
,gres..<o Na.clonal nã.o ])Ód.e legislar sobre esw ·deste 11arecer que 'ou addir:iona.r uma idea 
·estabelecimento. que de•e ser ;J.pro;eitada ; isto é; pPopouho 

se trata de ensino profissional, cabe e~sa qt:_e seja cotlcedido igual favor a todas as ir· 
:m;"';,,t;~,~ aos estados ou a<ls llarticulares, mas de t.odos os naufragos do Solimões. ' 

ao Gon,<rresso. · E assim lJroc:edo no· intuito de evitar injus· 

,PEo~ A.lÍ:mJ:co dã um aparte. ti~~mprehende V. E:t., St•. · presidente que 

I'1
. e:iVITJIEJIU.I()nila·,.aPede ao nobre depu- não e.sta.mos aqui :parJ. decretar medidas indi

esta :pergunta: tra- >iduaes nem tão pouco pal'a distribuir di· 
-~ .. nheiro do Thesouro, senão IJel.a. oommUJJ.híio. 
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Nestas condições deYemos Q'ener;tliS<W a 1 O SR. CESARJO )foTT.\-::-iii.o apoh\do . 
id~! deve:nos ?onceder igual ftt1~or a torl<tS as - . . . • ,.. . , 
irmas dos mfe!Izes naufra"os do Solimões . O ~n. ())t,.'T? CAK.'l'AXO·-Out;:,• IMO p{ide ::-er 

" 1t consequencw .. (]_U e resu!tar<t do precedente 
'Vem á mes[L a seguinte que ~e qt'er Q::;üt'belecer. 

EnHm!I,t ao parecm· 11, 62 

Igual 1hvor <:i.$ irmã.s üe todos os naufr<tgos 
do couraç-ado Soli,i<ijes. 

S.tla dM sessõ~s. 2-'S de julho de 189:?..
Ilcm·iiJtl~ rlt C.(T.n:alho •. 

Xinguem mais pedindo a Jm!a:n'<t, e enr.er
rndo. o. díscu:;;siio c a.di:tdn :l. votaç:io. 

Entro em dis::-u~ão unie<t o pt·o.;ecto u. GO. 
tr:ul:derindn pam :'.fari:1. E uridieü ele .\r.1ujo 
Ne"c.~ a :pensão de :!l$i 00 mcn:;:ae;, qm~ per
eeh~• sua. 1;~uccitl:~. mii.e, C<wolin<\ L..,)pottn n<\ 
de Al-aujo :\c"E'-"· 

O :Sr. Ce:r.ario M.o tt .~-sr. pt•esi
rlcntc. U;L SC•-:3~0 Ultinltl, l'CI]Uel'i <] UC todo~ 
este.~ pro,iec:ms ret~rentes a penstu.::s Io:;~cm 
l'CJDClttidas à commi~i!lio ele or~.1.mento. 

Fi1. e.--te t'eflUCrimento por occ;l.l;ii(,o ll:l. clis
cu&>iio dopl'O,jC'CLO n. ,·H p:Jrta.nto. ou o meu 
requerimento ser::t approvado e todos es~e.~ 
pro.jectos t<>J•ão de Yolr.ar à conuni:,:;:üo tle or
~m~nto ou :1 Camara entend~lú que n:io lX-,de 
aooettol-o em relação :~.os que 11fl.o esti,e.rem 
em iliscm:.io. ~esse caso r·equeir0 qu(• á pr·o
Jl0!\<1o qncse discutir· c1da um dos projec::toS 
SeJ:o a.presentt1.do o meu requer·imento P"ra 
que \'ãO todo:: á. commis.;;;lo de ot·ç~1mento. 

· O 8 1.•. Couto Ça •·ta~ o- Sr. pre
sidente, em a. se.'.~o de Sôl.bb,ulo o hont'<tdo 
deputado por S. Pa.ulo a.pre;,entam e fund<\Í 
meotara em etreito, por occ:l.Siiio de discutir-
se o projeeto n . 54, um requerimento. como 
eue agot·<~. lembra. a. v. Ex., pa.t'(l. que na.o só 
esse projecto. como o;; de ns. 60, 61, 62 e·G7, 
os quaes estavam lambem na. ordemllo dia., 
fo&>em sujeitos a commissão de orç-amento. 

Jã. tendo, Sr . presideu te, estes pr-qje<:tos pn· 
~er da com.missiio compotente. que ~ a de 
fazenda., e estando elles na ordem do dia., o 
que nos cumpre e vota.l-os, pronunciando-nos 
sobre a procedencia ou improceclencia. tle sua 
!llateria.. Será. isso simplificar trabalho, e não 
ll' crear coutlicto entre duas commis ;ões destl). 

. cam.á;ra. . 

E dadil. divergencia de pa.recel'es entre a 
ccmmissão de fa,.enda. e a de orç:(Lmento, qual 
de! I es prevalecerá. 1 

O SR. CEs,'\.RIO MottA- A Cama.t-a julg(Ll'ã. 
O SR. CoUTo CARTAxo- A cama.ra, di~ meu 

illustra.do collega, julga.r-.1., sim, julga-rã., dt>.s
o.utora.ndo nece..<:saria.rnente uma das com mis
Sões. 

p:s.mara v. JII 

O SR. CESAlUO )IOTTA-Hei de prOY<tl' o con· 
tr:trio. 

ó SR. Cono CARr.uo-Entendo. Sr. pre
sidente, que, 11.ppro•·ado o r·cqnerimenio do 
meu distincto a.migo deputado por S. Paulo, 
S\Wá convenient~ extinguir-se a. tommiss[o de 
;t.Zendn. por· não ter ma.i" ra?..iío de ser, pas
~ando sn;\S atwihniç.õe;; JJa.ra. n oommi>sã.o de 
ot-çament.u. sem e:ujo }l:trecer· nenhuma. des
pe7.<t poderit ser ,-or~1da; só mente clli~ C:, como 
opina. o iltustt-c nntOr dt> reqw~l'ímento, que 
im}>ugno. competente p_tr:t •t;iui7.a.r- tl:1s furç-.as 
do lll\ ' ttnentll, 

E. p.'l.rt\ :"<ll'mos con~cqn<'ntes. L; mbter que 
se cstlbcleç'' em principio q u~ ncnh uma de.~
}leza. sei~·,, cread:., ou Mtgmentad:l. ant.e" d:t lei 
de meios. tl ~ l.ll~lht·mallrlrl·Se :tssim l'~•lica.l· 
ment·~ "' pr:ttkl1. :L te "got-a 8egttidn .. \ Jf t<ito 
bem, muito IJem.. ) 

O Sr. Henrique de Ca,l'~·a,ll•_.o 
-Dou o meu vow a.n parccet· qno se db cute. 
pot·~m mando ú. mes:t o :;eguintc sulr.;titutivo. 

O SR. COL'TO CART.I.XO- l~to n:i<) ú ohjccto 
de ~r•\ce.io. A :ven_:;lo :1 q_ut~ se_ rcrm·~ :\ em~n· 
tltt 1:! de uma urp\w tle j);Lc c m••C c que mmto 
n e('é>.;;ita. 

O SR. HEXIUQUE DE CARV,\I.HO - Essa c :1 
<itlC V. Ex. conhece e eu c:otllter;o muitas 
Olltl'IIS. 

Por que l~l.i'.;io pois se lt;t de conceder favor 
;\ mm\ e nii.o a. outr-J.S ~ 

A pobr·eza 'I.<Jui, :\SSi!ll como :\ c:.trcstia do.> 
!!elterus existem em nliúot· Cc"'C:Ü<\ tlo que no. 
P:u-a.hYk~. 

Cmnpro port..1.nto nm dever de equi~a.de e 
sa.tislàço aos sentimento;: elo meu cora,<l.O offc
recen<lo e:>te substitutivo. 

Vem:i. mesa :1 se~uinte 

l .... un.l f:wor se nu;-a" todas a.s pessoas que 
tiV"erem prcten~.ão idcntica. 

Sa.ja das se.>sCies, 25 de julho de 1892. - Ilen
-.·:que de ca,·valfto. 

0 SR. PRESIDE:'>I1'.E-Decl<J.l'O no nobre depu
tado que não posso a.coút:tr o seu l'eqUPJ'i· 
mento em >'irtu<lc d<\ dispo~içií.o do are. 104 
U.o regimento, que dispõe o seguinte (le): 

Art. 104 • .1'•,',;$ proj/Xt~s, <ridicaçiics e requel·i
"'ao $Crá jlc,·m.ittirl-n 11$0!' ele C.'Cpl'C:>Sões. que
st•iGiten~ ír.lco.s otlio~as ot~ que o !fenda,.~ a.lgw/111.. 
classe de cüladiios. 
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O SR. HEXP.ZQL~ DE CARH.LliO (pela tmlc"<) o. Sr. ;Presiden-te-.-l.pena.s }ll-o
_;pe~;.o a. V. Ex. o obs€quio de !Il:l.ndar ler as cure1 cumpr1r o meu deYcr- presidindf) a. ca. 
·minhas emendas. mara ~ _pl'ocedendo_ pelo modo porqtle acal)o 

O SP .. 1• SECRETAiuo proce<.le á leitura Ul\S de mu.mfest.ar-me. mw fiz mais do que o.cata: 
emendas. ! o art. 104 do regimento. 

I
:r • • .. • 1\\to tive :L intenção de offender a V E:. 

O SR. IE!\"RI Q'C E DE C.\RVAT.rro- Onde esL!l. m·• s entendo que 0 ·cu "equ er· t. • ·" 
evnre<:e;;O odl.O'" 'l "" ~ • liDe O CllYOlre 

4 .1.' ~""- '"' • pe!·feít.."\mellle Uma intenÇÜO e e e3ta inten(:à0 
O SR. PRESIDE:O."TE-Devo olJserçar a v. Ex. que salvei. ·· · 

qu~ en não deveria. ter a.cceioo me!;mo a pri· 1 
me1ra emenUa.; a. segunda, porêm, indica fran: J o_ Sr. Cesario da Motta _:... s1'
camente o l~o~o ·Muc~ corre~t~ por que fol i pr<s>dcnte. "tOmo a pala\--ra simplesmente p_1ra 
formnlndo, Sl V. Ex. me pet·mntea expres&w.

1 

procurar demostrar ao illustre depumdo pela 
O SR. HE:"IUQI:E DE C.'I.IWAT.Ilo-Pois cu me Pa.ro.hyl>a que S. E~. laboJ•ou em :;tl'Mue ~;:qui-

explico u. V. Ex. , si me dit licenç:a . i ':oco. 'JU<\mto suppuc QUe o requerimcnt.o r1u~ 
Xiio po:'i51J see, pm· indole, contrario á co11. ! t.n·e a hom-:L de fazer, vem de a.lr,'1.tm moclo ex

~;.·;to tle pen.;;;io al;,mmo.. c, como ten1w visto! au~ol."ar f(l~a.lquer d~ comll!-i~õc~ da. casa. 
a. C:uno.ra {:()fl':cdel-o.." o. uma~ 11e;:soa.s e ! S~ • presrd<:llte, ~ que indHt uei foi r1ue e>U:> 
ne:f:~l·a.~ '~ outt•a;;, r1uize1•a que a c.1mar_. I pro,Jcc.to~ <le pensao fosseln~o,los enYi<1t!o; à 
con.<l;tiH\~:ic uma dbposir;~o d .1.ra e termí-1 ~n~ml-:sao de or(•amento e t!T'C para 1il%t'l' rJJ 
nnnt!! a este respeito. mdJca\<~o, duas razüe,- principaes; o <:::>piritQ 

Tinlm dou;; motiYos paro. nüo r eceber como <lo !'egimC!ItO c precedente.<; da casa. 
offens1 a. o.dYertencia. que v. Ex. a.ca.ba. de ' ' · Ex. sabe <tue todo c <tual<(tJ(•t· pt·o.itcto. 
me l\t7.et·: o pl'imeil'o. pot· partir es,n. a.dvet-- C[U<tlrtUi::rement.la e qualquer· proje~to. <1tl;!m~u
tencía de um cavalheiro tão distillcto, a quem ! t~ndo ou CI'e:Lt~do despeza.. . deYe H' a cYJJlllnJ;. 
sempee Le!li~o re"pelta.do; e o segundo, pot·· . ~o de _or~-a~c~to P<W ·_dar sobre ~Ue ]Mrec.:r. 
que nos JUiZO~ rh~ Camara certamente ella.l .\.ctm ttatt-se de prQ]ecto de le1 que crea~~ 
ni.i.o verü. 111!1;1. iajurio. na exposiçfi.o que fit. dys~ez:ts e_ que. porta.nto, :le\·em ~:et• sttumet· 

A exj)lica~ii,o e esta: não ~5o votar contr-a mlo~ ao esturlo da commlS$tlO do m·ç~\memo. 
o pedido de fJ.Ualquer pensão- mas ienllo . DiZ <!_regimento: tanto na. 2, como na 3' 
··isto a. Cama.ea concedel-a.s a. umas }nS:$();1.~ e \ dJSCUSS~o . (\e q_ualqt1er llr?ieEto cren.ndo ~e
negai-as a outr a.<;, ~ por i;;~o lJedi que~ speza, seraoU~l~<L a COIDlll.l~O do_or~IUCI\to. 
~stabelecc.ssc uma medid~ geral em qtte, etn O ~p:r1t0, pol1t~co- do l~.Bladot• e nuo crear 
• ez de ~e (ii.>cutir pe1·sonalidades. se con- de,pez~. ~e1n ' ·erdicar ~L o cstatlo do The-
signem os direitos de todos os IJetlcionar·ios . ::~ou_t·o ]Jode comportai-a. . 
-em igualdnde de circumstancias . l v_. Ex. &the que ha melllOt-ament?s Imp~r-

Contento·Qle em recelJer· o. oft"ensa certo de j U:rr~:c~ , que recla!nam despeza.s_ co_!!stdera-r7rs. 
·que v. Ex. j ú estarà arrependido de rn'a. . ~1 1_ossem ouv1(!n:> a5 comrr:1ssoe:> especra~ 
haver feiw. tectlmc.-a:', ella.> dmam quant..as refo~:ma.s :ao 

neei>-'>S:l1'las. Embora as >Ot<\Ssemos. ;;~ria. p~ 
O Sr .Presidente-na. de verm!ttil• ciso quees.stts propo;;tas Y5.o todas ácommi.-;ão 

V. Ex. que lhe diga. que não tiYe a m enàt• U.e or·(;amento, p:J.r::t. est..'\ di7.eL· si o orçamento 
intenção de dirigir offensa a V Ex. ou :1. f permitte-as. 
q~alquer Sz·. deput:t~o. L_1 um ar•tigo do re- )I Por consertucn~h, em.si_ a mater-ia não traz 
glmento 11elo qu;ü nao :poue ser a.t.lmiitido 0 (te modo n.t:;llm mcom·ememe . . 

·req~erímento de V. Ex . pela. mesa. l . Quanto ao ou tro ponto. o dos preceü~nt~. 
St a. Camara resol>er de modo contrario· · V. E.'i:. h:~. de lem.brur -se de que a. ptopomo de 

· submetterei, n·:t~ i1oje, pol'QUe não ha. m1. ! m~·i~ lJens:\es o illustre úepu~ado. Sl:- l:1rna, 
mero, mas itmanbJ., O requerimento de y.E':\.· re:tlglU a .• Ue ta?-as ellas ioss~IU ~ COffillllSSUO rJ~ 

·:qa cer·teza:de que a. mefm, emquanto eu es- \orç-:..'\mento . F<n~a.m, ede lt~ nerüm o.Iguma• 
·ti'Ver ·aqu1 pre.sidinuo, IlilO pbde acccitlr ns com pa.recer .. 
emendas de v. Ex. Portanto, $egundo a l ettr:~. dq regimento, P 

conrorme os pr-~edentes (\a. ca.sa.. não ex:tut?
-·: ·o Sr-Renriq:ue de Ca.rv.alb.o riu-amos qualquer- cb;: cotnrnis.wes. Dem:n>. 
~-:-Tratei ap~nas -de mõJ.uifestãr n. minha opi· si a.s commissões podessem suppoNe exauto
·ruão, ~ meu modo de ].Jensa.r a reSlJelto de um rodas pelo racto de um pa.rClce1· seu, s~r 
,_assumpto e desrle (jtle nesta Camarn. lla um env.iado a outra, então as e:s:autorações se
:d~puta.do e este deputado e o Sr .Azeretlo. q,11e rin.m constantes. Nem nós podemos occeit8J' 
r~ha que:: a t:ninha emenda t~m )_)a.rte odiosa., ~ ess<'l. infa.bilíd:tde das commis...<:ões, que é o que 
t~ll,VenCldo de que .a._ Cam:wa pcns::t.ri~ d0 significaria o UiLO poder mt\nd.ar o tr.ob:~.lbU 
~~:<:O~~rio a. _S.-Ex. , submetter-me-llel. t~.· de uma. a; ou~. Va.rioo -projeetos iniciados elll 
~?W..ll:'o. ·e retiro ~s minl1as emendas. uma ~ommii&io teem ido á commisSi.o de 
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orçamento ~em que p;.u'l1 i~so a outra se jul· ! lhos de p;treceres e p1·ojcctos. ~egucm-se :t.~ 
a::1sõe exautorado., poJ.' que o pensamento d<t I pcn~üe8 e esku·.i. l'esol Yith~ a questão . 
Cám~r<\ e encaminh~r os negocies com pr~: o pro.iecto CJ.Ue or:t se discute é do n.nno 
denc:~ ~com econo~la."_e,~o?~mm. ~~nto ;1~ar~ . passa<\(! e ,j;\. e~teYe por mnito t empo c~n milo8 
uec_e •• arJa_ quanto ,,to ~r-" e::. as cncmn,t<\n-

1

lla ~ommissão de ot•çmnento. a l'eque~·uuento, 
l:t:lli do palZ. _. . cr·eio 1'\\le do nobr3 depttttt([o pelo P1:mhy, o 
_Portanto, em resum?, o meu reque~·m1ento: Sr. Pire;; Ferreira. e ~mquantl' elle jazit\ no 

nao fere . ne~ pr:ce~to .n.l~um r~~un~.ntall esquccimt"uto. sem parccet· ".lJt~m dcstt ~·~m-
nem o ID:elil!dre da~ drl'er~<?-~ COJl!.rr.us.sües que nüsstio, ~1 clesprotegilla Yima Ym outr:\S laen
;ou o .!_li'! metro a. aca~ar : so_ servtra. a melhor ~icas ll.l'Cien~:l'~s r·e:;,)h'id<\S. st~l.lindo os pro
g<lra:mr a ordem do~ n~sO$ traball:o~. a eco- ~ .Jectos ,1 >ancc:;tw. como ,1 ll<t nunt de Tclles 
no.m~1. dos cofre~ I?~!bhcos e os legltlmos dt- Pires (I a~ fi lha:> ou it·mits de Tobh\:; B.:·wreto, 
re1t0~ de quem O> n ver. que 11~0 lll<ll'l'!t<~m 110 l'ar:tg\taY. como o pao 

Xinguem mais petlimlo :t p:tlan·a. ê encet·· 'e o mat'itlo tht \'ÍUY<t de quem se t t~1.tt\ nc~re 
rath\ a iliscus.~o e adiad3. :t ,·ota<;ã<J. l lll'l'•jcd''. 

Entm em rliscu;;siit> nnicn. o pt·• ~jl·cio , .\ f.:\mat•:t .i ul;:mtú como mclltof' cnti"ll• l~r 
D. 2-t-!, elo anno p;t:>sado. l'le,·anllo a ;){J:' ; l' lll ~: ;;~ ~t111.'Ú"~·ia; ,:i j ulg<u' :_111: " n"c.e~:;;n·ttl 
men::.\es a ~nsão de 7~00. ttr.w. indt•Jil'll· m:tntl:u· os pt·t~Jcctos •h L~•mHu:o::ao ~.le 1azc·H•ht 

. demc de meio soldo. percebe D. ,J ,,.~cph<t l~ i r ulu~tl'i;o, á o.le nl'•::~nwnto. qut• o" nt:ul•l~; 
)fattos Pinho de Ca:::tilhu. nem JlOl' j,,:n nw da t·•·i liUL' d••stutc>t~•dn . En-

t.t•u·l~). llOl'C:lll . C(l\l' e~te l ll'l1jecto o.lt!\'C ~!'l' .(IX· 
<"ept.lôa<lu.porquc .i~~ 1:·,, l·,;tc,·e. como •wabet •.te 

O Sr. Bezerril- St· . pt·c~id~ntc. in turmm·. 
como membro d:;~. commi8>iio si;.rmttil1'Íll •lo _ . . . . ~ ,;: .•• 
p:~recct• _qne ora se t.liscttte. não tenho H<;- O quo ll;t(l ~! prnprro Lle,.t:J, C:t.Ul;:t~ e ~~t.u 
uhumõ.\ '·on5ide!--M·flo mtl.ls a raz~r :t l'C>pdto mo~ com (·~te• Jog·o d" cmp11 r_r:t . em ta.ndo um 
do asmmpto de que tmr~1. o pro:ecto n. ~4-L mc~mo pro.i~~t<J. um'•· " m:u,, Yeze5, lht com~ 

, • • ,J · ] lniSS:'i(J (\(' lltzenolll, ~ll':\ li. <.lo Ot'<<amento. Olt d_c 
!Utl? quanto . han~t :1. dtT.er. ou ante;; o umas p:n~t outras conun iss(l()~ sem neces5t· 

e.;~encoal. Yetn exarado no p'wecet• rl:.t co:,m· ,, . d·· 
missiio de que !l\(:o 'Parte e julgo. pol' i,:;:;,J . .u "· .... :- f: . 
mfficientemente justificado o pt·ojecto c:om o Agor:\ mc~mo Yae ~ commt~>.tO de .que :~~o 
qual termina. - ll<.l.l'te toma!' conltecuu~nto de_ ll_!l1<1 pelt~.~o 

· . . . com p:ll'eccr e projecto d;1 commrsoao de mart-
• Ha, ~or~m. UJl!. re~ueru!lemo do _nobre depu: nha e guet·l~o~.. Trat..'\·&: d<t cou~t~em tle tem
mdo ~or .s; ~am~, relhnuo __ qu: c:t~, :?'~o o~ po e abono dos respccti,·os vencnuentos n. um 
?U~ l>tO~ec.os .obre pens:;ue:,. SCJa e.l\mdo mor'o otlicial de l~eml:t. clõ\ arnt<ulL1 quere· 
~ comllll~sao de orçamento. \erteu on t'oi mandado 1·2integrar em seu 

E: is~ o. qt\e 'en!Jo coml>a~r. St· . _presi- posto. de t[UC 1;·.l'l.1. privwo. . _ 
deme. prtnCtp;llm~~te com relac;aO a C>"tC pro· Que pOderÚ, adiantRr a. C<?IIDlliSSlO de f;~· 
Jecto ~- ~H. que J:l. es~e>e o anno pas>atlo n:1 zentl;\ e in(l usti'ia a es..<:e resperto quan.do_o a~
commlSsao de orçamento. sumpto é exclnsiYamente da comml:i::'<tO de 

A ídea do illustrc collega. que a. gcnernlisou rnil.f·inha. e guerra 1 _ . 
a todos os projectos, inelu~i •e este, nüo vi>a ?\at.la ; absolutamente nada. a. ll<u) set con
outro a.lcn.nce sin::io o de mais um adiamento. sumir tempo e :tugmentar o u·.J.ll<l.lho_ do 
o que é uma injustiça. l)~jJct·•; ·io . . • , . . .. 

\' · · · · · Volto novamente ao pro;ecto n. 2-1'1 p,u.• 
. ·ou mostrar a v. R;; .. Sr. pre;;1dente. que dize;. ;i. Camara rltte a cornmissão do orçlt· 
e~ta Camara. nada absolutameme adeanta t .-0 ten(lo r1·1~0 cotJ•~ alrrum:~ ~obre o 
m d l - . d . - 1 .. men o, n,t " -~ "' . te an an~ o os . p_roJectos a com~u~sao l e Jt\- • ~-· mpto atê 0 pr·cse!1te, i'ni eu qw~m se in · 
zenda e 1udustr·w. põ.1m o. commiss~to de cr<·a- ~ ~-:~~tl p:1m que fos'e novamente posto em 
mem:o, a .menos que nào se . querra tel: :sr~ o~d~m do UiR, porque trata-se de um:J. senl\Om 
como mais z2losa no cumprimento do, ~eu, 1 . . p~e morreu m Para"ua•· pelo rtne per· 
de>~re~ d u C:ll 10 ,. . " • .. ,, 

~ - 0 que. a~ue a . . _ : cei)e os i$-">00 qu_ot:tquc ll~te tO~'O~ r~po.t·•.x< .... 'L· 
O que podera- dizer a. commiS.<ao de orça- 1 mente 11a pen.~ao toncedld:J. a eha e ·• outrn.s 

mento é o que a camam toda sabe, e •em <t irmãs. e cujo marido tamhem esteve no. P••m
ser: que sobe jà a muitos mil contos de réis a nua v. onde foi ferido e all!J.Uir~u molesha. :,t",\
Terba que se despende.com pen&oes,refv~mados ~e, d.o rtue Yeiu a li).llecer, de1x3:ndo quast n~ 
e ap-Jsemado's, e que e de bom anso Di.lO qrn.- miseri;\ cl,laorpllo.ndade ser.s me!lmas que _ _pre · 
Tamos i:nai;; a sítua.c:ão do The...;;:ouro. cisam cosinha.r. Ia. vare engommar,_ pa.ra. \ tyer 

Pois bem não percamos -tempo nem sohre· I com momlidade e algnmll. ~~.:enot:J. ; ~r 1ss;> 
carre~tuemoo as commis..>ões com 'esses traba· 1 que a miser!'iiD<\ pens.\o de í~'500 e o meio so -
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do de 50$000. mal. muito m al dã.o pora. o alu- · O SR. BEZERRIL (co;uinu~mdo)- Este p 
guel da casa. em que mOJHJ.m eJ:P. um dos arra- = jecto tomava m. edidas ge:ra.es e restrinzfa~ 
baldes desta capital. ; pensões ás viu,•a.s e filhas daquelles que0 ino;1 

Sabem os nobres deputados que esta cama.ra• ; r~ram no Paraguuy; no em~a.nto, a Camara. 
no prin,·ipio de suas sessões, para tornar mais l nao querendo tomar conhecimento .do a,sum

1 equitativa. a dis~i2Ui<)Lo d~ssas pensões, no- i Pt?_; ;no.ndou que elle J'osse dor!lllr na~~ 
meou umtL commiSSao <!Sp~Clal pat•a r evel-as · mtssao de orçamento. 
todas; entretanto, esta com missão, ao que me \ Quanto ao assumpto em debate, acho q~~e 
consta, até a pre.:;ente da.ta nada. fez. · ; devemGS ~r francos- Si a Ca~~ enteDle 

Ha ba.ronezas, visconde.ssas e outras fida.!ga.s ; que .os serviços pres~os l!_OI' militares que~ 
que vi t·em em sua grandeza e fortuna. luxuosa. / sacnfica..ram p~la pa.. ~~lll. nao. teem valor,lfli 
com :u; boas pensões r1ue foram concedidas negue as_ pens~ ~d1~ _as;tm com? a O_!lW 
pelo govel'no pl'ovis::nio, entrebnto ha. viu,as que cons.am de .'50() pew;oes que a.ht e~taQ . 
e filhas de mi~it:tr·es que m·•rt·eram no P~ra- E' o q11e tinl1<\ o dizct' dest.e projecto qtle\e 
guo.y e que vn·em em extrema miscria sem discute. 
pensão algumn.. ou eo1no est.'\ de que tr:~.to. o SR. CESAlUO ~ío.T,\.- As commi~~líe> Qtl! 
que tem o. minguada pensão de 7~500. cnten- cumnram 0 seu ueYer e salva-se tudo. 
dendo a commisstio de ta.r.enda. o uímo pa.ssa.do "' 
que dcr"erí:t ser elen\da a 50~. equivaleni~ 0 Sr. Henrique de Carvalho 
ao meio soldo do posto de seu finMlo marido- -Sr. presidente. sei zelar t'Jdo3 03 :l.(:t03 !li 

A C.'tmilro.t entendeu que <le,·i!t ser ouvida. a. minha. \'ltla. e qu<!ro que a. minha. Yiil<\ Pll
commiss;i.o de o['Ç'amento e esta, repito, nad~ blica seja. o t•etrar.o do. particular. 
disse. e n.got•a pede-se que volie de novo a. Fiquei perplexo tlean::e da ma lifestaç,Ho de 
wmmis~o de orçameoto. V. Fx. , quando disse_ que rrJnhas etnend~' 

O ~R. CEs.uw> Morn-Eu niio sa.uia que era.m O<liosa.~; acredit.ando em V. Ex., oue 
este pl'Ojecto já tinha ido á commissfio de orça- tem mais autoridade.do que eu, submetti-me, 
mento. · · sujeitando-me ao 1;e.'idici~M~ da opinião. Vejo. 

o SR. BEZER.RlL- Jl()is e :por isso mBSmO :p;>rém, (\tl~ v- Ex., não wm razão, P0!'1}1l! 
que entendi dever dar Mt."l.S informo.ç:ies e um;~ commissão int=ira apres:m i;ou j.i. igoal 
pedit· I>ermissão para ler um projecto t,·t.mbem medida, que foi apoiada Dil; cama.ra., e exí>te 
do anno pa.s;;ado que a commissão apresentou, no arclüvo, e :pre::idente nenhum len·a c'Omo 
não só para definir os ca..sos em que sede,·eria odiosaecont rariaa.ol.'egímento. Sinto que~! 
dal' pensão. como um preliminar paz-a. dar desá.grada.bilissimo incideate, que nlo ~lt 
solução e;ompleta ~ sa.hida ' acerca de 500 de..."'3.pparecer com um leve ·sopro, teuha·l! 
requerimmtos de :pensões, que fm•am <.lisüi- dado, sendo V. E~. :Pr·esident~, commigo. C3da 
buidos por todos os membros da commissã.o um tome a responsalJiliclade de seus .wws. 
de fll.zenda e in(lustria. v. Ex. não tinha o direito de fazer o qu~ 

E' o projecto n. 31 que passo o. ler (fê): fez; o regimento não o autori3a.Ya e os llrê~
dentes mostra-m que v Ex. pensou de mMs 

« O Congresso Nacional resol>e: e, teodo pens.\do de mai:>, <:ançou, e o r.:sul-
Al.'t. L" FiCa- concedido a D. Ina.dina. de tado 1bi contra.rio ;i. razão. 

Amorim e A~uiacr, .Jose?bina de .A.mo~im_Pes- o Sa. PRESIDE:><r.B-Pare--...e que v. E:t:.qoet 
tana. .e M:m~ ~~endes de _<\.~ot•Jm_:. ll'mns do . esta.balecer um\\ questão p?s;oal, a.J.>l'OJ.>1~ill 
t~nen~ ~o exercito_ Aphrod1s1o .Jo~e_ de Alllo- da emenda que v. Ex:. retirou. · v_ Ex:. IR
r!ID, f~~~do e ,.morto no reconlle~nl}_ento de .-erteu a questão. o parecei' ua.tla _tem ~m ~ 
Huma) ta, o pa,am~nto de sua .. Pe,nsao ~la ca.so. o requerimento de v. E:c nao estl n~ 
~bella actual do ::-oldo dos offictae:s do .exe~- mesmas condições do parecer, ha de permtt· 
Cito. tir-ma que assim o affirme, J.ppellando para 

Art. 2. 0 Igual fa,or fica. conwlido a todos V. Ex. e p1ra 03 meus nobres - C)lle~as 1\: 
aquelles que, em virtude.de serviços pre3bdos Cama.ra.. 
na ~pa.nba do Pa.:ragua.y, são por si directa. Voze:s- Niio ll;t duvidn. nenhuma . 
ou mdirecta.mente pen>tonistas do Estado. 

Ninguem. müs ped~ndo a p!~.la>ra. , e encer· 

tra.riA~0t •. 3.• R~-::ogam-Se (1.8 disposições em co_ n- .rada a discussii.o e n.dia.lhl. a. V"ot..-..çã.c . 
Dis::ussão nniC<\ do projecto n.. 233. au~ 

. &la das sessões, 11 de julho de 189L- A.s- l'isando -a. "'0'1-"erno a. mandar p:tga:~ O m&O 
. eolf!ho Pio.- lllarcotino J:loura e At/luq~erque. soldo vencido e por venc~r a D ~~al'i01 Jo;l· 
~Q~no de Paiva.- P~tycarpo Viotti..-:- Be- quina. de ·Albuquerque. >i u va. do ca.pltã,O La.c. 
"~ • ....;;;..Leiee Oiticica,- Antonio OZy1~!ho.- rindo Jo3ê d3. Silveira; D. Rit;l. de Ca.ssul. Soa· 
~~.~~_»-._. : res, vi uva do capitã\l J~ Antonit• Soares; t 
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D. Isabel Hoffmann, mãe do alferes Henrique 
Ho:ffmann. 
. Vem á mesa, é lido, apoiado e entra con
JUnctamente em discussão o seguinte 

Substitutivo ao Projecto N. 253 

Art. I. o Fica o governo autorisedo a man
dar pagar o meio soldo vencido e por vencer 
aos herdeiros legítimos dos oíficiaes fa.llecidos 
sem exclusão dos oíficiaes de voluntario~ 
da patria que tiverem fallecido até I de mar
ço de 1870, isto de accordo com as leis que 
actualmente regulam essa materia. 

. § I. o Regularão as tabellas de soldo que 
vigoravam quando falleceram os offtciaes. 

Art. 3. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

O SR. PRESIDENTE-Esgotadas as materias 
da ordem do dia, vamos entrar na hora des
tinada ao expediente : 

Passa-se á hora do expediente. 
O SR. 2° SECRETAÍno, servindo de primeiro, 

procede á leitura do seguinte officio : 
Ministerio da Agr·icultura, Commercio e 

Obras Publicas, 23 de julho de 1892. 
Satisfazendo o requerimento da Camara dos 

Deputados constante do vosso officio n. 70 de 
17 ele junho ultimo, relativamente á suspensão 
e consequente aposentadoria do tenente co
ronel Francisco ele Barros e Accioli de Vascon
cellos, no cargà ele inspector geral das terras 
e colonisação, cabe-me declarar-vos que estes 
actos foram expedidos na administração do 
meu a!lte~essor ,co~tando tão só mente, quanto 
ao primeiro quesito a. que se refere o citado 

Sala das sessões, 25 de junho de Ú\92.- officio, a portaria de 23 de dezembro de anno 
Pires Ferreira. proximo findo, pela qualfoi suspenso aqueile 

Entram successivamente em discussão unica, 
que é sem debate encerrada, ficando adiada a 
votação as seguintes materias: 

N. 61, revertendo a D. Herundina Maria 
Ferreira Cavalcanti o meio soldo e pensão que 
percebia sua mãe D. Virgínia Zenandes Fer
reira, viuva do major do exercito Pedro 
Affonso ·Ferreira. 

N. 67, concedendo licença, por um anno, 
sem vencimentos, ao Dr. Sebastião José Spi
nola ele Athayde, medico do exercito. 

.J!.o parecer ~. 145, resolvendo sobre a pe
tlçao ele Joaqmm Alves Ferreira da Gama e 
sua mulher, reconhecendo a incompetencia do 
Poder Legislativo para fazer nomeações. 

Do proj ecto n. 237, de 1891 , relevando a 
prescripção do tempo decorrido desde 14 ele 
dezembro de 1869 a 28 de agosto de 1877 a 
D. Carolina Luizade Oliveira Pereira Pinto, 
para o fim de poder receber o meio soldo cor
respondente aquelle tempo. 

Discussão unica elo projecto n. 231, man
dando reverter em favor de D. Carolina An
gelica de Andrade Vasconcellos a parte elo 
meio soldo da patente de seu fallecido pae o 
tenente-coronel Joaquim José ele Andrade 
Vasconcellos, que competia á sua fallecicla 
mãe. 

funccionario e bem· assim o despacho do 
mesmo mez declarando o requerimento do 
mesmo inspector os motivos da suspensão. 

Enviando-vos, pois, cópia dos releridos 
actos e bem assim das instrucções expe
dida.s á commissão de svndicancia no
mead~ para examinar a administracção do 
mencwnado tenente coronel, é o relatorio 
ap~esentado pela alludida commissão, ,julgo 
satis.faz~r a materia dos tres primeiros quesi
tos mdiCados no requerimento apresentado 
por essa camara . 

Quanto ao 4° quesito, tenho a declarar-vos 
que razões de conveniencia da administração 
superior que incompatibilisaram o referido 
funccionario para continuar no exercício de 
seu cargo aconselharam a sua aposentadoria 
sob os fundamentos do art. 41 elo regula
mento approvado pelo decreto n. 449 de 31 
de maio de 1890, visto contar mais de 32 
annos de serviço publico, entre os quaes 5 
como voluntario da patria na guerra do Pa
raguay, tendo igualmente servido nesta ca
pital como secretario do Arsenal de Guerra 
ajudante e intendente ele guerra e chefe d~ 
secção da secretaria do ministerio ora a meu 
cargo. Saude e fraternidade. - Serzedello 
Corréa. - Sr. I o secretario da Camara dos 
Deputados. - Aos Srs. deputados que fize
ram a requisição (os Srs. Lamounier Godo

. Vem á mesa é lida, apoiada e entra 
JUnctamente em discussão a seguinte 

con- fredo e Bellarmino de Mendonça). 

Emenda ao p1·ojecto n. 231. 

Ao art. 1 o accrescente-se : sendo-lhe abo
nanda pela tabella n. l de 4 de fevereiro 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA (pela 
ordem)- Sr. presidente, peço a V. Ex. 
que se digne de mandar publicar no jornal ela 
casa o officio do Sr. ministro ela agricultura, 
bei(l como todos os papeis que o acompanham 
relativos á suspensão do ex-inspector de ter
ras e colonisação. 

_ . ~aço este pedido para que a Camara possa, 
Sala das sessoes, 20 ele JUlho de 1892.--Car- onentar-se sobre qualquer discussão que haja 

ele 1873. 

los Campos. 1 a respeito do assumpto. 
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O SR . PRESIDENTE-O pedido do nobre de- A 28 de dezembro findo dirigi u-se a com-
putado será tomado em consideração. missã.o á inspectoria geral, em officio,' cujo 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO 
BELLARl\'IlNO DE MENDONÇA . E QUE ACOMPA
NIIARAM O OFFICJO DO l\HNISTERIO DA AGRI-

teor é o seguinte : . . 
« Commissão de syndicancia na Inspectoria 

Geral -das Terras e Colonisação, 28 de de
zembro de 1891. 

CULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, Precisa esta COffiffiiSSãO que lbe presteis as 
LIDO NO COMEÇO DO EXPEDIENTE seguintes informações : 

1 l. • Si os caminhos vicinaes, as estradas de 
Primeiro reiatm·io da commissao de syndican- rodagem e as respectivas obras de arte nos nu

cia rla Inspecto?·ia Geral das Te,·ras e Coloni- cleos coloniaes dos estados, teem sido executa
soçüo ap;·esentado ao Ministe?·io ela Agricul- dos medeante planos e orçamentos previamente 
tt~ra , Commm·c·io e Obras Publicas em 30 de approvados; 
Janeiu; de 1892. 2. • Si as plantas desses nucleos teem sido 

organisadas regularmente e si podem · servir 
Sr. ministro da agricultura~ Das vossas de base a qualquer trabalho cadastral ·; 

instrucções de 25 de dezembro do anno findo, 3. • Si teem sido expedidas ordens · e instruc
a commissão induziu que tinha um duplo ds· ções que obriguem os delegados desta in_llpe
ver a cumprir . · ctoria a prestar contas das despezas feitas, ou 

J.o Investigar como teem sido administrados si taes despezas são realisadas ·sem fiscalisação 
até hoje os serviços inherentes á Inspectoria da mesma inspectoria . 
Geral das Terras e Colonisação, em face da:s A estas informações vos servir eis ele juntar 

. disposições vigentes; os docmnentos resp~ti:vos, como plantas, or-· 
2.0 Apresentar as medidas quejulgar neces- çamentos, etc. 

sarias, afim ele sanar as irregularidades por- Saude e fraternidade.-Sr. inspector gerai . 
ventura encontra(las, quer estas tenllam o ri- das terras e colonisação. - O presidente da 
gem nas disposições regulamentares, quer commissão, José Estacío de Lima Branrüío.» 
sejam provenientes da propria inspectoria. Em r~posta, apresentou-se á_ commissão q. 

Compenetrada, assim, de sua elevada tare- S~. lo aJudante Humberto Sara1va Antun~s. 
fa, deu a com missão começo a seus traba- dlZe~do . que o numero de plantas era superiOr-
lhos . l~ · a mil e, portanto, ser prefenvel que a com-

. ~ · missão fosse ate á sala de desenho, onde en-
• • contraria plantas em numero de trinta, que 

Todos os serviços concernentes á acquisi- ~ alli se achavam para a organisaçao de outr;as. 
óão. recepção, agazalho, distribuição e locali- Em vez dos originaes, isto é, das plantas 
~ação de im_migrantes, bem como os relativos j e~ vi~das pelas commissões, foi presente á com
a orgamsaçao dos burgos que elles vao con- m1ssao um certo numero de plantas orga
stituir, são dirigidos pelo inspector geral das 1 nisadas pela inspectoria. 
terras e colonisação, que tem como auxiliares J Em vista disso, resolveu a commissão exa
a repartição central, cuja séde é nesta capi- . minar as plantas existentes no archivo e reco
tal; as delegacias, íhnccionando nas capitaes I nheceu que, em maioria,. esses trabalhos sã.o 
dos estados, e os agentes em diversos lagares. ! irregulares; algumas não teem orientação e 

O expediente da repartição central está poucas conteem as coordenadas geographicas . 
commettido a quatro secções, e as delegacias Estas irregularidades não só foi reconhecida 
se ramificam em tantas conunissões quantas pela membros da commissão nomeada a 25 de 
exigem a importancia do serviço; dezembro, e que eram: o actual presidente, 

A comr:f!.iss~o de sy~dicancia, para attingir engenheiro. José Estacio de Lima Brandão, o 
o seu obJectivo, podta começar por estudar a Sr. Frederwo Ernesto Estrella de Villeroy e 
acção da administração e das disposições re- o engenheiro Vicente José de Carvalho Filho, 
gulamentares, em todas as circumstancias como tambem pelos engenheiros José Alipio 
que teem logar, desde a acquisição do immi- de Macedo da Fontoura Costallat e José Eu
grante ate que elle sé torne um elemento do lalio da Silva Oliveira, que vieram substituir" 
burgo; examinar a constituição deste burgo, aquelles dous ultimas membros da commissão,. 
e, finalmente, passar ás delegacias e a inspe- por terem pedido as suas ·exonerações. 
ctoria geral. Fazendo ver ainda em relação ao officio-

Em vez, porém, de partir da peripheria para n. 2, de 28 de dezembro, o Sr. I • ajudante, ao 
o centro, r esolveu a commissão por lhe pare- presi.dente da. commissão, que ~ra grande o · 
cer melhor, proceder mversamente. arcluvo que 1a ser apresentado. a commissão, 

_Assim, começou por syndicar a administra- foi-l~e facultado satisfazer á requisição do dito-
çao central. officro, no que fosse relativo aos annos . de 

1888, 1889 e 1890. 
Após esta. restricção a commissão recebeu o 
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officio, junto por cópa .(doc. n. I), em resposta I sação communicando ás delegacias a appro
ao citado officio de 28 de dezembro. vação dos planos e orçamentos elos caminhos 

A esse documento acompanharam 20 volu- vici naes, estradas ele rodagem e respectivas 
mes contendo avisos do ministerio da Agricul- obras de arte e outras obras executadas pelas. 
tura e as minutas das 1 a e 3• secções desde commissões de terras e colonisação dos ditre-
1888 até 1890 ; algumas plantas e os doeu- rentes estados, nos annos de 1888, 1889 e 
mentos comprovando que, para a execução de 1890, bem como esses mesmos planos e orça
algumas obras no anno de 1891 , se observou mentos . 
o processo regular para obtenção dp respe- Outrosim, deseja esta commissão que, dos 
ctivo credito.. . documentos mencionados, os que se referirem. 

A inspectoria, em vez de enviar, como ti- ao estado do Rio Grande elo Sul sejam remet
nna-lhe sido pedido clara e positivamente, os tidos juntamente com os documentos requisi
« planos e orçamento dos caminhos vicinaes, tados no citado offi.cio. 
estradas de rodagem e os de outras obras ex
ecutadas pelas commisões no:: estados», acom
panhando-os dos documentos comprovando que 
taes tràbalhos foram construidos com prévia 
autorisação, limitou-se a dizer : 

«A" estradas e obras ele artes nos nucleos 
coloniaes são feit as segundo planos apresen
tados á approvação do governo, por interme
dio da i:nspectoria geral. Com a approvação 
elo mesmo governo são consignados os cre-
ditas precisos.» · 

A commissão ele syndicancia, não satisfeita 
com semelhante soluçãt?J, dada pela inspecto
ria geral. que outra cousa não é sinão a re
petição da pergunta que se lhe fez, dirigiu-lhe 
o seguinte ofiicio : 

« Commissão ele synclicancia na Inspectoria 
Geral de Terras e Colonisação, 9 de janeiro 
de 1892.-N. 5. 

Peço-vos enviar-me, com a maxima urgen-
cia : · 

1. o Relação elas estradas de rodagem e OU• 
tras obras, construídas ou em construcção, pe
las commissões ele terras e coloni<>ação, no es
tado do Rio Grande elo Sul, nos annos de 
1888, 1889 e 1890; 

Saude e fraternidad.e. - Sr . Ú1spector ge
ral das terrras e colonisação.-0 presidente 
da commissão, Josd Estacio de Lima B1·an-
dao .» 

Afinal, a 22 ele janeiro, a inspectoria geral 
satisfez, em parte, os pedidos que a com
missão lhe dirigiu, -mas a deficiencia dos do
cumentos apresentados e que, apenas, se re
ferem ao anno de 1888, impossibilita a for- 
mação de um julgamento consciencioso sobre 
o assumpto, isto é, a commissão não pôde 
chegar, até 110je, a conhecer «si os caminhos 
vici.naes , as estraçlas ele rodagem e as 
respectivas ohra.s "ele ·arte teem sido execu
tados mediante planos e orçamentos previa
mente approvados.» 

Ainda, em 29 do correnie, chegam ás mãos 
da commissão documentos, que, diz a inspe
ctoria, por equivoco deixaram de acompanhar 
os enviados com o offi.cio de 22 . 

Em conclusão, o inspectoria geral não for
neceu ainda os dados para o estudo completo 
clest.a questão ( e são passados 31 dias ela data; 
em que a commisssão dirigiu -lhe o seu pri
meiro pedido neste sentido). 

· 2.'' Os officios dirigidos pelos clelegados á · 
inspectoria geral, acompanhando esses planos 
e orçamentos e pedindo o respectivo credito ·; Emquanto a. commissão agtiadava a solução-

3. o os relatorlos annuaes das referidas com- aos pedidos feitos á inspectoria geral, sobre a 
missões, no período mencionado. execução dos trabalhos, passou a saber si a 

Para adiantar os traballlos dessa commis- mesma inspectoria qeral tem observado as 
são, peço-vos, ainda, enviar-me 0 que é rela- diposiçõesdo regulamento approvaclo pelo ele-
tivo a cada anno, apenas fique prompto. ereto n. 603 de 26 julho de 1890. 

saude e fraternidade -Sr . inspector geral Pa.ra isto, a 18 elo corrente dirigiu-lhe o 
elas terras e colonisação.-0 presidente da seguinte offi.cio: 
commissão, Jo se Estacio ele Lima E?· anelao. » «Commissão de syndicancia na inspectoria 

A 14 do corrente, não tendo a commissão Geral elas Terras e Colonisação, 18 ele ja-
ainda os documentos pedidos e desejando, pelo neiro de 1892- N: 10 . 
menos, conhecer a existencia elos mesmos, pe- Precisa. esta commissão que, pelo respe-
cliu apenas o gue consta do seguinte ofiicio: ctivo chefe de serviço, mandeis hoje, visto-

« Commissão de syndicancia, na Inspectoria que não ha necessidade de busca, o seguinte: 
Geral_ das Terras e Colonisação, 14 de ja- . 1.0 Registro graphico clos .trabalhos execu
neiro de 1892. - N. 9 . ·taclos pelas commissões de térras e colo-

Em additamento ao meu officio de 9 de ja- nisa{'áo; 
neiro corrente , peço-vos apresenteis a esta 2. o Os mappas topographicos, as c..'l.rtas ca
commissão, com urgencia, as cópias elos offi- dastraes e o estudo já. feito sobre as estradas 
cios da Inspectoria Geral elas Terras e Coloni- de rodagem e estradas ele ferro economicas,. 
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a que se refere o decreto n . 528, 
junho de 1890 ; 

de 28 de fizesse cumprir as judiciosas instrucções de 

3. o A escrípturação da carga e descarga dos 
instrumentos de engenharia fornecidos ás 
commissões ; 

4. o Os trabalhos já r ealizados sobre o seeviço 
meteorologico e as instrucções expedidas para 
a detenninaçao da > coot'denadas geogra.phi
cas · 5: o As instrucç.ões expedidas ao official-ar
chivista; 

6." O quadro do pessoal da inspectoria 
geral; 

7. " Os modelos enviados ás delegacias, para 
a organisação da synopse dos serviços effec
tuados, comprehendendo a despeza feita e o 
movimento do pessoal. 

Saude e fraternidade. -Sr . inpector geral 
das terras e colonisação. -0 presidente da 
commissão, Jose Estacio de Li'"l! Bnmdao.» 

A solicitude da inspectoria geral não podia 
ser maior e, nesse mesmo dif.1. 18, a commissão 
examinou os pontos de sua requisição. 

O documento n. 2, junto por cópia, dá a 
medida exacta do que foi examinado pela com
missão. Agora o julgamento desse exame. Mas, 
procedamos por partes. 

18 de novembro de 1884, referentes ao as
sumpto. 

2. o Mappas topographicos, as cartas cadas
tra.es e o estudo já feito sobre as estradas de 
rodagem e est,radas de ferro economicas, a · 
que se refere o decreto n. 528, de 28 de junho 
de 1890 . 

Cartas cadastraes não existem. E' dema
siadamente s.ensivel a fàlta de tão impor
tanta trabalho. Com effeito, sendo a carta 
cadastral uma carta topograpica com a desi
gnação clara, detalhada e precisa de todos os 
accidentes naturaes do terreno, acompanhada 
dos esclarecimentos relativos á producção, 
qualidade e preço das terras, é claro que 
as cartas incompletas existentes na inspe
ctoria geral não podem ter o nome de caclas
traes. 

E' intuitivo que um dos fins da administra
ção, exigindo estas cartas é dar ao . colono que 
emigra de seu paiz um completo conheci
mento, não só do conjunto da colonia para 
onde se destina, como de todos os recursos do 
lote por elle escolhido. -

Pela carta cadastral o colono saberia, mes~ 
mo antes de deixar a sua patria, si o terreno 

l. o Registro graphico dos trabalhos execu- ele sua escolha era de planície ou montanhoso; 
tados pelas commissões de terras e colonisa- si provido de agua,não só para os diversos mis
ção. teres da vida como para o inicio de alguma 

Não existe mt inspectoria este importante industria. 
trabalho . Jámais foi encetada por esta repar- Neste genero não existe trabalho algum 
t ição a elaboração de um regist.ro de todos os que satistaça as exigencias do§ 3° do art. 7" 
trabalhos executados pehts commissões de do regulamento de 23 de junho de 1890. 
terras e colonisação. Relativamente a mappas topographicos, 

A commissão estranhou semelhante falta, foram examinadas pela commissão diversas 
porqunto, é esta exigencia regulamentar que plantas existentes no archivo e na 3' secção 
indica á Inspectoria o meio de cumprir os seus da inspec toria, organizadas á vista das pri
deveres, :fiscalisando indirectamente todos os meiras, havendo ainda em construcção, na 
trabalhos inherentes ao serviço de colonisação. mesma secção, uma carta geographica do Rio 
Compreltende-se que, registrando graphica- Grande do Sul. 
mente os trabalhos a cargo de todas as com- As primeiras plantas, isto é, as existentes 
missões, a inspectoria terá um meio seguro e no archivo, com poucas excepções, apresen
rapido de conhecer qual a commissão que tam irregularidades, e algumas até grossei
melhor é administrada, bastando, para isto , ras, como a 1aJta de orientação. Dalii as lacu
uma simples e vi~ual comparação das repre- nas que se notam nas plantas organisadas 
sentações graphicas, consequentemente teria pela 3-• sacç:,ão . 
a Inspectoria as bases necessarias, não só As instrucções de 18 de novembro de 1884 
para estabelecer as regras no sentido de tor- e o regulamento ele 28 de junho de 1890 muito 
nar uniforme e regular a ma.rcha de todas as recommendam a organisação de JJfemorias 
commissões, como tambem para evitc'l.r as descriptivas, contendo um sufficiente numero 
irregularidades ora existentes,que teem como de informações. 
corollario immediato a desorgonisação de um Na inspectoria geral não se a.cham estas 
serviço, cuja importancia é tão capital. Memorias e a commissão informou-se de que 

E, comquanto o regulamento já tenha um alguns dados existem nos relatorios annuaes 
anno e meio de existencia, a inspectoria não das delegacias e que as Memor ias ficam ar
deu começo amcla a este trabalho. e nenhuma chivadas nas mesmas cleleo·acias. 
tentativc1 fez no sentido de poder inicial-o. Parece á commissão qu~ a inclusão de da-

Para 1sto bastav11 que a, Inspectoria geml 1 dos nos relatarias annuaes nlio Slttisiaz ao 11m 
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ane se tem em vista.; demais, esses \fados : siio \.clnsiio, ol;J<erv0u ~ Cl.lmJiliSôão ql:lc ·lJOUCM 
~ ~ ex~uos que oollocam a inspoot.Jda_na con· são asoommiss~~ - de U)Pras q.ue epv.iarp, re· 
üngeneib. de não· poder org~>msar .,s c"'rrus ca,. guiarmente esses mapll'IIJ e que ellesDã9 teeJ!l 
dastre.os. · i sido approvados pela. inspoot.ç>r.U.. . 

Si uão houves;se .necessidade lmprescin· . Quanto ás ínstru~para a<leter~ 
divel de fazer acompanhar as · plAntas ca. , d:>s ooordenadas _geogre,phi®.S, ver1ficou a. 
dastraes de>;es documentos, os regnlamentos 1· commissão. q11. e nun. ca fore.m ~cdida~, 0011'. 
exigiriam simplESmente a remessa· de dados forme exjge .<? ultimo regulamenlo. 
e não de memorlas deacdpliv.., . Foi p~te á oommí.sSáo a · ci~, jUJi!;a 

. , por cópia (doc. n. 3), onde se lê: · ·· · · 
• • . «Fica, oútrooim. V. S. de.dajá praveni!IO 

. Quanto ao estudo já feito 'sobre as estradas 

1

, de 01.ie asooordenà4asgeographioas devem ser 
de rcd~>gem e eotr..ias tle lbrro economi.·::a s. a reniettldas oom uma. memoria descrípti v a. do 
que ~ refere o decreto 11. 528 d•· 28 de junho processo e instrumento3 empregad. ~· ao.sim 
de 1890, diz a. · insvecwrí.a. geral que-não I como dos caJcullls detalhádamen. te fe1tos.:o 
tendo o governo w nd"' telro ?'ncessâo para. Corno se vê, as commL'8tles de . terras esta.· 
l?es estrada.s, na.da. AA tem fe~to neste seu-, rdtll, '"" 1888, na C.brtgaç!O de indicar 8. in
tido. , . . sped.oria. geral o·'prOOessO ·seguido~ a. de-

Parece a comm1ssão que., neste pc;nto, a m· termlnacã.o das coordenadas geographi= e 
5Pe<.-torla_ge"al não soube interpretar o§ 3• . assim contillua,m ate hoje, ao inverso do 
~o· ar>. ,. do regUlamento n. tl03. de 2ô de qne d~ve ser, em ~ísta. do a.rt. 12 do regula· 
Junho de 1890, porque o estudo que a 3• sec· mento de 26. de julho de 1890. 
ção .; obrigada a. fu2e:. não e o exame das 
estr-a-das eoonomicas ja prqjectadas por oon· 
·=<ionarlos quae.."'!uer, part< gosarem do;; fa.· 
"\"ores 1ln tiAC:ra~ n . 52.8 ; mu, iim, o estudo . 5. • lnstrucções expedid.aS ao otll3i.,:il-<l.t'eb1· 
das cond'fiíe< geraes t.cbníoa.s a que essas VJ.St.~ . . "' . . . 
estr-o.d.u.s economlcas devem sa.tisfa:rer. Estas lnstrucQ:les nao foram amda expedidas, 

Quanto a. estradas d• roda>·em, nado. ha. : a.P"zar de terrn:namemenre . e.xigid~s Feio ~ 
foito que sa.tislal;;a. 8<! exlgencias do a:-t. 7'. gnlamentD.. . _ ... 
pois nem slquer a. ellasse refere a. i n~pectoria. A ' '\'lsla drsso a. ~mllll.5Sa0 dirJ~u~se ao ar· 
em •en citado oftlcio. junto por oopia (do~. ~h1vo, para exa.mmar como e o.lli fe>to o,..,.. 
n. 2). viço e o encontrou em dia c em ordem. Todos· 

os documentoOB estão catalogados a.Jphahetica.
mcnie, de modo <> to=:ta.cil uma. bll><:&qual· 

. :\ • Esorípturação de C8.l'l;" _e des~·ga do l q~~Ó. porém,não justifica. a falta d&s instruc· 
mstrumentos de e.ngenharlll. forneo1dos ·as ções que de,iam sea- dadas ao archivísta pelo 
com.mlssOea. 1•. ajudante, eomo etige o regul.a.mento, por 

A commi""''ID, e:ramina.ndo este ser,iço, , qne esto.s instru~ t...mbem teem como jjm· 
-sa.tisfw.·AA AID -rer.-.onhecer que é elle f~ito oom crear o. rospomabilida.de dp funcciona.rio, re- · 
toda a regularidade. guiando o cum:prinento de seus dever.., a 

permittlndo, portanto, a 6sca.Jisa.ção do ar
chivo. 

4.• Os t rabalhoo jâ reali•ado• sobre o servi· 
ço mot.eorologioo, e as insirucções expedidas 
!Ja:-a a determinação da.s eoordenadas geogra. 
phicas . 

ReJ.e,tivament.ea trabalhos realisados sobre 

6. • O qua.'..ro do p=ssoal da. Inspeetoria Ge· 
ral. 

A commi~•ão examinou este·servico erMO
nheceu a. sua regularidade. o serviço meteorologioo, o que h!' é a penas 

<nmtitaido por obwrv~õ a. aiguma.s com
mi~<.<õe.> de terras, docmnen~ estes que o Sr. 
1• ajud~nte tem reunido, ~~ intuito de e.Ja- 7 . o Modelo> enviados ás delegací~• para a. 
horar o. mappas e!tmatoloe-wos. . . "oroani~o da ~ynapse dos •en·i<;Ol! elfectu-

A corom1ssao, e>tranhando O numero llm1- ad e comprehendendo·o. de:~pezo. feit.a e o mo-
. lado de..<seS documentoS, o b'r. 1- ajUda.nte de· . os. d 1 . clarou-lhe e:!is•irem outros, o que. com dfei· vrmtnlo 0 I~ • 

, . . 
to, a oommis3ãO verifioou , euoontrando al·l O (lrl. 7~ (dM . dclegaeias) diz qu e ellas 
quns documentos espai'Sos polo archi'l'o. o devem enYmr , tnm·~nsalmente , as synopses 
qne mostra nio haver a catalogação · exigido. ' doo tmrolhoo cll:ectuado• c de 1>000nlo com o 
pelo art.. 12 do regulamento ngente. ~ con-1 modelo en\iad<,> pela. in;;·pectocta .. 

õ;~ra. Y. Ut , , - . - 6~ 
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Qtianto a, MiJdelas . foi presente á oommi~<ão 
uma <.ópin. do r~met.r.idn Jl"la inspectoriJt geral, 
em circulol.ree de 13 · rle .fevereiro de 1884. 
Desta data. em deante não fomm expedirlü• os 
ditos ·marülofi, embora es....<:.a. r&:omrnenda..çiío 
se aChe consignada. no art. 7' do regulamento 
de 30 de setembro de 1890. Resulwm desta 
1ãlt.a. da. insp~ctoria geral as irregularidades 
seguintes: 

1 , • A alteração dos modelns, attendendo·se 
ti ®ta da. rernesm dos ultimlJs, que, de certo, 
nã.n mnt.p-r~o u~ d. \?RJ~~.s r elat.ivos 3, Beffit)3.q 
creaco~ de 1884 em deante; . 

2. ' A Jhlta de J-emessa dos modelos ás com
missões creaclas de 1884 o. 1891. 

Destas ir regularidades emanam : 

co~~i~~ .de remess~ de synopses :!e algumas 

2. () sYno.Pse..Q, incompletas. de outl'llS; 
3.' Falw. de uniformidade. 
Comequentemente a inspec'oria geral não 

poderá fiseali.sar os scr'""iços de sua att..~.·íbuição, 
nem tão pouco or:l:'Y3nisa-r di~armnrua ou re
gistro gr;tphico dos traba.lbos executados pelas 

•· Cúllllllissões da tel'i'M! . 

.·:J:; 
Confere oom o original. 
3" aecção, 23 de julho de 1892.- Quiroi~ 

Bar1·os. · 

de E&;tc~~~o~~~;..::;;;.?. director, Je>•o,yrM H<:: 
. Em tempo dec!;.ro que este relato rio . ê o.'. 

ltn~co d-e f·ue tem conhecimento esta.. directo-· · 
ria. . ·· · .·, 

Directori~ de Agricultura, 23 de julho de : 
1892.- ll dire<-'Wr, Je1·onym.o H. de Oalazanr 
Rodri.gves. 

DOClirAe-;Jto H, 1 

Im~pectOrii:\ Ge! .. dl u~ TeriaS B Coluui:sal,;ão, 
Rep~ftiçàn r',eutml- l • S<'eção--X. 8--Capíta.l 
Federa I, 7 de janeiro de 1892. 

~atisfazend<J a requisição em que allegais • 
pi-ecüxir se.r informado: 

I. ~ Si os caminhos vicinaes, as .estradas de
rodagem e as reEpecti ,.., obras de arte noo 
nucleos coloniaes dos "'tados team .sido ex
ecuta.dm; medei.\D.te pl(l..nos e C•:rça.menros pré~ 
Yiamente- a.pprova.dos ; 

2. • Si as plantas desses nucleos teem sido 
orgarúsada.s regularmente e si podem servil'-~ 
de base a qualquer tr<Lbalbo cadastral ; 

Taes são as informaçõe' que, por emquanto, 3.' Si teem sido expedidas ordens e fus"!ruc-
podemos prestar ... vos , informações que~ de çõe:s que obriguem aOIS delega.doo desta. in· 
certo, seriam em maior• numero~ ~i não fossem speJtoria a prestar contas das des:pe2as teitast .• 

·os embaraços encontrados pela commíssão. ou si taes despszas teem sido rea.lisadas sem 
CO~ errei to. além das circurusta.ncias ,já ilill'"d.li~o Ua. mesma. inspectoria. ; mtmpre

apontadas e outra..~ que :podei~ apl'eciar, con- rne dizer~ vos : As estrada~ e obt-as de a.rte 
fronhndo os offi.cios da oom..mis~o com IJS da nos nucleos colonhes ~ão feitas, segundo 
insp~toria.. em resposta.. conve m s-:Jbresahir o plH.:m~ a.IJresentados cl. approVa.çã<J do governo, 
.seguinte : A commissão, em officio, sob 0 pai' lntermOO. ío da inspectoria geraL Com a.p
·n. 16~ de 25 do corrente, p€diu uma relação prov-d.Çâo do mesmo guverno ~consignados 
ou quadro de todas as oolomas do Estado, com m;: cnill.tDs -pr~i~w. E.xr.:eptuu.ill-·~e t.!l:~t:~) • .a. regra 
a designação das dat.a.s de sua fnnda(:ã.o. A 28 os ~lS08 em rrue~ JtO.r moti vm de inundaç\~ ou 
"treB dias depor-s, a. inspecwria. em officio sob de extra.orrlinfl..ria ~1tuencia (le immi~rrantes, 
o 11. 10~ rametteu uma ir..tbrmaçáô elo ehcfe torna~se necessal'io re:fRra.[" os estragos cau
da I~ t;~io dizendo não existir taL qna.dro . gados, ou. crear rY:>rviç.()Fõ pa:r·~. aprnveitar 6 
mas que seria ])Otsivel organisal-o. eonsul: t rabalto do• immigran t.e., que teeh de ser 
tando relatorios e guias de ímmigrantes, ,iei- allmen~os por conta du governo~ A~ ço~
xando ao arbít-rio da. (·ornmissâo a orgv.nisação 3t.rucção dos caminhu~ vtcinaes não precede 
desse quadro. Assim: fulta do quadro, que não plan~;a algu.ma, es".e se~viço depende do cir
e:!:iste~ e demora. em orga.nisal..a: ã. espera ctunstancías especlaes que não :podem .s~ 
do ordens da. commissãc-, que ji o tinha. ·an.tel'iormente fixadas ; cumprindo--me, ent~e
pedido ! ta.n~;o , infcrmar-vos . que nos OPÇ'amen~~ 
.. A.inda mais~ acompa.nha.ndo a estas in::-or- são consignac.das . -verba3 re-latív~s a._ ~ 
n;w,çties, observa-se o otlicic· de r emesf!a a.cima n~me~~ dGt .... rm~n,.ado de m_:tros d~. ~à 
Citado, onde se lê « ... a inclusa. informaç·â..o rombos . __ qs. no~ o~_ nucleos sao. form~o':..0 pí'e"J·tad.a a respeito pelQs e·Jm)rJtco.dos. p~oporçao ~ ... o d~senvolmento ~'1 . lmn"l!grac;a. l 

..1. v · nao _sao colonk"l.S propriamente ditas, p;:ns 
Sau<!e efrate,•nirlarle.-:- Sr. ministro <leEs·t que, tendo sido veda<la pela lei n. a022;"de 

tado ~L~ ne.g~JOs <Ut a.~rtcnJt:nrtt~ commercio ·12 de noYembro de 1880, a. creaç~ao de nov~s 
e ;:>bra:-. D~lbl~C'"~S.- Jose Est~.,c~o de. Lima. B;·u~t-. colonias, o governo adoptou da h i em dt~-..a.nte 
~uo-J&sc Alt.rt() Mae~do da !or: to1!~·-C!- Costalf.at. 1 o ~y~temo. da lc-cafuação de üt.migrantPB em 
..... JIJs_à. Eulalt.t"J du. SJl11a Ol;tJewl!_ ~ r,erntorios adjac.ontes ·ás. povoações e~isten~ 
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tes, quer de ori~ colonial; ou nãD, proven
. do-os, ai.e oo completar o respeetim povoa
menro, dn!i! rooursos necesmrios para. o rou 
rapido rlesen.-olvimento. Comtudo, desleS 
terriwri.os existem plantas que \ 'ão sendo or
ganisa•las á :Proporção que. vãA>-se cres,ndo, 

para a d.etermi~aç~ das coordenadas geogra
phtcas; 

5.• Aa iustru~s expedidas ao offi cia.l-ar· 
chivista ; . 

6.• O quadro <lo pes!oal da. inspeetoria. 
gera.J; 

· observudas as instrucções de outubro de 1884. 
o serri.(O e obril?a.ções das delegacias estão 7 · ' Os mod•los en,i&doo á.> delegacias pi).ra 
espeoiftcados nas llUltruOQiles de 16 de novem- a organisa~\ão d" ~ynopse doo serviçoS <>lfec
bro de JgSô e no regularnenlo ,igente das tuados, comprehendendo a despeza feitQ, e o 
mesma:; delegacias. Apezo.i> dM comtantes ex- movimeoto <lo pêSsoal: cabe-me lnforma.r-vos 
- . que m e dirigi incontinenti :> C<'mmissíio e d•-

• • lg<'..lle!OS. ·JX>r motiva quen inspoctoria n•m clarai que tem e!la immec:liata informnQão. 
SPmpre reconheceu, tem sido democada por sobretuuu sl qwzesse ouvir-me verba.lmente 
~lgumas a remeSS/1 das synopses de que se. 
trat.. nas citadas inekucções. Ume. Yez. JX>rem •. e examina': na mesma.oceaslao os doeumentos 
recebidas, sãA> examinadas e sobre eU11.3 ex- rel.a·Uvos aos ponto> da requisiÇão, 
PEdidag as próvidencio.s necessari•·•- Ser-.-o;... Annuindo a eose alvitre, d1rigiu~e a com-

.. !lia preS<lnte maior numero de plantao ·exis-· mi~&i.? ó. sal,. unde . funcclona a ::1' secção e 
tent<ls ·co arcblvo e :.nnexas aos relatorios ahi fOi-llleexPil'!to. a VlSt& dos documentos, o 
das d.elegaéil!.3 .c commi!..<Ões, si não t iVe.!SE.is- seguinw: QuantD 3D 1• i tem, declarei: Que a 
preferido exarninoJ-as, oomo YOS dignastes 1ie inspectoria ge,ral, p~ra cull!primento do § 2" 
fazer no compa~e~te. archiYo, em co~panhia ·do art . • 1: ~" ee~1)amento ..-ígentll rcoolh~ no 
do 1' t!Judanteuu;ermo desta reparti~. bem seu are " vo, dena,.mente catalogadas, !OdM 
oomo .toda i\ .oorrespondencia çrocada entre a plaut>J• dos trab\\lhos .e.xecutados pelas di
as de!e,••acin.s, esta insoectoria e o mint~tro , versas c" mmis>ões de terras e colom&LÇiío. 

· por onde fic<treis certo do que on. •os lu!or- aQru da serem opportunamente consultadas 
m~; a vista, porôm. do que · >0l11" esta parie u .. wnstrocção das cartas geographicas, ten
pondel'3Sies ao referido 1\jUdante, .I"'"""' A3 YCS· do n~t" -viço o maior rigor !!cientifico •· 
sas mãos os doonmentils constante.• da inclusa artimoo. Em :pro,·a desse asscrfo apresentei 

. reJa~ . Sàude e frai:ernid.ade. - Ao Sr. Dr . "carta em const.rueçãodo estado do!Uo Gra.n
JcséThtacio de Lima. Bra.odãü. n.re'!idente da dA do Sul, na. esco.la de I .600, ~m todos o• 
oommissão de inqueriio junio a P~ta inspecto- detalhes possiveis. 
ria . ...:..Engenheiro c~f~d~au F~l'Oir'â d~ A~ret~. O rigor tleien~ do tr.a.bal110 foi oo. mpro· 
-~?nforme.-Dr. Jose Et<lal•o tin S•l"" 0!<- v-a <lo. com 0 rela.torio da corutrucção, onde, a. 
<>en " · ~t· dP. tn<ln o ca.\cuf.o da. proj eoç(W o.doptada. 

Contere. - !!" s=cçiio,23 de. j ulho de 1892.- "'do D.<p8t de l., Guerre) minuciosamente 
. O"•õ~o• JJ,.,-,·o•,- Está oortl>rmeo director, Je- · esenvolvldo e figma.do, es'Cão menoiona.d~ 

rO»yiM H . <W c,w.,..,, R<>drõguu. tudas as plantas do nos'lO archivo, bem oomo 
outrag do Mini; ter:o d" Guerr ;>. e da Agri· 

Doou,r.ento " - 2 cultur ... por nós co:Ol'u ltadas para .a <oonfec
!:iil> deste lmportaYYw trob<>lho. oonfurnJ.e ... 

lnsp..oeloria ·~ral das 'l'el'1'3S c Colomsação, ordens do Sr • . inspeetor gcro.L . 
18 de .janeiro de 1892. Igual .t.l'llohalho foi apr-nt:ado em relt\l}ão 
. sP. inspector - Cumprindo o vos;o despa- a:_J estRdO do Panná, annunciando :> oommis

eno. P.'Ul"ado no otftcio n. 10. da h{)jc, dtl,l SAA a. P-:z:istênem. de a.nalogo pa.ra. o de Santa. 
commissãA> de syndicanci&, requisitando fosse Catharm~t . 
infol'lnada., l1oje mesmo, sobre os segujnies Quanto ao 2' item : Oeclarei á cornmissão 
i1•ns: que os estuilos ria• ·estradas economicas que 

I. • R,egísi.ro graphico doo t:;-abalhos exeéu- hou..-erei:l rle •P.r ronstruidas no• n ocleos, 
.. tados pelas C!JffiiDiSsÕe~ de ter1·ds e C)lOni- sómente póde ser r,l1'"-t1.uado uepois que, na 

saçiíl1 ; forma dos coukactos rel!pectlvos e do decreto 
2.' Os mappas wpcgro.phiCOE, as cartas car : n. 528. de 28 de junbo de 1890, tenha o go

dastraes e o estu1lo ja fc[to sobre as .. tradas ~ ver no ie.it<> previa e especi~l oonoe.lSâo para 
de rcdn.gem e est.rad:l.S de Jél'I'O economica.!. "'I w.es esti'....W.., e rem as~lm os tral:alhos pre

. que se refere .o decreli.> n. 528, de 2-S de j unho liminares ten'~arn sidn •·l''"'••ntados ·poloo 
de 1890; coocessíonn.Tios, sem. o qúe, e evidente, não 

3 . • A escri)ltllraçâo da ·carga. e descarga póderã. a 3• ""'-"\ii.o •I• tnspectori& cumprir a 
dos instrumentos de engenharia, fornecidos ás parte que l~e tooa Jie•te servi~o. o(L confor
commissões ; I :inidade do rogularnento 'l'!~ent... Nito se ten

. 4. • Os trabalhos já rool izados sob~ o s.,-. do, pois, vel'ificado "' hypothese, ollda se fez· 

. Yiço m_;teorologico e a.s instrucções eJtpedida> neste sentido. · · ::- ,. 
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~ttl -· >=- .... __ Sessâ:o em 25 de Julho de t~ :,:!~ 
Quauio ás. cartas · topograpblcas, sómente muaica.r, pedindu-vos que em rati!iea<;ã.o !lÓ'\ 

depois que se pro<..'eder & for~ d0>1. uu- expo.-to lbe Eeja. enviado o presente ollleio~~ 
uleos terio de :ser ·~!lu""-> "''""P""tol'l"· Sa.ude e fraternidade.-Sr. inspector gerW,: 

Agora apenas os ooncessJOnarJO~ toem de interino das terra.s e colontsaçil:o. - 0 i • ilJ\l"i' 
occupar-se na acquislção dos terr•tm1os d~nte ibterino . . Bumborlo Al1t"nes . - .ESf,;i.: 

ç,u~nfi~ ao . 3•: O!fereci "" exame d~ com- oocforme.-Rio de Jane.lro, 22 janeiro ~' 
m rSAAo noo "<> n h vro d• carga e desoarga ' !S92. Dr. Jo•é E1<1alio á4. Sll1>4 Olít>eiYa .: 
·dos ir.strrn..tenioo fornecidO!' as oo!llllllisôes · _ , • " 
de medlçl!es, dev:id~meute autlienttca.dOi! wm C~nfere, 3" secçao, 23 deJulbo do legz.-o 
os termos ç\e abertura e encerramento eeom- O~<e•~os Barros. . . 
petente numeração, como tambem os talões Esta oonforme.-o dire<:tor, J. U. de C.... 
ae pedidoS .e todo o processo seguido e 84· lasam R<>rMgues. 
optado n este u]?"<<t&ni.e, no qual são rigorosa
mente obser..-adas 83 determinaçõEs da in-
spectorla... . ' Dceumento n. 3 . 
· Este trabalho ache..;e rigorosamente em 
dia. CircUlar-I• secção-Rio, 22 de no..-embril 

Quanto ao 4' : MOstrei á. commiiiSão como de 1~. 
são cuidadosa e a:mvenientemem.e rennlda.s Illm. Sr.- Yeritlcando-se d<JS trabalhos pe-' 
todas as obser9a.ções me<eoroiogicas, e envia- rlodlcamente recebidos nesta inspect<lri&, co,n-• 
das X>"las commissões, para serem, segundo eernentes á medição de lo~ e dhci'imin!'· 
ru; regl'3S da sciencia, opportunameni.e apro· Çâo de terras. enviados JlG)as re.pectivi~. 
'\'eitadas na confecção de mappas isothor· · commissões, que o art. ·li" das instruoçW 
micos, o que sómente póde eJfectu~r-~e pela de IS de novembro de 1884 rarissima!l' 
reunião de u m grande num~ro de etemenloo veus é preenchido, quer quanto á. detee
. que por sua. medi& JX=UU fornecer-nos as m:nação de eoordenados gcogmphícas ue um.. 
leis que representam. pouw. pelo meo.os, dentro dJI ó,rea. do terre:nil· 

A respetoo da, rtetermtno.çã.o das cooll:lena- medido, Memento esse, como sabe v . S., in~· 
das geograJlh!cas, mostrei à oommissáo as in- diapensa>el á. exactidão dos · levantamentos;. 
struoções pedidas, constantes d:l ckeular da quer sobre a ligação a )!Ontos conhecidos.a.fim' 
l!2 d e novembro de 1889. de se orga.n1s3...,..m as p lll!llas ger-aes, recQII.' 

Quaul.o ao :>• : Decla<'ei i< wmmti!Sã.o qne as 
iustr.J<-'Çi"lf"..s yue reguta.m n sel'VfC)(> do a~chivo 
estão consignadas no regulamento da mspe
cturla. 

Mediante as me~inas :im;kuc.;:úes e oroeus 
Vel.'baea transmitfuias ao arehivis!a, acha· 
se o a.J'Cbivo petfei l.a.Utenlé urganisa.do, com 
um. L'atalogo de todas os documenl<lOi q "" oon· 
tem, o que perroitr.e satisfazer rle prompt.o 
qnaJ.quer e:rlgeneia • . como a com.mtssã.o tem 
tido a pro·çoa. na. t-egulat·i1iade ci:1tn qne f..eem. 
sido a\teodi!l"" ú?das o.s !"'QUi~.,:;..., t.-~rdo •lia. 
mesma. al<m disoo, ja ' 'erdl.cado pei!SOa.l
meule. 

mondo muito espocto.lmenr.e .. V- S. <[(le: 
taça ser fielmente cump"ído esse artigo, be!!l 
como que as commtssõeo enviem igualmente, 
(!0::::0. toda re.gui&rido.de, a8 oh5ervaçõe;s mete~ 
roJogícas, reduzida.~ a cul'Vas medias tdmen· . 
saes. E cGmo actua!mente todas as insoeclo
rw especiaEs se compõem de peõsoaJ teclmiro.
reoomme.néo a V. S . enviar-me a ]l08iç.ão geo
Gt'O·phlca ,:_o escriptorio em que funccion~ e 
bém =im us o llser...-a.ções meteorologlcas 
Mima referidas. 

l'ica, outrolllm, V. s. desde já. prevenido 
de que as ooordenadas geo;rap~Jcas devem 
~r r-emeiUd.a.s com UliJ.i). memoria descripttn. 
do processo e iruit.rument)s empregados. """ 

Quanto ao 6• : Apr~~enlei á comlD;i,&;o o sim como dos calculos de1allul.damente feitos. 
livro do pe3S001, devidamente organu;ado e Deus guarde :l. v_ s . _ lllm. Sr. inspeclOI'· 
escn pturado. . . . l'Speci&l d:'. provincia.de .. . - Est<> oonforme~ 

Qanto M 7• : Decla.ret a comm:ssão qne as - Rio delaneiro, 22 de janeiro de 1892 . ...,: 
SyiiOP,SCS cnviada.s _polo.s <>;>ID!I113SÕ<lil ol:ooe- ; or. Jose E«l.al.io do Siiw Uli<eira . ' . 
?'Jln as D)lrnnroeas mstl'Ucçoes eJn'Jadas _pela i Confere.- 3• secção, 23 dejnlho de 1892--: 
lnspect<ll'la. g~ral, em. ~rcularee, da. .q uaes J' .Ouei,oz Barra.<.-Esta "'"úbrrne. - O direéiDr 
foi prESent<> "'· commlsaao a. ~ue rem•t.~u o l <rronymtJ JI. de Ci:.lo.:aM P..odri..,, . 
me-deio que fo1 lffi'PrelSO; ag>lm co~o fo1 pre- . . ,-: . 
.sente uma que toi Jevolvida ainda hon- 1 Ao Sr. 1\hmstro de E•tado dos 1\egoctos da. 
iem, por nã.o. •atisfazer as exigencias de·cada •\gricuEura Commercio e Obras Publí_cas ~~ 
um dos dizeres , :O IIISpeclor Gera.! das Tert•••' e (',(J!oms~o, 

Tendo-se mostrado ~ oommis~ão saiis!eít:' i ~baixo assignaco,J>reci>« a bet.ldo82u dll"etto, 
polo modo por que tbi cumprtda. a •ua reqw- j quelbe decla~]l; o~ ruut.ivwque cler.erlllUl&:raJII 
siçio, · ê do meu de·;er assim -vol·o com·.' a SUl\ suspensao do m<ercJcio daqueBe ear;JO •. 
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sesse:o ern ~5 de Julho de 1892 

"'Vigto que nads. al>S()lutamente oonsta. da por· I missão encarregada, de syJidicar do modo por . 
ml'!O• que lhe e>::pedzstêe nool<> dt\t~· que teem sido feitoo os serviços relatiYoo á lm· 

Capital Fedm~.l. 22 de dezembro de IS9l.-l migraç.ã_o _e oolorusa~ão._ areada por pol'tarí.a. 
Frar1cisro de Barros e Ac-ci·:/i de Vasconcellos. deste mtmster~o de22 de de.t:embrodo c~~nte: · 

De _ h · ... · . . ! amlo. oumpre mfurmar-se e relatar ao mm1l'b-o 
spac 0 - OJ?e1iltJ~na,rJo fbt suspen$0 do I da Agricultura, COmmercio e Obrà• Puh!ie!l.ol 

exe~rcw de mas runC~,-oo; afim de_que a com- f iwerca dos seguintes pontos especialrilente, 
::rncio encarregada . da s~ndtmnc:ls. ~obre o I além de tudo m_ais que~ eu1 relação ao assnm• 
im~i por .9ue teemsJdo _futto' os sernços de pto, renda á regularldl!de do serviço e à ero-

graçao e c.Jl!olllSaçao podesse ~ll' sem os nomia dos dinheiros pu blícos : 
embaraces que, namralmente lhe advmam I · 
da permanencia, na. dirAC~o da inspectoria. ' l . ' _Teem sido repa.trjado; ~ i_!nm4:I:antes 
do f1;1nccwnario que e, por torça: de seu Ci.rgo. , que nao corre:5Jl?ndem as condlçoes estil~~-
o prmcipal wponsa vel pàa fala. de methodo 9 ; dlls nos contractos ~ . 
d& boa·ft=lisa~ão de tttffi serviços. fultas estas i . 2." Qual o _numerJ de imm1grantes introdu
de que teem I'esolt.ado gra-ndes <mus para.: ndos no:'9 ul:t.Imos tres a.r;tnos poLCOnta de e:ada. 
.o Thesouro. dP-'P"'-"·' superiores ,;, oomig~ I um do; cont-:-~ctos er:t vtgor. 
nar,õe~ orça-ll!en!•-rias (parte das quaes a 3 -." Qual o numerodos Jo<:ali3ados emiote!l 
p!"oprut mspeéror12.. ntflc~aZr.-~.ellte decla-ra não 1 m~dos e.flemarcru.:los. _ ~ • 
oor dado para )Ustifti'Af) e. outros ineonve- i 4. Qual o numero dos _que &--tão_ engaJI!dOS 
mentes gr .. ves, espacialmente c.Jm relação á. nas tluendas, ou dis:nbmd<>S pelo mterlor do 
qual ida~ e tl~ ~mmigr~ntes. recebimento~ aga- pa~t, sem de:sLtuo ?oul;~Uo ~ . 
salh?,_distr~bm~ão e looal~aação dos mesmos, ! "·' Como t1'-n! ••do l€ito o furnecunmr!o das 
tne~1çao de ldtes, abertura de picadõcs,.exe- • h<;SP•daJ.·Ja~: st merlea.nte coneurrenma. pu
eucao de r.a.mmhos vicinaes, estradaE. etc. 24 hhca, o~ r;a.o. . . . _ , . . 
de dezembro de 18\ll.-(Assignado) Antão. _6 . ' Sr h~ pT'ompta distr1bmçao o~ S1 os iíli-

Confere. - Rll:~eü~o da Costa. mJ.grf:.nt,e~ demora~-se nas hospeda.rla.s. 
Está conforme. - J. H. de Ca'azans RG· 7.• Si ha possibilidade de reduzlr·despezas 

d1i'l'4e-s. DQ se:rVi~n das hospeda.ri~. 
Co a - 0 . · - t . . . 8.' Si e conveniente, regtihr e methodico 0 

d • ~ · . Mmis m ~ s'ê",..tarw de Es.w.do seffiço de recepção, ~gasalho e· alimentação 
ot;.a. ego~o.s_ ~a AgriCultura. _Commercw e I dos imrnigrantes. . 
d R<; ~tlH:-d-. em nome do V!Ce-Pr·es,dente 9. ' Qual o pessoa! de cada: uma das diver>as 
~ 1'_11 lica, re3ol ve suspender de suM func- delegacias e commissões de medição e demar-

ç~ o ~m~'ctDr geral das_ Terras e Colomsa-' cação de lotes. · 
r'tZ1; ~~n~JJG?-ctJX>1~•: Fran.crsco de Earrm e Ac· lU. Si os caminhos viüna.es, as ertradas de 

·. · >asconoe 0
>- rodaaem eM respectivas obras de arte teem 

_ Cap•t;l Feder:aJ. .. , 23 de dezembro de_ !891. sido ~xecul<>dos mi.l.eante planos e orçamentos 
(AS$lgnado) .l!.nta.o ~nça!ve• de Faria. préVlamente approvados. 
Confere.-Jacmtho D10s Ca-ruo,.,,-E•t.t con- . li . Si as plantas dos dift'erenteo; nucloos 00-

lbrme.-J. H. de Oak=c"'s P.odrirr•--''- lloni~. tee. m . sido organiea~a >egula.rm(>ntc. e 
Copia-0 Minlstro e Seeretario de Estado poder-"o •ervtr da base a qualquer t~OO!hc• 

dos Ncgocioa da Agricultura, Commercio e cadastral. . _ · . . 
Obrao_ Publicas em nome do Vice-Presidente 

1 

_ 12. St consta a ex.pediçao_. de orden~_ em· 
da Republica: ' strucções obrigando os delegados da. inspecto
. Reoolva norn;;ar os engenheiros Jose E'sta- r>a de terra~ a. pre;tar co~:~tas. das dfl:!lpezas 

eto d.c Lima- Bro.ndão e Vicente Josê de Ccn._ 1 fe1ta.s, ou ~1 t.ae:; dcsp:lZa.s su.o fe.Jtn.a. sem.;flsca.-
Valho Filho e o cidedão Frederico Ernesto Es-l lisação da parte da.quclla inspectoría. · 
trelL1 de Ville:'Oy _para, em CD~ll.lllissão, i\')b a. · secretaria da. Agricultura, Commercio e 
proe>de:rcH< do _pnm~rro, SYl!iliC>Lrem do modo Obras Publicas. :!5 de dezembro de l<llii ..... (A>
P?r Que teem stdo felto~ ultima.~tei~UIJ ~ _ ~e-r- : signado) Antão Gonça:ves de Fa-ria, 
"\'Jços de reeepçao, agasalho e dütr1bmç.,o de ' . . . . 
lm_mi;zrantes e 0 de colonisa.ç.ão rws >:>st.ados.de! ConfH!"e.-- J.:..cmtho D111s Ol.rdoso. 
aeeordo C<Jnt as instrucç:óes que """"-o expe-[ Está conforme.- J. B. de C'"!azans 1/.od~;;. 
dld!l.'l.~C~piial Federal, em 22 de dezembro , r!=· 
de 100!.-(As;ignado) AntãD Gun,arves de Fa-: E' lidil. e enviada á commissiio de orçamento 
rJB. ~ i a seguinte mensagem: 

lmtrucçr)es I_Srs. membros do C<mgre_sso Na.ciorial-· 
D1~ers~s causas teem wncorr.do _para tornar: 

. . _ .. . . deficientes as sommas votadas a varias verbas 
para a comm1ssao de s)'nd1cau= sobre os ~r- do orçamento do Mimsterio da ~nha. no 
"l"lços deun_migra.ç;w e colonisa.çiía.~A' com- a.ctual exercício, ·-
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518 sessão em 25 de Julho de 1892 

Como vereis pelos documentos que vos 
apresento, encontram ellas justificação em 
tõdos os pontos. já na. decretação de leis- pos
teriores orçando novas despezas, jã. nas diffe· 
rença.s de cambio, e ainda na. eleva('.ão dos 
preços por que são adquiridos os artigos 
necessarios á. armada, alem de omissões que 
se deram n!l. coníecçM do mesmo or~.amento, 
o que tudo se acha minuciosamente descripto 
nos ditos documentos. 

Certo de que reconhecereis a procedencia 
do que acabo de vos expor, '>enho solicitar· 
vos a abertura de. um credito no total de 
3.4il:209$214 para a maior despesa do Minis· 
terio da Marinha, pelas verbas indicadas na 
exposição annexa feita ·pelo respectivo minis
tro de Estado. 

Capital Federal, 22 de junho de 1892.
F/.oria,~o Peixoto . 

sr. Vice· Presidente- Das inclusas demon. 
strações organisadas pela Contadoria da Mari
nha se verifica. que ba deftciencia em algumas 
verbas do orça.mento do actua.L exercicio para 
occorrer a todas as despeza.s que por ellas 
teem de ser realisadas até an encerramento 
do mesmo exercicio. 

Nos ofilcios annexos sob ns, 509 e 557 de 1 
e 20 do o:>rrente mez, aquella. repartição 
expõe claramente as razões que motivaram 
a. referida detlciencia, e por isso deixo de 
repetil-as no intuito de não alongar o tra
balho. 

Passo, poiS, a mostrar discriminadamente 
por verbas os a.ugmentos que se fazem neces
sarios. 

§ 2 Conselho Naval. ....... . 
§ 4 Conselho Supremo ••..•.. 
§ 7 Auditoria ............. .. 
§ 8 Corpo da armada e classes 

annexas .•.•..•.•.•.••. 
§ 9 Batalhão Naval. .......• 
§ 10 Corpo de marinheiros na-

4:000SOOO 
1:4.40$000 
3:880$000 

7:070$200 
229$166 

cionaes....... • .. . .. . .. li :520$234 
§10 A. MateriaL............ 405:621:5308 
§li Companhia de invalidas 5:i09$700 
§12 Arsenaes .............. ,. 862:819$030 
§13 Capita.niM de pnrtos.. . . . 433$333 
§14 Força. naval............. 76:485$416 

§ 15 Hospitaes............... 1 :001$666 
§ 16 Re~rtição da carta ma-

rttim~ ........... '.... 64:408$000 
§ 17 Escola. Na.vaJ............ I :200$000 
§ 18 Reformados............. 46:350$801 
§ 22 Munições de bocca . • .. . • 686: 117$61 O 
.§23 Munições na.vaes..... •. . 'i9'2:92:?$750 
1i25 Combustivel •. _......... 100:000$000 
~§,·26 ... -~_Fr.. etés, etc~. • . . . • • • . .. . . ~o: 000$000 

1 

§~l Ev:ent~ •• · ••..•.••• ~· . . 150. OOO,tooQ ----
3.471 :2()9$214 

A' vista., pois, do que tenho expendi~o 
peço-vos que promovaes a abertura. do ct'edi~ 
de 3.471 :209S)"214, afim de que Jl')SSa. ~~ 
ministerio satisfazer a todas as despe7.as ou, 
por leis posteriores ao orçamento ficarâ!'l 
ele>adas. 

Capital Federal. 22 de julho de 1892.~ 
Custodio Josd de llfello , 

A' commissão de orçamento. 
Vã!:! a imprimir as seguintes 

R'EDACÇÕES 

N. 23 C- 1S'd2 

Rcdacçiio do projecto tl, 2:1 B rio cr,;'I"Cizte 
amw que firr;a as (m·ça.ç ([c tct'l'a par<t o U· 
Cl'CÍCio de 1893 

O Congresso Kacional decreta.! 
Art. 1 ~ (da proposta). As forc:.ss de terra 

para o exercício de 1893 constarão: 
§ 1. o Dos otllcia.es das differentes classes ilil 

quadro do .exercitQ ; 
§ 2. n (substitutivo) Dos alumnos das escola; 

militares até 600 prae.as e de 400 para. a escola 
de o:fficiaes inferiores ; -

§ 3.0 De 24.8ii -p~as de pret, de accordc 
com o decreto n. 56 de 14 de dezembrode 
1889, as quaes pode!"d.o ser elevadas ao dübrn 
ou mais em circumstanci.as extraordinarias: 

§ 4. o (a.dditivo) O governo, porem, n5.o po
derá :preencher os claros actualmente ex:lsten· 
tes além dn effec:tivo de 20.000 homen~. sem 
que seja decretada a. verba necessaria-, ou.se 
dê nova organisação ao exercito, salvo Cll'· 
cumstancia extraordinaria. 

Art. 2• (da proposta.}. Estas for~~s setJ.o 
com:pleta.d~s pela . fórma expressa no art. Si 
§ 4• da Constttuiç-d:o e da lei n. 2556 de 26 de 
setembro de 1874, com as modificações csr.alie
J ecidas nos a.rts. 3• e 4• da lei n. 39 A de 30 
de janeiro ultimo. 

Art. 3• (additivo). Para proonchimento.dO> 
alaros os estados e o Districto Federal. a V1sla 
dodisposto nos arts. 87 da Constituicão.e 3' 
n. 6 da lei n. 39 A, de 30 de ,;aneiro ultuno, 
forneceram o seguinte numero de praças: 

Amazonas............... 56 
P~J.rá... .. . • . . . .. . • • .. . . . . gg 
Maranhão............... 99 
Piauhy.... ..... ...... .•. 57 
ceará................... 142 
Rio G!-ande do Norte..... 51 
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Parabyba .. .. . .. . . • . . . . • 71 
Pernambuco. . ........... 241 
Ala,gôos. . • . • . • . . . . • . . . • • :35 
Sergipe.. ............. .. 5i 
Bahia...... ............. 311 
Espi.rito Ss.ntc .......... . 5ô 
R.io de Janeiro......... .. 24! 
S. Paulo... . . . .. .. .. . .. . 311 
Paraná.................. 57 
Santa. Gatharina.... . .. .. 57 
Ri!> G:ra.nd9 do Sul . . • , . . . 2:..~ 
Minas Geraes......... . .. 523 
Goya.z... ....... .... . .... 56 
lfnttl) Grosso.. .. . .. . .. • . 56 
Districto Federal.... .. . • . 142 

Som ma ........ ... 3. 000 

Art~ 4• (3•da. proposta}. Os volunt.ariosper · 
celx;rao. emq1.m.nto forem praças, mais uma 
~tifica.ç.ão jgual á metade do soldo de l• 
pra~'<l.: os volunt..·uios e recrutados que, findo 
o ;reu ternpo de serviço, continuarem nas filei
ras corn ou sem eoga.jamento, pcrcebe!":iO uma 
~titlcru;âo igua.l a.o soldo de l • lJrtll;.a., e . 
quando forem escusos, se lhes concederá nas 
colonias do estado um prazo de terras de 1.089 
ares. 

Art. 5' (additlvo}. O tempo de serviço mar
catlo pa.ra. os voluntarios, no a.r·t. 3• n . 8 d:t 
lei n. 39 A, de 30 de ,janeiro de 1892, sE~ri~ 
para os alistados no regimen da. ditll. lei e 
para os que se alist..'\rem depois de recebido 
no exercito o primeiro cont~ngente de sor
teados. 

Os que se alistarem no regimen da presente 
lei sen·irão -por cinco armas; e t:mto estes, 
çomo GS que já servirem, não poderão enga
lar-se por temptnnenDr de uous an.nos. 

Art. 6" (a.dditivo). Fica o governo autori
~ado a. mandar admittir mais 5~ menores 
aprendizes no arsenal d;~. Gaplt.al Federal e :io 
noodoPa.rã., Pernambuco, Bahia., Rio Gra.nde 
do Sul eMa.tto Grosso. 

Art. i • (a.dditivo). Continúa.em vigor a a.u
torisacáo conferida. pelo art. 20 da referida 
lei n. 39 Â , para reforma do systema de 
fornecimento aos corpos do exercito. 

N. 29 B- 1892 

Redacçiio rla emenda da Camara dos Dcpt~to
dos ao Jn·oJccto do Smwdo sob n., 29 .4. do 
corrente an1111 determinando qw: o ·martist,·arla 
qHe f ol' aposentado em. con(o1·midadc dq C'on
s_trtuiçii:o e ~eis 'll ge111es ~em direito, de.~ el-e toyo, 
" pt;·ccpç«o do~ vr.nctm.en(os que l?r.e com.
pcti,·em. 

Emen(la. da. camara ao prQiecto do~Senado 
Accrescentc-se. como art.~: 
<~Nenhum magistrado se1·i\ aposentado sem 

que tenha completa<lo 30 annos de i\e\'\'iço pn
hlicn. salvo i!lYt\lidez llrovada. em in.~:pecçüo 
Lle saude. )l) 

O a.rt. 2• passa. a. 3.• 
&\la das com missões etn 23 dejutltO de lS92. 
-F.·ôe.~ da C1·u=. - Leovigildo Fil(lveit'a.•. 
Alcides Lima. 

Pt"Qjecto do Senado ~Db n. 29 A de 1892. 
ú Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • O magtstrndo que for aposentado 

em conformidade da Constítui()ão e leis vigen
tes tem direito, desde logo, á percepçlí() dos 
vencimentos que lhe competirem. mostrando
se quite com a Fa.zettda. Nacional qllJI.nto ao 
ultimo log11-r que exercia, salvo o direito da 
mesma. F<.\zend:lo por qualquer íàTta, porven
tur-.1 havida reln.tiva.mente aos impostos não 
preocriptos dos lo.,"ares anteriores. . 

.Art. 2. • n.evo.,n-a.m·se as disposições em con- · 
trario. 

Senado Federal. 15 dejunlw de 1892.-Pm
deilt~ J. de .Mor·acs Barros.-vice-presiilente. 
-J(J(1.4 P edro 13e4fore Vieira., 1° aecreta.rio.
Git Díni~ Gottlart, 2• secretario. - A11rom'o 
Nicoláo Monteiro Betenet, 3'' secretario.-Do
mi~(JO> v~·ccrlle Gonçalt'~s rie Sot!;a, 4• secre· 
tario. 

N. 58 .B-1892 

Reàacç({o pa~·a a 3" discllSscío d.a emenda da 
c(/.'IOara dos .Deputados ao projecto do Senado 
11, 58 A, do corr~:nt11 am'lO q ue altera dispo.~i· 
çiJes da lein . a;; dc26 dejaru;iJ·o de 1892. 

. Art. Sh (additivoj. Fica o Poder Executivo 
autorJsado a restabelecer bandas de· musicas 
nos corpos montados e a crear uma escola 
pa.:-a o ensino de musica, cornetas e ta.mbores, Rroenda. da Ca.mn.ra. dos Deput.ados ao pro-
sem a.ugmento do numero de praças fixDodo na jecto do Senado n. 58 A. de 1892. 
J.lresente lei. · . Accrescente-se como ar t. 3'>: 
as·1~t. 9:' t4• da. proposta~. Ficam revogadas ~Nas eleições federaes, l!-lém das assignatu-

lSpOSlçoes em contrarw · ras dos eleitores no livro proprio, ~signari.o 
Sala das commissões, 25 de julho de 189-2. tam.bem, em papel separado, os seus nomes. 

-Fhies da Ct·u~.-Leo'Jígildo Fil{peeit'aJ.- com abertura e encerramento dos membros 
Alcide.r Lima. . da mesa.; sendo esse papel com as aetas de 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 18/0012015 10:49- Página 33 de 44 

520 Sessão em 25 de Julho de 1892 

installa.ção da mesa. e eleiçã.o remettido á Ca- slção que organisa o Districto Federal 23 
mara. verificadora. da respectiva eleição.» quaes tendo sido rejeitadas por esta Camar~ e 

O a.rl. 3• passa. a ser art. 4•. . devolvid~s aquella, foram a.pprovada.s ~ 
Saladas commissões, 25 de julho de 1892.- sessões dos dias 9. 1 I , 12, 15 e 16 do cor. 

Glicerio.-MesCJ1Aitq..-FelisbeUo.-Alcindo.- rente, na conformidade do art. 39 § 1• dl 
D. Ni cacio. -Chagas Loba to. Constitui~o Federal; e, outrosim. commun\. 

cando que no au.tographo das emendas dt· 
Projecto do Senado N. 58, de 1892. quella Camara á. referida. proposi~.o por eqiJi. 
O Congresso Na.cíona.l decreta: ~oco se disse no art. 63 das mesmas emeu-
Art. 1.<> Fica elevado a. tres o numero de das-vinte dias depois-em v~ de-~intc dm, 

supplentes d.e que tr&ta o tll't. 3• da. lei n. 35. antes-como consta do original archirada 
de~ dejaneiro de 1892. na.quella.Camara..-A' commissão especi:ll en-

Art. 2. ~ O primeir.> alistamento eleitoral carregada da. eln.bo~lo do projecto de orea. 
seràinieia.do, fudependente de regulamento. nisa\lo do Districto F'edera.t . -
no dia. 5 de outubro do corrente anno, nos Do mesmo senhor . de igual data .• remetten-
estados que ainda niin o tiverem feito. do o projecto daquella camara que (l.lltor[saa 

§ J,• A revisão do alistamento ser à. feita. no governo a contra.cta.r com quem ma.is rn.nia-
ultimo a.nno da. legislatura. gens o:fferecer o ser viço de reboque, por meio 

§ 2.• A primeira. revisã.o será inieia.da. a. 5 de vapores e pelo pra7..o de lO annos. m s bar· 
d.e a.bril de l89ô, ultimo a.nno da. segunde.le- ras dos rios lta:pemirim e Bonevente, no esio-00 
gislatura.. do Espírito Sa.nto.-A' commissão de obras 

Art. 3.• Revoga.m·se as diposi<;.ões em con- publicas. 
traria. · Do Ministerio dos Negocias da. .Justiça, rle ~~ 

Senado Federal, 25 de junho de I89':2.-Pru· do corrente, enviando copia do officio n. :149 
deHJe I. de Moraes Betrros, Vice-presidente._ de 19 do corren.~. em que o eomma.ndante da 
Ioao Pedro Bel(ort Yici,·a, I• secretario.-Gil Brigada Policia.! fa.z ponderações sobre :~. ~ 
Dini: Grndart, 2• secretario.-Antonio Ni- dncção proposta, pel.a commissão de ot·~.nmeu· 
colau Monteiro Ba.ena, S• secretario.-Fran- to no -preço do fa.rdamento de cada. 11mo. pra· 
cisco Manoet da az,nlw. Junior, servindo de ça policial.-A' commissão de orçamento. 
4• seeret&rio. Do Millisterio dos Megocios da Ma.rinhn. de 

19 do corrente, enviando o requirimenio 
~ lidos os seguintes oflicios: do pratico da. Cesta. do Norte da Republica, 
Do Sr. I• secretario do Senado, de 22 do Felippe Fra.ncisco Pereira, pedindo aposen· 

corrente, communicando que naquella data tadorla..-A' commissã.o de fàzenda.. 
enviou á sa.noção os autographos do decreto Do Ministerio da. .Agricultura., Commercio e 
do Congresso concedendo ao governo, no Obras Publicas, de 23 do ooiTente, envia.ooo 
exercicio de 189'2, o credito especial e e::r.tra- o requerimento em que os emprega.dos da 
ordinario ~ .quantia. de ~ 1.466·5·0, afim de da In.~toria Geral de Terras e Colonisa· 
ser satisfeito o que e de>ido a LuizCohen & ção, pedem que se lhe conceda. uma . grati· 
Sons, da. corretagem de que são credores para ficacão mensal er.traordinaría, além dos ven· 
com. ~ Companhia Estrada de Ferro S. Paulo cimentos que percebem.- A' commissão de 
e Rio .de Janeiro, encam_pada. pelo governo orçamento. 
FederaL-Inteirada.. . Do mesmo ministerío, de 23 do corrente, 

Do mesmo senhor, de 21 do corrente, com- enviando os papeis relativos ás reclamações 
munícando que na.quella data. enviou à sane. feitas pelo bacharel Hera.Clio VespasillOO 
ção os a.utograpb.os do decreto do Congresso Fiock Romano, no sentido de ser renovada ~ 
concedendo a. D. Adeiaide Telles Pires. viu v a. concessãO com garantia de juros que lhe fo1 
do c.api!ã<~ de art.ilharia. Antonio Telles Pires, feita. para. o estabelecimento de um engenhO 
f~lecido em s~rvic;:o do Estado na exploração ~ntra.l de· assucar e alcool de ca.nna,, no 
do rio ~ s. M&~oel» o direitoa percepção do estado do Parà, a qual fol considerada ?· 
soldo. integral ql}e cabia. áquelle offlcial na ducs :por decreto n. 1348 de 7 de f:o>el'el! O 
epoca..em que falleceu.-Inteira.da.. de 1891.-A' commissão de fazenda.. 

Do mesmo senhor, de igual dais., com.nm- Do Ministerio dos Negocios ·da Guerra •. de 
nica.ndo que na.qnella da. ta enviOu a. sa.ncção 22. do corrente, enviando o requerimento t 
os autographos do decreto d~ Congresso man- mais papeis em que o tenente-eoron~l hono· 
da.ndo reverter· a. D. Adelia. Carolina de Oli- rario e major reformado do exerc1to, Cy
v~ .. ~m.es 'Ba.nd~ira. e a. sua .tilha menor· p1•iano Jose .~ires Forluna. pede melhora
Ade~ Erines Bandeira., repa.rt1damente. a mento de retorma. no posto de tenente--coro· 
~ q~~ l_)f!:roebi& ~· ca.rolina cecilia cá.m.- n~I. ~mo sa.l~o da actual ta.bella.-A' com· 
'm!1~ Q~~:V~IJ'3-:.-Iilteu~ada., · mtssao de ~armha. e guerra. • 
~~~,~~.~~;de 22 do corre?te, eu-. Act.a.s eleltoraes de _Ba.mb~hy (1•, 3• e 4 
:~!J~oa.se~~~~daqnella. Camara a proJlQ·. scccões~. Jacury, D1amantina (2• secção,) 
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.Agna-Suja. Ubera.binha (1" e 2• secções),Var
ginba (2• secção),Alomopolis (2" seeç-J.o), Piau
bf (3' secção), ca.ma.rgos, Pa.trocinio de Gua
nllães (5• secção) , Mattosinl10s, Sant'Anna da. 
VtJ.rgem, da ultima. eleição a que se procedeu 

, no estado de Minas Geraes, no dia 30 de ju
nllo proximo findo.-A' commissão de peti-
ções c poderes. . 

Actas eleitoraes de Santo Antonio Alem do 
Carmo (Capital. 3~ scccão), Sant'Anna (C;tpi
talS• secção), Ta.pera (1• e 2• :rec«ies). Mara· 
l'.ls (1". 3" e •· secções). Riar.ho de Sftnt'Amm 
(1" e 2• secclíes), Villn. Bel!:' da.s Pn.Jm,~íl'M 
(4" ~CCÇ'<io), Lençóes (I", 2" e a • secç ·e~) ,Scn i;r., 
&i ( 1•. 2 ', 3' ~~ .p seccões) .. J:um i pu (~" e:~· ~ec
çõe.->),Rio de Con1;t:;(l••, 2·•, 3:•, 4• e li" ~('C<:•i<~) . 
só (C<tpital 6' secr:-ii.o). Rio G1,1.nrle (5• ~·et;:i.n) , 
J:~guaripc (1• ~1o).Capiio C1m,tlllc (fi·• l'<'t'<;:iu). 
Jequié (l• se(l.'ttn).Victori:t (Ca.pii.;LI.( l" :<~~~~::it~) , 
Pa.ra.guassti (:!• secc::To). S. l'r:mcisco •l1~ Ol· 
quC\iros (2.=• s~J.o). Cttetiü! (4" scc~;.ão),dn. tllt.i· 
mn. eleição n qnc ~:! pro~~~·I~Lt no P:o:t.a.<lo rla 
B:J.IIia., no di11 :!.i de junho pt'O:timo flndo.-A' 
com missão do pctiçi1<.~ e llOIIc:·es. 

ReCJ.uerimcntos: 
Do general t.lr. divisão rclbrm:~do - Manoel 

.Josê Pereiro. :Juniot•, p~din1lo mclltornmcn~.l 
de reforma.-A· commissão de nmrinha c 
guerra. 

De João Arn~o. pedindo n. necessar ia. li
~n~ para proccss.. .. r o depurodo Martinho 
Rodrigues de Souza, por crime de calnmni<l. 
-A' commissão de constituição, de legisla.c;.l o 
e de justiça. 

De Antonio Pereira de Miranda, ajud;1.nte 
do porteiro d(l. Secretaria da!l Relações Ex te· 
riores, pedindo equiparaç<i o dos vencimentos 
aos dos ajudantes de porteiro das demai~ se· 
cretarias de estado .-A' conunissão de orça
mento. 

De Carlos Moreira. Les..~ e out ro:; coadju· 
>adores da companhia de a11renclizes artífices 
do Arsenal de Guerra desta capital, pendindo 
equiparação dos seus vencimentos aos ~os in
spectores do COllegio Militar desta ca.pltal.
A' commis..~o de orçamento. 

De Fra.ncisco Justino da Silra, ex-praça. do 
1• regimento de cavallaria , pedindo uma pen
são.-A' commissão de fazenda. 

Dos empregados do Ministerio da Fazenda, 
protestando contra. o pedido dirigido ao _con
gresso Na.ciona.l pelo , Club . dos Funccrona
rios Publicas, r elativamente ao augmen~ 
proporcional dos actuaes vencime~tosdo f~nc· 
ciona.lismo publico, porquanto nao ce~<U'lll: a 
desigualdade que e:xiste entre os fu_ncc10mmos 
do mesmo ministerio e dos demats mlillste
rios.~ A' commissão de or;;11mento. 

De Joanna ~rlota Pinheiro Paes Leme~. 
pedindo um a.IUilio para desobstruir o rio S. 
Pedxo e escoar as aguas estagnadas nas mar

Camara V. m 

gens do mesmo rio.-As' commissões de obras 
publicas e de orça.mento. 

Dl Francisco Lobato Lopes, propondo-se 
mediante certas condiç.ões a executar a.s 
obras do melhommento porto, ca.es e docas 
do de Pelota~.-A· commissão de obras pu
blicas. 

Ficam solJre it mesa •1t~ ulterior deliberação 
os s~guintes 

PRO.TECTO.~ 

O Cllng"l'NIS" Xncina.'\T Me~·eta. : 
AI'! •. I·' A m~t.'\d\~ r.l:-.s >~M dn:o. postos rle 

lr.nPIIt.e a. ~''''~ rncl dn...; a.rm.1s de c:wa.llari:L e 
in f:~.n t.1ri ;\ scJ•ir prccuchí<la., ~e~Ulej:i., pelO:\ ofi
r·iae~ qnr~ l.i\'r' i'Cil\ ~ll~t1CC1.1"'0 Cl!~· :O'Ui~
ll:ulo~ o~ outi'(IS prmctpiOS e reqms1tos est:t
ltdec\rln~ pMa ~~~ promoçiir:>s. ~mqu(lnto exis
tir~m nas mesnuts a,rmas officw.es sem aquella. 
lmhi lita<:;1o. 

Art. Z> Fica o Poder Executivo autorizado, 
em <.ihSCt'"o.nci:l. ao,g arts . 74. 76 e 77 da ÇOn
stitui~~t.o, u. rein :c~t'<tr n os l)()Stos aft'ectlYos 
que occup:w;J.nt ,si o_ requet·erem, _os offlc_taes 
t•clormu.dos pot· mottvos estranhos a su~ •o~
tadc. JOra dos c:J.-;os previstos pela legtslaçao 
em vigor· e slllll obset·vo.nci:l. d t\S formalidades 
neUas prescri[ltas. 

Art . 3<' Os officia.es que, com .:L ~integr:~r 
ção, fica.r-·m excC;tiendo aos respecttvos qu~
tlro.>, ser·iío considerados :1g~regados e u ·rto 
nelles occu pando as vaga.~ d~ seus postos 
actuaes, a pro]lorçrto que torcm ellas oceor
rendo. 

Art. 4• Ficam revogadas as d isposições em 
contrario. 

Sal (L (las sessoos. 22 de julho de 1892.
Beltarm i'/10 Mend~-nça 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J • " As !>atentes de reformados dos g~

nera.es cujas refor ruas, ·voluuta.rias ou nao 
tiverem sido etrectuada.s ou mandadas com
prehender como compuls?ri~. nos termos do 
decreto n. 193 A de 31!de p1_1e1ro de 1 89~ e da 
resolução do Congresso Nac1ona.l so~) n. ~9 _de 
s de _janeiro do corren~ anno, serao rectlli
cadas para attender-se a corr:espondente aJ.oo
ração de denomina ções , traz1da aos ;>_ostos de . 
oflicio.es <>eneraes pelo decre LO n. 350 de 19 
de abril aàqueUe anno, de modo a ~esalv~~-se 
0 direito correlacto . d_e pre ·e4encr<1. millta.r 
que já ha.viltm adqUiridO. . __ 

Art . 2. o Fica.m revogadas as clisposiçoos 
em contrario, 

Sala das sessões, 22 de julllo de 1892.-.Bel-
tarm ino de Me~donça. · 

611 
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O Congresso Nacional decreta: 
Art. I.• Fica o governo da Uni1ioautorisa.do 

a conceder ao estado-da Pa.rahyba, nos termos 
do a.rt. 4• das tl.isposi.ções transitarias da Con· 
stitituição,um credito de l.OOO:OOO$.para qu~ 
possa. o dito estado reguhtrisar as l3Uas des
pezas durante o presente periotlo de organi· 
sação dos seus serviços. 

&.la das se..o:sões, 25 de julho rle 1892..
PedJ·o A..meri~o.-.5', A.wkadc.-C. 0<!1'taxo.
Amorim Garcia, -T. De!fino. 

autorisado a auxiliar o estado de que sou re
presen~nte-. !:uesmo_ sem esperar palll. is~o 
nova. d1spo~nçao leg1slat1va; e'ltret.anta no 
~nt~resse da harmonia dos po~eres, qne ~reit 
md1s~ensa;ve! ao funccionamento constitlleio
nar. JUlgo dever dirigir-me direct'Lmente ao 
Congresso de_que faç_o par~, pedindo-lhe que 
~ame na d_ei'Ida c-::ms1deraç:.ao o S<!gUinte)lrl). 
.]ecto de le1, que tenho a honro. de dü·igir ~ 
ID1!3a., para es~ lhe dar o destino conveniente 
no intuito de se resolve!' com anecessari:t bre: 
Yidade uma questü.o de tanta. importa.ucio..l\m 
a Yíd;t do es~-..do e P<tra a realidade da l~tle-

0 S1•, Pedro Americo-Sl'. pre- r~.ão bra.zileira: 
sidente. como V. E~· c todos os_illus-~~s co!- o Congresso ~a.cional decreta: 
Ie,rras sabem, com a trn.n~rormaçao IJOhtlca por 1 · . ·-
que pa.."-~U o paiz, n.lgun:: cst,::tdos, evidente· Art. 1." Ftca o go,•et•no da Uma.o ant~ri-
mente nüo pre~~mdos })1\.rn. e..~ trn.nsforma- sn.do a conceder o.o esta~o lta_ ?a.rô.l.hyl:~. lM 
ç~io sob a luz do~ interess~ financeiros. ~otl're- termos ~o ~r~. 4" das d1s~o:nçoes tmnsttm1as 
:rnm muito. Entre elles sobre::-a.he o pequeno, da Constltmçao, u~ credito de l.OOO:OCIO.~. 
mllS nobilississimo est.'\do que tenho a 11onra Jla.ra. que 'POssa. o d1to esta.do t>egulal'~s:w as 
de representar. e cujo o.ctna.l governador, em suas ~es~zas durante o _presente periOdo lle 
mensagem rapidamente amtlysa.dape1o Jornal orga.msaçu.o dos setls serv1ços. 
do Comme>·cio (\e hontem, fnz Uffi(l, exposição Sala das sessões, 25 ue julho de 180Z.
verdadeiramente desa.nimo.dorJ. da. situação Pedro Americo-S. And1·ade.-C. Cm-taxa,
do thesouro esta.doa.l. . Amotim Ga1·cia. - T _ Del(ilto. - Epit~r.ia 

«Segundo dados a.uthenticos, colhidos- nas Pessoa. 
i nforma~.ões do Thesouro ,em 18 de fevereiro de 
18ír2, diz o lot'11al, q_uando o actual goYernador 
ru;sumiu a directd:o do estado, a di~"ida passiva 
era.de891:282$890,tendo crescidoatê 31 de maio 
de 122;859:;,"-078, ao todo 1.014: l41AA58. Tendo 
sido pagos nesseperiodo 6í:650$0Gi,ficou a di
vida reduzida a 946:491~'961, evidentemente 
eleva-da para n.s forc:as do estado. Por outro 
lado, o pagamento ou amorti~lio serà dif
ficiL» 

Depois de fazer as mais judiciosas ponde
rações acerca dos apuros em que se acha a 
Parahyba do Norte, e a impossibilidade de es
quiva.l-os sem o a.uxilio da União, t ranscreve 
a ln~ma falha o seguinte topico da referida 
mensagem: 

«Conhecida a nossa situaç.ão financeira, de
vemo-nos cingir a ella: de duas uma, ou tec 
remos uma organis~o modesta, isto e, muito 
Tesumida em todos os ramos de serviço pu
blico, ou então, não sendo assim, percamos as 
es_peranças de nos constituirmos estado} auto
nomo, _fica.ndo ·a Parahyba. reduzida a um 

·silllples territoriü. Serâ para lamentar que nós 
parahyba.nos, ~queeendo esse brio peculiar a 
Cad11. antiga província., não o façamos valer no 
:momento preciso pa.ra, na medida. de nossas 
fol'Qa!l, inscrever na communhão brazileira o 

.-nome do esta-do federado da ParaliYba do 
Norte.:. 

, ':Ora.. Sr. presidente, ])a.sea.ndo-me em um 
:illrl!Ceito .. constitucional, isto e. no art. 4" das 
t;4~'#;iJes. t.-amitorics da Constituição da Re
i,)Jj:U,bg~.:poderia)usten1a,r que o governo está 
~i;5·~:·:~-~~-:-~~:_ , . '::-~-.. --~ ~ .. ·:. ·-. 

Pas~ando a trata.r de meu projecto da crea
cã~:~ do Tloeatro Nacional, começarei por rle
elal'ar. que. o meu intuito suhi.ndo a trilnml'> 
não é fazer um discurso, mas simplesmente 
expor e demonstrar a conveniencia e a ne
cessidade dessa nova. iustttuíç.ão, a qual, lcn· 
ge de . corresponder a um itl.ea.l meramente 
litrerario ou art1stico, constitue ao contral'iO 
uma. aspiração na.ciona.l. 

Para o provar citarei o seguinte topico da 
ultima mensagem presidencial, isto e, de 
um documento importante, em cuja confec~lo 
collalloraram cidadãos tanto qua.nto nós co
nhecedores da situação a um tempo moral. 
intellectual e :financeira do paiz : 

«A expansão das aTtes não é ainda no Bra
zii tanta quanto :POSsa desejar um povo ver
dadeiramente culto e progressista ; e seguro 
estou que não olvidareis esse assumpto, <to 
qua.l são inseparavei.s a creação e manuten
ção do tbeatro nacional, medida aliás por 
tanto tempo aspimda e discutida.. 

Espera o governo que a vossa intuíç;io 
sobre esta materia dotal-o-ba. de meios de 
crro.r e pro-ver tão util instituiçã.o.»-

Eis, senhores, a palavra do governo, o 
qual, repito, não se compõe de cidadãos igno
rantes dos apertos no tbesauro, e nem tam· 
bem de artistas ou dramaturgos intel'essat.los 
na real.isação da idêa. 
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O SR. MARCIAl'\0 DE MA.GAUIÃES-Apoiado. dos quaes em tantos sentidos. e as vezes 
O Sn,. PEDRO AMEP.rco- Não se trata, pois naquelles menos dignos de attent.;Lo, re

de um objecto inopportuno, de um ilSSUrnpto cebemos continua lição e exemolo?- Pois a 
puramente contemplati>o ; trata-se, ao contra- Fr~nça, a Allemanha, a Inglaterra, os Es
l'iO, ele satisfazer uma. necessidade nacional, tado~ Unidos são governados e dirígid~. 
de deooro l!Ublico, e de altas convenienciru; da acaro, por estadista.s mentecapws 7 
nossa vida intellectual e moral. {.~poiados.) Não citei, e para niio \"OS roubar o tempo 

Uma. concessão de 100 ou 200 contos ele reis não citarei, ~t producçito. Yerdadeirarneme 
a í\l.vor de instituições como a galeria histo- ext0ordi~ari<t. da. :tt•te industrial.; porq~1en•io 
rica e o theatro da nossa. língua e dos nos5os dese,]O sahtr do mett us~um:pto. puramonw itt· 
costumes jamais compl'ometteria 0 nosso cre- tellectual e cstl!etico. Bastor-mc-lw. lcml,rar 
rlito no estrangeiro; o qua.1 não depende só- ao CongTPSf1ü os hcnr~ticios inclirectns qtw trn.
mente do nosso esttdo financeiro, ma.~ do zem as hcllo.s n.rte$ il.S n;'·í·lies cult~L~. rccor
oomplexo das nos..o::as condições de exisr.encia, dando qtte n;J. mod~i:>t.'t e (•l•~gartt.fl Florcn~n. ns 
e lambem em grande parte do edific.111te ou estmni('cirn~ ntt,t':Lltidos pl'los th<·~omn~ lll't.i~· 
üttlecoroso espect.acnlo do tlore~cimm;to ou da tico.< aJli <lcixn.m n.nnnalnwntc-.;~ ,:omm:~ (lc 1-15 
de,"Tada~ da. littemtura.. • • milhõe$ de n·:uJCI)S, som r na qtw nft<' ~c p•",.Je 

con~idPt>:tr indiflhrentc p~t·a mn:L cid~ttlu fie 
O SR.. OrTICICA.- Dependem t.1.lver. das bel- IGO mil hahit,;1.ntcs. 

las arteB • 

1 

, . . 
O 

a~ J · .,. O l l 0 ~H, AXI"R!~lO rl.\WO-Mlllto bem. 
o>A· OSE "uARIA.."iO - ll c as ma as al·· 1, tes O SR. r:DRtl A~IERJC()- Quanto no scgnndo 

• ~ :tpM'tt~. o qua.lme !\:d dil'igitlo pelo meu illus-
0 ~R.. PE~RO 4-~rrnrco- Sr~. colleg1~s. m10 trc amigo deputado ])Or Pel'nambuco, é tnrrt 

teuc1~nava 1r alem .de uma. sunp~e~ liemon· dever decltl.r:tl'. ~110 de u.tdll.< "rtes s6 f'onheç{' 
straçao da. exc_ellencm. d..1. m1~ha. 1dcn. de se a::. dtt tJOlitica., junt(ls ás dos :financeiro~. q ~te 
f~mdar na ca:plt_al da Republ\c..'l. um . tllea.tro toem 1-eduzido cstepaiz ao triste estado de de
dtgno deste :pa1z; como porem, s?n pt·ovo· ver procurar cconomi:J.-; ferindo o artist'\ que 
cado por esses apa.rtes,que me desvmm do C.."l.· trab•Llha., e sulTOC<ttldo na a.lmo. do moço pre
mml~o cu_Fto e rap1do que en me prOp';Jnlm destinudo as lllaiores aspimçf,es. (AJlDíf!das.) 
segmr, nao :possode1x:arde trazer oss~gmntes Com esse mod~> de Yer curto e positivo (lU 

algarismos para provar a solicitude com :.ue antes. contradictorio e impre>idente, c~nti
os governos e os pa;rlamentos estt'Mf!etro; nual'emos ainda por muito tempo a 'liver em 
toem encar~o este obJecto. _A eloquenct<t dos plena. idarle media, a certos respeito~, e como 
numeras está acima das mmhas !lemonstra.- desterrados .•. 
ções, embora não modifique as idé:\s precon
cebidas com que pa.ra, aqui '\'em cada. um de 
nós. 

A Fra.nça. desp~nde aunuaJ.mentc com as 
lJellas artes 18. iOO. 000 francos; a Allemanha. 
14.1W.OOO; a. lta.lia, 9.210.000; os Estados 
U1lidos. 17.000.000; a Be!gica, 2.200.000; a 
Austria, 15.150.000; a. Inglaterra, 14.000.000. 

Para. es..><as verbas entra.m os municipios 
com a seguintes sommas : 

Pat'iz,2.800.000 francos; Lyão,9DO.OOO; Bor
deaux, 380.000; Rema, 1.800.000; Vienna. 
3.000.000; Berlim, 1.800.000; Munkh, 950.000. 

O numero de erillOmmend.as feitas aos ar
tistas são respectivamente: 

Em França, 2.2.000; na Inglaterra, 18.000; 
na Allemanha, 9.000; na Jtalia, 8.000; nos 
Estados Unidos, 19.000; na Austria. 12.000. 

A producção puramente artística, aquella 
que não comprehende além do valor -pe
cuniario das obras origlnaes. é a seguinte: 

Em Fxança, 45 milhões de francos; na In
glaterra, quasi 13 milhões; na Belgica, lO; na 
Italia, 22; na. Austria,-20; na Allemanll<\, 12. 

Ora, senhores, será. necessario maior es
forço para. demonstrar a importa.ncia do pro
blema a.rtistico, em geral, naquelles pau;es, 

o Sn. HEl'i'RIQüE DE CARY"\LIIo - Dester
rados, nós '? 

0 SR. PEDRO A~IERlCO - Sim, desterrados 
dtt vercladeira vida civllisatla. como o Fausto 
de Goêth.t! no m~io das mamvilha.s da scíencia 
h uma.na. (Jliuieo ben~.) 

Desterl'ados do nosso seculo. em que não 
temos um theatl'O d<~ nossa lingua., quando a 
Escossia já o tinha da sua em 1430, a França 
pouco depois. e assim Veneza., assim Florença 
e quantos paizes, 110 meio das vicissitude.s de 
sua vida politiea, puderam imitar tão il· 
lustres exemplos. 

0 SR, ~1.'-RCL\NO DE 1Lü:urrÃ.ES - :MuitO' 

bem. 
O SR- PEDRO AllERrco - De modo tal que 

a historia do thea.tro é a historh da civilisa,çii~ 
mo~erna, é a lüstoria daS actuaes naciona.
lidades. 

E p::,is, por brio naci_onal, p~r d_eco~ pa.
trio attendam o Sr. prestdente e ma~s d1gJ.1os 
me~bros desta ca.mara a. este assumpto tão 
proprlo para elevar o nome da Repub!ica., 
que nada ou quasi Dada fez ainda pa.ra. as 
oellas artes. 
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O SR.. JoÃo :LoPES - Reformou & Acade- tena.sce sim:plifu:.ada, b.Utnl!.na. e lJ.m.a;veJ., com~ 
mia. e o Instituto Nacional de Musica.. todas as creações da. poesia e da razão 1 

O S&. PEDRO h!ERico - Não ba. duvida, Si não houveSse pa.ra a arte uma patria 
porém proscreveu a i)intura. historica, a t!<lmo a. ha. para tódas as funcçiíes sociaes' 
grande pintura nacional, que já. havia pro- como explicar as ditreren~.as, tão essencia.es e 
duzido, quando el1a foi -proc1amaõ.a, algumas manifes~s. entre. esses dive~s grupos de 
paginas que não temem confronto com as me- producçoes estheticas. que nos appellidntnos 
lhores dos tempos modernos. (Jiui(o bem .. ) de e.scutct$? Como explir.ar a diversidade das 

Porque, senhores, é necessa.rio não esque- manilestar;ões subjectivas reveladas na. dilfe
cerm.os que a arte tem uma missão patriotica.~ rença entre a.s producçüea da. escola italiai!CJ e 
e necessario não sustentarmos, como j~~ tenho as da escota lrotl.antl.l::w., ,,.,lnce:;~,~, ltespanhiJ!a 
ouVido no meu paiz: e aqui mesmo,que a arte ou ullemã 'I 
mo te111 patl"ill ; proposição tão falsa quanto Nã.o, Srs. deputados, não é exa.cto que n. arte 
injusta. si pronunciadA por um estadista. não tenha patria, como não e verdade que 

Só em um sentido abstracto se póde affirmo.r exist?. gmnd~ mestre ou grande n~ sem um 
t - t · cunho especial de ser, sem o seu tempera-

que a. ar e nao em patrla, e vem a ser mento, o sell c.."l.ra.cter, o seu enthusiasmo c o 
~uan~ á univers~Liqa~e da. li~gua.gem pias- seu est'/lo •. 
ttca, a sua tendenc~a •t u·ra.dul.~a.o ~lo enthu-
siasmo que de~perta.De quu.lquer outro modo, O SR. Ct.~.uuo MoTTA-A obr(). a.rtistica re-
e principalrrente para cohonesta.r o d~uido flete o caracter de cada. raça .•• 
do homem publico pel() cumprimento de um o SR. PEDRO AMER!CO- Mas, si a arte não 
dos maiores deveres de patriota, essa. atllr- tem pa.tria, tem-a. a Camara dos Deputados, 
mação e um crime de 1~ verdade, de les:J. tem-a. as ca.ma.ras municipaes, tem-a fina!· 
naclonatidade. (lfuito óem.) mente quantos estão incumbidos de uma. mís-

A propria. scienc~, muito menos dependente slí.o po.tríotica. e local. Si os nossos municipíos 
do temperamento e do caracter humanos, não respeitassem esse grande principio vhift
muito. mais impessoal e abstracta, ~dquirc cador do talento, e progenitor dos progressos 
sua. feiçã.o . ~articular na philosopl!ia escos- especiw. então creNe·hiam uo direito de 
seza, :por e:xemplo. na ~hilosophia. aH~mã, no mandar c:~.lçar as ruas de Tombuctou, ou de 
modo de pensa.r positivo do ioglez. ou nas decorar os pa.la.cios de Patiz com os dinheiros 
a.pplica.ções prat icas e u ti!it."l.rias do not·te destinados aos melhoramentos pa.trios. 
americano. · Si a. a.rte hoje não tem patria. entre nós, de-
Ella.d~bre o princii)io h)drosta.ü.co com ve"C"c~. teka. quando no tnea.t~. na. galeria., no 

Archimedes; a.tlirma a immobi!id" de rela.ti va pa 'a.cío publico, ou na babita.ção parti.cula.r, 
do sol no meio do systema p!aneta.rio com o tlouver lo:;,rar e acccit8.ção pa.ra as producçóe:s 
genio de Copernico e de Galilêo; de:cobre as do eogen!io. (Muito bem.) 
leis da queda. dos corpos e das oscillaçües do Porque; senhores, sem essa acceitaçã.o, sem 
pendulo com a perspicacia de Pascal e do a. collocaçiUJ dos productos da. intelligencia, 
grande dorentino que a<:abo de citar; prova não e possivel conceber producção nem pro
arotundi~ade da terra. c_;:>m os. calcules de ductores. Isto e uma lei economica quasi de 
Toscanelli e a demonstração radia.nte de Co- simples íntui{'.iio. 
lombo; rompe os e;;paços sideraes e va.e . . · . . · 
buscar na obscuridade dos ultímos limites do Sup~rrn as rac~daàes de M~tçma. do. ~I) 
nosso systema. 0 planeta. Neptuno, com 0 cal- de Ja.ne1ro e da Ba.h.ta. mas delXll:l subsís;~~ 
culo de Leverrie.r; ou cura. a raiva, com 0 ge- re!ll todas. as molesttas. que.nos_ atlügem, e 0 nio investigador de .. Past!ur; procura. 0 re- :rets surgt:rem os medi?'JS ~ustres do ~eslll r 
medio ccatra a tuberculose, com a sábia -pa- modo _qu; os ve~n:~~ hOJe. S!, ao. contrarlo, poi· 
eiencia de Koch ; e, finalmente, previne ·05 Ul!J. milagre de hy,.tene,coru.eguJ~semos s~ppr 
casos fata.es de febre ama.rella., com 0 talento m1r de repent~ todas as _endem1a.~ partic~~~ 
do nosso grande comp~triota Dr. Domincros res ao n?sso clima., e ~al.S aft'e~çoes physt 
F · 1u · · . ) " da. especte Jmmana., pao haver-111. faculdades 
.relJ'e • . llU."1.to ll.em; mt~•~os apartes. . nem artificios de rhetorica ca:pazes deconven· 

. _Ma.s, SI ~1~ e a ~~}\1\tW da. re\encta, .9ue ·cera ninguem <las beUez8.S da pa.thologia. nem 
nao de.vemos ~r da lJttera.tura., qu~ crea. a d til'dade da therapeutica. (Muicos .apoia
tràgediade Ra.cme,o dram.a de Cornellle, a. co- a u 1 • b 
meà.ia. de Moliere. tão düierentes das composí- aos ; mu•to em.) 
9Õii oon.,"mere& de Lopa de yega, Scbiller, ou De que sery~. pois, educar um ~st&, ~n
.·Gõldoni ~ Que não diremos das bellas artes, da h·em no ~pm'it. u03 :moçoo predestm.MO'], ü
)>i!l~ e da esculptura gothicas na. idade Iui?es !i<> . ~13,des, sub':eucianar. uma. ou 
',media, como da architectura. em todas as mUltas mstttmçoes de enslDo espectal da. .tnar 
:,~·;e ainda ·nos teml,lOS modernos, ezn que. teria, quando nos recusamos a. considerar e a. 
t~:::~ ·.::_. .';,~ . ··. . ::. . 
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presar a. titulo de OQjecto digno da. nossa est.i- ro,va., a s~1a delic:lda. natureza achou, qual se· 
ma e do a.preço ·publico o producto do talento gundo :M1guet A11gelo, t\ Jor(:a de um gigante. 
artistico ? (Muito /Jcn1.) 

0 SR. HEN:RIQUE DE ÜARYALIIO -Nã~• temos 
meio. 

Estou t"lYer. llil'<tg':\ndo gem p1•oposito .•. 
VozEs-V. E:c cstá.lhllantlo muito bem. 

0 SR. PEDRO A~IER!CO - Poi~, J~lç;UnOl·O, 0 SR. PEDRO Al!ER!CI.I-Onde cstiio OS llOS~OS 
creemol-o com o nosso csibrç'() e o no~so pa- :n·tistas ; cmigt~~~·:tm ~ Onde e.~tii.o os nossos 
triotismo. (11luito úcnt; aparte~.) tlt~llll :~turgos 1 Onllc esi:iio Artllm· dcAzevedo, 

Senhores, é necessario o cntllUSittSmo da :Moreit·u. Sa.mt~lio, Figneiredo Coimbra. Va.
na.ção para. exa.lta.r o engcnhG, dn.ndo-lh!l •~ lcntim ~hg<uhã.cs. So:•rcs de Sol!'lA'1., Aluizio 
justa. consciencia. de sua. for(~; como ê in di· de Azevedo, A7.eredo Coutinho, Augusto Fa
spensll.vel a.o artis ta o reconheciJnento e a es- bregas, e bntos outros, cujo talento devera. 
tima populares, pa.t-a. susterem sua a.lmo., ter constantes occ-asiõcs de se exercer em pro
:~.brazad_a nas dolorosas luctas que o.~tenta com ducç,úes J.ignus de su;t filma e elo um theatro 
o -propr1o :pensamento. e d;~,; quae.s Si.them as ;ttleqno.(lO iJ. gl'll.ndeza dest<\ na~-.ão? Por que 
grandes obras. Miguel Angelo e ra um carac- ;Lb~tndonamtn 03 meus illustre~ amigos tle in· 
ter profundamente republicmto ; entretahto J\l.ncii1 Dr5. Lulisláo Netto e Manoel Pereira 
em uma época de tamo.nliO dcsJX>tismo o. pro- Jtei:o as l>cllas artes, it que dedicaram n. suu. 
pda. thmra inclinou-se. prestando homenagem }Jl'imeira mocidatte e p:Lr-J. as quaes tinham 
aquelle gigante, cuja. ahnegaÇ'tto fel-o, por ve· .-oc.u,-.ão tã.o decidid•t? Onde estrLO Decio Vil· 
zes, esquecer ao mundo em flUe vivia, paro la.1·es e Am·elio lle Figueiredo, que a Repu· 
trabalhar sem companheiro, na. solidiio e no blica. nã.o os vt1 e o publico não distingue 
eilencio da. noute, só, com um torr-:ío de a.r· encarre,n-ando·~ de trabalhos de significaç-.do 
::illa.. de que, como Jehovah, lormava um ho· Jntrioticn._1 
mem. (Apa,.tes:) Estiw desanimados ou retrahidos dea.nte da. 

Poderia ;proseguir, faUando 3. respeito da inditrerença ge1·al; como os talentosos drama
ltalia, porem, prefiro invocar outros exem· turgos que ha pouco citei estã.o intimidados 
plos, uma. vez que o :povo italiano passa, em pela per~pecth·n. lle dev-erem. por· força, fazer(!. 
geral, por ter vocação toda. especial para. sua peuna ~tyra.l." em torno do ca11can e da. pi· 
iiS bella.s artes. Fallemo3 da AlleiLJanha, da rueta, centro commum de toda a producç,ão 
culta e retlectida nação disciplinada. t11ea.tra.l destinada a excit..1.r os applausos de 

Quando um novo dra.ma de Gretlle ou de 11m publico degenerado. (Muito bem, ?mlito 
Schiller appa.r~ia era um acon tecimento na- bem.) 
cional para a. Allempnha. ; ell& olvi•lava. até Eis porque elevo-me no seio do parla
as guerras do imperio e os seus proprios Ms· mento para trat..1.r tle a.ssumptos tão diver~os 
astres. daquelles qus constituem a preoccupa~o há· 

o povo compl'ehendia instinctivamente que bitual do político e rlo tlmtnceiro; eis por que 
lhe faltava uma litteratur3., essa pl'imeir-J. na minha empc.z.ada. linguagem não posso dei 
condr~:.ão de uma. nacionalidade ; e que um:~. xar de vos importunar· • · 
vez lançadas as bases do ed!ticio intellectual VozEs- Niio apoiado. 
alca.nça.r-se-hia. facilmente elev<Lr sobre ella.s o sn. P~mnC> ~mroo .• . com o meu pro-
o ediíicio político (llú!to bem). testo de cultor da. scieocia., da littera.tura. e d(J. 

A na.ção inteira. deix:a>a a>ançar o tert•ivel art~. contra em. ttntecipada. e vergonhosa. de
ex-ercito de Napoleão, tão entretida pa.recia cadencia. inteUectual a. que chegamos, não só
com as belleza.s do WalleMtc:,~ e com as ul· mente por culpa. de um ou de outro governo, 
timas fórmas que na. imaginação popul.a.r re· em paL'ticular, mas pela. de tod~ g.uantos se 
Vestia o Iegenda.rio doutor do Fausto. teem deixa. do av-assa. la.~ pelas p.1.L...-:~. ~s~-

ch 
, t t· t em !81 ~ e nhas e contrarias _ao mteresse da cmlisa.ç.ao 

egou en re an o a sua vez _ . o, ,.,.tria (:Muito ben'1 ) 
Schiller, creando uma Allemanha esplTitual r- . • • · _ 
peta communida.de das idéas, bem se póde I Fmn.lmente. concre?s::ndo o meu pensa.-;
ufanar de ter Jactado tão direeta.mente pela mento acerca do ObJec,o que 1:!\e t;rouxe a 
independencia. de sua · patria. como Blucher e tdbuna, tenl~o a hom·~ de_ ~nVlO.~ a. mesa., 
Stein. . para que s~_Ja submettJdo a. illu!IDna.da. _con· 

Tra.ba.lhando em vesperas da. grande lucia sidel't\ção do Congr esso, o !leo"'Ulllte proJ~to 
de que sa.bira. a Allemanha. ven<idora.,o poeta de let, que_ me fize~ o favor d~ a.pota.r 
sentia. como Cornelius depois de executar os com suas ma:preça.vets firmas mUitos dos 
seus· a' tl'escos, a. presença. da. nação, que sellava meus disti~etos collegas desta cam&ra., aos 

. as: suas creações com transportes ae enthu· qu~ t:Ordia.lmente agradeço em nome da arte 
siasmo;e: na;. justa satisfa.cçi.o que isto·lhe ca.u· bl'a.Zllél.l'a. 
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Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

Felisbello Freire.-: F: Badaró- Leov}gildo 
Filgueiras.-Thomaz Delfino. -Sá Andrade. 
-Fteury Curado."-Bastos do Nascimento.
Caetano de Abttlquerq~te.-C. Zama.-A.Gua
nabara.- Tolentino de Carvalho.- Ama rim 
Gm"cia. No intuito de crear na Capital da União 

um Theatro Normal,o Congresso Nacional re-
solve: O Sr. Epitacio Pessôa'- Sr. 

presidente, por motivos de ordem superior, 
Art. l" Fica o governo da Republica auto- não me foi dado ouvir o discurso com que o 

risada a fundar um Instituto Democratico, illustre representante do Rio de Janeiro,_ o 
tendo por fim: · Sr. Erico Coelho, cuja ausencia neste momento 

1°, educar no culto theorico e pratico da deploro, vinha, segundo se propalava urbe et 
arte dramatica a todos aquelles que sentirem orbe, abater o humilde orador da opposição 
vocação para a carreira do palco; que discutira o estado de sitio e que ora vos 

2°, organjsaruma companhiatheatral, que dlrige a palavra. 
possa desempenhar a correcta interpretação · Hontem li este discurso por extenso no 
de dramaturgos brazileiros, ou de autores Diario do Congresso Nacional e então, Sr. 
estrangeiros quando falta,rem aq uelles; presidente, dei p~ra;bens , á minha sorte por 

3°, fa,zer representar, com elementos tanto não haver asslStldo aquella memoravel 
quanto fbr possível nacionaes, composições sessão em que o illustre deputado pelo Rio 
dramaticas lJrazileiras, não exclusas as boas de Janeiro, engatilhando a sua luneta do 
traducções ou adaptações do theatro estran- bom senso, provou a esta Camara que era 
geiro, todas as vezes que fal1ecerem ao nosso tão profundo jurisconsulto quão exímio par
paiz origi.naes de merito; teiro; e dei parabens á minha sorte porque, 

4", estabelecer premias para os autores si me achasse presente, ver-me-hia forçado a 
dramaticos dignos de animação e a,pplauso; quebrar o encanto que prendia esta Camara 

5°, instituir um montepio para os artistas e tornava-a pendente dos labios do brilhante 
da companhia e os empregados fixos do the- orador, para implorar-lhe que dirigisse a sua 
atro· luneta para as questões gravíssimas de direi-

50: promover, com o concurso a um tempo to que se.debatiam no momento e não para a 
do governo do município, a erecção de um pessoa do obscuro· deputado parahybano qúe 
theatro especial, no caso de reconhecida .im- não estava em causa. 
possibilidade ele se adaptar ao fim deseJado Sr. presidente, é .um máo véso este,caracte
com manifesta eeonomia para o Estado algum ristico da pobreza de recursos e da ignoran
dos eclificios já existentes. cia ou do olvido ele certos preceitos muito 

Art. z.o Dirigirá o instituto clramatico um comesinhos de educaçã.o social, o discutireii1-
canselho composto ele um clirector e tantos se as pessoas dos oradores de envolta com os 
vogaes quantos o governo julgar necessarios. discursos que proferiram. 

§ Compete a esse conselho promover a rea- Posso, ele cabeça, erguida, formular a cen-
Iisaçã.o das medidas indicadas nos ns. 1 a 5 sura, porque V.Ex. é testemunha de que, nes
clo art. 1°, devendo submetter á approvação ta Camara, jamais fiz uma referencia pessoal 
elo governo o orçamento das clespezas que jul- offensiva a qualquer elos meus illustres colle
gar necessarias. gas.(Apoiados.) Tenho-me visto empenhado em 

Art. 4. 0 Poderá o govemo despender an- questões de caracter meramente individual; 
nualmente com o instituto dramatico e tudo tenho respondido aqui a discursos em que se 
quanto for inclispensavel ao funccionamento ha jogado até com a honta pessoal, e mesmo 
do theatro normal até a quantia de em condições tão clifficeis, em circumstancias 
120:000$000. tão espinhosas, jamais articulei uma palavra 

Art. 4. o Serã.o recolhidos ao Thesouro Na- que pudesse melindrar a susceptibilidade de 
cional e applicados em beneficio da institui- meus adversarios. 
ção creacla pela presente lei quaesquer sal- Acredito agora que, si o nobre deputad,o 
elos resultantes desse funccionamento. pelo Rio ele Janeiro se visse em posição tão 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em con- critica, perderia a .calma que lhe é habitual 
traria. e quebraria a sua luneta no costado elo seu 

Sala das sessãeR, 25 de julho de 1892.- contendor. (Riso.) 
Pedr-o A1nerico de Figueireclo.-Lui::; Murat.- Sr. presidente, eu já sabia por informações 
Lopes T-;·oviio.- Bellarmino JJ1enclonça.-Cas- que o illustre representante fluminense tem 
siano,do 1Vascimento.-Joc(o Lopes.-Fonseca. de ha, muito tempo duas preoccupações na sua 
Hames.-Esp irito 8c~nto.-Andrcl Cava!cnnti., vida : a primeira é viver sob instituições re
-Epitacio Pessoa.- Virgílio Pessoa.-Ray- publicanas; a, segunclft é passar por moço as· 
mundo Bandeira.-.Alminiu Jllvares Affonso.- pirituoso(riso)ee pa.raareaJisa,çã.o desta ultima 
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con~ta-me que S. Ex. r~uba. a sua nobre pro- oífendeu-me gratuitamente. No discurso qn~ 
tissao todo o tempo posszvel para, com muito aqui profet•i, como em todos os que tenho 
trrcbalho, com muito esforço, com muita difll- pt'onunciitdo. jam<1is discuti a pes..'Oa dos oro
culdade,al'ra.njar ditos,a.nedoctas e trocadilhos dores a q_uem responclo; entretanto. o nobre 
que na primeira opportunichtde ou sem oppor- dc~utado, tratandi)-Se de uma. qucstito muito 
tunidade alguma, a proposito ou sem propo- serm, como <t do projecto de amnistia e de 
sito, provocado ou não provocado, impinja ao esta.<lo ue sttio. e vindo responder ao meu dis
proximopaciente.(Ri.lo.) curso, onde não l1avi11 uma só allu~ão pessoal 

Não sei si taes inforrna~.ões &io veroadeiras; ;o S. Ex., procUl'ou expor-me ao ridículo. 
sei. porém, que o discurso do nobre ueputado iez-me allu~ões pelisoacs e occupou-se por 
veiu de algur.ua sorte justificai-as. ~ezes exclusivamente da individualidade lm• 

Venho desta tribuna, St·. presidente, fa~er milde do represent(lnte da Parahybtt. 
um appello aoillustre deputado;mais em atten- E isto, senhores, com q_ue intuito e por que 
ção a S. Ex. do que em atwnç:,ii.o a mim pt•o- mzão '?! 
prio: eéqtle, si alguma vez ainda S. Ex. o SR. SA~It'Aro FERRAZ- Ouvi 0 discur· 
dignar-se descer das regiões elendissimas :!0 do noln·e dermtado e elle referia.-se a v. 
em que paira. o seu espírito suparior para. Ex. em termos muito gentis. Pelo menos não 
dar-me a honra de uma resposta a. algum · 1 te d d tad 
discurso meu. homa que me encl1e de desva.- oun ( ;t par · 0 nobre epu · o P~lo Rio de 
necimento e de J. usto ori!ulllo,porque n.."''.rte de Jattcit·o expressões que pudessem dar Jogar a 
uma das maiores celebridades do secÚÍÕ, não tão gt'ande resentimentr> de V. Ex. 
jâ. em questões medie<ts, mas principa.lmentc O SR. ErtTAClO PE~SOA-Então V. Ex- vc
em questões jurídicas, seja ge11el'OSO llll.l'U. rific;t!'Ú no di.o.curso pu Micudo si tacs expres
com o seu intimo adverffirio, não procure, sOes coincidem com i1S que ouviu proferir. O 
depois de esmagal-o no terreno scientifico,i1S- nobre deputado ocr:upou-se ate dos meus tra
phy:w;:ial-o tambem ao peso de seu inimita.vel ços physionomicos, !ll1 ~ttitude com que me 
espírito e de sua estonteante gaiatice ; por- apresentei na tribuna, dos intuitos que eu 
quanto isto niio só poderà prejudicar a sua tmhu. em vista, etc. 
]leça oratol'ia, com grave damno para. os .1>1us. Sr. ]Jresülente, não ;im. como disse, 
alumnos das aulas de rhetorica e de eloquencitt respondel' ao discurso do nobre deputado, 
e ate de arte poetica. mas ainda poderit (lar vim p elo contrario fàzer 1·eâauw em favor 
ensejo a que os maldizentes, comment:tndo de s. Ex., si e que S. Ex. ainda pre
o ca.~o. digam que não ha cousa mais desen- cisa, de reclames, vim Jno8trur â. Camara a.té 
xabida do que um su.jeito,que não tem graça., onde vae a profundeza, da sua competencia 
querer á força ser engraçado. scientific..'t e a argucia. da sua interpretaç;.1o. 

Estâ. claro que eu não faria semelhante O nobre deputatlú pelo Rio de Janeiro tem 
commenta.r io,não só porque não me reputo um uma maneira muito cllriosa de discutir; ~- Ex. 
maldizente, mas ainda porque estou de pleno attribue aos seus :ul.vel'sarios todas as banali
accordo com o nobre deputado. S. E:x:. está dacles, todos os <lbsurdos que póde imaginar. 
convenciclo de que tem muito S[l.lnas suas para depois ter o prozer de destruil-os e pikYO
graças; eu ponho-lhe a barra. adiante, estou near-se comJ tlm trinrnphador. 
convencido de que S. Ex. é uma salgadeira rsto me t)J.Z Iernbmr um sujeito que conheci 
de graças. em Pernambuco. Cheio de pbilaucia e de am-

Sr. presidente, não venho responcler ao bição, procumva. todos os meios deapparecer, 
discurso do nobre deputado. V. Ex. compre- de fazer ruído em torno de seu nome e,entt-e 
hende quanto isto seria. inopportuno. .... os muitos expedientes de que lançava mão. 

o SR. Jolo DE SIQ"CE~A.-E precisaria tra- costumava pulJlicai' na imprensa da capirol 
zer uma livraria. tremendas accusações anonymas oontra a sua 

pessoa ; tinha, porem, o cuidado e a habili-
0 SR. EPITACIO PEssoA-.·· e demais não dade de formul;tl·as de maneira que no dia 

me sinto com forças para terçar armas, no ter- se"'uinte pudesse, com a sua assignatura,e-~ma
reno scientifico, com summidade de tant.'t gal-as do modo ma.is completo. _ . . . 
competencia. Por esta fórrna, admirava-se mw so a InJ us• 

O SR. SAMPAio FERRAZ-Parece que V. Ex. tiça do ataque como tambem a habilidade da 
estã. exa.grrerando a sua susceptibilidade. def'eza. · . 

" , • E. .. 1 Foi o que fez o nobre de:PL'tado p~lo Rlo de 
. O SR. EPITACIO PE~soA-;V. X. Ja eu 0 Janeiro: attribuiu ámin?ria. absu~·dos que.~lla. 

dtscurso do nobre deputado ·. _ . jilrnais proferiu.paramus tarde vil' destruil-os 
O SR. S~fPAlO FE&RAZ-Amda nao 11, mas com um simples sopro. 

parece que V. Ex. jâ disse de mais.- E' assim, Sr. presidertte, que S. Ex: _accu-
0 SR. EPITACIO PESSOA-POiS peço a V. ::OU a minoria d~ta ca.:&L de ha-ver soliClta.dO, 

Ex. que 0 leii:t e ve1·â. que o nobre deputado no Yoto em separado do parecer sobre o :pro· 
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jecto de amnisti&, a fusão das ca,tro.ras .para monstra.r que, logo que.l!!nlecreta o estado de:. 
O 'Julgamento do Pre&deote da Republica, · l<itlo. a bre-se a compa!i>.n,ia dos tl'ibunaos m!-· 

··Mas para que o nobre deputado inventou lítares. S. Ex. inoorra a.sim em umerroamda· 
isto ~ P a.r& que 1 Para. vir depois, . com ar ou.ls C!".t.S.<O, pois mo,-tra ignorar gue lei 
triumpl1ante, de '""'eta .em punh<> o de lei na marciaJ e <.J IUL oousa. e regtmeri militar e 

.IJião, dizer: «o processo do Presiden te da -Repu- cousa. muito di;·ersa.. 
bli.,.. não pôde aer feito ao mcsmc. · tempo que l>lw> unde o nobre deputado desfecbou o tirO 
se discute o projecto de &mnhtia e estado de de honr,., onde mostl'<>U que too.o• o• ~ubJicia,_ 
sitio; aquelle processo se làz do seguinte modo.l u.s pas&'ldos, presentes e fUturos eeo um~> 
manda-oo uma denuncin. 6. Camara: estA no- sur:ia. de beooio> e que S. Ex. é capaz de des
maia. uma commíssão de nove membros ps.ra lxlnr.n. com um simple> p1parote, toda. ce 
enminal-a , etc. , et.c.,. ; uma novidade que 61 interpretadores dacartaconstitucional ,foineste 

· oonhooid~ por tod~ "' gente no Drazill pedacinho de ouro,que merece ligorar em um 
' Ora ou o nobre deputado nã<> compreheodM quadro na gaierta de a lgum collecciono.dor de 
o voto em eeparsdo, ou então argumeowu de ew·lo3idades. . 
m ó. !6, poJ:'<lua.nto o qu e pedimos foi a reu11111o I A mlnor t.a desta. ca.mara havia dito que o 
da.s camaras, não para o julg;>monto crím i~AJ projeçto n. 22 não podia eer •ubmcttido i. 
d o presidente, mas para approvação ou não =~.to do Presidente da Republica. por i sso 
aprovação do estado de sitio. '! qúe alli se tratam de medidas decretadas por 

Nii.oe só Isto. S. Ex- no~ accusou de ret•rnos esse mag istrado e elle não de,•i:J., como parte 
vin~o ~qui su>tentar ~stincC(ie~ entre cummo- interes>ada. na questão, arvorar-~ ao mesmo 

- ção 1merllo. e commoçao intes:ma. )Ia~ pai'& tempo em j UIZ; ~- Ex. era suspe1to pa-ra dar 
que? Para depois discutir e fat.er pa"'na.r o J. ou negar sanCO',.io ao projeclo. Dis>e en~ o 
.uni verro <10m a sua. erudlçã.o. m oo.trando que nobre depui:ldo pelo R10 do Ja.nciro que nã.o, 
ha perfeita synonymia entre commoção interno. I que a approvaç-ão do estado de ú io indepeo· 
e oommo..,--áo ·intestina. · . dia,, e cel".o, ·da -Bançção presldencie.l, 1lbo 

He. ai!lda u m outro I>Onto. I pelos motivos a.orooen!Mos pela minori,., mas 
O nobre de-putado, no afan thl aLLtibuir toda. sim .por que a âppronção do e3tado de sítio 

a. casta. de absurdos á..míMría tlesi:a. casa.cbe- j é urna attl'ibuiçiio que, pel.& Coostltuiçiio, com
:.gou por vezes a &ft'a.star·se da verdade. . . p~te ao · Congresso pi-ivaü,-amenre. lsto é. 
· E' assim que s. Ex., cvm Wa. a ser!edad~~ com exclus:W do Poder Ex.ecu tivo e do Poder 
e w nviOQáo. di~ que recoohoeernM aqui, Judieíal'io; ora·, isto e muito profundo, Sr.' 
:publ!UL ·e solemnemente, a criminahlade de: pr4!$ídente, e de uma profundeza .tal, que não 

. ·alguns ~:>o I <llit.iCOd. . 'i dei~Jl tomar pe. Quer V. &A:. Yér! Diz o art. 
Isto e_· umaf<\Isidade e iiAAa.fio o nobre depu- 3-t da Constituição (1<):« OOmpeçe priv<ú;oo-

i:a.do a que Justiftque a s:m asserção. me,.te ao ooc.~r~ Nacional : 
Sr. ·pre&deute; eu tlto<e que Vinha fazer 'J •,orçara rece~.ta ·elil:a.ra despez:J.&nnual-

.-tolame em fa.vor do e xi.raordinario public'sta . menta. cte.• 
a. quem oonho a. l tOllra de responder. S. Ex., I Sl a interpreta.:;ão do texto consti~uciooal 
~minando a parte dr> •·oto em separa,:lo r&- é a ·que ll1e deu o nobre deputado; tambem o 
ferente à a_pprovll()lio on •mpéllsã o d~ eotado or 90mcnt0 independe <\e sancção tio Poder 
de sitio. diz qne a tunco:iio do Congres_"' J.it!ti- Exeou ih:o. '(>01':100 o v.ow qs orçament<JS ~ .. 
ta,..,se· .unic:unen ts a appro•·ar o estado de ~1t1o, : uma a;tribntçÕ•) pri·oatiro do U>ngresw. E ~ 
o que quet• dizet·- maJliel-o, ou susp:;nder ~ l c•onv&niente qWJ >:_. Ex., Sr. pra>ident~ tome 
esta.do de sitlo,o que·quer dlze!'-susta!-().Dabl not&à.IStolll\I-'J. nao mt>ndar oo :~.nws 
decorre lo;(.camente ·que é condição illlpre- .que aqui forem voi:a.doo ,;, sa.n~o p~•.siden· 

.- .scindl'vel, p~n~. qne o C<mgresso e1ercite a. sua. ! cio.l ~ porqílanto pó:le aoout~r que o Sr. ma· 
funoçiio, qüe o esta.Q<J de sitio ainda perdure roo.i~l Flor!an? os devolva, fMemlo ver que 
no momento -em que elle se reune. . ~sse. proje::ws independem de sancção. e ci
. 1-.{:u; >i é s,<run, a que ftro reduzido o art . I to.odo no ,;,u ofilo::io o "'rt. 34 da Oarmttntçã<> 
80 d,. Constitui<;ã<i que manda que, ruspenso J e o di80Urso prc-jerído pel" nobt·~ deputad.o -o 
ou não suspêllil) o estado de sitio, o P relliúente , Sr. Erico Coelho na sessão de iAntos de tal 
da.' R.epulilica dê conta dos ;ens actos ao Poder J mei. (Risoi • 

. Legislati.-o, logo que este se reunir Y · Sr.. p~esidente. o. llf')'\ ora.oor ia do illu<t"" 
\'e V. Ex .- que a :J.ntoridode seientifica do I deputado ilumin<llt>e oJierooe vasto campo 

nobre <ler>ut..,do é trio gmnlle. que oheg3, com à3 apreoi~;.,. humuristlcas desse . bom po>o. 
1lin simples jo<,<o de palav:t-ss, a elimina.r u m 1 ~eato e impressbnavHl, como di.>l!! e repei;f,u 
a.rtigo_ da r.arto. con$titucipllll.l. ' s. l!.'x. em e3tylo de folhetim. · ~!as não 

Ainda. unt outro ponto. O nobre deputado J tenho tempo nem J!ltclencia e sobroetudo mo 
ac~ll&>U a minoria de haver cpmmettido ""' tenho g-ei to ncm·hahilidade para faiel-as ; l,>Ol' 
, rro oT"'su, ""taõelecendo diStincção entre es-1 isso vou terminar lembrando ainda um top1co 
ta.do de sitio e lei marcial; e esbolà-se em de- do <liscuroo profer ido por S .. Ex~ O nobre d e·. 
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.;putado acredita que eu sustento duas opiniões 
diversas : uma verdadeira, para doutrinar a 
mocidade academica,depois que fui despachado 
lente cathedratico da Faculdade do Recife, e 
,outra erronea. de que me sirvo para aguen
tar,-m~ (foi a expressão escolhida) na tribuna 
da opposição. 

Sr. presidente, quanto á dualidade de opi
Jliões, nada responderei ao nobre deputado, 
.porque acredito que S. Ex., na occasião em 
que proferiu essas palavras, estava pensando 
em si; quanto ao outro ponto, porém, devo 
,dizer á Camara o seguinte: . . . 

E' exacto que hoje sou o mais obscuro lente 
. da Faculdade do Recife (não apoiados); mas, 
para julgar das minhas habilitações, de
.clino em absoluto da competencia do nobre 
deputado pelo Rio de Janeiro, não pela eir
.:Jumstancia lembrada por S. Ex., no exordio 
de seu 'discurso, isto é, não por suppor ·que 
.S. Ex., tendo~seapresentado aqui carregado 
de livros, seja o que vulgarmente se chama um 
doutor(riso) ; mas porque, para se julgar das 
llabilitações scientificas de outrem, não basta 
saber escanchar no beque as cangalhas do 
.bom senso, talvez avariado. 

Tenho dito. (Muilo bem.) 
Vem á mesa a seguinte 

Declaração 

Declaro que votei .a favor da emenda do 
Sr. Baptista da Motta e outros, elevando o 
numero de alumnos das escolas militares a 
1.200. 

Sala das sessões, 25 de julho de 1892.-De
metrio Ribeiro. 

Vão .a imprimir, para entrar na ordem dos 
:trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 66 A,.--1892 

Regula as providencias a adaptar ao ser decla
r-ado o estado de sitio 

A commíssão de constituição, legislação e 
justiça, a quem foi presente o projecto n. 66 
deste anno, vindo do Senado, regulando as 
providencias a adaptar ao ser declarado o es
tado de sitio, é de parecer. que o mesmo seja 
.submettido á discussão da Camara. 

Sala. das commissões, 25 de julho de 1892. 
--Glicerio. presidente.- Felisbello Freire, 
com restricções.-Julio de Mesquita, com res
tricções.-Casimiro Junior. -Chagas Lobato.
Alcinclo Gtcanabar-a, com restricções.-Fmnça 
Car-valho, com restricções. 

Cmnara V. Ili 

N. 66- 1892 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta :_ 
Art. 1.0 Nos casos de irnminente perigo por 

aggressão estrangeira ou commoção intestina, 
exigindo-o a segurança publica, o Poder 
Executivo, na ausencia do Congresso, poderá 
declarar em estado de sitio a extensão do ter
ritorio que seja necessario e pelo tempo que 
julgar indispensavel, suspendenào-se ahi as 
garantias constitucionaes . 

Nestas garantias com:prehendem-se as im
munidades a que se refere o art. 20 ·da Con
stituição Federal. 

Art. 2. 0 Nas medidas de repressão contra 
as pessoas, o Poder Executivo rest.ringir-se-
ha a impor: · 

1°, a detenção em lagar não destinado aós 
réos de crimes communs ; 

2°; o desterro para outros sítios do territo
rio naCional, não preferindo o paciente reti
rar-se do paiz para lagar a aprazimento do 
mesmo poder. 

Art. 3.0 Na primeira reunião do Congresso, 
subsequente á declaração do estado de sitio, o 
Presidente da Republica relatar-lhe-ha, no 
prazo maximo de oito dias da sua abertura, 
as medidas de excepção que houverem sido 
empregadas, juntando á sua mensagem os 
documentos e informações que ti ver colligido. 

Paragrapho unico. A falta de cumprimento 
deste preceito não impedirá que o Congresso 
delibere e resolva, como é de sua. competencia, 
na fórma da Constituição Federal. 

Art. 4.0 Presentes ao Congresso os do
cumentos e informações, a que se refere o ar
tigo anterior, a Camara dos Deputados inicia
rá, desde logo, o exame. dos actos do Presi
dente da Republica; relativos á declaração do 
estado de sitio, approvando-os ou promoven
do a responsf!,bilidade contra quem de direito, 
si for caso della. 

Art. 5. 0 A suspensão do estado ele sitio pelo 
deéurso do tempo que lhe for fixado no acto 
da sua declaração não acarreta a cessação 
dos e:ffeitos das medidas empregadas, as quaes 
continuam a vigorar em relação ás pessoas 
sobre quem recahirem. 

Art. 6. 0 Só ao Congresso Nacional compete 
tomar conhecimento do acto da declaração do 
estado de sitio, para approval-o ou não e 
homologar as medidas, que se lhe seguirem, 
mantendo ou suspendendo, ou prorogando os 
prazos fixados para á sua duração e perma
nencia dos s,eus e:ffeitos. 

Paragrapho unico. Findo o tempo determi
nado para a detenção ou desterro, os pacientes 
serão immediatamente postos á disposição do 
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juizo competente, afim tl'é serem processados e 
julgados, salvo unicat:r,~ente o caso de amnistia 
· Art . 7.• O Poder Executivo poderá resta
belecer o uso dos passaportes para as pe3soas 
que entrarem ou sahirem do territorio em es
tado de sitio. 

Art. 8." Quando i1 declara~ão de estado {te 
sitio for feita pelo Congresso, as suas condi

. Çôes serão prescriptas pela respectivà reso
lução. 

Esta resolução -será tomada· em urna só dis
cussão de ca.da camara-. 

Art. 9." A suspensão elas garantias consti"
tucionaes, pela declaração elo estado de sitio, é 
da competencia exclusiva dos poderes fecleraes 
(Constituição, art. 34 n . 21 ; art. 48; n, 15, e 
art . 80, § !•). 
. Art. 10. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Senado Federal, em I de julho de 1892:-'-'
Prudente J. Mm·aes Bart·os, vice-presidente. 

' - Juâo Pedro Bet(ort Vieira, !• secretario.
Anconio N icoldo 111'onteiro Bae·na, 2• secretario 
interino. - Francisco Manoel da Cv/t~ha Junior, 
servindo ele 3• secretario . - Domingos Vicente 
Gonçalves de Souza, 4• secretario interino. 

· N . 89'"-1892 

Atúoriw o P ode1· Executivo a c1m'tracta1· com 
os engenheiros Augusto i'anguy e ·Carios 
MülleJ· a construcçao de . il!11 tunnel ligando 
esta _ capital a cidade de Nitheroy _Yem garan
tia de juros ou q'~alquer subv:mçao 

desiste:m destã. garantia, pedindÓ em tróil'à. a 
elévaçãó do tempo. da concessão · a 90 anuo~. 

O tuú:nél, revestido de alvenaria e ar:u:iat}.ão, 
metallica nos pontos hecessarios ,passará a dez 
metros abaixo do nível das aguas, tendo dá
pacidade para linha dúpla üo perclirs.o de 
cinco kilometros e illuminado a Iuz elect-rlicâ. e 
utilisará ina,chinas do systema Léon· Fraiicq 
na exploração . . . · . · · 

Ne.stas condições parece á cqitlmissão pOder
ser feita a concessão requerid·a, torhandô:se · 
clara a reversão desonerada para o. Esta;~ó, 
findo o prazo ; resalvando-se os direitos 
de tei'celrosna parte do art. 2", em q1'le OS, 
peticioilarios escolhem a fortaleza de Gra.:.. 
goatít, propriô nacional, em NiétMroy é a 
Ponta do Calabouço, nesta capital, para !MitOs 
de s;thida e entrada do tunnel , pois qUe pi"e• 
tendem estabelecer exclusivamente estações 
e jardins publico·s nos terrenos ga;nhôs ao 
.mar por ineiO., de atel'l'OS COID O producto (iás 
excavações, feita a exclusão do dii'eito dá P.ré• 
ferertcià pedida no art. 8° . para prolórtgà• 
nientos em :í:óna éüja competencia cabéi'á ao 
estado do Ri:o; e finalmente que no contri.t~to 
firmado com o Poder Exe'cuti v o fique . gariHi:
tida a desobstrucção do carial de na v~âção . 
entre os poços de arejamento e de t>Aigóta
mento com as torres munidas de apparelhos 
«Barbier», que serão estabelecidas por effeito 
do tunnel. · 

Nestes termos a. commissão é de parecer 
que seja submettidô á considera·ção do · Gón
gresso o seguinte projecto de lei : . 

Art . L" Fica o Poder Exeéutivo àuturi:.. 
zado a contractar com os engenheiros Au
gusto Tanguy e Carlos Müller a .constrl:j'cção 

A' commissão de obras públicas e coloni- de uni tunnelligai1'do esta capitalá cidá.!le de 
sação foi presente o requeriiriento dos . enge- Nictheroy, sem garantia de juros õu qualqüér 
nheiros civis Aúgusto Tangtiy e Carlos Müller outra subve'Irção. · 
pétlindo a concessão pàrà abrirem uin túnnel Art. 2.• Os concessioita'rios ou a entpi'eza 
ligando esta capital á cidade de Nictheroy, que se organisar terá isenção de direitos de 
podendo transfer'il-a a terceiros . importação unicatnéhte para os materiaes , 

Os requerentes discutem a prefereitcia que machinismos e utensílios necessarios a con· 
neve merecer o systema que propôein sobre strucção das obrás, quando não houverem si-
quaesquer outros e em lO artigos .estipulam mUares de procl.ucção nacional. · 
às ·condições do contracto que pretendem. Art. 3.• No contracto serão salvaguai'dllo·-

Obr'igam•se a apresentar estudos defini ti vos dos os direitos de terceiros, a competencia do 
no praio de tres mezes,ficando a obra prompta Estado do Rio, garantidas a iesobstrucção· do · 
dentro de cinco annos com capacidade para canal d_g naveg!J.~o e a reversão desonerada 
transportar o mínimo de 50 milhões de passa- para a União; findo o prazo, 
geiros annualmente, el7i víagehs de Cinco erh Art. 4,o Revogam-se as disposições efn eOO~ 
êihco minutos de nian1iã .é de noite e ao preço t · 
tle 20D réis a passagem, rédüzida dé 5ú "/ó rano. · · · 
J?ara os militàres fardàdós, como gera.linente Rio, 25 dejulho de 1892, 4• da Rep'(ibtiM. . . 
e usado na Etiropà . · - Antonio 0Zyntho ,1 ]:lresidehtê.-Josí! A . 1%-

Pedem isénção de direit.ós para os mate:- vi:úqua; telittor, :'"'-Ui'bdrio Márcóndês.=.Att
i'iàes, machinismos e utensilids necessarios á gusfrJ Virlkaes -. '--"-Joaq'l!oi'm Pünambuc;o :=Gtíl'"'· 
construcção e conservaçãô das obras. cia P ir-es . · · 
. r{ o art. 0° p~cliam . gar~l:lti~ de jüró~ - de I Aügrtsto Tanguy e Carlos M;iUler dii:'igibilii 

11,"/o par~ o capital de 2,1.:;>00 ;conto~. e pos~~ peti~ão aó_Coíigressoj{ación?-1 solicitando gá
hormt!nte em novo reqmlr1mento annexo rant1a de JUros por 55_ annos e sobre o capi-
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tal de 21.500 contos de reis para a construc- de Carandahy, .hoje Companhia Progresso 
ção ·de um tunnel entre as cidades do .Rio de Industrial de Carandahy; ( 2' discussão ) 
Janeiro e Nictheroy, mediante o plano e con- Do parecer n. 35, indeferindo a petição da 
·dições que offerecem. companlüa Recife, S. Franc'sc0, Pernambuco 

Posteriormente, porém, dirigiram petição Rait,way, limitecl, sobre isenção do pagamen-
d l d . r l t• d . to da quota que lhe compete para o paga-
ec aran ° prescmc trem c a garan Ia e JU· mento da flscalisação da.s estradas de ferro 

ros pedida, comtanto que·lhes augmentassem 
para 90 annos o prazo da concessão. (discussão unica); 

Do parecer n. 37, de 1892, mandando en-
A commissão de fazenda e industrias en- viar ao Poder Executivo, para attender, na 

tende que,' com a garantia de juros, a petição parte que lhe compete, a petição da S. Paulo 
não deveria ser attendida, por não haver ur- Railwrty Cnnpany (limite.!), deixando ao 
.gencia ·nem. vantagem em sobrecarregar o Poder Legislativo. a fixação do . prazo para a 
Estado desse onus; como entretanto foi reti- ericampação (discussão unica); 
rado o pedido de garantia, entende a commis- Do projecto n. 247 A (do Senado), creando 
são que o pedido é para um melhoramento uma escola de machinistas no estado do Pará 
publico e portanto pertence á commissão de (3" discussão). 
obras publicas interpôr o seu parecer, rrara o Do projecto n. 7 B, creanclo uma alfandega 
que envia á mesa da Camara a p3tição na capital elo estado de S. Paulo e outra em 
junta. -ricl-ilpho Pio. -Leite Oiticéc 1 , relator. Minas, na cidade de Juiz ae Fora, e autorisa a 
...,.,Mursa,-Bez;e,·ril. -A. lvfu,·eim da Silva· sua installação e a abertura do credito para as 

O SR. PRESIDENTE designa para a.manhã, despezas necessarias (l".discus'ão); 
26 do corrente, a seguinte ordem elo dia: Do projecto n. 12 A, determinando os casos 

1• parte (até ás 3 horas.)- Vot1ção elas se-: que reclamam o emprego ela guarda nacional 
.guintes materias: ou milícia cívica da União e aquelles em que 

Do projecto n. 28, reformado o plano g:cral .poderá ser ella utJ lisacla ou mobUisada pelo 
·do orçamento ela Republica e determinando o Presidente da Republica, e autorisa a or;.(ani
·modo·cle organisar as leis da receta e eles-· ação do respectivo serviço, segundo os princi
peza publicas (2" discussão); i pios que ·estabelece, eJrn voto em separado 

Do projecto n. 87, .fixando as clespems elo, (I" discussão). 
Ministerio das Relaç'íes Esteriores para o: Dos pro~eçtos: 
exercício de 1393 (2•discussão) ; : , 

Do projecto n. 33 A, dest3 anuo, autorisanclo: N. 62, concedendo a D. Thereza Florentina 
o governo a despender a quantia ele 250:000$' de Càntalice, irmã. do .capitão de fragata Fran
·com a acquisição de um preclio onde f'unccio-. cisco Flaviano de Canüüice, morto no naufra
.ne·o Tribunal do Jury desta cap;tal (l • discus-[ gio do co maçado So!im7es, uma pensão equi
-são) ; ; valente ao meio soldo daque.lla patente, se-

Do projecto n. 4 A, do senado, de J892, gun o a tabella actual (discussão unica); 
da:ndo direito aos secretarias da C}rte de Ap- N. 60, transferindo para Maria Eu.ridice de 
.pellação e elo Tribunal .Civil e Criminal da[ Araujo Neves a pensão de 21$700 mensaes, 
.capital Federal a ·perceber custas, quando· que percebia stn fa.llecida mãe, -Carolina Leo
trabalharem como escrivães ( 2• discussão); poldina de AraujoNeves (discussão unica ); 

Do projecto n. 54. concedendo a D. Henri- N. 244, do anno passado, elevando a 50$ 
queta Carneiro de Mendonça Faure, viuva do rnensaes a pensão de 7$500,que, independente 
•Dr. Antiocho dos Santos Faure, uma pensão demeiosoldo,percebe D. JosephaMatiosPinho 
mensal de 200$ ( discussão unica); de Castilho (discussão unica)·, · 

Do .projecto n. 7!_, de 1892, isentanclo de N. 253, autorizando o governo ,a mandar 
direitos de importação os materiaes especifl- pagar o meio soldo vencido e por vencer :a 
cados necessari03 para a construcção e insta- D. Maria Joaquina de Albuquerque, viuva 
!ação do Collegio Americano de Taubaté, no do capitão Laurinclo José da Silveira, D. 
estado de S. Paulo e de propriedade d0 J. Rita ele Cassia .Soares, viu va elo capitão João 
L. Kenedy ( la discussão). Antonio Soares, e D. Isabel Ho:ffmann, mãe do 

Do projecto n. 69, de 1.892, autorisando o alferes Henrique Hoffrnann (discussão unica) ; 
governo a concedar a José .Augusto Viei.ra .e N. 61, revertendo a D. Herunclina Maria 
outro a construcção uso e gozo, durante 30 Ferreira .cavnlcanti o meio soldo e pensão 
annos, ele uma estrada de ferro de Sapopem- que percebia sua .mãe D. VirginiaZenandes 
ba á ilha elo Governador1 medeante certos Ferreira, v:iuva-do major .do exercito Pedro 
ih;vores; ( P discussão ) Affonso Ferreira ( discussão unica) ; 

Do projecto n. 41, autorisando o governo N. 67,- concedendo :licença, por um anno, 
a conceüee á Compa,nhia Fabril Industriál e sem vencimentos, (}O Dr. Sebastião Jose 
Constructora os mesmos favores concedidos Spinola ele Athaycle, medico do exercito (clis
á Companhia Inclustrin,l de Cal e Marmores cusEão unica) ; 
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Do pa.recer n. 14;), resolvendo sobre a pe
tição tle Joaquim Alves Ferreira da Gama. e 
sua mulher, reconhecendo a incompetencia 
do Poder Legislativo .,para fazer nomeações 
(discussão unica) ; 

Do pJ~Qjecto n. ~3í, de 1801, relevando a 
prescripção do tempo decorrido desde 14 de 
(lezembl'O tle lSôg a '2.8 de agosto lle 1871 a 
D. Carolina. Luiza de Oliveira Pereira Pinto, 
para o tim ele podet· recelmr o meio-soldo cor
l'espondente àq uelle tempo (discussã.o 1mica) : 

Do pt•ojecto n. 231 , mandando reverter ern 
1\Lvor de D. Cn.rolinn. Angeliro de Andmue 
Vusconcellos :\ p.·ute do m~io solrlo d:~ p.'ltente 
de seu t~\llecttto 11"e <1 tenente-oorone~ JQ;.\.{\\Ü\~ 
.Tosé tle Andr ade Vasconcello~. que ~-ompcti(l. a 
.;;u(l. fa.llecid .. 1. mii.a (dicussão uuica.); 

2• pu.rte (iU[: 3 horns ou anl.c..'i!) - 3• díS<:tiS· 
são elo projecto n. GS, de lSUZ, retlt1zindo 1\. 
um só o~ qua.dt'o:> de officiaes cr·e:ulos pelo re
gulamento de 17 dc j:mciro de 1874 (art. 2:~Z) 
e pelo decreto n. 8 de 21 de noYemhro tle 
1889. com " (lenomill:l.\~0 de Qtwclro t:xt,·mw· 
íiiC!"(t)"iO. 

2• discussão do projecto n. 58 B de 189~ 
(do Seumlo ), altemndo as dLsposições d.a lei 
eleitoral n. 35 de2ú de janeiro de 1892: 

3& díscus~ão do -prqjecto 11. 7G A, deste anno, 
reorganisa.ndo o serviço policial do Districto 
Federal e regnla11do a despeza a fazer-se com 
o mesmo serviço. 

Levanta-se a. sessão ás 5 horas da tn.l' (le. 
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P;·esidenci,~ dos Srs. Bern.(wdit~o de Campos 
e Joao Lopes f (uice-p~·~sidente) 

Ao meio-dia. J}ireOO.e-se ã. ~ha.mada, á. tlUa.l 
respondem os Srs. Bernardino de campos. 
Azeredo, Athayde Junior, Pa.ula. Guimarães, 
Carlos campos, Uchôa. Rodrigues, Indio do 
Brazil., Cantão, Pedl'Q Chermont, Matta Bacal
lar, Augusto Montenegro, Costa Rodrigues, 
Casimira .Junior, Rodrigues Fernades, Hen
rique de Ca.t'va1ha, Anfrisio Fio.lh.o, Nogueit'3o 
Pa.ranaguá, Nelson. Pires Ferreira, Martinho 
Rodrigues, Bezerrll, João Lopes, Frederico 
Borges, Jose Bevilaqua., Gonçalo de Lago$, 
Nascimento. Alminio Alfonso, Amorim Gar
cia, Epitacío Pessoa, Pedro Americo, Couto 
Ca.:rta.xo, Sá. Andrade, Tolentino de Carvalho, 
Gonça.lves Ferreira, José Mariano, Joaquim 
J>ernambuco, Juvencio de Aguiar, André ca.

. vaJcanti, Ra.ymundo Bandeira. Pereira. Lyra. 
João Vieira, EspiritD Santo. Befia.rmino Ca.r · 
neiro,Theophílo do Santos, Oiticica., COrrêa de 

Araujo, Euclides :Malta, Ivo do Prado, Oli~ei
ro. Valladão,Leandro Maciel, Felishello Fr·eirc. 
P aulo Argollo, Tosta, Zama, ;\rthur Rio' 
Garcia Pires, Marcolino Mouril., Seret•in~ 
Vieira, Santo Pereira., ~iiltou, Ft'<tnci."{'' 
Sodre, Dyoni$io Cerqueira, Leodgildo Fil
gueiras, S. Marcos, Sebastião Landnlpha, 
Eol'acio Cost.:t, Novaes }Iello, Fonsec;\ e Sih"a 
Fomecol. Hermes, Urbano M<\rcon<les, Cyt•iUo 
de Lemos. Joaquim Breves, Vir~ilio Pc-~~~0'.1. 
Frml('<t C'lrvalho, tuiz ?durat, Bilptist;t d~ 
:-.totta, A1cinrlo Gu;tna.b..--..ra., Et·i~o Coelho 
Sa.mpa.io Fert•ttz, Lopes Trovão • . Fm•r1uim 
'Vcrncck. Vinhaes. Tltomn.z. Delfino, ~\n l.t oni•l 
Ol\"nt\11:>. Ba<\a.rú. Pacitkn 1\ola .. ••c:n'CnlJ:t.~. r.~
brlel rle Maga.lhã.es, Leonel FilliLl, l'h~ :.'lls 
L<•l.ll~to • • Ja.cob da Pl\bdlo. A lexmulr'll Sv">t:kler. 
Francisco Vei~ta. Fet·1·eira Brn.u(lão, Yinui. 
Dtttl't\ Nic<\CÍO, :\Ianoel Fulgencio, Al'isliolt'$ 
:\faia., Gonçd\·es futmos, Costa. i.\lacha•lo. Do
mingos Porto, Ferreil'<t Pires. Joiln Luiz, 
GliC13l'iO , Ce;;ario 'M.ott<\ , Mo~~(:; Th\ml~. 
Co.rmlh;t.!, Angelo Pinlleil'O, :.\!ursa, .\1-
tredo Ellis, Moreir·a ti<t Sílv;,1,, Julio rle j!es
quita, Brazilio <los Santos, Flcmy Curado, 
Leepolelo de Bulhões, Alves ele Castro, Ul'bano 
Gouv~, Bellarmino de ;.\fendonça, j\lartiano 
de ~Ia.galhli.es, Ferna.ndo Simas, Sollimídt, La
cerda. Coutinho, Pet•eira r1.'1. Costa, Aleioo 
Limo.., Cu.ssiano do N(l.Sci.m.ento e Demetrio Ri· 
be!I·o. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa. partiei· 
pa.da. os Srs . João <le Avellar, Justiniano de 
Serpa, .José A velino.,:Miguel Castro, R.etumln, 
Rosa e Silv-J., A.nnibal Falcão, Meira de Vas
concellos, Pon~ de :Miranda, .Augusto de 
Freitas, Seo.bra, Nilo Peça.nha, Manhães Bar
reto, Viriato de . Medeiros, Jacques Ourique. 
Mayrink, Jesuíno de · Albuquerque, ?.Ia.tht 
Ma.cba.do, La.mo1mier. Alvaro Botelho, Gon
çalves Chaves, Americo Luz, Domingos R<r 
cna, Palleta, Adolpho Gordo, Gaxlos Ga.rc\a, 
Almeida Nogueira, Rubião Junior, Eduardo 
Gonçalves, Lauro .M:uller e Menn11> Barreto. 

Daix<lm de comparecer sem causa partid· 
pada os Srs.João de Siqueira., Luiz de Andr~e. 
Vi!l;L Viçosa, Prisco Paraíso. Alberto Br~ndno, 
Oliveira Pinto, Baptista da 1IotttL, Froes da 
Cruz. Figueiredo, João Pinheiro, Costa SenM, 
Ca.rios da.s Chagas, Ferreir<'l. Rt~.bello, Mon
teiro <la. Silva., Martinllo Prado, Lop.es C1Hwes, 
Domingos de 1Ioraes, P:tulino Carlos, Costa 
Junior, Cincina.to Braga, Caetano de Albu· . 
querque, Victorino M~nteiro, ~uliO ~e C.');o 
tilhos. Borges de Medell'os, -AsslS Ilraztl, Th~ 
mn.z Flores, Homero Bapiista., Rocha OSCtl~ 
e Fernando Abott • 

E' lida e sem debate a.pprovW.a a. acta. ~ 
sessão antecedente. 
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PRIMEIRA PARTE D.\ ORDE~{ DO DIA ~ ri::ts niio csLi csinbclecid<t ll<U'<\ <15 clciç•ies es-
1 t<<dml~, ap~nas e;:tá p;tm us elciç~'ies letle-

0 SR . PRESTDEC\TE- ~~O b~rcndo nu met'O l l':lCS. 
11;1.!~ se vot.'\r 3S ma~Cl'Ji\S mthell.l.b." na l> 1 ~fas dit-:>c o C<l.~O. tlízía o ot~tdor, que. umo. 
parte d;.\ ordem do dt<'., deYemos pas..-.~t' a. 1 rn~:t <:lt,itoml ~leii;t, não e~tamlo de accol'<lo 

1 cot~\ '' resoltwão em contt~w\o tlr, . n~~. ioria do 
SEGU:'\DJI. PARTF. DA ORDF..:If DO D!A ; ele! tomo lo. p~tlc obstar <t t·epl'e_scnt~U.~ t0 ..lesse 

.
1 

t~lcttor~tdo, _11~0 co. r~lJ<~r.·ec~u<lo a h<Jt"~ ma..rc.'\da 
, . , ,.. . .• • . ~ . .. p<ll'i~ a cle1r:ao. ( 1• t( ,·:o.~ .),•;, t(CJII!r,ldo., :;Jicr-

Entra em 3 dJ~cu~.to , quc_e ::_em o.Ll•.t l~ en- ·r/),;,1;,:,;; I) ,,,.ado;·.) E..;;ta. :tpenas. cnurnc1·:t.ndo 
cerrada, fican(to :ultada. a, \'Otat;.~u_. ( o -pt\•J•'Ct<l \ 0::; i-::t;;a." quo podem t}:u· origem ;L JL'õl wles 
n. (;$. dn 1 ~2, redu;!lrldo a um s" ''" IJII•1•lm.<j IH\ tel !•leitnt·al. qno t.t'l!lOs •h•Y<~ mo;; Pl'OcUJ•:w 
tlC otficiaes Cl'eado~ pdo r\~;!.'lil:il\lo~ l! to o]v 17: r:l)t' t·i..r\1•. {'1';·~;~· 1 1 ,.._,~ ·r io':ll.< o;>a ,·1•:.<.} H a :üntl::~, 
tlc .Jn.nl'iro de 18í4 ( :wr .. :!:12) c po\\O tlo...:l'Ct-" 1,., " ' ;<.' o i:• ~ Ítlo'Or:tp:t tíloílida-lcs. E o.:h:t lllal'iL a 
n. S tio 21 dll nnn~ml:t·n dt! l~-~\1. o'ullt . :o. d:'- · a.tr.•·no;;io) oln,.; ~l !liS o •oll• •h(:l~ ]'I:U':t o ca,;o que 
\lOmitmt:i'ío M: •< Qu:ut~o ~~~(,\'l\.111~1\W \'al'lu ~· ' :up1 i <t' •l•·u 11:1 dia>' ciu l'da•::it> a UH! e:m-

K ;u munct:\ola. a ·•'. J J:>t:ll.,'a O du pro~J l!l.'! " : oliola.ôo) ut:wíll>;-;r :unmJI.\• Í11l(>'t 111 t~'-tín:l. lU~ 
n_. :,s .n: de 11-'!>2 .( <I• • ::'<' rratlu J. :·:~1 · ·~-:1 11_•,' •: : •~ i IJ 111.' no~ \.t•l'lnu:: 1\!:<U·h:tu~ tla. lt•\ n~•) o era , .• 
t\! ~)ltl~li,1 K!:'\ da l<.:L eit.'tll.lt'itl n. " '' o,<: ~1 • d~ I t '•t " I' "'"1'1'1' \l·,.-1-'[·t,; '1 t' •Jtl l't\"l d"do[Íll 
·, . ·o de l S!J'> · ·' ·' • · " '· · ' ·' • - " v• • " • · 
J.li1Cil • - · 1 :t~H:l ··~··lu,;!\1 1 . 

o SJ:O . • :ro,.é 1\:larinno 1lii': IJ1"' ,-, ;;;, .. \ !) Si: . .. ln< t:: ~1~\t:l.\X" l'í:'Spontle. qw.: ·l~d\1iu; 
m:ulo.adeant.t.nc.lo·:>c IH~ : tp t·c~cula•.;:'lr o ,b:tqH· ... ; lll:t: \"'l' tn<ltll);a~. c ,1! 111 llltlt;~~·~:'·. ol• ~ tw:om
jcclo. te v~ em ,·ís-ta. pt't;cuclu;r :tl;!11111:t~ •!:~s J;t. : l'<ttlbahola•!t:. il ll~1 tlcY<.: sct• l~<J~~ll\ a: 
cun::LS ex1stentes 11<1. lct cll'tlm':ol rpw I• H lta 1 Enu·r.r.nnr_,_, I! ~"" tl\~,:m:t k t ttno tm h:\ pre 
poHco conleccio\mtht pel;~. C:tm:u·n. , : Yi:<r." a I•YllnthL!:<U csr.:llrdt•cc•Hlo :t. ín<,•m p:tti-

Ta los q uanlos teem {)$tlllla~~ · :t lei ~ll·t.rt)- j loíli<l:~<lc p:ty:t _o con~::-c~.ion:u·io •lu f:n·ot·e::: do 
rol, todos quo.nto~ ''· tec:m , ,,b n:t p1 :1~1 c:.\. 1 ;:,_,,·t~t·nú. tn(;oml,:tt.d.nht\:ulc que I em. pel•> 

· são <1.ccorues em t·econheC(!t' qne ha mtltro a. i me no;:. J.;tnl~t l'l\J.:to) •lc ~~·t· ~.:o mo aqm· ll:\ a que 
corrigir nes<a Ieí. e -p:n-eci:>·lhe. porr:l!ltll. o.ne i <!>'t~q ~uj<:it.o,; o~ (U\'\!<:to;·cs d~C\1\1'1'\!'t.\\,;. cl\\e 
se llOCleri::t. t\pl'O\·eitnr es~• O<:Casíão t't:l ([IH~ :;c l.:;•.tZclll1 dtJ tac" 1i-1,·or e,:, 
vu.e "otar um:J. nov;-. let elettOl':tl para apre· \ Xií.o tinha 1\le~nw ~~r.-\lJelcdJn ,:.i r. incompa· 
sent.w um tra.lxtlho completo_. c::on:tgll-t. ~~m 1 tiÚlhlndu ~e dusa. no ·actl) t.ln. cki•:~•> •. üc 5vr te 
todos os pontos em qn~ p·Jd\l "nnpedt~- '~com-.~ que c. ~amÚ•Jato. ainth.t pm~t J;tzet· '\":.der· os 
pletv. llberdcl.de da munlfest:.lr;,1o popn .. u · lJel.> seus uirdtos, c•u O.llte>. p:tra de~Yiar " csp"da.. 
nrn:t. .. .. . \ I(Ht> c~t:.IY<t st:S!)('Jl&\ ;;oJm, SI I •~ caiJt.'(:a, renun-

No estudo que tem te1to ~~ P.r:,n:C!\ . ~le;:t-a l ti(m es""s i\l.VOres... ma;; Yiu-se que ::~. 
lei, nos estudos em que elht .1!" lo~ appl~.~atla. 'i 1:am_:ll'<\. muitu loglc:unentc , untit1l p:'l.trioti
com n. sm~ :r>eq~en(l.compcten,cl~~ (t!<:o ('_J'~'w10'' ~arnentl!, mas, em tot\o o t(l.._"ú, inlei·pre~a.n<.lo 
rWlr.ll~ce e po(\c as..<(>.b'\ll'l.\1: ~\ C•m~,lr,\ ~~e :l Lei. tleb::ou tlc n .'<'Oil!lccei' e,;.<;e c-,mdtúato, 
esta let presta-se a. gratl<les nlmso.~ . as mmo- com ~' g1·a.w. dr·cmnsta.nchJ. de iillllllin.t· dispo
r es fr<mdes. _ 

1 
. 

1 
. sic·ão lt~!!':\1 c1u m<lteri:\ tle incomp;tti hili<lade. 

Bem sabe que nu o ll<l. e1 n eu 1\llll<l . e { .( , '·•rios · 
muito menos cleitm~,\1, que niio :>c lll'e;;te i\ l ' 1' ,... .J 
frt\\\des; mas (\esde \lUe se -poss:\ })l'e ">Cri~~ i.::.l S~·· · D<:l'í:'l'.\.L>O- Em_todo o (·a~, Pl;>,~e
todas a;; I1ypotl1ese;; em que :1. !-t<mlle se IJO.%<~ 1 rle~1, de .tccordo com o pen,amenr.o tlo 1<:\_,ts-
.dar, :Presta-se um grande se\nt;o. . l taaur. , . 

Poderia ala.rg-n.r-se em ~m~1dencta~ sol~r~ I o St'. Jos" JLlruA:o;o7 sem d<rnd:'!.. e o 
o ponto; mas não quer preJllditl<lr :ts 1~zoes i orador \'Otou ne;;:>e ~ntido. ?-Ias nem por 
ui) requerimento que '~ a.presenwr "C'l.- \ i;:;so Il''•o.le deix:w ele reconhecer que s~ u.m
mara.. I vtion :~ dispo,ir;ão d<l. lei. E, em m:1term de 

Podia, referindo-se :i. formaçi'lo . dn$ n~es1s l mcomp:l.tibililht Ll~, :J. Cmno.m deve i'urtar-~e 
eleitoraes. pro'tar qu~ a lei em ngor. l~<\ e~~ . ,, ei'ia;; i~1terpr~~'\(•üe~ que podem llar logar :1. 
sejo :a. que mesas elettoraes Q.lJe ~ol.bM.l R I : --.lm:o;; tnqmt!lfica,·els. 
unanimes, porque as ca~nar3S m\lll!CIIJ ~Ics, qu~ i Aintl:t u. respeito de incompatilJilidad€,<~. lei 
teem ~e elegel:as !~em sent]ll"e teem :t reple !que n esta.belecet~ pam tod•>s_os ~1rentes con
sentaçao da. mmor Ut .. · · 1 :><J.n!!'uineos c af!ms tlo Prestdente da. Repu-

UM SE . DEPUTADO-Isso e caso tle exce· jblica, nao est.'lbelec:eu o. Jne$m:.t dísposiçilo re-
pção. · ) lati'>'ilmente a~ pn;re~1t~ d~ g~"e!nadores 

o SR José MA.RIAl\'O di7.queniío é~aw de ex- Idos estados. Ql;lC ~ao ta_? mco_mpatlvels como 
cepção; desde que a re:prescnt:açilo .d!).S miilo- aquelles. (ApoHldos e 11ew C!Jmados. ). 
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Ora.. e.-;tudando a. ma teria, e com os poucos 
conJ,ecimentos que tem do asmmpto, formu
lou a.lgnma.s .e!?endasque.,s~undo lhe parece, 
pod.et·,,o corngu· certos 'l'lClOS da lei. 

Ma.s pre1e1·iria q\le a illustre commis<:ão 
de conscituiç:üo e jmtiç:a, estudando o pro
jecto em todos os seus pontos , apresentasse 
u.m k,I~Jal~to ~ue serviss:e de bttS~ }Jara a 3" 
drscus:;ao,J nd;ca.:;do no ~eu pare(:er :\S emen
das que deYe$sem ser adoptadas. 

O SR.. ZA~fA- Por que Y. JZ. não apt-e
senta a.s sua.s emendas? · 
· O SR . . Jos}; ).f:\nr.-~o.-.<1 não se fur tnt·ú a apt-e
sen:.tu·t•s;;;Js emendas, mas pt•et:•ril·in. :t}lreren
Uil·as pemntc u <:ommi::siio. Cr!Cnp1·omer.te-se 
mesmo a :tpresental-v.s it. honm:!n conuni;;siio. 

O Sr:. ZA:IIA - TamlJem póde sw e ne.'-te 
pomo V. Ex. pôde contat• <:om '" minht\ frac..'\ 
coltt\hotaç-iio e apoio. 
. O .Stt .. JosE MAlU;\..i'\o diz que. :1s<im, c seu 
mtulto :Lpresent;:,r a mesa. um requPr i m<.>nto 
pedindo que o projecm \'Ol te á commis.'ião de 
??ns.tituiç-ão c justi<;.J., afim de que esta, como 
,ll\ dJ:>Sc, apresente p~u·ecet· indicando a:: emen
da$ que h1lga1' neces5a.ria~. systemnti~1.ndo-as. 
e so:,rettl(lo tomando por base do ~eu tral.la~ 

- lho tod;t a lei el.~itoral. . 

fraudes ~razidas das urnas não Yão Jll'f>CUNr 
o r~med10 nas l'eYoluçoões. (.~IJoíarlo~ . ) 
, \ · ae mandar o »eu l'equel'imcnt!l á mf!:ll. 

e.~perando que a Camara, que crê estat· iUSJii· 
rada. como o oradl)r no$ mesmos sentimcnt~ 
p~r tsso que não tem ontro pem,~mento si~ 
~~l~o concot'l'er pa;-a estabelecer-se nesl.e .-e11. 
ttdo. a m elhor let que to!' possíYel, nií") dci
x:u·a de sutrrn.g.\t' e,;;se req Herimento. que 
vae _ter a h?nra de sn bmetter á sua. oonsifle
I':l\:aO. (Jlu:to úe,i, i>Htito b.Jm. ) 

. Ycem h mesa .. il lido. apoiado!' pos~' <:on
.JUCt;mlentc em d1~u:>&í.o o seguinte 

Rc-Q1l e.it'C\. (]!\0. ,.Glk n pl'O.iecl<• ;\ commi~~~ 
de COllStitUIÇUO, ht;·i::;Jaúva e <.li.' jll~ti<;-<l.l~trn 
rcrel·o, com as rmenda~ ;tpt't'SP.ntatht~. n~o 
ficando encerrada :L tli::JCussão «nt<.-;: d e vol;uln 
o pr~ente requerimento· 

S.1Jn, dt\S sessões, 26 t!e julho ue 1 80~.
- JosJ Jia·rümo. 

o. Sr. 1'-:!anricl Fu.IgetJ.Cio- Sr. 
pre~1dente, nao mo opponho no r t l[ uet·imen>o 
apresent<\do p~lo meu illustrc colle:.r:~ ))(}J' 
?ernam bUCO.. J?Ol'qtt~ S~l'{l melhor (} ue O pro· 
.Jecto Yolte a commJSS<IO afim d e que cslii 
apresente um t rablllho mais perfeito em rehl
~ful ã.s muita,; coneeç;õ~s que tle•eml)s lnzer 
nil. lei da ret' rma eleitor<tl ; entret<mto. oomo 
é po~sivel que este requet·imento n:io :>t>ja 
appl'O\"t\do. aproveito o en~ejo p..·wa ma.uda r â 
mes.:'\ duas emeadas: a prímeil'a ampliativn 
ao ar t. . 2" do projecto e a segunda supprcs· 
siva do m·t. 3·•. 

Peh nossa lei eleitoral, Sr. rn•esidente, não 
póde ser alistado eleitor cidadiío algum. ~em 

O Sn.. lvbr..Tox -~Ias ~i o requerimento não que 0 requeira, com a firma leg-almente rc-
for approv,\do,a discus..'ilo fica em todo o caso cont1ecidn., e .i\mtando documento que 1Jro'l'e 

O Srt. M rLTOX- E si não houver numE;>ro ~ 
O SR . . rosf: l!ARrAxodiz qne. si não hou\·er 

numero par:\ "Ota.r e,si nin~uem pedir a pn.la
na. a discnssiio ser-d. uecla1-.ida encerrada .. )Ias 
o 11olm.: deput<do sabe que, pelos precedentes 
e~tnbel :>!·idos, estes requerimentoo teem etreito 
Sllspensi~·o; e a...<:Sim. logo que ln~:ja. numero e 
o req~1crrm!m_to for a pp1'01•ado, o I)l'(~jecto ,-ol
tnr<~ a commtssão, ficando a discussiio s us
pensa.. 

encerrada. idade maior de 21 <lnnos. 
O Sn .. JosE 1[miA.'\O- Sem du~id:J., mas Seri:L muito con>eniente que o noss:o pàiz 

o~ ;.-I.Cl-ed it:w que o seu requerimento mere- estivesse por tal fôrma adia.nt.'ldo que todos 
· cera a :~pprova~o da. casa. ~ão se traia de comprehendessemos a gra.nde importa.ncia. do 
·uma quest<i~ pol}ti~, é 1le suppor qne todos direito do YOio, . e procm~l.SSemo; o:; meios de 
teeru o max1mo mteresse em 1l1.Zer um traba- exercel-o ; mas, e doloroso contesstr que, si 

.lbo omelhor possinl, pl'incip,tlmente atten- depemler o alistamento dos cidrtdãús unica-
:dendo a.. que, no regimen actual, o proprio menb de :;eu requerimento. e certo que em 
Chefe d<' n :tçâQ é investido desse alto car!!O ffiUÍk'l.S localidades nenhum CidadãO serit ali>· 

·.;por meio do processo eleitoral. (.4pfJú.ulfJs. ) - tado eleitor. 
O SR. ARTRUR Rios- Em todo m.so, seria o SR . . JoAo Lmz-Apoiado . 

. b<Jm V. Ex. apresentar as emendas. o SR. MasoEL FuwExc1o-Parta.nto. mando 
~.. O SR. JOSÉ. MAltL\.1'\0 diz que antigamente o ú. mesa uma. emend<1 no sentido de poderem 
-::ehefe doEstado,ochefedoPoder Execiltivo era as commissões promoYer o alist.'\mento. por 
~~~·:poder permanente, era. o que eqtülibra• a. conhecimento pr.,prio, dos cidadãos que noto· 
~.~e_.;·j· CJ8Q de. todos os outroil poderes ; mas a.gom !1 riamente ti>erem as qualidades de eleitor. 
~;;proprio funceionario e electivo e por is..."' E' p<>Ssi>el que esta emenda t enha alguma 
~"!:~eci.só - que .a eleição seja uma. verdade, impugnação, dizendo-se qui?. ella póde ~~r 
~~~;:~~: :~s:ta.rde os d:esilludidos pela:> abusos; mas esses abu-sos podem ser cohib1dos 
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~~:~ recursos que .. :.:. llle$11Kt lei facutr;;t no:> · multu:s elcitm•e_;: a~;.ig-nam wm g-r:llldcs ditll
~ll~Umentos eleitora,~. C:~J ! rl:J.de;: o,; ><'tls nome;:. ('Omo 1: qu e: , ·a.me:o 

Sr. presidente, estas ~mmis:.::t-cs süo nomea· chtncu\i.o.r· ninch_ ma i~ o Jli'OCe:<,;o. exigindo 
d<\S pelas cam:trn~ mnmc1pacs e pd0s seus sup- q tw a lem d:t :1,~If!'M.rura que o eleitor· t~lll de 
plcn«:s. nellt~ est:·to Pept·e~entadt1S :.\. lll<\iorh\ ln.nç~1.r no Ih·ro proprj,·, ain1b tc·nha. de :1:<sig
e :~ mmOl'l\1· ~. :Selldo compost<t, ~omo na.tnml- 1 l1 <\l' em nm p:.1.pel ~ep:u·:1.rl r•. flue tcr(t tk ~et· 
m_ente c de C~pcl'ar-se , do.-;_ pt·in.cip:li~S vi(L:\,lii.os/Cili'Í;ldO :i. CO!llmis~!l) •:r;J·if\en. dm·.:l dr• pC1de
ti11S lOC<\Iidad0s, ellas ter:ío o Jlem:>.:::wio t':Tt i· l'(';; ~ 
d~tdo de ali:tw _o~ etd:tdáo:; qn_e tiverem noto- Compt·últanrl<' v. Ex. quo i~;>o T.t':\z ; 1m H'fl.· 
nuucntc a:; fJ U,llld:ule~ ole dmtm·. ·h~ lho ;•ll•ll'tt\1". e lla minl1a opiniíio H'l ll ntn-

Dc::>kt mau:•iJ':J .. t·t·mon'l'·sc-lw. :t ü iffi(:lll<l:t- l; t;Will aJ;;mJw. 
de ;\l:solut~\ (!ll<' >'C Cl't'lt peJo pl'(lji'CÜI de :IJi,:.- [):z O 11<'•lrt~' ileltl!Üli]O que )lC\1'" f.S.<::l fih·ma. 
t;H' qual<t\lo~r- cid:Hl:ío :::em l'cqurt·imenr.n. " 1'\'Ít:'t->"C m:ti; :-. n~tu•IP. )f:ls n:i.-. ha. r:t!. Sr . 
a tl;!llleut;n·· :<c-lm tl:' :t.l i><lalll!'HiJIS ll:l>' lok::tl i- JWc::<id..-n l.l' . .-·\ J ,~i clci1•'f'~l. 1nanolal11!o qur• r.;. 
.J:tdes. <• lf•Jô •l('(':< :1:'' 1~11<'111 t11\ ]1\T•lJ>!"llJ)I'I•·•. i:t\Tflll(kl· 

~11-I.("!:JI I il. !~'l'L'l.H fll , lf lll'. t l:t illln -:<p its • "ll~ - 1 <o• ol< •p• o::< T••rtll." d<• m!~''IT:< ll\l'lll ll : a"<Í;rll:liio 
l\ll:'$tll':' :l !a,·ui.I:II.IP ·!~· :\h :<t<l.l' 1•11' <.:tlltht••·J· , ]t<•l:t llll'" :' ••h•1tnnl l. p c· ;..•:n,.nt.::o lo;) .,;ranv· 
llll!lltO pl'ttj)l'Ío <~>a:< t!Í<I:d:i1<<. aiind••\',•h:t \' <'1' ' 1 ~1 1':1. 1'\"it:ll'·"•' a . h~Hto!f• c• 11:""' i · :1 '•'i!ll ll<la 
~~·ceio~ •IC al•u:<n.~. ) M:•I·rp Jc• ' '""'':'"' ''·• IHIJi i:''i.-~·,d "~' Í!::II :tl.n l::' l:u!o;a•l:: ••m 1~' po•l "")'11 '~'"" G\1\' 
!;f)l';i.o TC)ll'l':'l~ll1•ula~. <:11111" j :'t oli>:;:,• . u:1, 1 ~~· :L I "''1 11 l o•;:ah~~t' m:11~ :>. Pl<·i<::in. p<•l'l]ll<' Y. Ex. 
111<\iOrin C\<010 11- lllÍ il lll'Í:I . e Pila~ 1.1'1':.,1, "" :"1"1'1 ~ : 1.!•1 ' •)ll• ·.>'i :1s nw~as o•leitwa•·~ qui~.l'l'< 'lll "Jm· 
cmnpo~f:ts <IC d<l :1d:in~ ({11<: ICI~itr Í l lkt~·~Sc· 1 '111 / lllt•li.r~r ft•:111d o-,. , lllh l 1!:1. llli' Í• '>' oh•. <'\' ÍI:t l' , 

pt'OCt.'<ICI' n. U ITI alisl<llllc~ntn I'C_:.(UI:LI" 11 ~lt . Jn.i•l ).n~- :ç1;,. J1a oi11 \'i t!a. 
,\10m 1\i;:;M . •l;1, tll·ci~:in <ie,sa::; :"nnni ~~ill'~ 

Ji:t rectn·soo 11a lei eleito•·:• I." rtm ,_.o!Jil ,i r :"t. 11.< 
::huSu:;; que pOl'\'CIItllt'a Ctl~~ ~"nliiWtltl. l i l. 

·t ontra. emenda rcfN-c-sc :w a.!'t. ::". o rru:'l 
r,,i_ 1'e!ligillo de nc:<:m·~lo cntn um:t cnwnrln. 
tlpl·t~~cntada. pel o <r:en i llu~wu enll•'i!:t. •lt· rlc
pllta~-:~o. ,_, St>. Cos!Al. M:tchado. ri'" sc;;ui nt~' 
Jôrma. (!é): 

() ~1 :. ~L\:-.'<11·: 1. Fl"l .o iFWiC-.-\ lll<'~ô-1 IPI" Jhl· 
si fio •:t. a. assi~ l!:t l.l! l':J ll o_l l'il•il<!l' nn I Í\T1• 1'111 qll"
<11 •\'t~ ;I~Si~'li:Jl'. tln mesmn m.olo1 l'''"lc_• lhl>ítk-ar 
:1 1\~.<Í;.."IW tlll'a ;1 q 111• o ""'''''' dt~p!l1.ar!. t~t~ J'<'lÍ'l'e. 
l't•r i<W1H. e~1;1 o•HlPIId:~ n:iol l'l"ila a. fb tak r, rlif· 
fh•l.l!l::t t'Xl-l':tol·o]Íllat•i:ti\MJI(I. l.•1l'lll\lltlt1 'JUI\SÍ. 
ÍfllJ><.'·'l'i'l't~l n ]lt'<K'C~•cl eldlnr:t I. I'.Jl' C'>~a l".:t7..<io 
111:\ fld t'o Ulll:t Clll\'llr]a sl1]1Jll'Í111itlclo O <ll't. ;~• . 

:-t·. J'!l.'t!Silh'll tc. nãn g:o>~> •I;• di&:tH.it' quest:i.n 
alg-lllli:L lll'SI.n <::t~:l llo.ll"fll\1\ C!l~t.\HIIIl <\ei ~Gl.l' :tOS 
lll:lii:< t.:~< lll[ll't<· ni,c;:, rt·s.•!rewln-:t:> •lt•pois c-om 1) 

meu voto. 

« Na.~ cleic;iies l'edemcs. ltli:m (la.s a.<sir;na
tnrM do:: rleitores no livrn prn}lrio, n...'lSi~na· 
rii~> t:.tml>cm. C' lll pa.pel &cpar:u1o, o;; seu;; nn
mes, com :\her t.tmL e enccn·amenio <los mem
bros dtt mtos:l ; sencb esse l)!tpel, com n...o; actns 
•la. inst..'lllaçfi.o tln mes..1. e eleição. remettirlo it 
C:\marn -veri fica(lor::l.!l:'l. respecti-va clciç:;i,o. » o s1~. ) [A;xo m , FtJV'E~~• •J--:\[;ts. vi-me for-

Ora., Sr . presidente. est.'l. emen(la do nobm ~~llo t• t.omttl' IH\ie ;1. p;l l:tvr:\ robt't'. e:-k.:pr~
dcpntado vem trazer grande3 emlt<U<l('OS ao ic,·t.o, porq~Je V._ Ex. ~:•be que 11111 dos ihret-
processo eleitor<lL "tos ma1~ 1mport;n~te::: •lu cidntl~o ~ o. dii'P~to 

~ - . . . . de vor.o, c I!."SC tltrmto du mmto~ Cl(hdaos 
O ::ilt. JoAo LUJ7.-Que.Ja e m1.uto moroso. ~1,-1. sa.criflc:tdo peln. íôit1n:1. llOl' que esc;.i. e:S~-
0 SR. 2\!.~:-->0Br. F"{;'T.GE:->cro- V. Ex. s.tbe. SI·. ( !,c lcdtlo n:1.lci e leiLorfki o ;l.list.t mcnto dos clel

-presiuente, que, peh nossa lei, os éteitorcs. it. torc~. 
propor~ã9 que -:ão dep~itando seus vot.os.nns Conced:unos i1s commis::::iíes qu[l.lifical.loms a. 
urnas_, V<lO ass!gnando seu~ nomes em h vro importante attritmiç:i.o de colll'erir por si 
:proprto; este lJno t~m "termo de ~enccr·ro- rtHJSmo 0 dir-eito de voto .~os cilladií.os aptos 
mento9~,pela_ nossa le1, em cada sl':cçu.o podem notorin.mente pn.t·a. excrcel-u, c estou certo d& 
'I'Otar ;QQ elettores. j qw~ clle& compa.t·er:eriio -paro. th~r seu voto ; 

Ora., comprehende V. Ex. que. p;1.ra. 'I"Ota.- ma.~. si o> obrig-nrem :1 vil· á freguer:i:t te~do 
rem em uma secçii.o 2-'iO eleitor-es, cada um J de tr~nspor muiw.s veze~ gmudcs dlstancws, 
dos qu·.es assignan<to ~eu nome no !in-o :pro- l luctando com difficulda.des, Q<'l.ra requerer .o 
prio, já demanda um tempo . enorme e quasi :<li~ttmento com o reconllec•mento de sua. 
semprê essas eleiç-ões atrave&aln toda a noute. firmn., ob~endo _documentos J)Jra provar .a. 
e ~rmi~~ ~o di:l. immedi:l.to. . I i~nde, _ mtntos nao se pre;>tarao a este tra.· 

81 ass1m e, Sl com o processo moroso esra· balb.o. - . 
elecido pela. lei temos de luctar com di.fficul- [ E' este um ihcto sabido pelos nohr cs depu

bades nas loca.lidaC.es, porque v. ~-sabe que tados que mora.rn nos sel'tões do estado onde 
d 
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felizmente não püdem bem comprellende1· a'! . Vem ó. mesa, e .lida. _ alJOiada ~ entra. con. 
importa,n<:ia. do direito do Yoto. . JUnctamente em ÜlSCUS&IO '' segmnte : 

Portanto, o que quere?lo> ê que se~~ ás~ . , . . .. .- • 
comntis;;õe:: alistactoras a 1aculdade de alistar Euu:,ul~ ao pro1ecto n . v 8 B 
por conhecimento proprio os cidadãos que no· 
toriamente tiverem a. ctua.lido.de de eleitor. 

Posso dizer aos meus illustres collegas que 
na lei eleitoral votada. no estado de Minas 
Geraes, urna, ch\s 1Jo:JS leis :1 l'es:peito lle elei
ções, a disposi~<io consignada na minlla 
emenda 1~'\ existe. 

Ao a.rt. 2• 

Accrescente-se-podendo as commissões alis
tar por conhecimento proprio os cidadiios que 
notoríamente tiverem a..<> quo-lidü.des do el(!itOt·. 

Slwprima-se o art. 3•. 
Snla das sessões. 2Q de julho de l8SZ.-Jfa-

noel· Fulgcnciu. .. · 
No meu e-.-tado para as eleiç:ües estaclua.es 

as commissões alistadol'as teen1 a facul<l:W.e 
de qualificai' .por conhecimento proprio 
os cidadãos que notoriamente tenham <\5 qua· 0 Sr. Costa. l\lach.ado-St·. pre-
Iidades exigidas 11at'1l- set' eleitor· sidente. c:tusou-me cstmnher41. a impng-n:t<:ãQ 

E comprel!endtl V· Ex. o. :tnomali;.t que S'! 1Ht.1. pelo me\l illustt~ulo collc),.'Ol, po1· )tina.; 
vae (\o.r . Gemes quanto tt emenda CJ. Ll e ttp t·escutt:i c ~u~ 

Alli, l'Cllito, IJ..tta, ~ .. s elei\·•ie;; esta.do::te> ns jit loi appt•o1·ada r>or esta cam:.~m. 
commissüe:> alistadoras podem IJ.Ualificar os Respeíl.tntto as stl:l~ bo~ inwnçüe:~. Sr. lll>c
eleitores por conhecimento pt-oprio: entre· ;;itlc>nte. nilo po.~:;o ('Otl('Ot'lhtr com tt :t rl{llllwn
tanto, par-,\ as eleições fcderae:;. e~S.'I..'> com· taçii.o ;tpl'c:>eut:ula pelo men i llu~tt·• • t't!ll•·;;õl . 
missi;es não teem a, · mesmtt attril>ni•;iío ! s. Ex. nito appt•onhendeu o llm qtw t t\·e ··m 

Portanto. Sr. lJr()sidente, Yi>to como lilzcm Yi5t:1 ap1·c;;entamlo es:i:t emcmh. ~· n.<$ !111 é<111,. 
a bom-a de me ou,·ir c:~m attent;:lo O:S lllus· impu""nou·;.\ no ~mtido de 1il7.Ct' com quG l.,;ta 
trndos collegus pela. Bahia. e JlOr Pernmnhueo, camar~ n. supprimisse em :Ja nJtnç.:"io. 
provectos nesta m.tterin. tte cleic;õe>. pe· s. E~. nos cli~~~ que l\ emenda trtl:~i ;t um 
ço·lhe:; que me MlXiliem na pas"-1.gern d~~ta ""rttnde nugmento de trt~lJnlhos no Jlrocc,<O 
medida. que considero de grande '·ant;tgem. eleitoral, e tlg urOtl a. hnXltltesé lle Ulll:l. cl~i· 

A emen da i! a seguinte : çf\o em que ,·0 tassem :!50 e leitores. tc11clo de 
Accre.scente-se depois do art . 2.~«-podenclo lane;ur seus nomes, tt medida que tossem clw· 

as C(lmmissões alistar por conhecimento :pro· mados, elll um livro es[.>ecial designado 1xm~ 
prio os eidaclãos que notoriamente tenh~m a.s e~se fim e (\epois em um Jl<1pel sepm"ado,n-bel:· 
qualidades ue ele1tor.» to e encet'loa.tlo pela m~. Est..'l. segunckt a.;::t· 

o SR. ZA~IA _Isto e um perigo. gn:1tura, no parecer do nobre cleputn.do, tr~z 
um auo-mento de trabalho, e solJre 1sso n;w 

0 SR. lVL-\.:'\OEL FULG-ESCIO - Não ha ~te ha <'· ~enor cltwida; ma.s. Sr. 11resillente, e 
perigo de que falho nobre (leputado porque, obriga<:<! o imposta a todo o -::idadão COllCO~'ret 
si abMos !orem prtJ.tirodos ~r est.."1S com· com os se11s serviços a, bem da causa ptthl!C(l.. 
missG-es. Y. Ex. ~nbe que nos temos na lei os E, ])ero·unto: será esse a.ugmento de t l';l-ballto 
l'eau:rsos necessarios para cortar estes abuso:;. tfto P'ranâe como se afigurou ao uol>re clepu· 

O SP •• Jos:E ).L-\R!A ... --.o - 1\ó;, de>·iamru farer tado"2 Eu o contesto. E' muito fac:il no mesn.10 
uma. lei determinoodo que sobre o processo momento assignar-se o nome no livro e no 
de alistamento as leis estadoaes acceitassem o papel já pre-çarado para esse fim. 
system&. da lei federaL O nol>re deputado não e11controu vanta.~en:: 

nest..'t previdencia, entendendo que .era ])aS-
O SR. i.:L\.XOET. Fn.GENCio-1ão acbo raú o, tante a a&ignatura. 110 livro respectivo. . 

porque seria coa-rclar a. liberdade dos estados. Realmente, em relação ao processo que se ela 
Estamos no nos;;o direito. estabelecendo as nas localidades. essa assign::ttura seria bas

bases para as eleições tederaes ; mas elevemos tante, mas perante a. colllinisSão v()ri?~doro. 
tambel!l deixa:r ·os estados legislar para as de poderes qual é 0 documento que nra Pf?· 
suas elei~ões com a mais ampla liberdade. "n1.l' o, ver-c\dclnde do resultado que llie s~J3. 

O SR . .los li: ~!.utuxo dá um aparte. offerecido como a expressão das uxn\IS ~ 
0 Sn. ~.1A..;'\"OEL FULG&'I'CIO- Voto pelo reqne· . 0 SR. :!t!A.::\OEL FULGEXOIO-Então V· ~x. 

rimenio do meu illtJstrado collega, porque de>ia. exigir tambem que fossP.m recoaltec1da.s 
ent~ndo que devemos reformar os inconve- as firmas ex:ara.das nesse pa.pel. 
nientes queexistem naleí eleitora.l. (Apoiados.) 0 Sa. ·cosrÃ 1:f.Acamo-Não dei um só 

Porem, si for a.pprovado ou r~jeitado o re- aparte ao meu. illustre ~llega. 
querimento ftca consignada. a minha idea que, 

· espero, deve ser tomada. em consideração pela. O SR ~ M.l..'l'oEL F'ULGE);Cto-Mas nã.o quero 
Ca.Illara.. (M" ito bem.) · voltar á. questão. 
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O SR.. CoST.\ )fACHAn<J- :\inua não ar:;rtt· 'j Em m:ttet·ia dcitot·al pt'inti~a1n"" t1tzct· I'C· 
meute~ •.• e:;~ou <\p:nas ~;;in.bdecendo }lrincipi?< rm·mas t·atlic..<cs. por(jlJC :t té l.H!ic aimla: nfLO 
e por 1;,.SO e ([U~ ucllu moppot·tlm;\ a. ol\)e<-'í.~ll> I :tpl><Wec~u m,nhum:t . I('nhden-anwutc ltYrc. 
do nobre d.epu~tlo. . ''ct·clat.ieJrameu w Jlrotim<c, e l uwemo~ de eou-

Sr. presu\~nte, o hvt•o em ~1ue ~c lanc,a o t ill\wr a~sim pol' bl'g'O tempo, porque em 
uom~ ~os dettores fica no a~'ClHYo da C;<una.l'a. lll:l.teri:t politi c-.~ o homem ap:u x.ouatlo pl'Ocu
MlnHClP<\l. ou nos l'e~~C~Yo,; cartcrH?S 011 1m ~empte um meio úe fétbeal' (l5 uru;t$ p<wa 
In!en<lenyu1s, nudt\ mm~ lhctl do que copmN~ I triumJllt<ll'. n:io a w:·daue, tJiío tt Justic'a 
nomes d1ffereutes dt\([~lelle ,; cp.1e. re ::tlmen~ !<t . m::ts tr iom ph:•.r apenas a lh\(;•;;i.o do pa.l'ti·lc :\ 
fibTUrMn. E qual o melO <tne tcra :1. c:omm t~>ao ·que pertence. 
wriJicadot'<\ de poclere.< pm·tt conhecer de;:~a. I Por· ton~eguln tt• . Sr. presi•l(·ntc, t•Jüentlo 
mut.le ~ Ma:~. o noln·e. (lepm:.auo aileg11. que I rp.t'" a. C:un:tm. tle1·e contitnt:n· :1. s ustcnta t·, 
tam\J!'n~ pódc ser ti\lsi~~tl:t '"li~t."' .scpat~t•Lt~ 1 nã o mppt·imit· a cn1emla. que :•tn·c:Wttt.!i. ;;s
uas jS~!gn::~tur.~s; p01't'!ll. Sr. pt•estrledt•, "· ! ~im C(llítfl olecl:li'O que YO[L} pel:t Cli1C!1(\:t tlv 
fal~illt\de :thi jit e multo m<üs ü\cll tle ~e1· t{i- JmPu noht'!' <·olh•;t;t. 
nliecida.. !lOL'([tlt· a l)fuem qtH.l t.enli:l. intet•e<.-;o : Ten\i" condu ido. 
pro.~~rttl';l, S.1.~1er ~·oJ.r~u ~~.<~e.'~. 0 .1iltiO 0, '! .~n~: : \ "('t·m ú. tw·~:~. si.o li•lt\:'. apr•i:t•las c ~~~~t~;\m 
llli>~•LO }lOUet.l. lllOct t\e, t ?llCCtnlll~!l~C t:X.\I il l ; C• J ll j UH~Üt!lH'UW (!nl .JL<ell:".<;"tO ;L~ .<e•'HÍII IN 
muHlo tlS pt·m·a~ qut lul' l•m cxl;tl!llla:<. j)Jt' l · · - · ~ 
exemplo, toelo t'Jlmli..la.w Pl'1.•.i ud it~ulo . ! 

O S~t. ~L\~N:r. Ft:ua·:~CHJ-~Ia~ 1~s::::1. t•,'•tlia I 
wm o.uthcnticm\:J. p<:l:1 pwpl'Íi\ 111''="' · I 

Embnt'l\ SI.'.Ítt authcn tic:ulapclaJll'llpr í'\tne>'a ; 
Jln l';\ l;l\' !f.:L~· :\ i'l';lliLlll •• l\ Illl\l>õL po' 11lt• ~·e:t Li lH'II- : • . .. ~ • " .. , , , ,· , , 
tl: ser m1xtllk;uh~ as..-;Hn ccomo p.:•t· ~~ llW31l\a , ::"'o e.t;;~.' de.'l·l' ' ,.,.~ ,\IIP!'O\ ·'' ln o t r I] tt< u m• tJf;. 
cmntn<-ttcr •~ lhuu.lc. '<.!<> SF. .Jo~t · ~lana nu, :t<'l'l't>:;cemc-.-;;:. vwlt' 
J!:ntt·íste~·o-me qtmnuo ou..;ü diZC'l' c1uc ttín : c:on,·tel' o ;:,·;;nu:w 

h:~ meio tle evitar :1. l't·.ntde em m:twt·io.• clei- : 
tor:~l. Senhol'cs. si niío ha. um meio c.lu e\'it:u ~ cs," n.•rüttk. l)rocm·emo.> el~cont.:-;tl·ü: nii.o ' 
tle:;coroçoemos, c procm·emos toLlos o~ mci~)~! . __ . . . . .. . -,.: ·· .. 
de con:>e"uir e a. pro.titu.nos tlemon:,:tt".:U':t cn:au ·. : \rt. :'\<tO po<lcm ~<r \ <JL~d"~ no.' ~tatlos 
oi Ya.mo;'bem ou ma.!· ! pam tlcpntml.u,; ou scu:.u[rll'e~ le• let~u~s : 

Qna.ntoá outr(l. emendtl. <'l.pre:;entath pch1 l 1 O;; ll:l r!•nr.b; consm~uinco;,: e :tllit~s nos 
meu distincto collega, ta.m1Jem acho imp:~1- , 1• e ::!" "t-ito5 elo PI•esi•l l~ll te ~~ Vice-Pl'C>'lthmtc, 
fiem . A. negligencio. politic<t .el.n nosso rni r. \(lo go\';'e1·n:~olot• e rict~·~on~l'Datlor. que_ ~e 
luz com que o homem (i\lC e~teJ•~ no co.so üe , ;u:harem em c;xercicio 110 momc\no L\'' cletr:<I.O 
~nez:er ~ seu :J.listamen~~~ não c' l:t~a.; . mu.~ . 1 ü \l <ine •• tenltnm J.cix"tto ;ttu sc1il mezt,; 
SI a.ss1m e, uma vez <~li~'t."'.do e:!SI! p!~t·{lt·to ~ :.\ntes. 
individu.o não co~J~or;l'eru as nrua::; enttto de [ S:.\ l" das se:;$Jr•s, 2(; üc julho <lc 1S!J2. -
que ser" e a meil.Jcla. · 1 A,;,1"''''" G al·.:i(t. 

' U)l SR. DEPE1'ADO-Goncorre.; e mais difii• i- "''' l)l'O jecto elo Scna.tlo n' 58 A, (\C 1892 
c1l obter elles requererem o al!:;tt\meuto. 1 · · · t' 

O SR. COST:~. MAcn,UJO - Si e pelo empe- 1 A<.-cee.<;C;c.mt~-:e como :1.r 1go: . 
nho que ~• osle>a o, alisb r-se, então ' s..«e;; <tue ! X a . disposte,~Ht ~\~ p~r<~~'1':l.J;'ho, ~mte~ do 
se interessam pel:1 eleiçü.o pod.el'ii.o empenho.r- ! <\l't • . jQ cb let n . d~ de 2G de J~nea? -'~a·• s.e 
se pelo alistamento dos seus mnigos, ptw:u- I <:ompt·ehcndem t:unlJClll os .fmJccton~no~ :M~rul
rando e fazendo-os requerer o seu tt!L<tta- ! nh>~t~üivos a que se refere o n. lX do mesmo 
mento. (Tocam-se dive·nos a panes. ) ! <Wtq;o . . 

O SR.. CosTA MACIIAllO-Sou mai~ tolemni~ i S<Ü"- , das ~e~sii~s .. ~(i de_ .Jn;l~o. · de 1892.
que v. Ex. não comba.to a sua emenda .. E ! C<J:;a;· ZtJ<,w.-LetJv•ftildo Fi19'··e-• a~· 
possivel q11e seja ID}lito_ l>on. ; ~~eito-n.. ~SSIIU i Ao final uo § 1" (~O art. 2• acct•es_cente·~e 
como me deve f<u;er. Ju~t~\,.. a.~ceito.ndo :J, em~ll· I -POI.lendo 0 reqncr~ment.o pa.y<\ a_ mclusuo· 
da. q.ue a.presentel. Nos nao d~vem,os ~1!-P:'" 1 se1.· :ti>ignt\do -por ro:ns de um ctda<htO. 
pr1mll:-a;. devemos ~dopt~l-;\ p~1 <1, l~IJ0•" . '~ i S:~lu. das sessGes,. 2G<lc jull1o de 1892.-
experleucLa nos mostru.r Sl ello. e ou nao rno 1 C'' , L ,, 1 - P acifico JiMcm·e1úws.- 11la- -ducente ·rmya.' ova o. . . G b . L 

Jul"'O .. porta.ntn s·~. nl>esidente. que o meu l'toc/. FMl!)en ci~ •. - :1!'flbelo Pl~~·e·l·o.rJ.- " l'p>C 
"' ' ' · "' t · · t de 1lagalhric~ - U1· ano .;o:o.a1-cOn t:S, - •· 

nhobdre colle.,"'!1, t~m ;uma. _rr;.as~rntter.. n~~o~o ees~, v ;oti' - Jo-7o Llli~.-F,·tmcisco Vciya.- C. do 
a. e fazer JUS lÇil. n.s Inl!llla l " • : : · · 1J t' t d ?r1 Hc• conheCer que podemos lucrar nlgurna. cous.t . sascw~omto ,- t:tp rs a a - & •• ~s 

Camo.ra V. Ill 
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. O p~·azo para. desincompa.tibilisar os conces
·sloOai'l?s e pres1dentes, e dtrP.ctores de em pre
zas ser~t o mesmo marcado pela lei eleitoral 
para os magistrados estadoa.es. 

Sala das sessões, 26 de jul!lo lle 1882.
Jotio Viaira. 

-----
te.ma., que não dc,·c ser deturpado. como nãn 
póde ser tmnsíbrmado o pensamento do ie!!·· 
~~or, a toda. a hora,e a eatia instante.(..lpÕ~ 
r~o.q 

. Para provar que os nobres rleputn.d(~ qu~ 
tão aco§ada.mente qum·em .reformar n. lei elei· 
tora.l nao -teem bons fundamento::' para ~,em•· 
~11ante at~rtude~ procurarei analysar· o ?r~ 
Ject.o em d1scu_ssao ;).gora, e demon~cra.rci que 

O Sr. .1\.l:ilton-Sr. presidente, re- SS. Exl . nao teem absoluf.:'l.mente t<lZiio 
conheço e applaudo os desejos que 0 nobre De modo. que os seus projectm consisr.entes em 
deputado por Pernambuco acaba de manil~tar uma. serle de emendas tendem simplesml\nt_e 
em favor da 'l'erdade eleitoral. por meio d~\ li- a avolumar a nossa legíslaçã.o, ditiicult:Uldo a 
berda.de ~o voto ; mas não tomaria parte n<'Ste "?nsulta. della, e o que é JUtd$ ainda. tl:tndo 
debate, SI por acca..<o S. Ex. não me tiYesse s~gna~ ~lc. que a,: . dísct~:-'il~-es d~ta ca.&1. ni1J 
qu!l.!-i nominalmente chamado à. discu~sii.o. :O~IP dl!'l~ldascom todo o Cllida.do,zelo e)ntr~ 

0 S J . ~r E t~smc• qne de\·em r.odO:> esper:w . Por i~o que 
R. osJo; - •AlUA :X o- n qtliz di1.ç.r· :::im· ' ~m de pla.n_o C()_nf·~•r-;;c que uma lei vnt.1 •. 

1 plesmenta que a.lc>i eldt.0!'<1.! de que Y. Ex. foi l 1 "' 
roll;lliOr.ulor jit &> está prestan<lo a. Jn ui•a.s au~w em .J(I.UCl~'O (este :lnnn j:'t preci.<:tole 
.., "' retormn.,; succesm·a;; e mdimes. ( A ;>fJi<ltlo'.\ . • r:ntdes. 

O O SR. ~{oRA~ B.u~nos-0 :m.i:,:o ruai1 i OI· 
. SLL ~11l.TOX-Pa.r·ece. Sr . prl'.;:idente, que o pol'ta.nte do p1·oJecto e trausitO!·io. 

mt•o Yezo de se relorm:.lr todas a:; leis sem mn 
estudo seguro delta~ e antes da e."'i:perienda. O SR. MtLro:-.· -Chegarei Iú . Por amQI· 
q1~e re~ulr.:1 semprí! u(l. sua. ~incem e leal :tp- d<~ ord~m. começarei p~lo art. I" do prQi :'~-kl 
P!lcaçàcl. lltlssou tio re~imen antigo para 0 r·e- qu~ Ye1u do Senado e n,)s pre.~entementt~ ex-
gunen nctunl. amuHlmos. 

o. SR .. los r~ :\LilliAXo-Está I)a essencia do Diz o pro,iecto (lJ): 
reg1men actual. «Art. l ." Fica elevado a tres o uumet•,) 00 

O SR.. 11n.mN-E" -por isto que 11oto nm snpplentes t\e que trata. o a.rt. 3" da lei n. :l5 
verdn~ciro ~rurido de r~forrn(\s com que se de 26janeiro rle 189-2. 
quer .Ja m?d1ficar uma lei que mrla lia lJOUtos Em verdade. Sr. pre.sid~nte, não posso tles
mez.es votamos nesta casa., depois de :\tum.clo cobrir o motivo de semelhante disposir;•1o que 
es~:udo e_ prolongado debate, lei que não foi o Senado quer introduzir na lei eleit01-al. 
ultas tunda plenamente execntala. Xã.o porque ella me parece ser <:-ompletamenl2 
nego, St•. pres!dente. e set•ia da. mi11ha par te inut.il, desnecessaria, redundante niesmo. 
loucura oontestar. que a. lei de 26 de janeiro No a.rt . v~ § l o da. lei de que se ira ta. estir 
deste auno resente-~e de Yaria.s lacun<I.S · mas patente e clara a seguinte dispo:;ição (t.i): 
est-:1. censura, que se põde com j ustiç:a. thzer a « Serão declarados membros e1fectivos da! 
-essa. lei, a.pplica.-se iguaJ.mente a outras, para comlllissões o 1", 2'. 3•, 5' e Ô" mais votados, 
as quMs os nobres deputados não teem en- e supplent.es o 4", 7° e 8 ', de~idiuuo a, S<rrf.a 
tretanto ainda. voltado a sna attenç-.do. em caso de empate.» 

A. Constituição federal. por exemplo, tem Eis, lJOI' consequencia, na proprialei o art· 
pontas que necessitam de reforma urgente · e, 6• § l" dispondo que tl·es se!";io os sul):plente; 
com tudo, ainda não houve um só dos nobres das commiss0es municípae;:. 
deputados que se lembrasse de apresentar Onde, pois, a m.cessidade do art. 1° do pro-
um projecto relath-o a este assumpto. jecto que nos fol remettido pel~ ~enado . 
. A:J.guJ'!laS em~nda.s que ~e tem querido fazer Si, em virtude da ~roEria lei, ~ ;~são tres os 
a.let eleitoral vigente não teem absolutamente supplentes das commissoes mun_lcipaes, onde 
i'a.Zã? de ser ; e,em oceasiio opportuua., procu- . a utilidade de vir um no:_o pro.]ecto decl:IJ'3.l 
ra.re1 demonstrar a .injustiça com que os no-\ gue efrectivam.ente tresscrao taes supplent--.s 1 
bres deputados combatem e..~ p1>oducto das. (Apoiados.) . 
nossasloeubrações, o qual, si não e perfeito, J· Depois, ainda quando fos_se~ UnLC3.!Jl~llte 
<:Omo não foi ainda. perleita nenhuma. lei elei- dous os supplentes_ da commtssao mumetpa~ 
tora.l. du nosso paiz. nem de pa.iz algum do I eleitos de r.onformrdad~ com o art .. 3 da. ler, 
mundo, todavia. encerra principios, ideas e for- ainda assim. nã:o ter1a J!rOCellencra. algn~ 
mulas que de"\Tem ser jul.,"'ada.s, depois que o art. 1• do proJecto env1ado pel? Se~ado .' 
tiverem sido leal e sincerom.ente exeeutadas. ,porquanto no art .. 8" § 4" da. d1ta le1 esf.á. 

,.(Apoiados.) Andar a reformar leis verdadei· prevenida e remediada a ~ypothese a que o 
;~ente aos ped~ é um erro gra.vissimo, projecto pa.reoo a.ttender. V,eJa.mos; 
~~ que uma .. lei representa. sempre um sys- J Diz a lei : «Na falt&_ ,de supplentes, os 
,. ··.~ :c :"J_. . • - . • 
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~em.~ro~ d?- ~rn~i.~${í.~ 110~e~r~C• .~uem OS \ >e.\~ h~ l:erDl'ITit\1' :\ rr:•e YOtúmo,: l i<t pOUcO~ 
,uh~tlt\J.l. li ent1 <: o,_ e~et,tores d.1 :,;er.r, .• '?·" , m~zt>,. :tmlht: 8n h· o ;,:r queremO:'' insinua~· a 

Por_co!Jsequcc_!a, 5t e r·ado _ao~_ memo!'OS da. IJdc•;t de que qua llllo t J, l.i,;unos dr;rleli bcl'ar· na
oomrniS!'ao deallst..1.mento o lhret_r.n de nomear; quell~ t~mpo. n~r1 empregi1mr'~ t.otlo 0 CI•ile
supplentes, _no caso rl~ ha:ve~ hll_ta do:> que 1 !'!O ~ r.elo na eont<,c-c;~to 1l:i.le;i. u,.,0 ;mlos . ) 
fore!U prena.mente elettos. rw.o ee• q~Htl ~ ~e- 1 E~~ no,-o clht poi;.q1wo prnje(:tHL1€sigrm para 
ce>~tdadf! de se Ct>ear _nma nnvn. ct:spoS!(aO, I o ·~1!5t;tJll t>1Jto, ,;, mm (:ompklr iamilidade. 
11.ue a nenhum_a ncc_e'-.~u~.adc co~r·esvonrle. . . 'ate J.lO~·que já ni'io h:t lkmpo h~:>t:mr.e de SI'\ 
_Pelo que d~·txo .<~1to, :,r. ]ll'estdente.asahar<\ cxperllrern ,~...~ communi<:ar~·~~s. 1wc~~on ria~ 
\. Ex: da mu~1hdade _completa, ab.~oluta. lJ:\l'a em ,toào;: üs pomos riR Rep1:l1liea ~e rea
do pt·oJccto ele let que vem <lo SC!n:tclo. li:":ll' o ali;;t.'\mr~mo a E) rk outuhro •lo anno 

O a.rt. 1", que elle contem. n:to t•nconit':\ CO!'l'l!nte. (-i1uár.ul••-'·l · 
~!n:oluwmentc jnst!tic:.u;ão _alguma. p•lh1lln Ali., r;,. o rp:e )(•WJ •litn. Sr·. Jll'~~i•lcnr.e. :tind:• 
\'<lC ~l,tbel~cr aqmllo CJ.nC.lH c~ta PI'<'Y!:!t.o •lc\'O uo1ar iJil<· no :on. :!" 1!1) \1!\ !ieet.o do Se-
na lel. (ApfJtrtdo:<.) . ln:1•lo. rplt' ;t.· di,:r:ltl t·, in;;;·r i t·:o i u-~<·r·;;t:,~ ]ml a-

P;~S<;Il'ei ~gora :10 :n:t- ~· - . . _ l ~·p,::-in· lr·I•< ·ro dt·rH<· tlt· I'C;,:ul::m<·ntfl - 0 qul! 
DIZ o P!"t?JC_ct_o:«<_prnn~ll'O ahsT: l.lllCll l•> <'l('t- 1 I111J >nl:r.:J, '' - IIH'Il n·:-. 11111:L , ... lll t~ool i1 ·<:i'inj(dpa

l•lr:d ~ru IIHci:LdO r;t•k,,-,,/,11/,· ,.,t:, ·l•· ,,,. ,.,.fi"· · 1'1 ·1. :-<1 ,., a h;;l:n~~t•lll" tl<:penrh• ,j,. r·1·::ui:J!nr·nto, 
{,!,a<:tlllJ tlú tli ~l- ;) de (•UHcJ.,i·n ,J.-, h •t'J"t'll l c' ' ••n t:'"l<) flS(.<·~ t•:o:t:uln:;. 'JIIt~ tt fir.~ · t':l l;\ j :.\ . <·otnn 
aun~l. JJO$ e.~hulos que ;lintla n;i " " t.Í\'1'1'"111 ! l .a . •!H•'I Il :ollinrw. l'll rl•• l~o o·11 i;.not•!'" <pw<.::< 
leito.» • • j li.'!';llll: pn~·t•ol t · t~ol;_l illliÍIH ilw ;n :l:n·meut.c:; <: 

Ant<:.< ~w r.nd<:>. OC\'(1 dr• r· lat~WI'JII<' 11:11 • 1-•nlio : :': " : ol r:< l ~ l ll\ t.•n r" n:~ •• ,J .. po!ll'l·· 1lt· r· r·~nl;tlll J·lli.O. 
IIOT.ici;l. ~\l)!nma (\(, o·:<1W\CI::.Iln•h~ ~~· IIOH'ii'.'"'C .iit ·. ~!li;·., , niin ha. 1)o•t 1,.,·i•\aoh~ <11' t'XJ~-·tln·r • . o• JIO!'· 
feit.o o pPin}eirn _ al!~t:mlr~~~\~1 .'· ~c·i toral: ma~. J w ut.r> t'lS 1.cr·nws d to p:·r·,i•···•" nii1• ,:·Jl) eor
qnando ass1m nao fosse,_ amth\ n:u' p:·.w,•dc•t•ta. i')"lt>.<. 
n ~m se justificaria a medida f!llf' n lH'O.i t·CL<l ln:<i ~tir:•i ~~ ~~~~· l''1nt.o. rw rl1ms nma: on o 
!Jl\l:PVc. :lli~latnt~lll ... ji1. <~>lÚ. lioit(J. (' nr:<\1.• r·:\:'C1 nii.o lut 

Qual ~l. ra.zfi.o della. St·. pJ·e;:ídentc, dc.~tl·· nr•t·<:;:,id:tde do l'<•;.rn!amenw a '!tl l' o projecto 
que temos rnarcnilo um dia c~t·ro na l r>i de• :!ti ;~ Jiwlc; J)ll b nnlíL) dí• tlireiLn. }i{JI' wr sido 
tlc ,i,tÚ~eir·o. pa.ra. Se 1Jl'(o:;Cdel' ü.O>: t.r;tb~llhOS UO l'C~lli$:lll0 f•'Jt':l. d«:< o Ol\di<;i;('5 lt·~:ll'~. isto e, IJOt' 
:1list<tmeuto el(:[roml? niio t•·r· :t;!ll<ll'•ladL' n experl.íÇ'iin rio me:>mo re-

To<.los os estados !it.r·;'to semeU1anres tr:~h1.· guhrmenlo. 
lhos no cl!t\ ;) de ~tbril do unno \'intlom•o; c, n~' ~;lo k\ p:l r·a lmde appell:n·. 
firn do ~umo, qttanclo se tiYe1· de cft,~o::Ül<W >\ Di7. o ;;: l' do ;wt. :!" ti•• projcc:to: «A rcvi-
e!ei~ão de senadore;;e deputados ao COnl!'l'e.>sc &io •lo ali;;r.:uncnto ser~'t fcit.'l oo uHinw anno 
Xncíona.l. o alL3tamento cst.ll-i\ concluido e d"' legisl:lturn». 
po1• elle ]Oder-se-lm proceder á referida. elei- Comn \'. E~. sab~:Sr. pre5itlcntc. wgumlo 
~-ão. a. lei de j:meir·o, o a!i~t:lmcnt,() (, fcíw todos o;; 

Nestas condi{0es. de onde vem:\ n-:c:~idade anuo~.aftm de qne um Cl'rto nu1rH:r o. fle ind~-
do art. 2• do projecto do Senado 'I \'itlnos, qnt> d~1mnte e~te_e>p:u_~, de ~~m1:o ti-

O Sn.. )1on...u:s B.'o.RRO~ Par;\ a.s eleiç:ir{'i; \'<:'l'Cllt <~dqu~r1~h1 :\:> q ua.Lid::de;; rie ~:<h1dao, _e 
estad ·ta m 0 alistamento fe- CO!no CHh1.(1aO:; qtiC tlcam ~~·lo tcuh:::.m di-

oaes que accei re 1"e1to 1le wmar Jl:u1'i! n:l$ elelt es r,,m porven-
dem.l. tnm re rea li:;::u·em. pos..'-11-m ,-o:.at• nella.s c:tTec-

0 SR.. M l LTO'S- Mas mi> n~o estamos tra- tb-:nneni.c . 
tando de eleições esr.adoaes. Os esta.dt?S orga.- Ol'a, Ulll<l. Yez ,,pproY:tde> o projccto olo Se
nisa.r-JCI suas leis eleitoraes, como uttl agora. mtdo, resultará que gr·andc p<trte de cirlndão;; 
lhes inc<lmbe. hrazileiros.rJllC no intel'nllo do trienuio bou-

O Sa_ MoRAES BARROs-E nestas a:cceitam v~rem adquü·ido. as qu:üid:ules par,a _ vot.'l.r, 
a lei eleitoral da União como se fez em São nuo r;otMl<~o comtndo parte 11n.s eleu:oe;: que 
Paulo clumnte cose espa}·O de . tcri~po -l:t"<;-rem 

· log-,u-, IJOrque o ah5tamento s•.• ~e fttra. de 
o SR . )!U.T<l2"-Perdtie-me o nobre depu· u-es em tJ:·es annos. 

tado.na.àa t~mos com o que se faz no estado de Oz·a. Sr. 1)l'esiden.te, uma lei que . t~n.ta. . ~e 
S. Paulo; estou tra.tando da lei eleitoral fe· r:cl'(;e~w a~sim o diretto do cid3dão. diretto tão 
deral. · - import..1.nte como é o do W•tO, lJarece que nã:o 

Pela lei de z6 de janeiro, esti de~ignado o deve ser approvada pela Camara; t:mto maiS 
dia 5 de abril par·a r~alisa.r-se o abstn.mento quanto sabemos que. apezar da. l~gi~l~tura. 
eleitoral em todos os estados da uniilo;-e si este ser de tres annos, ;,egundo a C<mstttui<-.ao da. 
se ha. de concluir em tempo de proceder-s~ por Republic;~, todavia no decurso d~!es t1'es 
elle á. e1eicã<> de outubro não descubro ~mce· nnnos se póde proceder a muitas eletQOOS ~ 
ra.mente a. necessidade de uma nova. lel que v~rras a.lJertas, eleições em _que ~ Clda.-
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dãa-• noo-os não ter-Jo direito de inter>ir. IJOr- j Nii.o era sómente para que a consnlt;t rosx 
que terão de esperot• os tr·es a,nnos 1htaes. \ feita ao me.~mo eleitorado de que h<~.,ia ;ii,1 
{Apoiados.) · oriunda a ca.mar11. disso! vida, não era.. 

!\'üo é, súmente quando se tratar de Je~u-j _~;;ta. era_rea.Jmente _uma. da.<; r:l.?-~S da disp.' 
tado 011: senador que se ha de co~11t.ecer o~n- str,ao da let; mas ha:Yla out ra, m~J>Importamr. 
convemente ~e ser ado~tada a Hlea contJda i ~mda. c: que não de;re ;ser es~\1ec1da nnnca. 
no § l" do art.~· do pro.Jecto do Senado. ' O legislador quer-mtmp2d1r que. t\.l)OS a. ài;. 
Taml~m p õ_de sEcceder -:- si_ el!a. "t'ill!!?-r- i so!u(ião, o governo, mandando 11roeeuer ;,, nora 

que mmtos c1dadaos fitnr-<~.O mlub1do5 ae to- 'qualifical·.;i.o, a.geita:>..«e-<1. de ta.l torm.1 qm: ~\la 
mar parte n:J.eleiç:;i.o de President~ ~ d.o \ ' ice- \ >iesse a'serviL~ nn~ seus interesses l)Oliticosl 
Presidente da Republica.. · i l)hnos cleitora.es. (..-1poi w:los .) 

Ort'l., S1·. pre.."Ídent-e, prh·ar to.ntcs dd<\lliios \ Ül'3>. quando esté f.oi o pl'ine:ipio r1ue vigorou 
da fu~cc;~o de. vot:n sem uma. caus;;. ele ~!'de!1l . n:~ legisln~'io anti!,l<t. admir~ que o l?l't\jecm 
su:per10r que .JUStifique semelhante lnnaaçao : çlo Sena1lo 1)rocurc a~Zorn. o camlnl10 oppos111. 
do seu tlil·eito. ê um~ perfeita iniquidatle. 1 émno se Ye rio art.. 2··-<lo pt·ojecro, m aadnnd·J 
(Apoirrdn.<.) ! flUC ;1. l'CYis:.l.o <lo t~li>kunento srj;l íeira. Q! · 

Depois. :::r. presiJente. n.iHtl:t CtJnl·<!:n r~\ t"tc\amentr: no ultimo anno de cad:t l~gi;
:paral' p:'\l'a. um g-rande :1.bsurdo. (fUe 5\lra . .::ou- . latum . 
.,equenchl lo;;.-icn tb, medida que .-·c pret!·n•lc ! A· ,·ist:l. do quo ae::~.ho élc e:ql(md~r. Sr. 
ab1·açat·. \ prcsittemc, niTo pndc cnmprei:(,no ler n 

De:d~ l[tlC i1. 1<~;.:-i~!niUl-a. é tlc ü·r:; amH_l.~ . 1 ra7;i.o pot· rp1c o &n~\i.IO no~ en,·iou e:'te pn• 
<X•IDlJ u. C:unara -,;a~. I!:\ eleit;,ão pt~:->i· le-lwl:'ll pectó. c mnito nwnos :tinda po~:i<l eonC'.:k1· ... 
no ennanto s:e pt·(•cedc de qua.tro e1n f'JU:Ill'n I moti.Yú por qne llircr>o,;:. <:Oll :;-r.ws noo;~os pre
il.lmos - c:;1~11;ü muio1·- ~ll:nmel'el:i muit:t:; ·, üm,tem 1les,tr: jil, !'<!formar ~ lll'Oihnuallwme 
;ezes que um elt!itllt' qunliticauo em .::crtO i uma. lei que ain(la. nilo roi pleMmenr.c t~Xl'l:n· 
anno. <:mLora pos~:• YQtar }XII"J. s~nador ou 1 tad:t. E:>5:t :lUuYiiio de emenda5 :qJL·e::~· lH;l<l~; 
ueputado, cc,mmdo llii() po<.ler-1 YOta r pat':l. I it llOY;l lei de eleiç,ê~e:;; me admil~l. e me atem. 
Pre~~ent~ e "!c~~Pre:>i<l~lltC ~:\ RellUblic;,·. i Qnant.o a. defeitos de que ena. por acaSQ ~ 
Excffil1lifi<:íl.~e\ -o.., lJltlmO ~~no dtt_.Jeg.~~:t- : r eseme. isto e COU&l. que 'i'Ue:ede ;\, f!ll~l 

tur;:t :~~tua.l e I 89.:>, a. elell;<J.O pre,1denc1~l ! toda$ a::: leis sahiü:ts n:Ió só deste Con!!rt~so. 
ser;~ l.elt..'\ em 18~4., ~ ne~ta . h:nJothe5e. n;~o \ f.:Omo d.e todos os p.wl:~mentos do mundÕ. 
haveru. tle certo o mconveruem:e q.ue apcatei ; . . . 
mas cltt a!Ji por dea,nte elle se manile;,mrà.. 1 'C>I SR. DEPUTADO - Contmgenct:t (la h uma· 

Que a. ~gunda legiolatur·a. ~rminnci em ! nidade 
1895, ao pa~so que o periodo presidencial ,·ae 1 o SR. ::'vliLTo::-> - ••• Yimo!:- ainda. ha. poUt'il. 
ate 1898 ; ll. ter~ira legis~atura teJ.'!nina~·it em a propo::ito da Constituiç-ão. levantm·-s1 
1899, ao 111SSO que o p enodo pres!(lencw.llla. !!!'ande questão no seio da. Camnm, trata!ldt'
de findar-se em 1902. ~e de saber si. o Vice-P~esidente ttn. Republic:l, 
Co~binem .os nobre~ deJ!uta~os est.ts da tu. pelr.s cir·cumstancias que tinh<~m occorrido. u~ 

e_ ve_mo quantas ,·ezes. o e:.1dada.c o.pto para o \ paiz, e todos sabemos, de".l:l· . ser c~oslde
chrett_o .de vo.ta.r .1ica.~·a._pr1•ado ~e .e:ç,ercel~?· 1-::tdo como Presidente e:ffec~tvo, Olt ~l,_pel~ 
em vmuqe ua ~'3'J?OS}t;ao do. p rOJecto:. relatt- contraL'io, cumpria proceder a nora eletçao ol! 
vamente as eletçoes cte Prestdente e \·lce-Pre- Preslden.te .. (.41Joiados.) -
side~lte tia Repubii~;- (A~o.iados .) _ .. 0 SR . C.L'\1'.\.o _ E põde-se ventilar aind~ 

E realmente OI~.,tn:1.l, e '!lm erro p.11mm,- tm. CJ. '•$tões semelhantes . 
Tambem determma. Ol)l'OJecto que n. ren- O\.\ , s \.\~ · . . . . 

são do ali8tamento só será feita no u.ltimo O SR. ~IlLTON -:- Reht.t n:_o.mente ~ c;;te a:: 
anno da legi::latura. Este princípio ~d.optado sumpto, Sr. pres1deu_te, V. Ex. YlU q\te a: 
pelo Senado destüa de todos quanto:; anterior- opiniões, tanto n~ trlb_rrna p.1.r~entar COIJIO) 
mente for-am. aceeitos, depois ele acUL-ado es· na imprensa, dtvergmtm mdH~·,t.lmemc. ~· 
tudo e reft~xão. I por occasião de se vor.at· o ?-S~~to,a. ?J~lo~ 

v. Ex, sa.1Je, Sr. preside!Jte, que no r~i- que se reuniu a fa,·or dn Hlea Ylcto:.J.o~:l ~~: 
men antigo, em que et-a l)OSSlvel o.. di;soLuÇ;;\O p2quena, o que llemonstra 9ue l1a.na .e taúl 

· · da. ca.ma.ra e::\:pressa.mente se prohibia que t~. "ez haj~ ai~© g~Mde~ dtn·1d:-s a. respet~ t 0 eleição da. Cttmara., nova fosse feita por nova ''erdaden·a mtelll~e:lCta que .. e deve dar a_ 
· qua.lificação, isto é, se exig-ia. que ;\ eleic,:ão a.rtigo lla Constitmç<~o ; r-eterent!! aq uel1.1. h; 
. dá nova. camara iosse exactaroente pela. ul- pothese. _ . . . . _ n-

_. tima.qua.lifl~ regula.rmen~ con~luida. pe- 01'<1., s~ a respe1t? da Consc1t~u~.l0 ~ le'\'U.to. 
:- Jos mesmos ele1tores que uanam eleLto a sl1:1 tam uuv:1das _no seiO do propno :pa1~a.meu : 
.,:antecessora. <).Ue a dlscut\U e votou .• pergunto a. v - E~-.i 
;c· i .·.Qual era a razão por que o legisladO!' assim e de a.dmi~'ar, _Sr. presidente , quea.propo.;t 
:.~~aetermina:va.,senhores ~ . de uma leJ. eleitoral se 11otem lacunas ou e-
;. ~-~:.:..;'!!. "' · :..: ; . ~ · ... ·: . 
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te.itos, üw~o mais quanto cUa não foi e:q:xm-1 rlesu~Zil}JUiJlic..1 .1" ,1 • menta.da amcla ? .• ·- •·' '~'"CI :;a, destinadas aos sc-
d 

;.{lU!11JC~ SCl'\·i~·os: 
Sr: prcsi ente, entendo que ó de triste 

e1Icito e consequen~~as funestas e~te prurido ~')-~m-os da diYirht pulJiic<.~ con~olidurla.. 
de reform.<tS i'!. que J<t me mfel"i no principio ;,) ~al':;l<IW do .Presidente c do Yiee-Presi-
·do meu chscurso. r~eme r h l~CI.JLtl:oltc;t e r!Pspezas com 0 seu tr:J.-

Creio que um parhtmento conscienciosü. t..unent0 ; 
patriotico, pyu_clente, _como deve ser 0 )Xtrb- c! vmwin:umtos do~ mini>tros rlp E>i.:tdo. 
mento ll!·azlle1ro, nao eleve aYeur.urar-sc tl, rl) S~lllsn!t~'. d:•< sen:11fore;: c do~ <lepllto.d~s. 
-est.'I.S reltn·ma~ quoticlümas. sem estur plen:-c- bcn: ~om",'-'> 'cnc1mt·mos rlo pcsso;~l r! a;: se~ 
mente com•enctclo de que ellas são iu5t.ls ne- crel~l'l:1 s .,a, d\la;< C'mn.r-;1;.:, ajud" d;; wsto 
-cesso,rias, inadiaxes. (Jltl!to .~ opoiad~s.) ' e vm_dn ? vc,Jm dos ,Jcptltad<,$ e :<é•naciores • 

O melhOL', o que a experiencia aconoolha. o . c) 'encllne:ttos. d" Cüi'JK• DiplümaticoCon: 
·q_ue o bom senso rccommcncla e que experimen· mlnr !~O e'n·an::r~n·fl· 
temos primeil·o a lei eleitor<tL com toda 1\ J'l l~:t!l:tmet!t~ do;; ~ontrnc·r0". li·ir•1> pelo E~
.sincerichtde e ho~. íe, C<Jm todu a isenç:i.o de m,Jo '?1:l rmp~·L·z~, e cump:mlua~. ~ulll'<'nçi:ies 
e~pirito _pussiYe! e CjHC, clcpoi;,: de,ta PL'OY<I. e ••llt.t 0~ 1!11P '"'l'tn•m <f<· C•\nll'"''lo~ p~rl'citos 
reconhec:t!la~ qttc se.]<tm as suas lacuna~ e n~ 1' a.e:th:'d'.'~em que n rr·,p<>~l~"hilidadt• •l•.' E~
scus deleito>. trn.t,cmos Üt~ mcllto1·;tl-tt com t:ldo l''1·1:Ta r:·(~onlll'l'idn 1· l'll.ia ü•.·~]Jezn. po;:,;.'l. 
M[Uelle critedo c aquell1~ ~aheclorü• q nc elevem ~er •ler.t•t'lllmacl:l. annu:1lment.r_.: 
~residir~ tO(!OS os ;lctos de um parl:tmcnln :1\ Ju•:J,ioniôl:l; 1' apo~elll.:~<l•''· na. ~~·,,.1111•, 1'1;\;: 
11lustraclo. E este o meu voto, esta :'1. minha k·1' 1'111 '" 1 1!'01'.'~ ('11.i' 1 <lit'<'Ítü <'>'h·ja. l'l'~<llllll'eido 
opinião, que OtlSO la.nçar 11q St>io •.h Cnmnra, c •·r•l"tt :< " l.ll'l).!':lr:fi.o ,],) F.,tado; 
pt\ra. o quJ lhe peço a. üevirlt~ pet•mi~"ii.o. . f,) o:·on~i ;!n:;.,-iic·' Jl:n·:t 11 s<'t'Yi•:o ,J;1. ,Üt~Lí,·~t 

Voto contra o projccto. (JbriiQ hc,;1, .. w!lo IL'<.kt·~l. Ôt•l!l ~·,,mo pnr" n' ~t'Ct'Ct:n·ias 1 [,1~ tl'i-
bern.) h_un~.c' " .t•uzes :1 ,·ar)!',, rlo Ol'.,·:tmcn 1.o dn. 

O SR. Pll.ESIDE:>iTE -DccL.'I.t'O intm·rompith\ a. lnwo>; 
discussão do projecto n. 58 H, altCl'll.lldo <1, • i) cnll~i;!ll:l,:iít·~ p:n·a u pc,:,.:ml rl:i~ ~ocret~'l· 
disposiçues da. lei eleitor:tl, :J.te a conclm~o t·m., •k. E_;;lri<l<J: ~~~·m_ c~m" p:n·:~. o re~sonl das 
<la votaçrw d~s ma.terlas indicadas ll<t I" parte l'<'l."ll'tH;,-c.< e msti f;m,;•'<'·' .1 c';H';l'" da l'nião e 
·da ordem üo dia. CU.] O~ n:ncnnento~ c~t!'j;lm tixado~ p.w lei. 

Acham-se sobre a me&~ as retlaçlíes do pro-· 
ject.o n. 23 C, e29 A, deste anno. 

Em seguida são succc5sivamente posto..~ a 
votos e appro.-aclas as reclncçues cl.os pro,jectos 
ns. 23 C (torça de terra c ~9 A, a.posenta~·ã.o 
de magistrados.) 

Votaçã.o do prcüect.o n. 28. relormnndo o pla
no geral do orçamen~o do. Republlca e deter
minando o modo de organisar as leis da recei· 
ta e despeza publicas l.2' U.iscussão). 

São succ~ssivamente postos a ..-otos e appro
vados os seguintes artigos do projecto n. 28: 

Art. I 

O orçamento ela. receita. e a tlxaçilo rla des
:peza federal serão feitos, annualmentena fôr
ma do art. 34 § 1• da Constituiçiío, em duas 
leis distinctas e relativas, uma á receita e a 
outra as despezas publicas, attendidas as ba
ses o:trerecida.s pelo Poder Executivo na. pro· 
posta que emiar á. Camara dos Deputados, 
em cumprimento ao n. Z do at·t. 3" da lei n. 
23 de 30 de outubro de 1891. 

Art. zo 

O projecto de lei, que deve ser offerecido á 
apreciação de ambas as ca.sa.s do Congresso 
~acionai, destacara, das disposições sobre a 

.l.t·t. ::. 

,\~ vet·oas clestinalla;: aos ~m·vi','OS ,_lo ;lrti<>"O 
<Lnte.:c•lent~ cnnstituiriio 'le~pez;1. perm;t nente 
(lo orç:uncnto. entmwl.o unir.:ament!\ :\. cifm 
tot:.llno compuw u;l lei partt n.valiaçiio das 
despezas Jlll~lic~.s. 

Somente em conseq ncnch de lei orclinaria 
poderií.o ser alteroàus as verb<tS consi"'nadas 
a.os sBrvir;o;; do fundo pt!rm;mente. " 

§_I.' O Poder Exccmi:•o. na proposta. que 
en nar. annualmente, a Camara do.~ Depu
tados 1\u'"l rnenç-.ii.o especial eras de."pezas ac
cre.scida8 i1 algumas das verb.'1s indic;LdtLS no 
art. 2• d~ :presente lei e pedirá o uugrnento 
ou a inclusão da quantia accreschb. (lo que o 
Poder Legislativo tomarã. con11ecimcnto. na 
occas1ão de formular o orçamento rlo futuro 
exercido. 
. § 2. • E:riincta a obrigação para. o Estado. 

por qualquer motivo. o Poder Executivo dará 
disto conhecimento á. mesma Camam, que 
execluíri.t, no prQjecto de lei, do fundo per
manente, a quantia para tal serviço destinada.. 
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Art. 5' 

Todu. O\lÜ'a despeza, incluitla na. p:·oposta 
do Poder Ex:ecutivo ou decretada peto Con· 
"resso Nacional; ccmsütuü-.i. o Iundo V<~rüwel 
do orvil.lllen!O e ser-à subme~tida a discussilo 
por miuister!os e aprovada. a. s_ua ~on.si~n·,\
çii.o. fm·n1ara outros tanws artigos da lm da 
despe-ta geral da RepuiJlica. 

Art. 6° 

A receita geral da Republica. constltuira 
a.ssumpw de outra let q ~e ~e1•.í. J?fOpoota an
nua.lmente e em que se!"ao :ndmdas todas as 
fontes de re:Sei'\"<t, cotn e"'peci:ficuçi:í.o da quan
tia orç:l).ila. pa.ra. ca.dil. urna. 

Somente dentro du. cifra vota(la p:cra. e::te 
fundo poder-à. o governo abrir CP::dltos suopl•· 
me.nt<l.l·es e extraonl.ína,rios para as verb:\5 s~· · 
gumte: 

Ministerio do Interior; 
Soccot•ro~ publicos; 
Mini.st~rio das Relações Exteriores· 
Ajudas de custo; · ' 
E:x:tt·aorclinarias no exterior; 
Ministerio da Marlr..lla: 
Medicv.tn:eutos e utensis dos hospitacs; 
Soldo de oãlc:i.a.es e pr<tr:.a.s re fotmadlts: 
lliuniçües de bocca pm-a sustento o diet;l 

dtts gu\l.rniç:iies do~ narlo;; do. ;wmmla; 
Muniçúes mtvaes pat·a. os casos lortnitos d~ 

avaria. mufragios, a.lij<~.memo do ol!iecto~ a·) 
m.a.r e OUti'OS sinistt·o~; 

Frete.:: Jl)I' di:trt!l·eoç<• de cambie e cornmi>· 
No computo da !'eceita de c:.tda exercício sDes de saque. tr-atamento de pr:l_\:as em JJO:•to.o 

devera ser acceitrt a cit!·a (lo uWrno exercicio estr<tngeirCI:' e em E~t<Hlos onde não ha . ilOSpi· 
de:finitivamente llq uid.a.<lo. accre>centando-s~- t<tes e entêrmarias, pa,ra. desp~s de enter·z·o;: 
the Ulli.càlll~nte o ];n·oducto or~ado do:> impo;- Ev-enr.naes pela~ pa:!s~gens autot'io~ncht~ po1· 
tos novamente ct·e:ldos. dos <J.ugmelltat.los e lei, ajudas de custo e grfl.tific.'3.<;,C-es exwaorJi
daquelle~ que. por uorar-eg:uül.l~ent<l.ç;J.o dada nari<~-:5 ta.mbem.deter·müm.das por· lei; 
no exetcmo co1·rente. cle\·erem ía:r.er· augmen- l\olini.srerio da Guerra; 
ta.r· a. cifr-<> alcarrçada. Med.icarnentos. diet.'\.S e utensis a. pru.çJ.~ de 

§ L" Si, por qualquer- ci.rc:umstancip. extra- :pret nos liosplta.es; 
ord:inai•i.a. alguma das -..·erbas da l"eeelta hou. Gratificações de >'olunta.rios e engajados e 
·ver soiD·ido modi:fi.~.lo sensiv-el no ·ultimo prernlos aos mesmos ; 
e:lCerch:io definitivamente liquidado, o Poder Eta.pas alem da importanci.3. consigu-adn ; 
Executivo firã. dist9 s?lente ao Legislativo, Fon·o1·gens e ferragens nos quart2is; 
na. sua proposta., JUStlficando-o, JJara. se.r Eta.pas das Jlra.ças inralidas e soldo dos oro-
tomado em comiderar,:ão pela. Camara dO$ cil).eS e pra~-as reformado~ ; 
Deputados. • Dietv.s, meclicamento;. utensis e et.tpas dii.l-

§ 2·.o Os depositas dos bancos em la;:t.ro ~e ría:s a colonos ; 
emissões, bem como as rendas _com ap~hcaça.o · TranspClm de praçl.S: 
espo--eiat que forem creadas. sao e:xclu1dos da Mi.ni3ter:o da Agricultu:ra.; 
receita e d~speza gcl"..tl do exercic1o. p~sa.ndo . Garantias de juros I.Í.'i estradas de ferro e 
a ter es~rípturàção sepa'l'a.da. e eil])eCla~. de .aos engenhos centraes pelo que exccd~r do 
cujo liquido não e licito ao governo dls_por deer-eta.d.o ;. 
sínão J.lara os fins a que, por lei, houverem correio geral. 
sido destinados. Minisrerio da Fazenda; 

s 3.0 Os demais deposites recolhidos ao The- .Juros da divida. intern;>. l'unJada, quanllo 
sou.ro continuarã.o a te1·· escripturaçã.o espe- for consolidada a. di vida. fiuctuante ou for iei· 
cíal para o ~u movimento, podendo ser- ta. a.lguma operação de credito ; 
applica.dos á. despeza. publi~ os ~il.ld.os que JurCl3 da divida inscripta. recla.mados,a.lém. 
resu.Ltarem d.o encontro das entradas e sa.llí- do algarismo or~.ad.o; · 
das, lev.ados ~ excessos d3 s restituições ao Feitio de notas para a caixa de Amor~za-
lffl;la;nço: do exercieio. çã.o ; 

Art. 8• 
Porcenta.gem da divida a.rrecad.ada e a.lêm 

da cifra. consignada ;. 
Differenç~ de ca,mbio com a remess1 de 

Pllil!& · ~ verõa.s. va'l'iavei.s e· cujas COllSigna- fundos pal"J.. o pa,<>a.mento· dos juros e· amorú
·~ não forem sutlicientes para o serviço zação dos emprestimos, b"m como panos das 
·dw$ta:d(4. bem.. como, pata. ou-tras que. aecres- apolices de ,juro em ouro ; -
· ·· · · - ta 'n" e~ ... ---"~ Juro~ di\·er'Sús e dos bilhetes do tbesoura. :~·as; p.ceV-!.SQeS· o~ r1...,, """'"""""'. 

~Uilt:ftliltbà&nesenva.. annwvl.mente fixado na; arem da consignação votwa; 
[~i:!7.ilk ~ e: .q,ue entra.rá no cmnputo Commissõ~s e corretagens alem, da. ~omm!i. 
~~:~~~-.. _ concedida: ;· 
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.Juros do emprestimo do coü·c do~ orp!1ITos 
reel:l.mados além da. quantia. votada; 

Juros dos denoO\itos das Caix[l.S Econornicas 
e Montes de sôccorro, si ex:cetlerem t\.O tl'C
dito vot-'l.do; 

Reposições e re.stltui1iies reclamadns akm 
da.B consignações. 

Paragrapho unico. Os creüitos, rle qualquer 
natureza, ser-Jo abertos ~or <l~crew do Purlet· 
E:.:ecutivo, sob proposta do ministro rll1 re-
pr.rtiçii.o pelu. qual correr o ser,·iç,o. onviclo o 
minis~ro lia faz:entla e ~tpprovado p~lo Tl'ibu
mü rle Contas, proposm em que ene dt'mm1.~-

. tra!'á a necessidade tlo cr-:>rlito e as ra;>;iies de 
· OJ'rlem publica que aconsel!1am a rn<>rlida. 

Art. 10. Nenhuma despem ~erá inclnída nn. 
lei annurtl do or<;amcnto r~spectívo st~m que 
tenha sido decretada em lei or.lin:u-i<L 

Parog-rapho unico. Si f!ppoi~ de votado o 
orçamento ger:1I <h RepuJ.liC<1, Cor decr·ctada 
:J.lguma lei que mo(Utiqne as Ycr·ha~ do OI\:«· 
rnemo. o Poucr Executivc' n.gua.rdarú. que o 
Co11gresso designe t\\ nr.lo -p."'ra a ;;u<~ exer.:nç;\o. 

Art. ll. A propostn r! o Poder Exccutl I'O <t 
Ctmara (los Deputados. de qne tr<tt<t o :U'L 
3•. do§ !•. da lei 11. 23 rle 30 de outubro de 
IS9!, deverá :>er entrea:uc á mesa da Camnra 
no dia da abertura do' Congresso. 

Art. 12.. Revogam-se as díspo~iç..'ies em con· 
trario. 

E' o projecto. assim itp,prondo em 2" llis
cussão, adopw.da para passar t1 3•. 

O Sa. OITICICA. (pela a1·clem) requer dis
pensa de intersticio para o projecto entrar 
amanhã em 3a discussão. 

Consultada, a CaiTh'U'a concede a. (lispensn. 
pedida. 

VOTAÇÃO DO PROJECTO N. Si, FL'\:A.:'\DO A DE5-
PEZA. DO :w:;:-.;ISTERlO D.>S RELAÇÕES EXTE
RIORES (2' DISCt;SSÃO) 

São successiv-amente postos a votos e appro
'V;J.dos os seguintes artigos do projt cto n. 87. 

Art. 1~ E' o Presidente da Republica auto
risada a de:,--pender pela repartiç-ão do Minis
teria das Rela«ies Exteriores, com os servi~'Os 
designados nas seguintes verbas, a somma de 
1.639:800$000-

A saber; 

I, Secretaria de Estado,moeda 
do :paiz................... 184:000$000 

2. Legações e consulados, ao 
cambio de 27 d. por I$000 •• 1.055:800$000 

3. Empregados em disponibili-
dade, moeda. do paiz........ 60:000$000 

47 Aj.udas de custo, ao cambio 
de 27 d. por l$000 .... , .. ,. 100:000$000 

:). Extr·aordinarins 110 exte
rior. ~r.nclo G:!i()O.~ p:.u·:.1. rle~
pez;r~ rh~ pui•liddade em 
P:u·iz. G:OOO:-; lH'ra r• me,;mn 
liln ell\ Londl'r:-, :~ :00(}.:; em 
l:om:t e :~:rwos n:~ Helgicn, 
ao r::am!Jiu (h: 2-; d.' llOl' 
lsi)(J, i .............. , . . . .. C>ll:(KIO:I;OOO 

G. Exl;mrot·rlin;~r·io,;no in teríor. 
. moer!;t dr. p:LÍY. .. ---........ lü:IWIOSOOO 
7. C•1mntis~~o rk lirnite~. ar• 

Cfl.mbill r!c ~~~ rL ]'JOI' lsOOO.. li'O:OOi.JSOOfl 

I • G3D: 8!.1Q:;:OOO 

.\r-l :!.'' li!d(:p~nr!ente d;t cat.P.gorin. rl:.1 le
g':h;il n f~ dad .. minb:rr·,~w setei.o ;:l~ 1li\·er~a.~ h~~
gnr;i"•(·~ ,J h·irlid:~s em n·c~ cln .<..~c·~- collfil!'ltlt~ a,; 
r:le.<!)eza.~ de l·epl'(;.~enta(·i"u>. >:Pndn: dp l" classe_ 
ns dr>~ Est.:H[,.,~ t:nicln~ da ,\mr•r·il.';o, d11 )o;"nr·t.e. 
Clril<·. Hepnblíca Aq:wmimt, t:rng-wLy. 6r:i.
Ht'Hanlra. Fr·:~n~;t, ,\llem:wlla. c !ttlia. com 
21: ooo;:; d·) :<!• c!;t:;.:;e, t\~ do ~[cxko. PiL!':l~\laY' 
Portag~ü. Hu~sia, AU:>t't'ín.. Hespanha eSa.nta 
S~. com 20:000~; rlf: :::" chtsse, :l.S de \'enc·r.nt;,h~. 
Pet·l·r, Boli\-Üt. ·snit:&1 e Hclgica, com a qmtn· 
tia de 15:000:'000. 

I. F ÍC)l cr·cado) um cons tl h1do em . Via-o, 
outru em Cnrtt~Js. e tr·ansleri(lo pm·ll.· o(lessa 
o de S. Potcrsbur-ao. 

n. Continmun ~em YÍ~OI' a~ di~posiç•(!<?;'- do;; 
m. IL nr e IV do art. 5" da lei n. 2G. ([e 30cle 
dezembro do 1891. 

Art. 3' RevL1ga.rn-;;e (l.<: , li~ posiç0;::s elll con
trario. 

E- annnnciada a YOtaç-J:o da emenda dfl Sr _ 
Batlart'l, equiparando a l~rraç,~tO d<t Sant~. Sé à 
do QuirinnL 

O SF- AR1~T!DES ;:..fAIA (11c~:r n;·deM)
Sr. presidente. r:>t<t emendfl. não t2m o 
p;trecer da commiss;;'i.o de orçamenteo ; mas 
creio que posso. para niio clemorar a "I'Ota('ão_ 
declarar a C[ttnar:.t que a commis:Sflo ele orça
memo uiio póde. acceita.r porque o ministro 
junto a Santa Se nã.o tem os mesmos sernç·os 
e a mesm;J. attribuição que o ministro da lc
!!aç{lo do Quírinal e portanto não ha necessi
dade de augmenta.r a r-epresentaçiio. 

O SR. l'RESIDE:>."TE-A vista dilo declar~<> 
do nobre deputado vou submetter à votos a 
emenda. 

Em seguida e :posta a votos e approvada a. 
se,vlünte emenda offerecida pelo Sr. Bada.:ró na sessão de 25 do corrente-

Ao art. 2• da proposta da commissão : 
Em tudo flcarâ. u. le,""ação junto a SanU. se? 

equiparada â legação junto ao Quirinal. 
sala. das sessões, ~ de junho de 1892.

F Bada1·6 •. 
O SR. ALFJlEOO ELLIS (pela ardem) requer 

verilical;ão da vota.çã.o . 
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Procedendo-se a verificação reconhece-se te
rem votado a favor da emenda 62 e contra 
33 Srs .. deputlcdos. 

O SR. PRESIDENTE-A votação accusa a.penas 
a presença de 95 Srs. deputados. Mandaria 
proceder a chamada, se não observasse o facto 
de entrarem e sahirem do recinto diversos 
Srs. deputados. 

VozEs-Já ha numero; já ha numero. E' 
Oinutil a chamada. 

0 SR. BRAZILIO DOS SANTOS (pela orclem)
'Tratando-se de uma questão importante que 
envolve materia fundamental consignada em 
nossa Constituição politica, peço a V. Ex. que 
consulte a casa si consente em que se proceda 
á votação nominal. 

Consultada, a Camara approva o pedido 
.para votação nominal da emenda do Sr. Ba
daró. 

0 SR. JOSE MARIANO (pela OJ•clem) requer 
verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor do requerimento 70 Srs. 
deputados e contra 48. 

Procede,-se á votação nominal. 
Respondem sim, isto é, appro:vam a emen

da do Sr. Badaró,os Srs. Indio do B'razil, Can
tão, Pedro Chermont, Augusto Montenegro, 

· Casiiniro Junior, Rodrigues Fernandes, Henri
que de Carvalho.Anfrisio Fialha,Nelson, Pires 
Ferreira, Martinho Rodrigues, Gonçalo de La~ 
gos, Nascimento, Alminio Affonso, .Amorim 
·Garcia, Couto Cartaxo, Tolentino de Carva
lho, José Mariano, Joaquim Pernambuco, Ju
vencio .de Aguiar, André Cavalcanti, Ray
mundo Bandeira, João Vieira, Theophilo dos 
Santos, Corrêa de Araujo, Euclides Malta, 
João do Prado, Oliveira Vall::tdão, Leandro 
Mac eL Felisbello Freire, Paula Argollo, Tosta, 

. Zama, · Arthur Rios, Garcia Pires, Marcolino 
Moura, Santos Pereira, Paula Guimarães. 
Milton, Dyonisio Cerqueira, Leovigildo Fil
gueiras, A. Marcos, Seba~tião Landul_pho, 
Horacio Costa, Novaes Mello, Fonseca e Süva, 
Fonseca Hermes, Urbano Marcondes, Cy
rillo de Lemos, Joaquim Breves, França Car
valho, Luiz Murat, Erico Coelho, Furqmm 
Werneck, Vinhaes, Antonio Olyntho, Ba
daró, Pacifico Mascarenhas, Gabriel de Ma
galhães, Leonel Filho, Chagas Lob~to, Jacob 
da Paixão, Francisco Veiga, Ferre1ra Bran
dão, Manoel Fulgencio, Gonçalves Ramos, 
Domingos Porto, João Luiz, Glicerio, Bellar
mino de Mendonça, Carlos Campos e Lacerda 
Coutinho, (72). 

Respondem nao os Srs. Uchôa Rodrigues, 
Matta Bacellar, Nogueira Paranaguá, Bezer
ril, João Lopes, Frederico Borges, José Bevi-

rinp Vieira, Athayde Junior, Virgilio Pessoa, 
Baptista da Motta, Sampaio Ferraz, Lopes 
Trovão, Alexandre Stockler, Dutra Nicacio, 
.Aristides Maia, Costa Machado, Cesario Motta 
Junior, Moraes Barros, Carvalllal, Mursa, 
Alfredo Ellis, Julio de Mesquita, Brazilio dos 
Santos, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Alves de Castro, Urbano Garcia, -Marciano 
de Magalhães, Schimidt, Pereira da Costa, 
Alcides Lima e Cassiano do Nascimento. (38). 

O SR. PRE:iiDENTE-Votaram a favor da 
emenda 72 e contra 38 Srs. deputados. Foi 
appro:vada a emenda do Sr. Badaró. 

E' o projecto n. 87, assim emendado, 
adaptado para passar á 3• discussão. 

Votação do projecto n. 38 A, deste anno, 
autorizando o governo a dispender a quantia 
de 250:000$ com a acquisição de um predio 
onde funccione o Tribunal do Jury desta ca
pital ( 1 o discussão.) 

E' adaptado para passar á 2• discussão o 
seguinte 

PROJECTO N. 38 A 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. o Fica o Poder Executivo autorizado 

a dispender a quantia de 250:000$ para o fim 
de adquirir um predio, não existindo um pro
prio nacional, onde funccione o Tribunal do 
Jury da Capital Federal. 

Paragrapho unico. No edificio adquirido e, 
depois de desappropriações para esse mister, 
só funccionará o Tribunal do Jury. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ (pela o1·dem) requer 
dispensa de interstício para o projecto entrar 
amanhã em 2" discussão . 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. 

Votação do projecto n. 4 A, do Senado, de 
1892, dando direito aos secretarias da Côrte de 
Appellação e do Tribunal Civil e Criminal da 
Capital Federal a perceber custas, quando tra
balharem como escrivães (2" discussão). 

São successi vamente postos a votos e apdro
vados os seguintes artigos do projectos n, 4 A: 

Art. 1. o Os secretarias da Côrte de .AppeJ
lação e do Tribunal Civil e Crimii1al da Capi
tal Federal terão direito ás custas, quando 
trabalharem como escr-ivães. 

Art. 2. o Revogam-sa as disposições em 
contrario. 

0 SR. ANDRÉ CAVALCANTI (pela ordem) re
quer,Jispe!i sa de interstício para o projecto 
entrar amanhã em 3a discussão. 

laqua, Epitacio Pessoa, Sá Andrade, Espírito Oonsutada, a Camara 
.santo, Bellarmino Carneiro, Oiticica, Seve-, pedida. 

concede a dispensa 
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E' posto a >otos e approvnuo o requeri
mento do Sr. Cesa.rio Motta .Junior (apres~n
tAdo na sessão de 2.'3 do corrente), pedit1do 
(UC seja. enviado á commissiio de orç.\mento 
(XLtn. inter:por parecer o pt'ojecto n. 54, con
cedendo a D. Henriqueta Ca.rneiro de Men· 
donça Faure, ,·im·a do Dr. Antiocho dos 
Sa-ntos Faure, uma pensão mensal de 200$000 
(iliscussão unica.). 

\'ota.ção do pro.jecto n. 7i , de 1892, isen!An
rlo 1le direitos de importação os ma.terines es
pecificados neces..~rios par.1. a consf.rucção e 
insta.Uação do Collegio Americano <le Taubate, 
no estado de S. Paulo. c <le propriedade de 
J. L. Kenedy (1' di;:cu:>:~~.o). 

Emenda <10 pro~cto 11 • 76 (Policia d o Districto 
Fcdc,·al} 

Ao art. 2", em vez de- até ao numero de 
2{) urbanas e 8 suburbanas-di~-se-até 10 
urb~1.nns e G sulmrlK\nas. 

Ao (l.rt.l• do mesmo art. 2• em>ez <le- 200 
urbanas e ô4 suhurbanas-diga-;;e-100 ur
banas eGO Sltburh~nas. 

Fa.Ç<l.-se quanto aos e:;cr ivães as reducções 
llropordona.es ús indicadas na. emenda supra.. 

S.lL-S<\la d!\s sessões, 25 de j ulho de l 89'Z. 
p,·ao1cisco \'c ifJlL - S. Fe;·,·(l:. - F. Badarâ. 
- Jfc111oct p,,i!JC•tcio.- P. \'iotti.- Pacifico 
Jia.scccrc'1hn., .. 

Procedendo-se a ,·ot:u:ão rcr.onhcce·se ter~m 
ro1a.do contra o projecto 5i c a lhvor 23 Sr::; . 
de ]lu ta.do~ . 

O ~~·. Sau1paio l:<'e:r."ra.z-Desejo 
sümelll.e justificar um~L emendn. que tive a. 

o Sn. PttESIDI::XTF: - A ,·otução accns1. hom'<\ tlr. m vi:u· á meS<I., emendn. que prop:íe 
apm;~.s a. presenr;a de 80 Srs. ueput,tlos. N'iio :1. suppl'e..<s:i.o do :!.l't· 20 do prQjecto. 
l1a numero. Pam is:;o ú1e parece que la~t:J.l'it 1\l.zer a. 

You mand;l.!' proceder il. cham<vht. tlcdarac;i:io á Cmn:n-a de q1te não ha ab,-:oluta-
Procedcndo-sc a chamada .verifica·se terem mente }ll'ovcito 11enhum e nenhuma utili· 

se ~.usentado os Sr::;. costa Rodl•ig-ues, Gon- (l;t\le em s.upprimir o cargo de official-maior 
\'ah·es Ferreira .. Toiio Vieira. Euclides ~hlW., que, 1!:1 clons annos, ioi cre:J.do c que està em 
Paulo Argollo, Garcia Pires, Fonsee<l. e Silva, })lcnn. efl'cct.ividt\Utl na. rcpa:rtiçio de policia. 
Luiz Murat. .<\.lcindo Guanabara, Tllomaz desta capita.l. 

P. O prQjecto, em todos os seus artigos, ó in-
De!tino e Ferreira tres. teira.mente acceita.vel e l.'Citlmcnte ha. toda. 

O Sa. PRESIDE.';TF.:- Responueram ti. cha.- conveniencia ctn que ao chcte de policia., ao 
mado. 104 Srs. deputados . Nii.o ha, :por conse- dircctor supremo dnquell:\ rep:utição, fiquem 
guinte numero pa.raa.svotaçües. · m.Ms a.mplamentc distribuída:> u.ttribuições 

O Sr. Berfutr<Uno de Campos deixa a cadci- serias, como são as de que trata. o mesmo pro
ra da presidencia p.te 6 occttprula pelo S1·. João j c:cto Ort\ em di&::tlssii.O. . 
Lopes {f• vic~p 1-csideMe). Aici aqui. por exemplo, os delegados e sub-

deleg-Jdos, cmfim, as a.utorid:t.des policiae> 
eram nomc:.\dns pelo ministro dn justi<-a , por 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA proposta do chefe de policia. 
Orn., Sl c obYio que as proposros feita.s pelo 

cbefe de polici;~ eram l10mologad.ns prompta e 
o Sa. PRESIDE::'ot'TE- N"'ao havendo numer9 immediatnmentc 11elo ministro, parece-me que 

Jlal'a se votar o requerm:.ento do Sr. Jose l\;1. ttté uiminuh;ão de tm.ba.lho ... 
~.fariano, referente a.o PI'O,Jecto n .. 58 B •. dte- o SR. FM~ctsco Vl!:IGA- De ll3pelorio. 
claro adiada. a discussão do r afer1do proJec o · 
n 58 B O Sa. S.\~ri'AlO FERR..~z ••• do que COS· 

- • . - . - tumam cha.m:t.r p~pcllol'io , fa~.endo logo o 
:Entra em 3" diSC';J.SS:tO o pro.1~to n . . 1? A, chete de policia por si cs.~as nomea<'.ões.. 

deste a.nno, reorgamsand? o .sel' v.rço pohct:l e Da p1·oposta<i etrectiv:\ nomea~<'io, eomo ~a
regulando as despazas a ía.zer -se com 0 me::: mo bem os nobr~s deputados, nunca pode m-
serviço. tcrmediar muito pouco tempo. 

São lidas, apoi~s e el!tram conjuneta- o sn. FRA.'\CI:::Co VEIGA- A proposta só 
m.~ute em discussao as segumtes serve para justificar delongas. 

Fica su:ppr i.mido o art. 20 do proj~to a.pre· 
sentadõ sobre reor:;anisação da policia. da. Ca.-

O Sn. SAMP,uo FERRAz-Como muito bem 
lliSSC o illustre repre;renta.nt~ do estado de 
Minas, llelo systema. que ainda. nos rege, nós 
só temos delongas; porquanto e s:~.bido que _w 
che(e de policia não são negadas as nomeaçoes 
l\01' elle propostas. 

pitaJ. Federal. 
Sa.la. das sessões; 

Sampaio F~;m·a:::. 

Os delerrados e sulxielegados que exercem 
26 de julllo de 18!12. - suas attrDmiçiíes, por a...;:sim dizer , sob a. s~

pcrintendenci:J. ímmediat...'l. do chefe de policia, 
C)} 

Clllll:lt:t V. 111 
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são tunecianarlos de ~ua 'Plena. e immediaía. dividir a capital em 20 circumscripções 
ooniia.nça., são propostos pelo chefe de policia., quando com 10 teremos os mesmos resulta: 
e assim sendo, e de toda. a conveniencia. que dos ~ ..• Acima de tudo ha um argumento 
evitem~ delongas, da.ndo ao chefe de policia. ca~ital. que deve pesar no espírito da. Carnar. 
attribuição de fazer essas nameações. Por- -e a. diminuição das despezas. 
ta.nto, o prl)jecto neste tocante é inteiramente O iilustre representante de Minas, que !i 
acceita.veL tem interessa.do por este projecto, creio que 

A snbdi'Visão de quetra.ta. o a.rt. 2.• do pro- jà. fez um calculo relativo ã. dil:nínuicão da 
jecto, ~ndo acceitavel, todavia. póde ser mo- despeza. que teremos com a modificação que 
diücada com grande vantagem para o ser- proponho,o qual se approxima de 200:000~000. 
viço P. até com grande diminuição de des- Certamente a Garoara, que tem procedido 
pe:zas. . · judiciosamente sobre variados assumptos,que 

O projecto propõe 20 delegados urbanos ; tem revelado patriotismo, segura.nça e ® 
ora, para. que ·sejam nomeados 20 dele,aad.os vontade na. regular organisa.ção de todos 0> 
para. esta capital, ha 11e~-sidade immedia.t.a. serviços publicoa, naturalmente não terü. CO»· 
de se fazer a divisão ein 20 circumscripções, strangimento em fazer estes grandes OOl'l~ 
em que estas autoridades sirvam e exerçam nas despezas, quando isto em nada prejudic:t 
sua.s funcções. Feita a. divisão dessas circum- aosmesmos servi~;os. · 
sm.-ipções,na.tura.lm.ente quanto maior for o Sr. presidente, ia. só apresentar ejustifieu 
numero de funccionarios, menor serã a. cir- a emenda ao art. 20, mas é preeiso fu.7.er al
cumscripção; ma.s si o projecto em seu ponto guns outros l igeiros reparos sobre o projecoo. 
de vista capital vae remunerar as a.utorida· Antes de passar a estes reparos, pergunto : 
des policiaes daqui por deante, aos delegados como se tem conseguido fazer um po1icia.ment.o 
nã.o só urbanos como suburbanos e a. todos os regular com cinco delegados ? 
ins:pectores de qnarteirão,ha. mnita economia Pois si, como e sabido, pelo systema. que nos 
e utilidade em se diminuir o numero de de- rége, cinco delegados teem feito o serviç.o de 
legados urbanos. um modo deseja.vel,distinguido·se quasi todos 

Neste sentido foi enviada á mesa. uma elles pela 1ledicação e zelo que teem manifes
emenda. a~signada pelo illustre representante tado, e não ·vae nisto suspei~.ão. sobretudo 
de Minas o Sr. Dr. Veiga., por mim, eoutt>os depois da Republica, o nobre deputado ha de 
deputados. Com metade desse numero, o ser- reconhecer que com vinte ha. exagero. 
viço. fica perfeito; o que ~O delegados retri- o SR. FRAi';CISCo VEIGA. - Com trinta 
bmdos podem fa.ze~ perfeitamente bem, para aliás. 

. que entregar a 20 . . Os . .d 1 _ .• 
Portanto, os delegados tendo de ser retri- O sx:. _S.urrAIO FER.RAZ- cmco e e.,-'"'CB 

buidos agora, o que é mais justo e razoael é de polic1a que se~vem ~tu~Imente, tr-a~· 
que sf;)a.m maiores as circumscripções, e l\1e~.m em toda a. Clrcumscr1pça.o urban!l- e oU· 
sendo maiores estas, 10 delegados são suffi- burba.na.. 
cientes para. todo o serviço. Ha uma. divisão de district.os que estabelece 

E' preciso. accrescenta.r uma. outra. conside- as a.ttribuições para cada um delles ; só monte 
ração que tem toda a importancia e e que para a. regularidade do serviço é que Oil dele· 
além desses 20 delegados ha. dous dele,."''ldos, gados servem de preferencia. em district.os 
por assim dizer, privativos da repartição, designados, mas não ba jurisdicção privativa 
porque tra.ba.lhamjunto ao chefe de -policia como se sabe. . 
e devem ter ltttribuição geral em toda a ca.- Assim, por exemplo, o delef;~do que ~unc-
pital. . ciona na circumscripção A, pó<.le funCClona.r 

Sendo assim, jâ. não são 20 .delegados, s_ão na circumscripção C, que é do 3• dele,<rado e 
22. Ora. accrescentando-se a esses 22, 01to vice-versa. 
suburbanos que. são indispensaveis terem~ creio que este argumento deve Jlezal' sobre 
nm pessoal de 30 delegados, os quaes terao o espírito da. camara. . . 
seus escrivães, e alguns ainda. tel'ão e...<>ereven- Si com cinco delegados temos feito o serVJço 
teS juramentados que vencem ordenado. regul.a.r em cinco cireumscripções. pois, como 

Ora, pergunto ao. illustre deputado por se sa.be, os delegados são remunera.dos,porqne 
Ala.gôas,nm dos que mais se teem preoecui>ad;o fazer logo trinta. delegados,1 Pa_:rece que yor 
oom as despeza.s exggerada.s, um dos que ffi?JS tudo isto que vou dizendo e a.c~1ta.vel a. nossa 
.te·em trabalhado no sentidó de fa2er econom1as emenda. 
pa.ril. os cofres publicos, si não são proceden- · ó SR FRANcrsco VEIGA - Apoiado. Estã 
tes estas ~derações que venho d~ f~r ? sendo ~m jnsti11cada, porque tem r~nhecida 

Em prune~.ro loga.r, qual a convemenc1a. ~e ccmpeteuci~ e conhecimento do sel."Vl!)O. 
funccionarem 20 delegados, quando 1 O sao I · d 
Su11lcientes para desempenhar todo serviço. O Sa. SAMPAIO FE&R--\Z -A nossa emeu a. 
· Eln- ~dl) loga.:r, qual a convenieneia de estabelece dez c!elegados para. a. parte urbaUA 
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e seis para a parte s~bur)Jana., ll~ndo . nind:1 Ao ~~~t.: .. wlo não ~t1hrn.v<\ tempo pa.rn. 
o~ ~ous delegados prtv;~l!vos. Quanto a sub. totn;u·a~slllnpto de muit:1~ mn.tcrins c sobre
dtvtsão de delega.?-os par., ::1. cidn,Jo ~ pa~:t os tudo pam Uwtlisar 0 trabalho. e os Srs. 
so.burhl~s, o proJecto estabelece dtspostções út·putados ~abem que n.quclle serviço de
razoa vela· • . pcl)de de u :na. rert..1. fi~c:disaçilo. emlxi1·a haja. 
.. cs nobre~ deputados tambemme parece q_u~ tt!lt nns dt1•ersns secç•ic:-;, ser·vindo c cliri
Ja teem re_vebdo pleno accordo, quanto a gJUdo·tts,l'unccionarios distinctissimos. 
remuneraçao destes cargos. 0 s; 

6
-

-E' ~ma C011sn. indispens--wel i ja 0 tenho ~R. Cosr .... MA.cnxoo-E o serviço im-
<hto a Camara. q11e nã.o havendo remuneração menso. 
não ha propriamente verdadeiro estimulo e o O Sa. S.n.ll'AIO FERRAZ-Oserviço é im
ze)o -para o serviço, quando este sómeote sn.- IDOil$0, é ext!'a.ordina.rio, tem cr~ido na. 
cr1fica. _ propo1'\:ão do <:rescimenfiJ da popula~-ão. Ora.. 
~em a. remuner,1~0 com? que não ha di- a_ no:;sa pl)}l~a(:iio er-.t. (-amputada. pela _penal· 

reito ao commenhrto, ou a censura. t1tna estatistica. em 400.000 almas, e hoje ha. 
· O delegado de p<llich. que qu\r.er -pre~t:l.r o tl\\litn. gente que, referindo-se a dados esta.tis· 

serviço com dedicação não tem tempo, porquo ticos novamente colhidos e a.Hás deJeituosos, a 
as sons attribnições e:tigeo1 umn tal ordem rie computam em 800.000 a.tmas. 
a.ctivida.de que não ha. justi~, nao htt o di- NU.o tenllo constra.u~::imento em da.r credito 
rei to mesmo a. censura de opiniiio, pela falta a. esta assel'(-ão; pois,attendendoao movimento 
ou serviço de administração. (le vehiculos, ü. tal ta de predios em aluguel, 

O delegado que quizer tra.tmlllar se c:l.llça, ao movimento enorme de constru~.ão, á ele
compromette a, propria saude e e certo que o vn~..[o des.~ ma.ssa que se chama. 3-ll(lllula.çii.o 
fazendo gratuitamente ha. um certo coostran· ftuctm~nte, a. credito que não ha e:xaggero no 
gimento na censura. calculo. 

Agora passarei a justificar a 1nitlh:t emend" Or·a. esta. repartíção,a que tão ,ie perto estão 
relativa. ao a,rt. 20 do projecto que diz. {Lê) . li~ados os intere$les de ordem e de segura.nça. 

Preciso ex.pliea.r à. Camnro. u razão porque dll. P?PUlaçào deve natu~almente ter os seus 
rol cl.'eado e a. r..tzão por que aiudtl esta hoj~ sel'Vl\:Os augment,ados na. :proporção do a.u· 
em pleDa efl'eatividacle o cargo de oillehl- gmento da mesma populaçã.o. 
maior. E depois, meus St·s., e uma coma sa.bida 

Quando servi n:l repartição <la policia. era por todos que, inll~lizmenle, nas repa.rtições 
secretario, e ainda hoJe funcciooa. ueste cargo publicas tudo se move por meio de p.:~peis. 
o Sr .. Manoel J~~é de Souza, nome rryuilo co- Na repo.rliç;i.o de policia acontece até uma. 
n hec1d~ na pohtlca do estado do Rio, o ode co usa extra.ordinaria: os · dele,o-ad.os estão, na 
por m~IS de u~a. yez teve mandato :na AS· mesma. casa e communi<-am-se po1· officios; 
sembl<!:l Pronncral, homem cumprtdor de muitas vezes e questão de meio s.egundo para. 
~eus deveres... se communicar ul!la. ordem,pois emprega-se o 

o SR. C<m'A. lv1.-\.CHADo-.Apoiado. oificio! 
o SR. SllfPAIO FERRAZ . .. prototypo de func· O SR.. Cosr.~ M:,\.CllAI>O--:E tod~ o expediente 

ciona.rio, como jà. o qualifiquei em relato rio, :pa.s~ pelas ma os do oficial maJOr. E' e.'tacto 
fazendo-lhe a devida. justiça, cidadão a quem ou nao 1 
devo servi«>s relevanti.Ssimos durante o tem- o Sn. SA&IP.o~.ro FERRAZ---Perfeitamente ex.ac
po em qúe exercia. o cargo de eJ1eJ.e de polici~ to. o ~reta.t'i.o t um runcciona.rlo ~tue está 

Esse funcciona.rio lembrou-me a necessi· junto ao chefe da repa.rtição,de onde não pôde 
dade indeclinavel de nom~r U!Jl outro fune- arredar pe,e nestas condições está ínteiromen~ 
ciona.rio que fosse por ass1m dizer ? centro, o te inhibido de fu;caJ.isar muitas cousa.s, muitos 
peão, o orientador de todos o~ sern<;.os na rc- serviços de expediente importante ljtle corre 
partição. :pela repa.rtição, . . . _ . 

os·Srs. deputados sabem que o sect•etario, 1v!a.s, como di.Zta, nas reparti~es publicruJ 
quer do governo q_uer da IJDlici~,quasi sem~re tqdos_ os empregados se.comm!Im~m por otll- _ 
trabalha. com 0 chefe, ao lado do chefe, 1n- CiO, vJ.vendo !la. mesm_a casa. e_tuncciOnanc;to no 
spirando-o muitas vezes _e recebendo as_s~as !nesm~ predio, e s1 tud~ 1sto, como disse o 
inspirações para. 0 exped1ente da. repar~1çuo. 1Uust1 ~ ~apresentante de I\fmas.:re fsz 11aquella 

Na policia 0 secretario runcciona;va. JU.llto repart.u~a.o ~mo em ou.tras ~mt.a.s, Pas5;8ondo 
a mim, não só como secretar io da repartiç-J.o, tudo pela mao do o!Jicull ma10r, com.o pode o 
mas--por assim..dizer,como meu otlicial de ga- nobr~ representante de .Ala,n-oo.s pedii' a. sup-
binete. Não jiOdia., portanto, dirigir a. reparti· ptesSao deste ~~go ~ . . 
çã.o da. J.ici.a, que tem cinco secções de expe- Note·s_e que )& em teml_lQ se ti_!ili~> lembrado 
d.inte cfue fi.ca;va.m quasi que exclusivamen~ a n~esstda!le urgen~ _da. cr~ do Jogar de 
suborcliDadas aos respectivos directores. offic1al maaor de poliCJa. e. Sl nao me elloo-a.no, 
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ate um d.os orçamentos creoú -verba para. este vesse o mesmo espírito de economia que ani
cargo; não garanto isto. mas tenho certa. idea. ma. S. Ex, a mesma. boa vontade de concor
ou reminiscencia. de ter isso acontecido. rer para ~ eq?ilibrio do oeçamento, com cer-

0 Sr. ministro da justiça,nà. ocmsião em que teza ~u nao unha fazer questão de um cargo 
tive a honra. de apresentar um plano de {!Ue e remunerado apenas com cinco contos 
l'€0rga.nisação da policia, não o:tl'erooeu a me• de reis, si não estivesse convencido de sua 
nor objecção á creação do cargo de offici.al- lltilidade. 
maior, sendo creado ímmediatamente. _Por.tanto, repito, a repartição de polícia 

O SR· CosTA MACHADO- Ninguem na. poli· nao pode funcciona.r teem o official maior· e 
cia trabalha mais que o officia.l-ma.ior. elle que dirige a repartição interinamente: 

O SR.. SAm>AIO FERR.Az- Mas tal foi a fe-- . Os chefes.de secção em suas funcç.ões e8IJe· 
llcidade do governo na escolha do fuJJcciona- Ciaes, fiscabznm as suas .secções, e não as po
ria nomeado para esse cargo, que si o logar ê rlem aba~'!_onar para VIrem fiscalizar tod;t 
indispensa.vel ao regular andamento do ser- a repa~t~çao. Fa.llo co_m conhecimento rle 
viço, com aquelle funccionario é-se fatalmen· l'epartiça.<?· O secretarto nw póde abando-
te obrigooo a não supprimil-o. nar _o ga_!lmete de seu chefe, e os cl1efes tle 

O S Co M . d secç<uJ ,na.o podem abandonar as suas se~'Vt!$ 
R.. STA ACHADO- Apo1a o. Logo. e preciw que exista. um funccionari(l 

O SR. SAMP AlO FERRAZ - O actual official· que fiscalize e diriga toda repartição· e prova 
ma.ior da policia e um homem de tal dedica- da. como se acha a necessídade da ~xístencia 
ção ao serviço, que, por assim dizer, reiJre· desse cargo; e se aincla si pórle njuntar como 
senta o zelo dé tod~. a repartição. (Apoiado.•.) razão accessoria a drcutnstancia de estar 

E' um funccionario que não deixa de ir ao esse cargo sendo exercido por um 
serviço nem nos dia.s ~antificado.>; é homem funccionarío t[o digno e tão competente. cu i<1 
que já tem alguma idade; e,toda;vía., de tal pu· dedicação pelo serviço· vae até ao ponto ile 
reza e lisura no exercício do seu ca.rgo, que prejudicar a ma saude; creio que esta ju:;:t.i
:por si se incumbe de ~er"iços que não lhe es.- ticada a minha emenda. O nobre dep11tallo 
tão absolutamente distribuídos. . ll!esmo con~~a. que pão é. este UJl?. ponto ca-

0 SR. OlTIClCA -Pareci~.que este é que de· P~~l do.projooto; e SI a.cce1to o proJecto, como 
'Via ser 0 secretario. disse, s1 proponho a.pe~as esta. emenda., que 

. . _ em nada altera o proJeclo, antes melhom 
O SR. SAl\U'AIO FERRfi-Z-EU ate tenho mm- o serviço; si por outro lado apresento u:rna. 

to pra;zer ~m de~ar a Camara. qu~ este <;-a· emenda reduzindo mais de duzentos contos mt 
-valhen-~ e 11m distincto .tilJJo d"' Mmas ; e o despeza ... 
Sr • .Jose de Souza Li.ma, nome mui-to conhe- :r;; • 
eido, homem que já. foi grande conunerci~nte O SR. OrTrcrcA- Nao e exacto. 
nesta capital. 9 SR. SAMPAIO FERRAZ-Está aqui aprova. 

O SR. OrnorcA- Isso não justitica a. neces- (L~.) 
sida.de do cargo. O SR. OmcrcA dâ. um aparte. 

O Sa. SAMPAIO FERRAz - Tenho certo aca- O SR. :F'RA.l>icrsco VEIGA dá um apa.rte. 
nha.mento em dize_r al~uma.s palavras em Q SR. SA:!!IPAIO Fruuuz- Sejam embora só 
louyor d~ funccJo~a.rLo, porque sou. se~ noventa contos de economia· o que é exacto ... 
amrgo pMti<:Ular ; e Sl fallo a este resperto. e . ' 
porque me chamou a esse terreno o nobre de- O SR. OrnCICA. da um aparte. 
putado por Minas.. O SR. SAMPAIO FERRAz-Si representa essa 
- ·O SR~ CoSTA. MA.cllA.Do _ v. Ex. está. fa.- economi~; S. Ex:. , com ce~teza não fa.ra gra.n

zendo justica, porque a necessidade do cargo d~ questao da permanenc1a do cargo ~ nem 
está. provada. tao pouco a Camara. 

o SR. SA...~:f'AIO FERRAZ- Isto e o que eu o_ SR. 0ITIC1,CA- Responderei as conside-
queria. demonstrar, e IJa..rece-me que o cónse· ra.coes de V· Ex. 

-gni. Qual o vencimento que percebe aquelle O SR. SA..m>AIO FERRAZ-Sr. presidente, o 
funccionario ~ E' o vencimento insigni:fi.cante regimento, si não me engano. estabelece uma 
de ·cmco contos ! -pa.l'ti.cularida.d.e a -respeito de emendas en-via-

Pais si V. Ex., como representante da das á mesa pol' occ:asião da. 3• discussão de 
oommissão de orçamento e como deputado, tem qua.lq uer projecto, creio que <>.Staoolece a re
mostrado tanto amor aos cortes e economias, gra. de que estas emendas devem ir a. com· 
deve aplaudir-me quando estou apresentando missão e si assim é, eu desde já me compro
com outra. emenda córtes de despezas econo- metto a entencler-me com a. commissão e tal-

. mias aproximadas de .duzentos contos; o no· vez a obter della uma. renuncia deste artigo, 
bre depntado com:prehende que sieu. não ti- oobretudo qu.a.ud.o flado de barato que fosse 
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inutil o cargo de official maior quamlo 
tenho demonstrado o contrario conio se Yas 
íazer a um funcciona.rio que apénas ha ·3 an
nos ex~rce . suas funcções, a injust.i<;".a. suprem!\ 
de ex;tt~guu: seu cargo ~ Quando fosse COllSf· 
der:w.o mutll o cargo. o que a justiça pedia e 
o que era. consentaneo com a bõo. indole desta. 
camara e ? qu~ era d~ bom conselho. era que 
~ste funccwnar1o extmgnisse seu car/Yo isto 
e, exercesse-o ate dei:xal-o. "' ' 
•A q Sf. 0ITICICA-Porque Ó DOmeauo sccre· 
.... r1o. 

O Sn .. s.\)t;AIO FEn~Ar.-Pa.ra. o iazennos 
secretario, e necessar·to demittir o actual 
qUimdo tnmbem já tive o pruzel' de uizct· ~ 
qa.ma.I? que '! nctu(l! e um prototypo tlc func
czonano pubhco. 
. Pelo que tenho conve1·sado com alguns dos 
Il!~lS~_Ees cleputados,pclo que tenho tacr.eudo d:\ 
opm1ao da. Camara, ella. não far<~ gr.,nde ca· 
bedal em r!?jeitar o art. 20. vi:;to como está. 
certo da. justiça que vae praticar e est;:t certo 
~e que nada ~ltera.rã o ponto (levista do pro
Jacto, que está bem btnçado, que em mttitas 
de SUas disposições e S<.\bio, como SOU O pl'i
meiro a. reconhecer. 

Sr. presidente, o illustre representante do 
es?uJo d.as ;Alagôas .prome_tte responder as 
mmhas llgem1s constder;J.çoes, e estou certo 
de que S. Ex. não os combatem com van
tagem, porque mesmo S. Ex. m~ttlralmente h" 
de antes . preferir acompanlJaJ.' seus collegas 
da Camara do que acompanha.!' seu :proprio 

· pensamento, que é todo particular relati\·a
mente ao artigo, pa.rticular neste sentido 
sómenie por visar economias. ' 

lf:L nct.nalrnr.nb~ r.incn rlclegad():'; e um :::em 
numero da sulJ,lclt•;:atlo~; pois oom, o projet~to 
a.c:!.lia com t•,::;e~ ~ttb<lt!lcg:ulo~. tlcan<lo 0~ tle
legndos como dn·cctoJ'c:l tliiS circnm:>erl P•~ões 
9-ue, seguodo o principio adoptaüo no 'pro: 
J~to , re1wesentam u. <le:>centralL.::ar·no do se1·• nço. ~ 

De~·e not.1._!'·Se que 20 e o limite maximo • 
o proJecto nao ftxa numero. ' 

J~ctualmente os deleg<ldos s<i se incumbem 
tle ~nst.1.umr pr~sso~ e proceder u. corpos de 
de~~~to. Quem:>~ mcumbe das rondas e das 
pnsue:o, do pcltctamento emtim, são de facto 
os subdeleo.,':l.dos, puis os delegarlM deixam-se 
fic..·w nn. ""'crctaria. de p:>liciu.. 

Por h<~. nã.o temos JXll ici<\ ; temos um ar
remetia dJ::so a.pena.s. 

. O prqfceto k<tta de dcscentralisar o ser
nço, detx:mdo que a. ucç.ão do centro se irra 
die solH-e 0!1 di versos J>ontos, sem ~flectar 11. 
autonomiu. de cad;~. um delle;; . 

Pu.n1. mm~ cn.pit.a.l de cercu. de um milhão 
tle habitantes, <:om as irregularidades que ha. 
na.s ediftc.t~.ões . não são muitas as circumscri
pcües propostas no projecto. Segundo. propüe 
u. commi~io o tlelef_rado não tem a menor 
semelhança co~n o a.c~ual d~legado. 

O delegado do pro.1ecto e obrigado a estar 
na sua. circumscripção, e obrí"ado a taze1• o 
servi<:o, que actua.lmeute ~ rei~ pelo subdele
gado, tendo sob sn:~s ordens os inspectores 
em pequenas secç.i)es . 

Sendo a relbrma proposta no projecto com
pleta, o orador propoz que íessem tambem 
verdudeims o.s denominações . 

E' assim que o cllelc de policia pussai"<Í. a 
cham~r-se .cl>eie d:l; ~urança., e os delega.dos 
comm1ssanos, aos mspectores sub commissn
rios. mesmo porque as actuaes denominações 
nada significam ; mais lbí vencido na. commis
são. 

. Tendo dito estas poucas pa.la.vi'a.s, St·. pre· 
s1dente, sento-me convencidodequej ustifiquei 
minhas emendas e convencido de que a Ca.mal'(l. 
em seu espirito de equidade, em seu espírito 
dejustica, em seu espirito do exrunedetalhado 
do assumpto, não as rejeitará, ao contrario. 
a.cceital-as~ha. (Mt,it.o bem. ) 

Qun.uto aos ~·s delegados auxilares. declara 
que são elles uma especie dos del~noados 
actuaes, representam o chefe de policia den
tL·o da secretaria e fór-.J. deUa, quando en víado 
por a.quelle chefe. A primeira funcção se 

. O Sr. Oit.ici~ (relatf>Yà<I co?'~miss,zo) explica pela necessidade de haver sempre na 
diZ que tem de I'eSI>Onder · as considerações t'eJ)ati<;.ão central quem represente o chefe na. 
feitaS so'bre o projecto por dous dos seus di~- a.usencia. deste. e a segunda pela. necessidade 
ti netos collegas. que muitas '\"'ezes terí1 este de tet• pessoa. de 

O honrado deputado por Pernambuco que sua intima. conbnç'll. a quem commetter certas 
iniciou o .debate e o illustre representante do incumbencias. Urge ol!servar entretanto que 
Districto Federal. esses auxiliares nada. tem eom a.s circum-

Um a.tMou o prpjecto pelo lado da üespezn. scripções . · 
consideravel que acarreta, e o outro frisou o Quanto ã. questão da. des:peza. os nobres 
mesmo ponto. accrescen tando a. pa.rticulari- deputados que combateram o projecto afil.rma
dade de julgar que a reforma. proposta é de- ram que elle elevava extraordinariamente a 
masiadamente appa.ra.tosa. despeza.. E' exacto que a eleva, mas ao mesmo 

Nem um, nem outro tem razão. tempo eleva. a. receita, dando-lhe com que oc-
O pro,jecto divide o distrtcto em vinte cir- correr às despezas absolutamente necessarias, 

cUDlScripções urbanas e oito suburbanas, mas que são as da r eorganiso.ção policial do Districw 
diminue o num~ro de f'unocionarios de policia. Federal. 
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Fica. a discussão adiada pela llore.. 
Passa-se á hora destill.ada ao expediente. 
o Sa. l" Sf.CltETARio proeede ~ leitura do 

seguinte 

EXPEDIENTE 

E' principio economic6 que nenhum esta.do 
deV"e augmentar as !;U.a.'S despezas sem ~ncon
-trar uma fon.t.e de receita para eUas. Foi o 
que fez a commissão : obedeceu a um& neces-
8id.3de palpitan.te dos nossos serviços, conse
guiu desce:ntl"a.lisa.r o serviço da policia, dan
·ao-lhe uma organisa.ção que o ha de "tornar 
digno da now. :raputação de ca.f>ii:al civUisaàa, 
ma.s estabel~u as contribuiçoes que o deve- O.fflcios: 
rão sustentar e o modo por que ella.s hão de 
ser cobra.das pelo The.souro. Do Ministeri.o. dos Negocias do Interior, de 

A retribui~o do serviçO poUc"e.l era. in· 23 do corrente, em resposta. ao officio desta 
. el 0 d "'" - · 1 camara n. 109, de 12 do corrente. remettendo 

a.diav ·. cl ~~o que nao_e.P:J:_gopam fazer 0 cinco exemplares do relatorio sobre o melho-
Utn serv1~ n.to fica na. obngaç,'~-~~ o ~esem- 1'\l.mento do C.'l.nn.l do M:tngue, a:present:J.<i~ 
p~nh~, nao. ~ ~m~r~llende "~'l,da.ncta que pelo engenheiro Rcvy, e declarando ser esse 
!!ao seJa ~bngat~r1a: e~mmti:rl":p~mente man· o unico tml>aiho que pr·esentemente existe 
qda.. A nao_ r~trlbUl~O da. mo.!ona .das a.uto- na.quella secret:u·i:\, porauo.nto os demai5 rc
rldades policlaes trarJa a neghgencla ~os s~us latorios, plantas e papeis pertencentes á ex· 
encargos, o abandono '1~ suas obriga{:oes: tincta. commissão de saneamento da. cidade., 
Uma vez appro":ad~ 0 IJroJecto, a Ca:mara. tera. de que era presidente o referiúo engenlleil'o. 
creado para. 0 ~lstricto I:'edet-al um. ~r~ rle foram en-viados ao Conselho de Intendeneia 
segurança. publica, perfextamente distr!bmdo, Municipal com a portaria. de 24 de agosto tlo 
~ rell}unerad<J, ap~ pa.ra. ma.~ter ngorosa. anuo passa.do. - A' quem fez a. requisição (a 
v~~l.a.ncta. . pela: :propriedade particular e pela. commis~ de instrucçã.o e sa.ude IJUblica.). 
nua_ dos cxdad.ãos. Do Ministerio dos Negocies da. Fazenda. de 

O orador susient..a a extincçiio do lagar de igual data., remettendo o requerimento em 
officia.l.-maior da seeret3.ria da policia, :prD- que Francisco de Paula. Delphim, o_petario da. 
~sta ~o parecer da commis~o e consignada Imprensa Nacional. solicita o abono a que tcDl 
no ptOJecto. A necessidade da conserva- direito da gratillcação de que trata. o art. i' 
ção desse funcciona.rio não se depl'ehende das inst rucções de 12 de agosto de 1a89.-A' 
dos argumentos que o nobre deputado pela commissã.o de orçamento. 
capital Federal a.cal~ de trazer à tribuna.. Do MinisterJo da Instrucção Publica., Cor
Si. como affirmou S. Ex • o secretarlp da- reios e Tele,."''aphos, de igual data., enviando 
qualla repartição trabalho. continuamente cópia. do telegra.mma. de 22 do corrente, diri· 
junto ao chefe de policia., servindo-lhe de otli- gido á.quelle ministerio pelo director da Fa
cial de gabinete, e por conseguinte iznpossibi- culdade do Recife. reia;ti.vallJe:ate ao curso 
litad.o de dirigir o serví.ço das diversa;; secções annexo a mesma faculdade.-A.' commhsã.o 
da. re~"tição a seu cargo, o que parece mais de orçamento. 
curial não é manter um funccionario que o 

REQUERIMENTOS 
substitua nas suas funcções de sec.-retario, é 
ne>mear · um funooionario · que desempenhe as 
suas funcções de otficial de gabinete e qu:e 
pôde ser qualquer outro empre.,"a.clo da se- De Josepba. Joa.quin11. dos Slultos Fernandes, 
C(eta.ria.. Is>o .é qae parece o ma.is razoa.vel na. -petlindo u.ma. pensã.o.-A' commi~ de fa· 
hypothese. . zenda.. 

Accresce que oom o prqjecto o serviço da De Rita Josejlllina. de campos, tllba do Dt. 
:POlicia. vae diminuir consideraJ.vementé, por Campos de Medeiros, pedindo ·wna. pens-ão 

. e!l'eito da descentraJ.isaçã.o que elle consigna. pa.ra. cada um de seus irmiios menores. - A' 
· Ad.tnittida. a necessidade do Iogax de otncial- commissão de fazenda. . 
··lJIÍ1io.r, por motivo do accUlJluJo de serviçO, De Julio . B_enevides, propondo-se medeame 
essa..n~id.ad~desa.:P:pa.recia com a. a.Uudida eertas condiço~ e de accordo com os r~a
descentralisaçio. mentos 8-duane1ros, estabelecer commerCJo e 
.. ~ca.m a.issim respondidas as obset'V8.9ÕeS dos na. vega.çã.o regu.lal'~ ~o.. Rio I~ ou Pu-

. ~b~ deputadoo. o :projecto foi longamente tomayo,~ntte o terntpr10 da. Republica ~os F.s-: 
· éiitúda.do 'pela collllllissã.o, sobre elle foi repe· ta.dos Uzudos do Brazil e o da Colum.b1a. - A 
;tidaS Vezecl ouvido o Sr. Dr. ehefe de policia.; commissão de tàzenda. . . . . -

' ~à· oominissão discutiu-o, emendou-o, remet- Da. CoxnpanhiaPetropol.isF<!-b~il.,pe~dnu;en· 
;;'t,eu::() ·àftna.l à. Ce.mara redigido comforme lhe ção de direitos pa.ra. os macb:m.sl!los mJ.port:t
~~U, ~~or. o .orador espera que _a Ca- do~ para. a s1:1a !abrica. e ma1s azada a. r.est1~ 
1~~-;Iia.de a.Jillrovar todos 8$ ·suas diSposi- tuiçao dos dlre~to~ da mesma. na.turez~qa. pa 
S_~~~}(~poia<Ws, mt'ito bem, nt'!Lito beYJt,} .gos.-A' commu>'!a.O de ~nda. 
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D? ama.m.1ense da. Junta Commerclal da 
C.'lJ>!tal Federal, Paulo Cornelio dos Santos. 
rcdl!ldO Uffi iiDI?O tle ~i~nça p~L!'<t. tmt.'l.r de 
~ua sa.ude.- A comm1ssao de petrções e po
deres. 
~o professor Miguel .Jacintho de Noronha. 

Fertal, propondo-se, medeante certas condi
ç~s. realiza.r quatro grandes subscripç{)es na
monaes no -valor_ de seis mil contos de reis, 
:para a c_on~truc~,ao de nm palacío para o Con
gr~ Nacional, ~ra o augmento do patri
momo do monte-p1o dos servidores do Estudo 
e daSan~ Ca~a. da ~-~isericordh~ e p:tm ;t 
construe<><W de um pred1o para o .Jun etc.-
A' commissão de 1ltzenda. · 

FiC<lm snbre a meza tlte ulterior dclibcmçãn 
O$ segnint~s 

PRO.TECTOS 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica o rroverno da União n.u

tqrisado a conceder• ao-estado dll. Par·ahyba. 
nos. termos do. a~t:. 4' da; disposições tmnsi• 
tor1as da ConstttUlÇaO, um credito de mil con
tos de reis :para que po~sa o dito estado regu
larisar as suas despesas durante o presente 
:periodo de organisacão dos seus serviços. 

Sala das sessões. 23 de janeiro de 189'2.
Pecb·o Ame,·ico.- Sd .Arzd1·ade.- Couto Car
taxa.-Epitacio Pessoa.- A.mori;n Garçia.
Thoma= JJeljino. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.' Fica creado o loga.r de auditor de 

guerra no estado de S. Paulo. 
Art. 2. o Revogam-se as disposio;-.ões em con-

trario. · 

S. R.-Sa.la das sessões, 26 de julho de 1892· 
-Glicerio,-Bastos d~ Nascimento. 

mara ll~O e t~~re~o de de~compusturas e de 
modo a!::> um, 1amnJs ç-oncorrer.l. pam . o seu 
despresttgio. 

• Vem rtpen:tit (leclarnr que a.guarda a publíca
<·uo do d1~cur.<u do t~•Iento~o depuwdo pela 
Paro:!yb:t.IJ:t:a (b.r-llie resposta. n~quillo que 
por' e1~tura mteres&1t:' :l.s questões que a Ca
mam dJ~cute. 
Qn~nto :í>< injnríns que S. Ex. lhe dirigiu 

g:atUJmrnente.]_)ermit.t."l-llte a Camara q_ue lhe 
d!{!:t: lanço-ns no ue$[Jreso. 

Tem conseicncia. de que . .::om o desmantella.r 
n. n.r,zmncnk1§io do t1.lentoso dep1Jt.ado pel!l. 
P:lmltrlm., n;1o lhe f;tltou com a.s detrerencias 
Jl~<soar.s c IJeJ:k :• S. Ex. ou a q\lem QUer (rue 
S~l~ _para.. compul&'t!lllo. o lJiario do Co'll{}rcs~o. 
nw~tra.r um ponto do d1~cur;:o do orador em 
~ttc of!cnda S. Ex.; ~pp3lla. para os seus com
i;.1.nh~Jro~quc fizeram!l favor de ouvil-o para 
que drg-<tm ~l no seu rhscurso descambou para 
o terreno dns invectiYas pessoaes. 

>\o contrario,referindo-se ao illustre repre
;:.anta.nte. g~ bou seus dotes oratorios. a magia 
da su:1, palavra e o fulgor da intelligencia, 
que S. Ex. tem; classificou-o de fecundo, flu
ente, venturoso, d.istincto e eloquente ora.
dor. 

Em retrbui~ão a esta gentileza. a. esta ama
hilidade que o omdor estava prompto -a dis
pen!>ar ~ S . Ex. , a.pezar de critical-o de 
modo desatrido, mas ao argumentador e ao 
rep1·esent.,.nte, do "JlOVO ; em respost:J. a estás 
amabilidades, S. Ex. veiu á Camara. e atirou 
a.oorador 11mas tantas grosseirias que não se 
coadunam ... com pessoas tão distinctas como 
é S. Ex.; o no l) t'e deputado chamou a.o orador 
ignorante, malcriado e de..'8-sisado ! · 

Cada um dá o que tem. O orador deu ao 
nollre deputado o que estava no seu caracter, 
nos seus ]_)rincípios, na sua educa~.ão; S. Ex. 
deu o que quiz,o que pôdc,o que tinha. O ora
dor assim mesmo lbe agradece. 

o SR. SAi\lPAio FERu..u-Muíto bem-
O SJ.'. Erico Coelho diz que e 

com o maximo acanhamento que -vae tomar 
alguns minutos à attenção da Camara, em 
desaggravo de sua pessoa; fal-o·ha nos termos O S1·- Epita.cio Pessôa (para 
os mais delicados. uma explicação pes~oal) -A ca.mara acaba de 

Hontem foi forcado a retirar-se da casa, an- ou..-.i.r o discur~o do nobre deputado pelo Rio 
tes de terminada a sessão por motivo de mo- ile .Janeiro. 
le5tia em pessoa de sua f<\milia Quando S. Ex. discutiu o estado de sitio e 

Na. hora do expediente e na sua, ausencia o a u.mnistia. procurou expor-me ao ridículo e 
mustl•e re}lresentante da Parahyba. cujo no- atirou sobre mim todus as chufas com que a 
me não deve fleclinar, mesmo porque o re:rl- sull. pha.ntasiâ. entendeu condlmenfu.r os con
mento não lh'o permitte. a J.lretexto dos dis- ceitos jurídicos que externou. 
cursos que o orador pronunciou nas seS<ôões de Ar;ura., após a minha replica de hontem, 
29 e 30 de junho, accusou-o, com verdadeiro S. Ex. julgou o:pportuno chamar de a.mabili
:xcesso de linguagem contra. a obsqum indi- dades e gen-tilezas as referencias piiuoo atten-

-vidua.lidade do orador. ciosas q_ue me fez. Quem quer, porém, que 
Declara á Camara. que não vem devolver a ·leia. despreoccuJ)adamente o discurso l,lro!e

S. Ex. as injurias que lhe dirigiu, porque isso rido pelo nobre de_puta.do ha. de notar que 
não se coaduna com a sua educação, e o ora- muitas das taes amabilidades, proposital
dor é o primeiro a. com.prehender que a Ca- mente exaggeradas, eram dic~ pela. m,~a 
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gratuita. ironia e pela preoccupaçiio de fazer I NU llSSistir a reprodncção da, triste S<:ena ~~ 
espirito. I 11 de dezembro de 1 i89, dia, em que Lniz ~VI 

O Sa. Earco CoEUJo -Não ~ignalei ne- compareceu na_ convenção nacional tra:md
nlmm~ expressão nem com retíe2ncia$ nem gurada em tr.~unat_de l1omens ;fe E-tad&, 
cóm grypbo. conform? a qualificaçao de Ro~esp1erra .. . 

. . _ Calefr1os pPrcorreram o espmhaço do )lQro 
O ~R. EPITAC~o PESSOA - Hontem decre1 r1ão me re1iro à.o frenetico povo tra.ncez li! 

de salie!)-tar no di~u~ do nobre deputado ll;S 1789, está visto, mas ao nosso bom pwo po.~ta 
e~~!oes que mwto JU~~ente me suscept~- e impressionava! que, apinhado nas galeria~ 
bilisa.ram. Entretanto, Ja que S. Ex. qUlZ ~sisGia. á sessü.o. 
dar-se a.o trabalho de ca~r ~ntre. as su~ Nós mesmos, Sr. presidente, sentimos hor
palavras aquellas que, â. pr1meu•a VIsta, PU· ripila.çUes . . . de frio, pois o dia estAva elm
aessem ~a.Imente pa.t'ecer uma ge~tileza, Yoso e a temperatura. baixara tanto ~uanto o 
peç?·lhe )1cença. para. clesta:ar de seu drs~urso cambio. (Rísos.) ,. 
topr~s onde lla. expressues de que nao se :E depois : 
deVla ter servido }lll.ra com um collega que . _ 
jámaís o otrendera.. «Feliz~en~. Sr. pre~tdentc, o 1~cundo ora-

. . dor da. mmorta. fez der1var a corrente de su:~.~ 
O ~obre deputado. vtndo responder as ideas, como em de espet'll.I', pR:ro. 0 terreno 033 

a.p~uv;ões que eu fl~ra sobre o esta.do_de. o.polog-ia~ do Sr. Lucena e seu rancho, e nós 
s~tio, 5omeçou. o se~u d1scurso :por esta ID· respiramos ..• e comnosco respirou tambem 
smua.çao gratu1ta. (le): o nosso bom povo, p:J.Cato e impressioll:lvcl. 

_«Sr. presidente, não pense V. El., vendo· E, no dia immediato, quando S. Ex. pl'll
me subir á tribuna carregado de livros velhos seguiu no discurso, aliás com. a mesma. >olem· 
(designalldo qrandes 'llOiwncs qve tem a seu nidade da. vespera, pGvo e seus represeniantes 
lado), que eu' seja um desses :pba.riseus. cbris- resfolegaram, assim que viram o digno repre
tãDs no1os da. Republi~ Federativa, que, a.. senta.nte da Parahyba. embrenhar-se peloo 
força de citações sexquipeda.es e gra.ças a aconkcimentos da. tbrtaleza de Sa.nta cruz, 
~briola.s de rhetorica., })retendem a.J.terar o descaroçar e moer o calhamaço intitulado 
sentido das formulas explicitas da Constitui- inquerito militar ou policial : não sei helll 
ção de 24 de fevereiro, como si nã.\l bastasse que nome lhe dê. 
a luneta. do_ senso commum para se inte~- O sa. AUGUSTO DE FREITAs- Aquillo não 
pr-etar com JUsteza o esta.tuto fede~l que nos tem nome . 
elaborámos, deeretámos e :promulgamos.» · O SR.. EPJCO CoELHO - Si a.ssím fosse, Sr. 

O SR. ER.Ico CoELHO- Não vejo otrensa. a. presidente, si tivessemos de assistir, vertiu~ 
V. Ex. para. a comedia, a t.errivel scena. dramatica da 

O sa. EPITACIO PESSOA- E logo depois (fê): convenção fra.nceza. si o bra.vo marechal FIG
rianCl Peixoto fosse arra.stado como réo pe· 

·«Vim a tribuna., não para impressionar a ra.nte a camara dosSrs. Deputados, arvoro.da 
imaginação dos papalvos, mas para. faUar a. em tribunal de homens de Est,ado. o digno 
homens de Estado, como reputo todos aquelles orgão da. minoria, dando l:~.rgas às suas 
que estão me honrando com sua attenção.» paixões partido.rias e mais de conformidade 

O SR. Eruoo CoEr.no- Si era ·ironia tanto com seus intuiros :politicos,:poderia, paraphra· 
p:ldia se entender com V. Ex. como com outro seando a Saint Just, tvpo de orador com o 
qualquer deputado. qual S. Ex. se parece, pelG fulgor da intel· 
. O SR. EPJ.l'.A.CIO PESilQA- Mas v. Ex.res- l!geneia e Juvent_uded}ze;r : . 

pondia. a mim.. -:- Fl~r1a.no, ~s crmunoso, poz:que .foste 
. . . ele1ta V1ce-Pre81dente da ReiJubhca. a:mtra. 

Ma.Js adiante d1sse o nobre depntadCl : nossos votos e demais porque a-~umiste effe· 
«Quando o Sr. :repreaentante do estado ctivamente a :presidencia, vaga em virtud~ do. 

da Parahyba, cujos dotes or-c~.torios admiro, r enuncia. de Déodoro da Fonseca. E, _em vJSta 
posto não g&be o emprego que delles S. Ex. disto, entendemos que todo o cidadão tem o 
'tem feito, tornando má a ca.usa. que advoga, direito de te cravar pelas costas o mesmo pu
quando o futuroso deputado, arvorando a nhal que Bruto Yibrou. contra Cesa.r !» 
Ga.mara. nesse tribunal extravagante, que no Ainda outros trechos se lêem neste_d.i~t'SO, 
pensar da. illu_stre· minoria. está julgandCl neste 0?4e Jlarece que o nobr~ _deputado nao Vlsa;a 
momento os a.ctos do Poder Executivo, a pro- discutir o estado de sit10, mas a pessoa do 
posítô de discutil' o pro.iecto n. 52 A do Se- ora.dor a quem respon~n.. . . 

. n~o. levantou-se pa.llido, olhar rancoroso, Usei llony_em de umaJu~f:a ~presa.lia: ata· 
gestoa.meru;ador e princi}liou a.oesenrolarseu cado gratmtamente, repelli o ataque. S.~
li~o. àccusat.orio contra o digno Vice-Presi- tinha o direito de refutar. JtOl' ~d?S. os m e~os , 

: dente dà. Rupublica.; a muita. gente se a.tlgu· , ao 'seu alcance as propos1çoes JUndicas que 
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n.qui affir~ei; tin~a- o direito 9-e discutir a. I magia. da. sua pala ua., no animo dos .i o vens 
m1~ba. attltude I?olitrca, mas nao o de fazer 1 acaclemicos. incutir-lhes com a. ambição de 
cnbrr sobre a mmba pesso"' a hilaridade da lograr esse mandato lcgisli.ltivo privi'lcgind.o, 
cama.ra. com a seguran\'a. de desatogar impunemente 

O SR. ERICO CoELHo - Nií.o consta isso das as paix:cie..~ J.lllNida.rias, o menosprezo pelos 
notas do meu discurso. direitos do povo, pehLs g;u·antias do cidadão ! 

0 SR. EPITACIO PEssoA- Não sei que outro. 
resposta possa dar ao nobre deputado, diante 
d~sa. contestaçü.o tbrmal, siníio a. reproducçüo 
!los trechos de seu cJiscurso. 

O SR. ERico CoELl!o - A ca.ma.ra esta me 
fu.zendo justiça. 

O Sa. At;c;t:;;ro DE Fr~ErTAS- Isso nito estü. 
no seu discur~o. 

O SR. E~trco CoELno-)[as siio consiJet•ac;cie~ 
que decot·t·cm rht úou trina ~ustenll\lht }lClo 
illustre org-:io ela. minorin. : comqttanto cu \'a
conheça que tnclo i;;.~ lbi mêl~t r.ir;ul;J. de np
po;;ir,,.t.o :1. todo n tmn~., 

0 SR. EPITACIO PESSOA.- 0 que é certo C Quando tiVCJ' du pulolic:lr :L-1 p011 t~L~ !1:Li:~-
que o discul'SO de V. Ex. toi proferido em n·as que estou pt'<>li!rinoJo, p;.;o lict>lll;;\ a 
tom de ;.!".tlhofil. e a cada. momento provoc.1ova. V. Ex., Sr. pt-e.•ic\ente. }l :Lm :.vl c l iduu:U'•lhc~ 

• O. hila.rida.de dOS OOllegil.S. l'Cl'loS trecho~ t\o c\Í ,;ctll'SO ciO 1\fll.Jl't: c\épttf;t(\V 

O SR. ERico CoELHO - Appello · pa.ra a. Ca· pelo Rio de ,Jaucitv. 1\~ f!Uac.~ I'L'S:Llt;L o pro-
ma.ra.. p:>~ito em f[UC! cst:t\":L ~. E~. clt> :ti t mhir o 
o SR. EPrTAcro PESSOA.~ v. Ex. n::io púde ri<.liculo wol'l~ tuim .• tlc cxpol'-mc :"L t•is .. t.:L do:> 

oontestar que em seu discurso cncontram·sc collcg':ls. 
~cada. passo estas notas: riso, rismfas, hilw·i· u~r Slt. o~:I'GT.\Jl() - N:'io hOU\'C C~S<t llil<\l'Í• 
dacle, ete. da.de d:~. Ca.m:tru.. pelo menos. cu, c1ue $<'-:(Ui 

Mas, Sr. presidente. o nobre deputado nüo t\ discussão com todo o cuhhulo, não notei tal 
quiz sómente ridicularisar-me; procm•ou tam- cous;L. 
bem attrahir sobre mim a. animosidade dn. . O Sn.. El'ITACin Pessn.\-Sr. presidente, sou 
Olmara e o m~o juizo da opiniiío. Alludinolo inimigo d1$ta8 questões pcss~;~~· _ Desue qu~ 
ao facto de hlwer eu sido nomeado lente d1t tenho assento .na Cama.ra., .I<Lm:us provoquet 
Fn.culdade de Direito do Re~i1e, S. Ex. insi- uma. questão p~~soal com quem quer que 
nuou que eu tinha. duas opiniües : uma, fosse - ahi esti\o os Amuw' cc:no prova da 
verdadeira, para doutrinar a. mocidade aca· asserÇão que or<t fa.ço_ .Julguei-me offumliuo, 
demica ; outra, erronea, para agucntar·me nn. ncreditei, com !'umlamento. <!UC o nobre depu-
tribuna da opposição. · t:l.do tivera. a intenc;üo de ridicullLrisar-me, 

O Sa. ERtco COELHO dá um aparte. int.onçi'io que ag~ra. S. Ex._con,test:J., e ext~-a-
. _ nhei esse procechmento, nao so por·que o p~o-

0 SR. ~PITAcro_ PESsoA-;:V. Ex. me obrtgílo a jecto que se debatin não comportava discus~ 
ler o top1co do d1scurso (l<:): pessoo.es. mas ainda porque aquelle procecll-

« Nã.o quero crer que seja. esta. doutrina ve- mento import:1.':a et:t uma o_lfen~ tod~ ~7.1.
nenosa. que s. Ex. esteja. propinando á. espe- tuit.1., desdequo;a~a.JSeu ha.Y~<L re1to <\ ~mmma 
rnnçosa mocidade de Pernambuco, depois que a.llusiio ou referencr~ desrespe~to5a a.o tlluslr~ 
foi despachado lente cathcdrati..;O da. facul- representll.!lte do .. Rw de Jrnen~, a quem ~?! 
dade do Recife ... (Protestos dos S1·s. Oli-oeira então lla.vta consrder-ado, e ~ou~1n:uo a .CClJSL
Pinto e outros d.Fpuzados.) » . dera1·, um dos membros ma1s distmctos desta 

Me foi dito por modo tal que provocou 03 ca.mara.. 
Pfotestos de alguns dos meus amigos. usei do direito de defesa., ou a.ntes. de uma 

O SR. ERICO CoELHO dá um aparte. represalia que me era a.utorisada pela. con-
. - llucta do nobre deputado. A Ga.mara. _e os 

~O SR. EPITACro PEssoA.-qs ~eus amt~?s meus amigos que aquilatem a. corroo;:uo ou 
n~o protestartam cont~ ~entllezas .e ~mabih~ incocrecção com. que procedi, ce~tos_ de que 
dades que _me fossem dtr1g1da~ (co ntmu.1 a ler) - estou satisfeito com a minha consc1encm. 

. « Acredito, antes, que o illus~r~!ep.resen- Quanto ao discurw que llontem pro~erl, 
tante da ~amhyba. tem _duas op1m?es - uma, será publicado oppo1·tunamente ; ~manhu o 
a ve~da.~~1ra, para doutnna.r a moctdade a.ca- cn·viarei á. lmpre!lS<1. Nacional. Sr o nobre 
d~m1ca, e outl'\\, erronea, para a..,n-uentar-se na deputado, con!brme prometteu. der-ln_e a 
trrbuna da Camara .. - » resposta que jttll,•;w robida, virei por mmba 

O SR. ANFRISIO FIAmo-Eis ahi. Nada mais vezjustificar ospomos qUe forem contestados. 
clm. · 

O Sa. EPITACIO PESSOA. (c~n!inuando a Wr): O Sr. Fonseca HeJ.·nu~s- 'Vê que 
-- _ . . s. ~. certamente comprehende que a hora esta muito a.deantada.. e sel'la mcor~r 
infiuencia perniciosa não exerceria., graças á no desagrado dos nobres colle.,<>as que lhe dão· 

':'0 
C:>mar.?. · V.· lll 
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o prazer de ou vil-o demorar-se na. tribuna, mas 
o interesse pelo serviço publico dctei'Inina. o 
procediment.o que toma a liberdade de tet• na 
presente occa.sião. 

Ha tempos teve a llon:ra de dirigir a mesa 
em pedido de informações ao governo, infor
mrções que deviam ser apresentadas pelo Mi
nisterio da Fazenda. Ate hoje, porém, es.ças 
infol'm3,\'.ües não vieram ; ao pa.s.-;o que os fa
ctos ille~es e o's escandalos decorrentes da. il· 
lega.lidaae desses factos estão se reprodu
zido diariamente; parece ao orador que se 
não vierem essas informa-ções e a oama.ra não 
tornar alguma. providencia. com l'cl:t(.".1o a. 
e~cs fucto~. nenhum Yalimento ter~ ent-:io o 
Poder Legislativo, nem o o.rt. 3;; til\ Consti· 
tuiçii.o. quo garanto aos mrmbrosd:t Cn,mam 
a vigilancia peln guardn dus leis c peht Con· 
stituiçfio •lo Estn.tlo. 

Aindn. n'O Pai; t\e l10ntem e de ho.ie wm 
um tcle<;!rammo. lltn t:•nto assust:tdor com 
reJ:LÇt1o ú. Alr:mdega de Sttntos . 

ouro arrecadado na alfand~"t\ de Santos 111 
periodo decorrido de novembro de 1889 a.tÓ !O 
fim do anno de 1890. 

Naturalmente o Sr. Portilho que é o ~/ler 
ego de S . Ex. deve dar essns informo~ 
nii.o só porque exercia o cargo de ccintado; 
na.quella occasião, como ta.mbem porque 001:! 
S. S. e que todos se entendem quanto :1. 1111 
gocios naquella rep:uiiç-.ão, e e necessa.rio qlll 
or-J.dor diga., da. tribuna. que ~~ e\le ~ 
ma.! tratados não sú, mas a;té alguns da. maio!'Íl 
os deputa-dos da op~ição. 

Fnr. cencuras ao olllcia.l de g-abinete de m~ 
nistol'io da li1zcnda. 
A~ i11 forma.çiies 1J ue peüe Bão nece~;~ria! 

:p:u':\ a. oricnta<;ão ttiio só do. minoria como ih 
muiorin. ([Ue constantemente pede n. execu~~ 
dn. lei c prêga. a C(<Onomia dos dinheiros pu. 
blicos ; e. po1• i~so. o orador solicita. da mesa 
boa. Yonhde na. ~itação do 1-equerimentot 
qlle quanto antes s:~a. elle sujeito á. diSClJ!. 
s:.'"io. (.3Iuito bom ) 

Vem ít mesa, é lido, apoiado para entrar 
em discussã<l <l 'SI!g\~i.nte 

Requeremos que por interrnedio do Minil· 
terioda Fazenda se rolicitem do PresidentedJ 
Republica as seguintes informações: 

Sente que nilo esteja na ca..<;a nenhum depu
tado p:~.ulist.-1. para. contestar as suas phrases 
ou a.poia.r o telegrammo.. d' OPai:. E' sabido 
que hn tempos os negocias da.quella. re
pa.rticiio corr~;>m a matro~ ; é sabido que allí 
dão-~e contrabandos; entretanto o Sr. minis· 
tro da fazenda conserm a!astada. · daq uella. 
repartiçãoochefe respectivo, empregado dis
timissimo que se tem tornado saliente em 
todas as funcções que lhe teem sido incumbi- 1•. qual a vantagem de a.ehar-se addido ao 
das pelos poderE'.s publicas, empre.,"lllio hones- The...<ouro o Sr. J. Baptista. de castro Sil;a. 
tissimo ( apoia<Lo<.} O Sl". Castro Silva·, para. ins~tor da. A3Jandega de santos. e aeha.M 
conserval-o addido â. Repartição do Tltesouro em commissão no seu Iogar um conferenll 
ao passo que um conferente da. Alfa.ndega da. da. Alfa.ndega da Ca.pital Federal, trazendt 
Capital Federal esta exercendo, por com- um accrescimo de despeza. de 10:000$ para. os 
missão as funcções que competiam ao Sr. Cas- cotres da União; 
tro Silva. na.qu.ella alfandega. lsto além de ~. qual o destino dado ao ouro arrecadan! 
t>:a.zer um enorme descalabro ao serviço da na Alfandega de Santos e depositado na The
Alf~nde,"'3. de Santos, traz ainda o grave in- soura.ria de S. Paulo, no período decorrido de 
conveniente de vir em contraposição a.o que a 16 de novembro de 1889 a.o fim do armo de 
maioria tem pregado na. camara. com rel'lçã.o 1890. 
à decretação de despezas ]lOrque com esta. me
dida, o ministro gasta. mais 10:000$000. 

· Sala. das sessões, 2.6 de julho de 1592.
Fonseccz Hermes.-C.do Nascimento.-ltlOf'"&a 
da Silva. - T. d~J Carvallto. - !uvencio de 
Aguiar • . 

O requerimento que tem a honra. de snb
metter á consideração da ca.~a. na 1' parte re
fere-se a.·esse empregado conferente da aJ.. 
fandega, que se acha. em . commiss5.o na Al-
:ta.nd~crade Santos, e ao facto de achar-se aquí O Sr. Ma.rl.inho ~od.riguei 
no T.llesouro o. Sr. Castro e Silva, cuja falta diz que, na sessão extl'lWrd.inaria do anno pa3" 
em Santos é sensibilissima (~lfuitos ~poiados). sado, o Senado votou e ramette~ à Camara o 
~requerimento como que vem lero.bra.r projecto s~bt:e n . _1:1l, reorgamsando o Su-

a ·materia do requerimento que· o orador fez premo Tpbunal Milt!ar. . . . 
.em·Ulll:l. das ultimas sessões. e que era rela.ti- Nesta. ~~~a. sessao f~1 enVIada. a respec
vo a.o abuso do ininistro que contra. o reguia.-

1 
tiva comml&a.a este "PrOJecto, sobre o qual' 

~J.J!.ento J?Or elle mesmo elabo~o, fa.z nomeA- 1 mes~ oommissão nã? pôde. p_or, cirCunt: 
. ~ de i,nspectóres para diversas tbesounrias. 1 sta.ne1~ que o ora.dor 1gnora.. enni.ttr seu tn 
··:,':A .2a pa.11.e do· requerimento refere se t.a.m-1' recer · . 

.. 'l)em::á. .. ;que. stão··. · a. ttin . . · ente ã ad.m.inistra.çã.o da Este a.nno, logo dep. 01s de aberta a s~~ 
'~4ê:~~:~•, · .. .. · · · . . foi remettido á mesma. commissão o proJec 
. ,;~~9.-:~or;jles~a.va. aa.ber. o . que é feito do. a. queallude; mas e8ta,.ta.lvez por amuen-
·:·::.~7-:!~:iQ~6~~~;~;):- : .: ~: \-_ : .. _ .. 
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c~a de tra,balho, não pôde ij.té hoje dar sobre 
o me.Sill.P projecto sua criteriosa e Íflustracla 
opinião. 

Cog1o o assp.mpto seja da mais alta trans
cedencia,, porq-q.e este projecto é complemento 
de uma disposição ·constitucional, o orador 
vem submetter á con~ideração da caSa um 
requerimento, pedindo que o mesmo projecto, 
independente do parecer da commissã,o,- passe 

·a fa.zer p11rte Q.os traba~l),os qa, Camira; como 
o pernHtte o regimep.to. 

O Sa. PRI!lSIDENTE-lndependentemente do 
requerimento do nobre deputado, a reclama
ção de S. Ex. será attendida. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJEOTO 

N. 72 A.,-1892 

· Redacçi'ío para 3' discussc"í•.! do projecto n. 72, 
do corrente anno, fixando a força naval 
para o exercic'o de 1893 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I. • A força na vai para o exercício de 

1893 constar~ : · · 
§ 1.• Dos officiaes da armada e classes anne

xas que for preciso em)Jarcar nos n&.vios de 
guerra e transportes da União, conforme sua!l 
lotações, e dos estados maiores das esquadras 
e divisões navaes. · 

§ 2.• De 4.012 ·praças do corpo de mari
nheiros nacion.aes, além de 124 praças da 
companhia de Matto Grosso. 

§ 3.• De 900 praças do batalhão naval. 
§ 4.• De 300 foguistas, nacionaes ou estràn

geiros, contractados O.e .conformidàde corri o 
regulamento já promulgado P.ara os foguistas 
extranumerarios, emquanto ó corpo de mari
nheiros nacionaes não pltder fazer face a 
todas as exigencias do serviço naval. 

§ 5. • De 3. 000 aprendizes marinheiros. 
§ 6.• Em tempo de guerra, do pessoal que 

·for preciso para attender ao serviço. 
Art. 2.° Fica o governo autorisado: 
I. A crear uma escola de aprendizes mari

nheiros em cada um deis seguintes estados: 
Amazonas, Parahyba, Alagoa.s, Sergipe, Espí
rito Santo, S. Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul, e reorganisar as existentes, tudo de 
accordo com a seguinte tabella : 

Amazonas. .. . . . . . . . . . . . . . 100 
Para.......... . ........ 100 
Maranhão....... . .. . .... 150 
Piauhy. . .. . . . .. . . . . . . . 150 
Ceará.. . . . . . . . .. . . . . . . . . 300 
Rio Grande do Norte..... 150 

Parahypa............... 100 
Pernambuco. . . . . . . . . . . . . 250 
Alagôas ......... ~....... 150 
Sergipe .. , ..........•.. , . 200 
Bahia................... 250 
~spirito Santo .......... : 100 
Capttal Federal. .. ,.,. -.. 350 
S. Paulo .. , ....... :..... 150 
Paraná........ . ......... 150 
Santl.t Catbarip.ll,. . . . . . . . . 150 
Rio Grande do Sul., . . . . . . 1 00 
~atto Grosso .. , ....... ; . 100 

Numero de aprejJ.dizes, .. , 3.000 

IL A prear no corpo de saude mais uma 
classe sob a denominação de 5•, para os me
clicos que tiverem de entrar para o quadro 
efi'ectivo. compondo-se esta classe de 20 cirll,r
giões com a patente de 2• tenente ; 

III. A reduzir. na 4• cl~J,sse do mesmo 
corpo, a 28 o numero q.e cirurgiões, logo que, 
pelas vagas q'ue se forem dando, chegue a 
esse numero ; · · · · · 

IV. A extinguir, no corpo de marinheiros 
nacionaes, a 3• classe. 

Art, 3.• Revogam-s;e as disposições em con-
trariq. · 

Sala das commissões, 2.6 de julho de 1892.
s. Mm·cos, presidente.-M. Valladão.-Paula 
<lrgotlo,-Pires Ferreira.-M. de Magqlhcíes. 

N. 72 B- J892 

Additi-IJo dest11cado na 2• discussão do projecto 
de fixaçao rla fo rça ??-a'ilal pm·a o exercício 
de 1893, autorisando o go'Verno a remo'Vet· 
o Arsenal de Marinha da Bahia, a mandar 
constrttit• wn'x martona em Matto Grosso, a 
estabelecer na Escola Naval o er~sino de 
torpedos e ele ppplicação da electricidade á 
marinha, creando uma cadeira especial, e a 
reformar as escolas praticas de a1·tilharia e 
torpedos e a crear diversas escolas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o governo autorisado : 
A remover para lagar mais convenien~ o 

Arsenal de . Marinha da Bàhia, sein omis 
para o Thesouro Federai; · · · ·· 

a mandar construir llma rp.ortona no·logar 
que melhores condiçõ~ offerecer em Matto
Grosso para navio$ até 500 toneladas no ma
ximo; 

a estabelecer nl). Escola Naval o ensino de 
torpedos e ele applicação da eiectricidade á 
marinha, creando; para este fim, uma cadeira 
especial, que será provida por concurso e 
constituirá a terceira cadeira do terceiro anno 
do curso da dita escola, passando a cadeira de 
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chimica e pyrotechnia a ser -a terceira do 
segundo anno do mesmo curso. 

Um instructor, official do quadro da ar
mada nacional ou do corpo -de engenheiros 
navaes, auxiliará o lente da mencionada ca

' deira de torpedos e electricidade, de conformi
dade com o regulamento daquella escola. 

A actual cadeira de electricidade, physipa 
do globo e meteorologia (segunda do segundo 
anno) do curso da Escola Naval ficará ex
tincta logo que vagar, voltando o ensino 
destas duas ultimas materiàs a ser feito, como 
até ha pouco, na cadeira de physica (segunda 
do primeiro anno) e passando o e:>tudo !?SP~cial 
de. magnetismo e electricidade para a referida 
cadeira de ·_ torpedos e electricidade, creada 
pela presente lei ; 

;t reformar as escolas praticas de artilhá.ria 
e torpedos para officiaes . e marinheiros e a 
crear as seguintes escolas : uma de machi
nistas, na Bahia ; uma de tiro para armas 
portateis, e tres de pilotagem, sendo uma no 
Pará, outra na Bahia e outra no Rio de Ja-:. 
neiro; 

a fazer nos respectivos regulàmentos as pre
cisas alterações, çle modo que os mestres dos 
navios de guerra gozem das mesmas regalias 
que os pilotos; os contramestres, das de sar
gento ajudante e os guardiães das de los sar
gentos. 

Art. 2." Revogam-se as disposiÇões em con-
trario. · 

Sala das commissões, 26 de julho de 189-2. 
- S, Mf},rcos, presidente.- M. Vallarlao.
Paula ArgoUo.- Pi1·es Ferteim,- M. de. 
Jlfagalhães. 

N. 90- 1892 

Auto1·isa o P odm· Ex3cutivo a mandétJ' abonar 
·desde já a D. Constança Ephigenia Coelho, 
filha do finado tenente-coronel Vicente Co
elho, o meio soldo cor respondente a esta pa
tente , segundo a tabella arme:x:a á lei de 1 de 
dezembro de 1841 

Ao juizo da commissão de fazenda e indus
trias foi submettido o requerimento em que 
D. Cohstança Epliigenia Coelho. filha do fi
nado tenente-coronel Vicente Coelho, pede que 
por acto legislativo seja r econhecido o direito 
que pretende assistir-lhe a p~rcepção do. meio 
soldo relativo á patente de tenente-coronel. 
posto em que foi reformado seu pae em 1857 
e cujo soldo percebeu este até a época do seu 
fallecimento a 3 de agosto de 1868, e não do 
que tem percebido em virtude do aviso de2l 
de setembro de 1874 do Ministerio da Fazenda 
e que corresponde á patente de major. · 

Dos documentos que instruem esta petição 
consta que o pao dapeticionaria foi reforma.do 

no posto de tenente-coronel, vencendo_ o re
spectivo soldo por inteiro, na conformidade 
das leis de l de dezembro de 1841 é 14 de 
julho de 1855; e que á peticionaria foi reco
nhecido pelo Ministerio da Fazenda o direito a 
perceber, nos termos da lei de 6 de novembro 
de 1827, a quantia de 42$ mensaes, metade 
do soldo que vencia seu finado pae a contar do 
dia do seu fallecimento . · 

Parece á commissão que, perante a lei que 
rege a materia, não assiste á peticionaria o 
direito a perceber o meio soldo da patente de 
tenente,coronel, que obteve o seu finado .pae 
como melhoramento de reforma, cabendo,;,lhe 
unicamente · o correspondente ao posto _ de 
major, como foi declarado · pelo citado aviso 
do Ministerio da Fazenda. · 

A lei de 6 de novembro de 1827, em que se 
baseou o -acto do Poder Executivo qúe, reco
nheceu o direito áquelle meio soldo, em seu 
art. 1 o in fin.q exceptua o caso de melhora
mento de soldo por terem os officiaes do ex
ercito mais de 35 amios de serviço, caso em 
que acha-se o paé da peticionaria, por isso que, 
ao ser reformado em 1857, contava mais de 
40 annos de _serviço, conforme allegaa peticio
naria em seu requerimento. 

Attendendo, porém; aos serviços prestados 
por esse antigo servidor do Estado durante 
tão longo espaço de tempo e ás condiÇÕes 
actuaes que tornam por demais difficil obter 
os recursos necessarios á subsistencia,julga a 
commissão que seria acto de equidade elevar 
o meio soldo que actualmente percebe a peti
cionaria, de modo a corresponder ao da pa
tente ele tenente-coronel, e neste sentido offe
rece para ser convertido em lei o seguinte 
projecto : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a · mandar abonar desde já a D. Constanc;-.a 
Ephigenia Coelho, filha -do finado tenente
coronel Vicente Coelho, o meio soldo corres· 
pondente a esta patente, segundo a tabella an
nexa á lei de l de dezembro de 1841. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala: das commissões, · 12 de junho de 1892. 
-Mursa , presidente.-Jaaa de Siqueira, rela
to!'.- B. Carneiro.- 111'. 1r'Ióu7·a.- 'l'homaz 
Del fino . -Be:;rril.~Sampaio Fer1·a•. 

N. 91-1892 

ri pprova, o acún·do celebrado entl·e o gove7·no 
e a Sociedade Anonyma do Ga:;, pelo decreto 
n . 826 de 24 de maio do c01·rente anno 

A commiso;ão de fazenda e industrias, tendo 
tomado conhecimento da mensagem do Vice
Presidente da . Republica, em quE;J sujeita á 
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approvação desta Camara o accordo celebrado) 14 de março de I89J (data do decreto n. 29 
entre o Governo e a companhia Sociedade que regulou as condições de embarque na Ar
Anonyma elo Gaz, na fórm:;t do decreto n. 826 mada.) em que serviu como official superior 
de 24 de maio proximo passado, e consi- (immediato) e instructor de bordejos no bri-
derando : · gue Capiber·ibe : 

I o, que o referido accordo, modificando di~ Considerando que no mesmo período con-
versas clausulas do contracto celebrado em tou-se como de embarque a mais de nove offi-
4 rle julho de 1885, entre o Governo Imperial ciaes superiores e subalternos o tempo em 
e Henrique Brianthe, para a illuminação que estiv.eram em commissões de terra, e 
desta capital, constitue novaQão de direitos e ainda em junho deste anno a dous outros 
obrigações naquelle contracto estipulados; officiaes fez-se igual concessão, sendo a um 

2°, que o mencionado eontracto de 4 de delles do tempo em que serviu como lente 
julho de 1885 foi approvado pelo decreto le- substituto interino da cadeira de direito 
gislativo de 26 de junho do anno seguinte marítimo internacional na Escola Naval ; 
(1886), pelo que não póde ser legalmente no- Considerando, ainda, a semelhança existen
vado sem que o Poder Legislativo interponha te entre as incumbencias do official imme
a sua approvação ás modificações ajustadas ; diato e instructor de bordejos no brigue Ca-

3n, que o referido accordo, satisfazendo piberibe com as dos officiaes embarcados no 
equitativamente varias reclamações da So- patacho Ap1'endiz- Marinheiro, que contam 
ciedade Anonyma do Gaz, de outra parte tempo de embarque, incumbencias estas que, 
contém e estipula novos encargos e obrigações para os effeitosde embarque, são mais idoneas 
para à mesma companhia, que melhor acau- que as feitas por officiaes embarcados em na
telam os interesses do Estado e dos parti- vios de guerra que não sahem ela amarração ; 
culares quanto ao preço e condições elo serviço Considerando, finalmente, que, pelo decreto 
da illuminação desta capital; n. 29, acima citado, as condições necessarias 

Por ffies motivos é a commissão ele parecer para considerar-se 0 serviço feito pelos offi' 
que seja approvado o accordo supra indicado, ciaes da Armada como de embarque são 
e offerece o seguinte projecto : aquellas que estiverem como commandante, 

O Congre~so Nacional decreta: immediato e official de navio de guerra, e 
Art. 1. o Fica approvado 0 accordo ceie- que taes condições, si não por força de lei, 

brado entre 0 Governo e a Sociedade Anonyma mas de facto, foram satisfeitas pelo reque
do Gaz, pelo decreto n. 826. de 24 de maio elo rente, porque o brigue Capiberibe, sendo um 
corrente anno. navio de guerra ao serviço da Escola Naval, 

Art. 2. o Revogam·se as disposições em con- como o Aprendiz Mar·inheiro, é do Corpo de 
trario. Marinheiros Nacíonaes, nelle esteve embar

cado como immediato, com os vencimentos e 
Sala elas commissões, 22 de julho de 1892. vantagens inherentes a este cargo, como tam

- Mursa, presidente.- Brazitio dos Santas, bem nelle navegava no porto do Rio de Ja
relator.-Bezerril.-Horacio Costa.-Thonwz neiro semanalmente commandanclo as ma· 
Delfino.- Bellarmino Car·neiro.- Sampaio nobras e dirigindo a navegação como in-
FeTraz. structor de bordejos da Escola Naval : 

. E' ele parecer que seja adaptado e approva-
N. 92-4892 do o seguinte projecto: 

Autorisa o governo a mandar contar como de 
embarqae, par·a os effeitos legaes,o tempo em 
que o capitao tenente Joao de .4.ndrade Leite 
serviu como official suparior e instructO?' na 
Escola Naval; e faz extensiva, aos instrttcto
res e mais o(ficiaes que servirem nos navios 
destinado a instrucçao dos aspí1·antes a r;ttar
das-niarinha a disposiçao do ar·t, 13 do de c. 
n. 29 de 14 de março de 189!, 

A commissão de marinha e guerra, tendo 
estudado com toda a ttenção e cuidado o re· 
querimento do capitão-tenente João de An
drade Leite e mcüs papeis que o acompa,nham, 
pedindo para ser contc,Llo como ele embarque 
o tempo decorrido de 21 ele março de 1890 a 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l." E' autorizado o Poder Executivo 

a mandar contar como de embqrque, para 
todos os effeitos da lei, o tempo em que o ca
pitão-tenente João de Andrade Leite serviu 
como official superior e instructor na Escola 
Naval. 

Art. 2. o E' extensiva aos instructores e mais 
otficiaes que servirem nos navios destinados 
á instrucção dos aspirantes a· guardas-mari
nha a disposição do.art.l3 do decreto n. 29 ele 
14 de março ele 1891. 
· Art. 3.0 Revogam-se as disposições em con• 
traria. 

Sala elas commissões, 26 ele julho de 1892. 
-Jl1. VaUaclao.-S. Marcos.-Pires Fe1Teira, 
relator .-1\farciano de Magalhaes. 
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N. 93-1892 

Recusa os creditos pdirlos rle 540:000$, para 
quadrupUcaçilo da linha teler;raphica de Vi
seu a JagutJr<to, e de 730:000$, para a con
strucçao da linlw. de U/Jeraba a Corwnba ; 
auto?"isisa a abertura do c1·edito supplemen
tar de 18:000$ para pagamento do at,_gmento 
de ooncimentos aos lentes do Gyrrmt;J,Si() Na
cional e aPJlrov~ a despe:;a. feita com a 
muda1~ça do Musêo Naciona.~ para a Qttinta 
da Boa Vista, n!l: importancia de 25:000$. 

A' com missão de orçamento foi presente a 
mensagem, datada de 15 de junho do cor-

rente ann~, na qual o Sr. Vice-Presidenj~ 
~a RepubllCa observa que, por não ter i 
stdo cont_e~pla~as certa!! ,.erba.s da des : 
com o MmJ.Ster1o da Instruccão Publica ~o 
~Elio~ e Tel~!'a}Jhos na lei n. 36 de 2o d~ 
Jane~ro ultuno. o governo não pode a~rir 
creilitos supplementares pa.ra occorrur 1 despezas que reputa urgentes, e submettt 
ao exame e deliberação da Camara o allud~o 
a.ssumpto. 
_ Acompa~ha ~ mensagem uma demonSira-· 

!)ao espect,!lcatl va dcs cr~li~os solicitadlll, 
demomtraçao que a commtssa.o aqui rap1~. duz: 

DemollJ>tra.ção d.Qs quantias em que se desdobra o credito ext:ra.ordinario da 
1.968: OOOJIOOO pa.ra. occorrer ás seguintes despeza.s a. fazer-se por conta. do Mi.nfl. 
terio da Instrucção Publica, Correios e Telegra.phos. 

VERil~S 

to Externato do Gymna.sio NacioMl Par:. pagamento no corrente exercicio de ntl"mento de 
· vencimen,CJs aos. l~ntes, de accl)rdo ~~oDl. o a.rt. 3o § :ao dn. 

lei n. 26 de 30 de deze!llbro de 1891 ...... . .............. . 
j!O Externato doGymno.sio Nacion.:llldem, ideut, idem .••.• · .................................... . 

Para pagnmenlo no corrente e>:ercicio ele augmento de 
vencimentos aos telegraphistas d~ 1', 2" e 33. cL~sses, ue· 
accordo com o art. 3• § 4.• n. VIU ~a lei n. 26 de 30 de 
dezembro de tSOi. ...................................... . 

[ h · Paro. c olloc1çii:o de u:n quar~o fio n> linb:>. telegrnphica 
Te egrap 05•• ••. ~ •••• •'•••• ... •~u• .g-er3.l entre Vizeu e Jagu.~:rito~ parn.ntteo.der ao conside-

ravelaugmento de t~~egrammas do serviço interior~~ .. -~ ..... 
Pn.ro. eonstruc<;Ko di!. linhil. telegraphic~ ~e Uberaba a Co

rum!;>~. n_os exercicios de i8"2, 18)3 e iSD i, mn.leri:>l e 
grn.ltlica~ao ao pessoal .................................. . 

lns~i~u~o Nneio n:ll do Music:~- .••.•.• Pa~a "cquisicii:o no co r rente exerci cio do 600 poltron:ls par" 
o gr:>.nde s,Jiio de concertos do bs~i~uto Nacional de 
Musicn e outros mO\'eis~ por ter sido o predio mu.ito 
augmont:ulo e reconstruido .............................. . 

()bra.s ......... ; .................... Para o.s despezo.s com as obras de adnploçõo da Quinta d:L 
Bo:~.-Vista, po.ra nello. !unccionar c 1\luseo N:tcionnl e 
wudançn. deste estabelecim~nto par~ aqu-.l.ia proprio 
n:tcion~l ...•.•...• .. 4~ • •••• 4 .......... 4 .• 4 •••• ··~ • .. 4··~·· 

Somma. •.•••• ••••.•. ~ .. M.ll no,~~ceo.tos sessent::L e oito contos der~is: .••....•.••.•... 

5ro·.ooo~ 

730:011o)Ji)li 

130:0~i 

. .Sa Sec~~ d> ts.creto.~in. de Estado elo 11inil\t6rio d:. Inl\~rllcçlo Publica, Col't~ios "T&legrapbo•, l\ilt 
l!l&io do 1802.- O director, J. Roctriyucs Ba~bosa~ · . 

E' indiscutível o dever em que está o Con· 
gresso de prover a; despezas e:spressamente 
autorisa.das em lei, como e obvio da dewon
stra.ção considerada em relação ao augmento 
de vencimentos, decretado na. ses~ã.o -do anno 

· passado em favor dos lentes do Gymnasio Na
ciona.l.E' este ea.so inteiramente semelhante ao 
já resolvido pelo credito proposto pela com

: Dii~o ~ W;etto :pela camara a respeito do 
c"augin:etito de sulisid.ios aos telegraphistas de 
''I• 2•.e 3• clasSes.-
"~--' \'.~~'; ''v • 

Não são assim, :porem. as outras pa.re!!llal 
que aquellas se accumulam,formando a SO!ll· 
ma de 1.968:001)$, total da a.utorisa.ção :pedií!1. 
na mensagem. _ 

Em primeiro logar,encontra a commissaoa 
de 540: 000$ destinada á quadruplicação da 
linha telegraphíca. de Vizeu a Jaguarão ~ 
collocaç-J.o de u.mcquarto fio. Constitue. pm~. 
tivo fundamental desta exigencia aos contl'l. 
buintes do Thesouro, o facto a.llegado na de. 
monstra;ção,de se llaver veritica.do considera. 
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Vista ~~ não tendo encontrado disposiQão al
;_uma., Ja m> le~ or·<;amenta.ria, ja em lei espe
c~al, que autorasa~se semellw.ntc dcspeza., soli
ctt?U. ao govemo e obtc\·c tts intormações se
gumtes: 

~finisterio da. Instr uc>;ão Publica., Correios 
e Telegmphc.s- 3·• secção-N, G 13·1- C<tpit.al 
Federal. l!Jde julilo de !S\l2. 

r:el aug~ento de tele~mmas de serviço inte
rwr.Não e esta, allega.;:ao um;• causa sufficiente 
para determinar no seio da commissão um 
voto fayora.~el á despeza _propostt~. : 1", por
que a mtelltgente direcçao technicn. do di· 
rec~r do~ telegra.ph~s continuará a opet<U' 
modtficaçoes senst vets na conserYaçiio das 
linhas e util aproveitamento dos meios (\e 
transmissão, evita~do ass!m. clemoras pet·· 
turbadoros do sernço attnbtmlas ('lh geral Sr. 1 '' scct·etario lht Ctmw.ra. dos Dcputa.dos. 
no grnnde angmento de telegrammas, IJO· -Em rc;po:;ta ao Y<Jsso o!Iicio n. ll5, de 18 
rem, que podem ser a consequencia.. alias ovi- do corJ"ente, <:mnpm-me inl"01·mar-vos que as 
tavel, das derivaçues de corrente, devidas ús obras de aua.ptat,:âo da Quinta da Boa·Vistv.. 
impêrfeitas condições de isolação das linli:ts, ]Jél.l'O. nelhL fun~:cion:tl' o ).!usêo Xacional e 
bem como a outras circumstancia.s multipla,;; mutlan<;J. des~e estabelecimento, (oram orç-a-

2n, porque,e este e ummotil'O inc:ontesW..Yol, das pelo eiJg-enhciro deste ministerio em cento 
a a.ounda.ncia excessiva ele seevi~,o tele- e cincoentn conto U.e réis, <::orno oe verifki\ pelos 
gra:phico e, em grande p~l"te, clerivad;\ dt\ documc:nto~ juntos por cúpia. 
propría administração public~. CJ.Ue poueo a. Outl.XJsim, coi.nm.~uico-vos que, por conta, 
-pouco se vai permittindo o lw.bito do 1wovct· dess;t tmportancta, .J<L se acho. despemlida a 
ru necessidades da corresponuencia official com quantia do Vi11te e cinco contos t!c reis com <t 
o uso abusiYo do telegrapho. mud;tn~'l .do_ mus~o, dn. pm.ç-?- da .\cchtmuç-.1o 

Em segundo lagar, a commissíio estudou a. p;lJ.~'I:_ a reJer1da. qumto.,;mtort8tula pelo decreto 
verba ele 730:001)$, attendendo ao seu impor- n_ 106 A, de 8 de março do corrente nnno. 
tante destino, qual é O (le ligar Corumbá pm·l S;l.UUB e !'raternicladc.-Fé;·na11do LoiJo_ 
UIJeraba á !'€de telegraphica do p:.tiz. Apez:u·. Cópin .. -~finisteiro elo~ Ne!!ociosda Instruc-
porérn, do interesse que despe1ta esse ine:;ti- -
mavel melhoramento, não _julga a commissiio ção Public-a, CotTeios e Telegra.phos -Escrl-

d C t " 1 ptorio do engenheiro d<l.S obt·as, 19 tle março 
que eya; a ama ra, -para so. is,:;l.ze -o. es(lu~- de 1892.,-Sr·. minístN-LeYo ao vo;so conhe-
~r o dever maior que o momento impõe tle cimento,. na· conlormi<htlle do avi.'O de do 
libertar o Thesouro de obriga.ç:ües adiaveis. corrente rnez, ter-me ente11dido com a Com-

Adiavel tamlJem pareceu a C()ffi!!lissão a ac- 1 
quisíção de poltronas para o grande salão do pan tia de S. Christovão a~m de set· lei ta pela 
Instituto Nacional de Musica, ma.xime quando mesma a. mu!la.n\a do :\[useo Nacional par·a a 

Quint·~ ua Boa Vista_ FiL'OU esUJ.bclecido ser 
exacta..mente 8ert'Qra na ebboraç[o dos orç:n.- neçessarioo :prolongamento <.l<llinha. de carris 
mentos annuaes. que se discutem, se tlep..'Lm ate á porta pt·incipal do musco, <tfim de. com 
melhor opportunidade para que a Camara maior faciliclade, serem ror-regados os wagons 
emitta o seu ,-oto sobre o assumpto · que !orem empreg-.tdos naquel!e serviço. In-

Finalmente, resta considerar o pedido de cluso vos remettendo as clausulas pura o con-
150:0008 para, as despezas com as obras de tx•;•cto que este millistcr·io devera taze1• com a 
adaptação da Qllinta da Boa Vista, para. nella Companhü• de S. Christovilo, 1Jara a referida 
funcciona.r o Musêo Nacional e tnudan~,a deste mudàn<,:a, a-«sim como o Ol·ça.mmlto da despe
estabelecimento para aquellc proprio nacio- za n. fazer-se com a mesma., at,'"Uardo as vos
roL sas ordens paro o meu governo.- Sl1.ude e 

Antes de tudo. a eommissão referirá, á ra- fb1ternidade- Exm. St·, Dr. Fernando Lobo 
mara os esclarecimentos que colheu relatinl.- Leite Pe1•eira, ministro de Estado dos nego
mente a essa J;larcella do credito reclamado. cios da instruc<:.ão :publica, ·correios telegra

Constando a oonimissão que da. cifra dos phos.- O engenbeit•o, Hc-.<ri~tte JosJ Atvrcrcs 
150: 000$ ja uma :parte havia sido empregada da FortSeca.-Con1ere.-Pi,·•to L;ngcr .- Con
na. p:mdança do musêo para a Quinta da Boa forme.- C(Mc~ "1Iacl111.rlo. 

Orçamento da. ilespeza. pro~avel a. fa~er-se · com a mudançli. do Museo Nacional para. 
a Quinta. da :Boa· Vista 

1 Prolon!!aillento da linha de carris da Companhia.- de S. Christo1'ão até a 
- :po~t3 principal do. musêo- .. - .... - ......•. _ ..•...•..•.•.•....•. _ •.•. 

2 Setecentas ( 700) v-iagens de .wagons a 20$ ••. - .. · .. · · ... · · - · · · · · ·-- . · 
3 Pessoal, serventes, para o set'YIÇO de carregar e descarregar os ~agoilll .•.•• 
4 Pessoal, carpinteiros para desarmar e tornar á armar ~s a.rmar10s ..•.•••. 

I 300$000 
14 000$000 
z 300$000 

800$000 
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5 .Modificações por que pa..osa.r-J.o os a.rma.rios pa.ra f:erem adaptados aos novos 
lagares ............................................ _ •.. _ ........•. 

6 Enxcai.xotamento dos objootos que dever-ão ser transporíado3 ....••..•.. 
7 Lustração dos arma.rios depois de collocados em seus logares ...••••••.. 

Eventuaefl, seja ...•..... .. .. , ..•...•..•.... _ .. . ... _ .... . 

Importa este orçamento na quantia de vinte e cinco contos de réis. 

I :700$0011 
900$000 

1 :500$)00 
22:500$000 

2:500$00o 
-25:000$ooi 

Escriptorlo do engenheiro das obras do Ministerio da lnstrucc:.lí.o Publica., Correios e 
Telegraphos, 19 de março de 1892.- O engenheiro, Henriq1te Fun.5e<w..- Confere.- Pi;!fl 
Lir~ger.- Conforme.- Costa Machado. 

Cópia-- Ministerio dos Negocios da Instrucção Publica, Correias e Telegra:phos. - Escl'i· 
_pt.orio do engenheiro das obras, 2 de junho de 189.2.- Sr. mirlistro.- Da.ndocumprimenQI 
:w aviso de 7 de março do coxrente anno. incluso remetto-vos o orçamento das obras mú 
urgentes a. executarem-se no pa.lacio da. Quinta. da. Boa. Vista, afim de ser convenientemente 
insta.llado naquelle edificioo Muséo Naciona.l..-Sa.ude e fra.ternida.de.-Exm. Sr.Dr. Fernando 
Lobo Leite Pereim, ministro da. .i.ostrucção publica, cprreios e telegraphos.- O engenheiro 
Henrique Jose Al1K~1·cs da. Fa>1seca.- Confere .- Pinto Lí.nger,- Con.Lõrme.- C<lsta .i\!acJw.«o. 

Or~a.mento da despeza. <'- tazet'·SEI com algumas obras no pa1acio da Quinta da Boa Vfst.t, 
necess~rias ã. installaçii.o do Musêo Nacional naquelle edificio 

1~ parte 

Trabalhos no pateo ua escada, e conclusiio da mesma : 
1 . Quatro tesouras de ferro G l'espectivos espi· 

gões com um peso de ldl. ............. ..... . 
2. Cobertura. de fer1·o envidra.ça,da . ........ .. . . 
3. COnstrucção de um guarda-pó .......•.. ....• 
4. Corrimões de bronze e quatro co!umnas de 

ferro fundido pa.ra. a. escada ... .... , . ......... . 

Diversos trabalhos no edidcio: 
2• parte 

14.000 l $000 14:000$00() 
3"25'". 30$000 9; 750$000 

2:800$000 

3:500$000 . 

I • Stlbstituiçã.o do mad.eira.menw estragado em 
divel'Sa.S partes ...... _ . ..... _. . ........ ... ... 'i2()u" 29...:;,"000 15:840$000 

2 . Substituiçii.o de ibrros em identk.as circum· 
sta.ncías .... . ...... -... ... ..... . •. ·• • .... • · · • 

3, Substituição de soall10s, idem idem •.• •.•..• •• • 
4. Arriar pa.redes e remoção do entulho ....... . 
5 . Proceder ás respectivas reparações .......... . 
6. Diversos reparos de pedreu·o ... .. . _ ...... . . . 
7. Diversos repa.ro.s de car.Pinteil'o ........ .... .. . 
8. P~nt';l~ e caiação em cJ..Urerentes partes do 

eiÍJtiClO .......... ,.., ............ ... ........ . 
9. ReJla.l'OS nas diversas ci:J.ra.boia.s e collocat;ão 

de vidros nas esquadrias .............. ..... , •• 

6:650$000 
10:625$000 

1:200$000 
500$000 

3:700$000 
2:g50$000 

5:700$000 

2:3'25$000 
10. Massame e ladl'ilho em alguns aposentos do 

pavimento terreo ........ _ ....... ... ... ... .... 1827•'',0 20$000 36:540$000 

Eventua.es, seja ............... , ........ . ..... . 

30:0508000 

86:030$000 
116:080$000 

. 8:9~ 
125:000$000 

Importa este orçamento na quantia de cento e vinte e cinco contos d~ réis. · 
Eseriptorio do ~ngenheiro do Ministeri.o da tnstrueqão Publica, Correios e Telegra~~~· 

2 dejnnbo de 189<>.-0 engenheiro, Henrique Fomeca. · 
· ·eonteie.-Pintl}- Lin[Jer.-Coot\:irme.-cósta _i\tacllmlo. 
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D(! todos estes uarlo~e infe~·e : iP~le que s~us nmcimel!tos ,;;ej:un equipal~l
a) que o decre~ n. • ;)I) A de S tle mar,~o do' dus aos do porteiro da co1nadoría-& c' :. u

~rl'efl:t~ a.11no 1~1 expeditlo sem >e ~tpol:w em I gmen' o de OOOsOOO ; 
dJsposJçuo ~e let,; , . . Ernesto C:~·Hlido tla Hoi'a. set·\·eme-continno 

b) que 2;,:000:;; fomm ~flectmtmente glts:o~ do_ commis.·mi'Í:<Üo geral dn ~wnmtl<t. pctll"que 
oom :<. mu!lança do mus~o ; de onde dl!cor-re SC,Jl'l clev<ttlo o ~eu ~t·Jcnado de QOOs <t 
a nec<"ssidnde de appt·oya,r :L de~peT.<t teit:l. : 1:0018000 : · 

c) que o~ restantes l~'l:OOO.-; u.índa ,,~tão Pcdl'o ?llauoel das ~,·\·,·,;-.e .Jo~"iü liernl·l·• Pi-
P_?I' ser en!J?l'_eg<trlCI~ ~!ll obr:ts llOYa~. t'l'epara.- nlteiro. ;;u:n•t!a;. de policiatlu (•ornmi><ada•l•' 
Ç(Jes no ~hticw du. Qnml;t •h Bu;t \tsC:t. !-!el'<'.t da <lrma.tla, pel'Ct'.!,m1tu cad:t lllll :lt·Htai-
Ceden~o ••? llitLllr:tl CllliJenhodc evitar_d":~· mente <t gratifica~:~t) Hlt'll.<al ,[Ll ! I tO.< )~<-·•lt·m 

pcz:1s iJJ.hfl.\-eJs ou ~npc1·Huas, ;1 comm1ssao <tO Congt·e.sso au!!:rnento tl:t. uw~m" : 
ouviu ainda ao Hlustrc director do mu,:eo e Ant.onio Gorv::à"J,•es t.hl Sil\'a, ptH't"it·n. Lou
cvm S. Ex. accordou em fJ.llC o o1·çamenw l' ~Ill;·o .Jo5e At>·e~ da Füa:>!·~' .ltlllÍ<W. :•.in
fosse l'e,·L~to pela rcp:trl~ic;.iio competente e ex.- dant ·. :\[:u·cellino Luiz D:tnt:l:; ,. Aur.,Jliu lk· 
pur·gaclo de tudo q_uanto niio Jl:ll'<'CCs~c intli· zcr·r.t tla Silva, continuos da Conwd,J·ia de 
spens~nel, para ser>, depoi~. suiJnlettido ú Ca· :\!:11·inha, pellom que ,;cu-: >"elr--iHurrJI<l< >:'t:i:~tn 
mara essa p<.wte do cretlito peditlo na mensa· equiparados n.os que pcJ·cel.Jem o; ~L'II' ,.,,lll'
gcm do Pre;;;idente rJa llepublica. ga..-; tl:t secrer.mia de Esradn : o <LH:,tllr t·lll' 1 •. ·• , lt· 

Do exposto re8u~ta que <L com missão é de GOO.S p.J-r<t o portcil·o. (!e 400.~ p.m1 ";ti lida u-
parecer: te c de 400:) parei caü:< um r tu~ <'UIILÍJ!ll(>.• ; 

I•. (]ne se l'ecusem os creditas de 540:000~ Duna! Aug-u,wGomes e .JoartuÍIJl 'i"PJ'tn-
e 730:000:i;, o primeil'O ll<l.t~t quadruptic;c\'iiO lin!:O de Souza Yieim. sect·et:n·i•-' ,. uJHci;~J •h• 
da liolm telegraphica de \'izeu a .Jag-uarão. o Ll.iligencias da. ca:piranht do pot·to d" 1-:<t:td• • <h! 
segundo ll;U'<L a. constt'lltX;."io tla. linha de C'lJe- Sanr.a. CatliM·ina. o pt•imein) com" lll·•lt'Jia.•l:l 
raba a Corumba; de f.JOOS, o s:·gundo com a gr:Lt!fie:H;:in dia t•in. 

2', que já foi dada pel:1 Ctm<J.l'n. a tnltot·ist· de l~:SOO,pcdem augmentoclescus \'Pl!CÍillt'lltlls; 
ção pat'<t -pagamento aos tele~l':tphisb:; Lle !•, Firmino Fmncisco rle ?-Iell,J .. Joàu ~f:u·ia 1!:1 
2" e 3' cb\.SSes; Costtt Ferreira e .Jo:.l.o F!·<tnd:;co •I•· !':uil;t 

3 ·, que se adopteo s~guinte pro.jecto t1e lei: Maia, ~ervemes do. Cünt.tt!OJ·í:L de ~I:Lt•inh:t, 
padem C[Ue seus s:l.lil.l'io,:. s~jam equii•~tmtlos 
ao~ de seu~ companheir::-s: (h ~ect't~lrn·itl ch· 
Est.".do-ê o angmento ile 20~ nwn>ur·~ pat·a. 
eaJ.;~, um. 

O Congresso Nacional decreta : . 
Art. L" Fica o goveeno autorisado a abrir• 

desde já um credito supplementar n:~ impor· 
tancla de 18:000$. para pagamento do au
gmento de vencimentos aos lentes do Gymna
sio Nadonal, de accordo com o art. :3-', § ;?.· dct 
lei n. 2G lle ao de (]ezembro de 1891. 

Art 2." Fica approvada a despem feita com 
a mudan~u. do Mus~u Nacional p:.tra. a quinta 
da BO<\ Vi:sta na import~tncia de 2-5:000$000. 

Art. 3.'• São rc\'og-adas a.s tlispo~ições em 
contrnrio. 

Sala das ses~lie5, 26 de julho de I 89'2. -
MOJ·acs Bm•J'<iS. -TJ(w!Ctl·io Ribei1·o. relator. 
-F. SodJ·e.- Al'i<li(f.~" J[ait~,- 4Ythtw Rio.•. 
-Sev~rinc• 'Bei.-a, com restricç;1o quanto ao 
art. I• do projecto. - Le1JJ:>lrlo ele Btt'h'ic-<.
Leite Oiticica. 

Vaea. imprimir o seguinte 
Pa1·ecer 

N. 39-1892 
lnde(cl"e as pdiçües de A'uonio Jasii- Jfarques 

Zamith, El'MSt·J Candido da Rosa. Pcdto 
Mmtuel dns NeTJeS c outro, Antonio Gon· 
ça.l11c~ du Si(,,t a out,·n$, ])1wval A uqus!o 
Gume.y c oulto Firmi~to J.l•·aacisco de 
Mello c outfos, p~d;ndo a~tgmlmto ele "Oenci-
mcnto.• .. 
Antonio Jo~é ~!arques Zamith, porteiro e 

a.rcllivista. do commí!OO.riado geral da armada. 
Cll.ml\r& V. Ill 

Não estando os reqt1erimentt!~ snll!ciP-nte· 
ment~ instrtlidos de docllmcnto;:. c inli rt'll\tl· 
('Ô?s e n~o :dleganrlo os supplil·n.ntc~ Olttt'ü 
motivo siniío o da. e~iwkl.~·le •los ,·~nC'imett
to< e o d<\ car~stia a.ccic!ental (\o~ ;:eJJct·os ali
menticios, ê a commis5ii.o di! parecer <[ltC ~e
jam intlelel'ídos. 

Sa.ln. dn.s commissüt>S, 2::> ele .i ulho tlt' J 802. 
- No···tPS BcW/'0-~.- F. s~d,·J .- SP.t'~"iuo 
V:ci>·a.- Leite Oitic:ca.- Ari:drfe.< .l[t!:'a.
Leopoldo <ld B,dhõe.<.-Arthto· Rios. 

O SR PRE;;:!DENTE desigun. para. o.manllã. 21 
do corrente.(]. seguinte ordeHl do dia: 

!" parte (ate it"- 3 hor-J.i>) - Votação ti1LS se
guintes m:tt~rias: 

Do projecto n. 68, de 1S9-2, reduzindo •\ um 
só os quadros de offici~es ct·eado~ pelo re,;u
la.mento de 17 de janeiro de 1874 (art. 23"2) e 
pe[o decreto n. S de 21 de novembro tle 1889, 
com a denominaçii.o de «Quadro extranume
rario» (3• discussão); 

Do pli.recer n 3í, de 189-2, ma.nwmrlo en· 
v:ar ao Poder Executivo, :pa.ra attcndet• na. 
parte que lhe comp2te, a petí~o tiaS .Paulo 
Rail~o·•y Comparry, timited, de1xando ao Poder 
Legislativo a frxM;ão do prazo para. a encam· 
pação (dis~ussão unica); 

71 
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Do pro~to n. 24?' -~ (do Senado) , crea.nü? 1 Soa.r~ e D. IS:J.llel Hoffrnann , mãe do :~l fe~ 
~ma._esea!<! de machtrustas uo esfudo do Pa.ra I Kem•1que Hofi'ma.nn (d~Cll$ÍO unica.); 
(.-• d1scussao); ~ . . . _ N. ~1. revertentlo a D. Herunclina. \fari1 Do pa~er n: . 35, mdefeJ:mdo a pet tç-<tO da. Ferre1~a Ca.valca.nti o meio soldo e pen~ão 1~ co~panhla..~crfe, S. Fr:anct'!co, Pernambuco · pe~·~bta: sua. rnüc D. Virb"inia Zenandes r~r. 
Ra1l'way, lumted, sobre 1sença.o do pagamento reu-a, v1uv~ do ll!a.jor do exe'I.'Cito Pedro .\J. 
da quot.: qu;- lhe compete Jl<'t!:a o pa~amen~o fon~o ~erre1ra (dtscusSõ1o unic<\); 
da .fiscaltsa~ao das estradas de !erro (dt:>eus,;ao N. 67. ~once,lendo Iicenç~, por um ann~ 
umca.) ; . rem venctmentos. ao Dr. Sebastiúo JO!C 

Do P.t:ojecto n. 7 B. creando uma alfandega Spin_?la. de. Athayde, medico do e.xcrc:ito (uL• 
na ca.prtt\l do e.stActo de S. Pttlllo e outro em cus&~.o ltntca.) ; · 
:Minas: ll:\ cida~e de Jui:r. de Fóra., e ~u.tori$~ . ~ parecer ~1. l-45. resolYentlo sobre :l. JJC
a sua rnstal~.ao e a. abertu~ do ~rcdtto para tic,."::O de Joaquun ~\h·es Fel'rl!iro. <l<t Gamat 
3$ desJX'.t:ts neces..o.1t'l~s (I• dtsc~tssao) ; ma. mullu~r • . rec~nheccndo ~ incompet.cnci1 

Do proJ~Cto n. 12 A. tletermmalhlo os casos do Poder Le,!!tsla.trvo l);~I'll. 1uzer notacac··~ 
que l•ecl:un:1m o cmpre~·o dn gwmla nacional (disca$sào unicn.); · · 
ou milici:\ civica da. União e nqnell(.':'l em que Do projecto n. 23i, de lSni. relevanclo .1 
:pode~ ~er ellu. utili:::adtt on mo~llisada pel.o pt'escripçiio do tempo Jecol'rillo de~tlc H 1k 
Prestdentt• tla. Rcpubllc:1.. e nuton~\\ a org:m;. tiezemhro tle 1809 ::t 28 tle ugo~to lle ~~~i a 
zaçuo elo re$l~ctivo serviço segundo os prin- D. Carolina Luiza de Oliveil•J. Pereirlt Pillia 
cipio.s que (>S!;<~belece, <:om roto em sep<trado Jl.'tlt~ o Jlm de paàct- receber o meio :;oluo cor.' 
(1• discusiã.o) ; · rrspontle!lte :i.quelle temp:~ (!liscussr-.o tmic:t); 

Do -pt'Ojecro n. 71. de 1892. isentando de di. Do Pt'OJecto n. 2?1, ma.nd~r;t.do 1--e,·ct'tcl' em 
reitos de importa.(,<io 0!.< materiae:; especifica. f;wor de D. carolma A!lg.ehca. d e Anrlr:u!1 
dos, necessal'ios pn.t'a. a. constn m.çio e inst.\1. Va~cone;enos. n. parte tio meto solrlo ria. patct!te 
l.aç.U.o do CoUe~o Americano de Ta.uba.té, 110 de ~eu ütllecido pa,e ? tenent~t·onel.To:tq~1111 
estado ele S . Paulo e de prop1•iedaue de J. L. Jose df) A!lrlrMl~ 'i·a..;conce!los, q_ue competla n 
Kenedv (I• di~cussão)· ~1HI fa.llectcla mae {d1scussao umca.) . 

• • ' ' • 2' pat·te (li.~ a hQI'<\;'; ou u.nte$)-Contim1:>.~ã~ 
Do pro,Jecto n. 69, de 1~92, a.utorts!':n~o o !la. s~ discusslto do projccto n. iG A reorl!i\lli· 

governo •~ conced~r a. .Jose Augu~to 'V1en '<\ e sa.mlo o serviço policia.! no Di~tricto Federal· 
outro a eonstl'nC<ao, uso e ;;ozo, <lumnte 3ú Contin\\~.ií.o da 3• <liscussão do p1·ojec~ 
annos, d~ uma estrada de ferro de Sapo- n. 58 B de 1892. (do Senndo) alterando a lei 
}?Cillba a 1fna.. do G<?_vernador, medea.nte certos elei toral n. 35 de 2() de janeiro de 1 892; 
favores (I• lh<>cussto) ; 3• tliscussão do pr·oj•·cto n. 28, de 1 89-~ , ro 

Do projecto n. 41, a.utorísaudo o governo a. formando o plano geml ({o orc:-amento da. P<2-
conceder à. Companhia Fabril Industrial e pulJlica. e determinando o modo ele orgn.11isar 
Constructora os mesmos favor es concedidos á as leis ~la. receita e despeza. public:lS; 
Companhia. Industrial de Cal e l\·fa.t·mores de Discussão unica do parecei:' n. 9 A, rejei· 
cara.ndally, hoje Compan1Jia. Progresso Indus- tan1!0 o pro.jecto n. 9, clesre anno, que pel'· 
trial de Cil.randaby (2" discussão) ; mitte aos estados da União a lh"Te introducção 

. <!e imm!ga.antes que mais con"renha.m às ~u:li 
Dos pro.Jectos : necessidades. com 1lous votos em sepaJ.•a.do l1ll 
N. 62, t'Oncedendo a. D. Therezo. Florentina sentido tla aM~·.ã.o do mesmo projecto; 

de Ca.nta!ice. h· miL do ca.pít.1o de .ti-a,"'li.ta. Fran- z• discussão do projecto n. 57 A. de:,i.e 
cisco Fla.via.no de . Cantalice, mortO no nau- anno, :prohibirido a concessão de llonras mili
fragio do couraçado SoUmüc:r, uma pensão fures de official de terra ou mar a qualquer 
eqUiva lente no. meio soldo daquella patente, cidadão bra.zileiro e dá outras providencias; 
segundo a t.<tbella actual (discussão unical ; 2' discu.§ão do projecto Vindo do Senado 

N. 60, transferindo para Maria. &urídice de n. 65. deste anco. organisado pelas mezas do 
Araujo Neves, a pensão de 2l$i00 rnensa.es, Sen(Ldo e da Camara elos Deputados, reguhm· 
que percebia sua t'i:l.ll~cida müe, Carolina Leo- do os tmbalhos dns dua.s ca.mara do Congreoso 
poldina de .Araujo Neves (discus.~1o unica); :Nacionnl'quando funccionarem. em · commt~; 

N. 244, do 1891, eleYanuo a 50$ men- Discussão uniea. do projecto n. 78. rebtrro 
sa.ea a. :pensão de í$500, que. independente 1is emendas do Senado á prop!)Sição da.Gam:<ra 
de meio soldo, perceb:l D Josepba ~iattos Pi· dos Deputados n. 108, de 1891, estabelecendo 
nho de castilho (rlisct~o unica.); os ca..<:OS de competencía. exclmi'va. dos poderes 
· N. 253, a.utoriza.ndo o governo a mandar federaes ou estadua.es para resolverem so~ 

iJa.gar o meio soldo vencido e por vencer a >ias de communie:aç.ão flnvia.es ou terrestres 
D. Maria. Joaq\tina. de Albuquerque, viuva elo e a.quelles em que deve haver accordo .entre 
capitão La.u:rindo Jose da Silveira, D. Rita Q.e a União e dos estados ou destes entre ~1; 
cassia Soares, viuva. do capitão João Antonio I ~' discussáo do projecto n. i7 de 189-.Z, auto· 
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:risando o governo 3: cotlYertcr o;; ,juros de 
4 "[· ouro, das apoltce;; da. ui vida puhlim in
terna nos de 5 ~1., papel. e '" fazer as oper:t
çLíes de credito precisas par<\ embol:sar os 
possuidores de apolices que não acei ttrcm a 
conversão; consolillar a oliYírl(l. flnct,mnte e 
supprir qualq ~ter deficiencüt de reiH.l<t tlo 
exe1'cicio c~>rrente; 

2·' !liscussão do projQcto n.45 A de lB9:?. (do 
·senado),n.utorisando o goYerno'" pt·oro;pu· pJt' 
cinco :tnno~ o contt-ado com u "\s5ociadi.o ~" 1·· 
gi ]mnse pat·a o ser\·i,:o ~li.) l'dJ, )q u~: ,i Y<tlJu t' 
na~ barm~ •le Coting-tliba, S. Cln•ístovam c 
Est:tncitL; 

3·' discu~sàtJ do lll'Oj!•ctü H .\. q11c •lú. llit·•.·i
to tll~ potlet· pas~ar lll'OCtll'a<:~o ]JOt· iu~l.l''.t
mcuto prt!'ticulat• tl1• pt\•tn·io puniHl :t r.ud:t~ 
n;; pcsso;Ls haltili t.;tda~ pat·a "~ ;1clo~ dr~ vida 
civí~; 

3·• discuss:1o do p~ircto 11 .. f A, dcl ~en:uro. 
r!o 18!)2, rJ;mdo tlit'I!H" UI-'S$CCl'<'t:tt'ius tia. C.htt: 
rlc Appcl\:u·:~1o c 1.\o TriiJUu:tl Ci,·ill~ l;t•íminal 
tia Capital Fedct•al :t pet•c•.~l,ct· cusfa.!;'. I'J.It:l.ntlo 
tmhalha.t·cm como c.~criYiies; 

211 cliscussoin do pr-ojccto n. :;.~ A, •lcscu 
~tnuo , a.l.tt.orisando o govct·no :1. •lesl.)emlllt' :~ 
IJUantia de 2.50:000.~ com ::t acqui.<içfio de um 
prcrlio onrle funccione o Tribunn.! tlu .lurr 
dcstn, ca.pital. 

Le~·a.nt.'l.-Se ·a s<:>.ssfí.o ás 4 hortts e ·lO ri1iL1U
. tos da. ta.rde, 

55" SE~SÃO :E~I 27 DE .J uLUO DE 18!)2 

P1•esidcncia dos Srs. Joüo Lopes (1° vice-p;·e· 
-~idcMe), Brrma,-dino de Campo8 c P rwla Gtli~ 
·,;tar<1es. 

Ao meio·dia o Sr. presidente manda proceo.br 
á leitura do expediente. 

O Sr. 1~ secretario llrocecle il leitura do 
:>eguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de:!.? do 

·corrente, communicando ç_ .1e aquella camara 
~nviou ã sancçâo os autogTapho;: do Congresso 
que a.pprova.m. os ajustes conclui dos na Co!!-•en

·-ção Postal de Vienna, realisada e1n 4 de J<.illw 
entre a Repuolica dos Estados U;tidos do Bra-

. zil e outros paizes. -Inteira~ o. - . 
Do Ministerio dos Negooos do Intenor, 

de 26 do corrente, .communicando, em 
additamento ao amo· de 23 do corrente, 
que naquella data requisitou do Conse-

l lto d<t Intendcncia )Iunidpal, p:t:'i1 serem en
Vi<~(las a es•.1. '-'<Lmant., todas as pl:lnta:;:, reh· 
torios e mai~ p:Lp~i-> pcrt~ncentes :i (:ommís&1o 
Lle ;;anea.menw illl::'t<t chh(\c, fJ.tte tinham ~ido 
remettitlo3 :lquella intendencia Clllll a portaria 
d0 Z-ltle :•gnsto tlo nnno Jla;:~;vlo; e ,,un·osim, 
ued•u·anch• que aqttelte ministel'in remetteu 
com o ;t vl;o üe 2i 1lc junho r! e l8S7,it extincta. 
c:un:u·:t , Jo~ ,Jeptlt:tdos. cúpi<ts ,ln:< offidos 
JJ~. 17~J c l·SJí, de 15 c 20 d:HJ uc lle meZ.t'IH que 
"<'ll;wnlteit·n .Ju[QS .Jean J~cn·. cllc•Jt• da alltt
•lid:t c••mmbsii.", expunha. ~) t-e:;ulta!lo dils 
l'CSpt~CLÍ\'1"' (:>;llloiO,; SObre a.;) tt!Jt•:t~ U!.!CI's~ltl'i:t:> 
p;tm ~:lllo:a lt ll'I!I.O <la l.:tg,··:t Rndt•igo d" F1·eit::t~ · 
c <lu l'i\.lJal ok1 )[<ln;;tl(·. 1~!1\ •~x.,~n~·rtl) 1.lot lcl 
11. :'l:~o::. d•· ~ •h' omuht·•, ·I~ l:i~l l . e qm~ aos · 
dl:ul••>< o!lido~ acompanh:H'<Illl a.-: pia nta~ n 
Ol'•:amenio ·~ •lt•üdh:l!lai<. ht!lll t)llll" :;1! t'XLllll· 
pl:tr"" d11 L'e\:ttvl'i" :t.lll'(!sc•ut;ul" p1•lo l'l~rct•ith) 
t•u;:cnlwit·" em :!8 de juuhn o lo~ Ji:>SG. :t.(:t'J'<.'ll. 
olu lridlloramcnlil ,1,, •lito canal.- A '!IIC!Il 
li-1. a l'e•tni~ir;iio (a. cnmmi:;,;;i.o tlc instrUt:t;~Lu 
~~ ~:t.ll•h• 1Jithlic:l~). 

[)Q )li tli~tr•rlu tlo.JS Ncgocli.JS da Oul'rl';l,, Ul) 
~:í dol crm·r•nte. r•~mcttenj!l1 o t·equel'itncnw 
em ([UC o tn<ljür llo 2:·1' bat<•llü\n •tll inrt~tna1·ia. 
l1 ilplmcl Tol.Jia,:. a !lega tet· ~illo pt·ctcddo na~ 
pl·omor:ües de 7 de janeit·o e 17 ün mat\'0 
rb 1S90 e pede contar antiguidade llC posto da 
l'J'ilncira das t'C!'erith:> i.l:.tt<l~. -X cummis.>ão 
rlc marinlt:~, c guerra . 

Do mesmo ministerio, •le ig-ual dMa, en
vi:t ndo o req_ueriJnento em qtlc o 2'• e<tdete 
2' ~argenr.o rlol 5• regimcnt.o de ax-till.mria 
Tri.ljuno :O.Ia~o.arenhus de l"igucíretlo, pede 
diS])enstt do excesso de iclarle p1~ra poder ma
tricul<\.r-se. e~ 1B93 na EStoh\ }.mtt:.w desW. 
Cilo}.)ital.-.V commissão tlemarinlltt e guorra. 

Representw;ão da. ,'.ssocia<;ào Comrner·cial 
de Porto Alegre, cont ra o impo5to de rumo.-
11. • (oro missão ele orç-amento. 

Requerimentos : 
D> ex-tenente da a.rmada Adolpho Ferreira 

QJ..minlla.. pedindo rever~ão .ao quadro e.lre
ckvo da ;:n-mada.-A' conunissã.o de ma.rinha 
e guerra. 

Dos guarua.s tle poHcia. d~ al'Seual de ma..o 
rinlw. desta Capital, pedtndo augmento de 
rencimentos.- A' commissiio de orÇ'.amento. 

De .To~é Anastacio Lopes Sobrinho, escrivão 
do .iuizo seccional elo est:l.(lo de Pernambuco; 
pedindo qtle :;elhemarque umordena.do.-A 
colllmis&!o de orç:amento. 

De Mo.riano Solaoes, 2• tenente picador do 
5" regimento de artilharia. de campanha., pe· 
di11do equipara~ão de seus vencimentos a;os 
do> 2P' tenentes do mesmo regimento.-A' 
cvmmissão de or~.amento. . 

Da. Companhia. Promot.ora de Industrtas e 
Melhoramentos, cessionaria. de dous engenhos. 
centraes nos municipios de Porto Calvo e Ma· 
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ra'"'O"V (estado de Alagoas). p~dindo g;1.ra.ntia i Por outro lado h a, com estas isençüeti é"PD· 
de ''hfios.-A' comtnissão deorçamenro. 1 cedidas, uma diminuição üu. receita pultliC;l. 

De .Justino da Silva Rangel, pzdindo pe~síi.o • desde que estas C?llC":ssües :silo feí~s sern 
para sua mulber filha do aUeres Francisco 1 plano, sem regnlar1saç.ao. sem uma lc1 ante
Victor Baptista, ~ outl'osim relevação da pre· rior que ~x~ as_ condições da ise!lÇão, sem 
scripção em que incorreu a me~m<1: sen~wr<. ?ase nem 1umtaçao pa,ra os ttrttgos 1semoo d\ 
para receber o meio soldo que lhe e deVldo. 1mpostos. 
-A' commissão de fazenda. Con•:em regul:l.t'ísar essas concessues. Linudo 

Da companllia Promotora de Industrias e ao Podet Executivo a autorisa~.ão para. 8atis
Melhoramentos. cessionaria de umf~ estmda de iltZer aos pedidos e libertando o Poder Legisla
ferro de Maceio ;i, colonia. Leopoldina,p~dindo tivo de estar ~-ót:J,ndo leis todgs os dias,quanrJ~ 
garantia ele jmos para a. mesma estrada.-A' a opinião e favoravai a esses filvores, unico; 
commissão de orçamento. que o Estado púde conr:elfer. 

E' enYiado ú. eommissã.o de l'<l.Zeml:1 u re-
quet·imento da Baronell1 de Villa Maria_. que A Camara votou, em um1.1. da,s ~essiit·~ ulti
em 27 de junho p1·oximo findo tbi ennvlo a ma.s, a discu8sfío tlo projecto sobre o auxiliQ 
commi~~ão tle Ot'l\amento. ãs industt•ia::-o, pelo modo pol'flll0 ~e pt·cte!!~i~ 

~· i'.J.Zel-o, isto é: cu volvendo o creúito úo E~latlo 
ao credito lias comp:mltias em sit.u:u.~1utlrc· 
cari<t; ficou. pcwr;m. manill:!$ta a opinião, nr. 
sentido tlc coucetlm· u~ Jhvm·es compat.irei:; 
com a intencnção que o Eslado tleve t.e1· na 
soluc;J.o do problema financcil'o, auxilian1lo a 
inuustria nacional de modo que não entcnlie>
se com o credito do Estado. 

o Sr •• ro~é Ma.ria.no-Não sei, 
Sr. pl'esidcnte, si lt:~vcm depois d~ mim al
••um ot"J.dm· in~ct>iptcf. por·que preclstwn occu
pa.t·-me dos negock•~ elo (•sta.tlo ~e Pernambuco; 
Jnas pesa-me de te1· de Htllar llilO estando pr.:
sente nenhum dos meus collegas de rlepttta· 
ç.ã.o, muito embor·a não pudesse isto signific.-~r 
perfidia de minha pnrte,pois que a nossa obr1· 
gação e estar aqui desde a alJertum dn. ses
são. 

Em todo o caso, é um certo dever de corte
ziu. que nüo quer·o :tliE!nar de mim, e _pol' i~to 
me reservo para daqm a pouco, depms de 1<~1-
lilr o no>so colle.,n-a Sr. Oiticica, utilisar-me 
da palaYrU, si V. Ex. dignar-se deconcedel-a. 

Ninguem pode acl'editar que eu desconl1~;a 
a.s vanta:.;ens de auxiliar a industria nacio1laL 
mas protegendo st·,mente áqueUas que e:>til'r
rern em condicçües de producção, que pude
rem concorrerem pa.ra o desem'olvimento e 
progr~sso do paiz, nfio se autorisando, de 
modo algum, que sejam envolvidas, come:,-ful;, 
a.quellas que malba.ratamm os seus capit~es 
no jogo da praça, que mal o a.pplicamm. e 
q_ue hoje se aclla.m em circumsta.ncius prec~-

0 Sr _ Oiticica.- Sr. presidente, a rias, não porque não t!ve~sem ehmentos 1le 
Ca.mara é testemunha de que, todos os dias, viria quando se constitmra.rn, mas porque 
são presentes a sua deliberaÇ'.ão petições de abusaram do seu credito. 
em prezas industl'iae:;, _ solicitando i~~ncão de Foi pensando desta. forma que com~nti 
direitos para maclmnsmos e utensrlws afim o projecto, e foi pensando dasta forma que a 
de poderem montar as suas í~bricas; baqueí- carnara condemnou essa intervenção dieecl~ 
xa.s formuladas por comp<mhms por terem os do &.""tado, em que O· seu credito era e~igido. 
seus machinismos retidos nas alfandegas pelo ~ pretexto de auxílios que eUa não podia r:~n
facto de não poderem pagar os impostos que o ceder. 
fisco tem o direíro de a.rrec1dar, como parte . 

·· da receita publica. . ~ Sn. Jt;LI? DE MESQw~A -Fo1 pensaudo 
Em votações successnas a Camara tem m2-- assrm que nos votamospew proJecto. 

nifestado a sua opinião em ra;vor da conc~ssao o sa. THOMAz D.ELFINo-0 nobre deputado 
da dispensa dos impostos pedida, em proJecto precisa. fazer justi~ a intenção dos seus co!· 
de lei especial, senrl;o g.rande_ o numero de pro- le,n-as. · 
jeetos submP.ttidos a discussao e referentes ao O SR. OITrCICA - ... foi neste pensamen~ 
mesmo assumpto. •ft~to que a Cama.ra. entendeu não convir p6r a 

A camara comprehende, entre._., • qu_e credito do Estado entregando-o ã 
não ha.motivo para. isentar certas e deternu- prova 0 

1 
a.rad 

nadas ~mprezas, sem estender os f~vores a sorte de emprezas .ma P as .. _. 
toda a. industria nacional, porque serm crear o SR. TrioMAZ ~ELFL'Io-Mas mnguem que
um regimen de privilegio Fa:~ uns, colloca- ria isso. 
008 estA:s em melhores oo~diçoes qu~ os ou- o S.R. OrticiCA- ••• acreditando que a pre.s
trcs, SliDplesmente por~ n~ terem Vl!ldo r~- tação de taes. aux.ilios podia da~ resultado 
querer ao ·Congresso Na.c1onaL e!!S<' ISeDça~ diverso de qualquer que era. almeJa.dO • , , 
:: :n:.r~m-demonstra.do estar prompto sem 0. SR, THOMAZ DELEINo-lsso e outra. co usa. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 10:51 . Página 3 de 20 

Sessão em 27 ce Julho de i892 565 

O S:a. OrnctCA-Mas e o que eu estou di- O SR. PEono .. bttRico- :.!ui to bem, c mui. to 
; zendo. . justo . 

. rome1 desde acr~elle momenfu, Sr. presi· Fic;J, $obre a m~F:l. :ti.é ulterior deli ber 3ç;.1o 
(lente, ~ compromtsso de trazer '"esta Camt~rtt o ~e;;;uin (C 

um pro,)ecto que, no meu e11tewler , mt minha 
opinião incompetentr, mas tle quem emende p1w.JEcTo 
que tel!l o devet• de cnnool•t·er com n pOlH; O 

que :pude para. re!!·ul;u'i(lurle do funcciona- o C•m:;resso N:tcion:1.l drcl'ct:t : 
roenfu d~ mach.ina govez:nativa do_ paiz, <:u,jo 
prog-resso e CUJa prosper1rla.de dc.~e.l<\; tomei 0 Ar!;. L ·• E' ;mtmü:u:lo o Poder Exe.~n ti>O 
compromi~'O de ~tmlar :1 c1uc~t..1o e ·aprcsen- ;L t·oucettet· dispE~ll"' <los t!it-cito:> de imp<Jt•t:t· 
t.w ;t con~rderaçao (h C;mt:mt" pr~jecto f{IIC o:ii.o a<>~ tct:tleriae,.;. umchin:t:< e utP n:;:i lios jl;).r;\ 
entendo que con:>nlf<~ lllC'IIior os in t.c:l'(~•t·~ :1~ lhlwi ~:.LS inolu~~l'ia.<-;; ([tw hOU\'t•r·cm ti<! :<er 
ria. N:t<:~o c ao lliL"-'mo lc•mpo 0 inLer<-;;~1, o(; c ~ n con(:u l :o~ nu I~' h:. Oll ti:L>' titlwi<-:1~ a~tau.t
ith.lnstr·i:t!'l (!llt \'Í;L 1Je ('l't>;!l 'l'l-'<H 1, l' l ll Via o(r, IIII'IIIJ' PX ÍSI,I' III,oo;; (~ f( \11' h flll\'1'1'•'111 ' '" l'l•liJr
Jl.''OdiiCI,iio, a,'< fl lli\rt', pd:\ o :i l '< 'lllll:>tandc~ e~p1,. lll :t I' ull illl;!ll l<!lll;l l' ••S 11\ilo:hin i,;cn•JS pn~ll i•lO~ . 
em ! da Jll':l.l:a. (~11' c llidlo nwstno '"' jo~~ · cll';:- l':•t1o;!c'a phu uuit•L E.sr~t . .!i~i"'n,;;t súmen tc 
br·:~.~ado ele houf.crn ,t:•Üi.ll <' 111 o:<l!id i<;t"ou,< ,,, , u:Õ<• "<•r·:i •:• • n• ·• ·•lid:~ ,:oht'ü :!.I'I.Í;!•.t~ <(111' n:io so~a.rn 
poxlcrern, utn;L-,; (.'Onliu uat':L fuucciona.J'(: ull l.r'; ~~ :c iu•l" 1\tlwi<;ll lu:< no I~LiZ . un <(l lf' u;lo l.euharn 
comec;ar a prc wlm:ir·. :<icni lut'< '< 11:1. inolusl.l'ill m1•·ional. 

O pt·ojedo que Yon tt·l' a ltout~L de :<u louu·l · ;\t'l .. ~." .\s •·tlll'''''"~'" ill• ltr,;tt'i:W~ •rne pzoc. 
ier it consir.lcr; lo(~io • I ;~. o:~1 ~t, sr·. pre~i•lcntc. l.•· rHII'I'"I!' ;;-n:<:tr olo tiL\'Or ,·onc•~• li tln 11:\ pre· 
<:OOS.'I{:(I'õl n p;·incipio :tc•!it.n ••m ~c:onomia poli- ~ < .! ll l.H lo•i. •lt•''"t'iiO (ll'cl\'ar l.)l~l~tn r .. , o 11\ini>;t.t•o 
Ü('a, <JIIr att.rihue iLO P~l.n\lo o pa.pel oll• <:me- "L'•:t·nl:c.t•io oiP E:<t.:uhJ ,,,.," ll"~ndos da ••i:t<;:i.o: 
Ctl i'I 'CI' l~ Lro ~ o de~nriJ!Vimcnt.o das ~tli~' ir1rl n· 1.·• í~ 1n : l.i:c·ar o sc:ll t!;.tpi t;ll tnolo ~ult•.: c · ípto 
strias pot· meio~ indir<'do;::, sem eomp!'(>lJ1Ct· c r•e;c.lisado ·~ pelomeno;: : ~ · ' "/ .. em a.lg-utll l~mco 
ter nellas o seu ct·edito, sem a!Tccta.r iL p l'n.ç:t vn ~<t.i\IJc;lec i nwntu •.l.c •T~•Iito. t·eS]IOO~;\vcl 
com u. inva&.1o ele t.itn !os sen..:. [lo r eSSP. capit;l! pa1~L l.o< l n~ o~ d l'l'it.O" tbL moll· 

Foi nestes intuitos f!lll: 1hl'mnlei o p1·ojecto t:)gem d:t l'a.hri~:a. ou lunet:ion;tlllentn •los i!.pa
de lei que nti,o e definitivo pül'f[UC, dechll'O li I'ClhO!I . pn.m OS fJ ltilCS' St) JlCdt! :1. Í ~Cfi4,-.;,"io . 
V. Ex. ~om franqueza .. redi:;i-o um poueo ::!. " Qu;tnua niío vertencenk .<'t socieàt\uc 
apre.~sa~amento, entcnclenrlo que. li(> pl)<;t.u ;~ nonml(~. ou a SN montacl:L a l:üorít:: (. pol' em
adiantado em que estit a scss;io, et"ol. preci::; , pL·e;o-...; pa.rtícui:t[', certidiio do ti(·l)Qsit.' ll:tl'e· 
apTesenta.l-o com ;,~. m::tior ur·gencia . r><wtiç;1.o de fazenda tla U1üií.o on do e:stado 

o projecto po· de ser emendado, e su~cepti- on1lc tL:tj:). ole ;;ér montada. a taiJt·ica, de 20 "f,, 
•l<l ca.nital do conttucto s •cia.l on th ~waliaç~"i.o 

vel de nova. redac<:ão, até mesmv por mim, o/le~ida. pelo rornereute e acceito pela. re-
que sou o seu autor. pat'UC:<t.O, pa.ra. :L fabric:L que deve s~r mon-

Oifercço-o ó. com missão de fazenda afim de tadt\ ·com os macbinismos pa.m os quaes se 
que ella a.presente seu parecer quanto antes, pC!<lc isenÇ>i.o. deposito que ser:'t t·rytimdo de
de modo que o projecto :possa ser rli::cu.t ido poi5 ole montados os m••chinisrnos e com prov1\ 
com a celeridade que a. ro:Lteria exige. de esl<\t' install:uln a. f<tl>riea. . 

O projecto é 0 seguinte I lê) : 3." Lista a.uthe~tica.dn. pelo respons:~vel p ela 
· •Ye.:;tiio dos negoc1os ua. compa.nlna ou d<.1 em-

« Este :projecto tem mais por fim, como de· preza, •le todO:> os machinismos e ma.is ohjectos 
cla.rei ao come~::.\r, aca.ba.r com todos os pro· neces3ar ios ú. sua montagem c:; insfu!laqão e 
jectos que todos os dias a.pparecem nesta ca- que 110uvr!rem ue ser impot·to.(los livres de 
ma.ra. pedindo isenção de dü·eitos para. mate- direitos. . 
rio.es d.: úbríca. Constantemente temos na or- Art. 3 . • A 's !'abrici!.S e em prezas indt~s!d.aes 
dem do dia. pro.jecto.s ne>"W sentiu o ; e si have- que se montarem com os favores da presente 
mos de estar a estabelecer leis parciaes pa.1·a. lei sertit~1xadooimpostodP-:?.oJ"darencJo. bruta., 
~ada um dos pedidos que nos são feitos, pre- em todos os semestres, afim de serem levados 
.)Ud.icando-se muitas vezes a justiça desses pe· à conta dos d.ireitos que são dispenMos na. 
dídos, :pois não temos tempo de :J.ttender a. iorma. (i o <\rt . 1 • e ~té o valor desses impos
todos ; é melhor estalJelecel' uma medida g€>- ·tos nãr> pagos, exonerada a emprer.a. deste 
raL que abranja a todos, deixando a~ Po~er iropôsto desde que houver completado este 
Execiuti•o o criterio ele conceder as rsencue3 valor. 
de direitos na conformidade das dis·,osições Art . 4 ." A's fabricas e emprezo.s industria.es, 
da. nova. lei. E' um plano geral para !luore- ora existentes e com producçãojá conttecida ou 
cer a.s industrias do modo que entendo qne o montadas e em via. de producc-J.o. bem como 
Estado deve inter vir nesta questão. as companhias que JlOSSUaffi fabricus r~as mes-
. Mando ã. mesa. 0 projeck>. mas circumstaneias, o Poder Executrvo po· 
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der-~ conce<ler os fa >ores da. presente lei para tros expedidos pelo goYerno e restabelecidn 
os machinismos, apparelhos e materiaes de- em seu inteiro vigor, a lei de 4 de novemln'Q. 
tidos nas alfunde,n-as para. ~ga:m;e~to dos im- de 1884 1?. o re%-p~ctivo regulamento. 
postos. de accordo com as dis]_)OOu;oes dos ~ Paragra.pho umco. As sociedades a.nonrm<l!'. 
ragraphos antecedentes. ora. exisiientes, SftO obrigadas a preencher Q< 

Ari. 5.• A's companhias, nas condi~.ões do ror m:'l.lida.desdaleirevigorada edequc tenl1am 
artigo antecedente e que teulmmpago impos- sido dispensadas em ''irtude da.quel!e <l~c:re
tos de imp:lrt.açã.o :por machinismo;; para. mon- to. dentro de seis mezes, contados da ptthlica. 
tagem das fabricas no exercício de 1891 e no ção desta. lei, sol> pena de Hquidação. 
corrente de 1392, o ""OYer no mandarú resti- Art. 11. &io t"evoga.dcs todos us privile·~ios 
tuir os direitos recebidos, sob as seguintes e qualquer regimen de excepçi!o conc~i.l í 
condições : dos pelo governo provisorio pu.I"J. a explora. 

1". pron de estarem montados os machi- ção dos generos de qrimei r-a. necessiõ;:tue, 
nismos importrulos e as fabricas em vi;). tie na.cionaes ou cstro.ngeiros, <lest im\c.l•J:S a.o con. 
funccionur ; sumo. 

23 , contracto lanudo com as 1\lrmalidades Art. 12.- ReYogam-sc us desposiçiics em 
de direito em que :fique determinado que os contrario. 
m~hinismos importados são dados em l1ypo- Sala das se.ssõc:;, 2í de julho ue IS~l2.-
theca preteretJcialao governo,pa,rapn.gamento L -1 OT ·c 
da restitui~iio dos d ireítos ; e' e 1 tct a. 

3". olJrig<v,,Uo de I'estituil' pelo motlo deter-~1 Etn seguida. ]>rocede-se ú chama:Ju. :1 qual 
minado no n.rt. 3", submetti.do o hn.l:l.n(!O se- respondem os S1'S •. João Lopes, Antonio Ate
mcstml ao contencioso do Thesouro Na- redll, Athayde Jllnior, Paula Guilltal'.les. 
cional e responsavel a empreza. pot· frat!dc C.'1r lo>: C;:l.lllJlOS. t:chôa Rodrigues. Indio tio 
na escriptura,çio, si esta houver sido prepa- Br-acil, Cantão, Pedro Chermont, Matü• Ba· 
rada de m~lo a occultar o rendimento ou cella.r, Augusto Montene.,"l'o, Costa Rodri~tttes, 
pl'O(lUcç-:lo da. em:preza ou comll:lnlti:1., no se- Casimira Junior, Rorlrigues Ferno.ntl<:s. Hcn
mestre . rique de CarYn.lho, Anfrisio Fialho, Nogueira 

Art. 0.0 A's emprezas iudustriMS é salvo o Parana,"1hi., Nelson. Pires Ferreira, :Murt inbo 
direito ele. a qualquer tempo, fazerem a re- Rodrigues, BEzenil, Frederico B\'rges, J~ 
stituição tlos impostos ou o pagamento tlos im- Bevilaqua. Gonçalo de Lagos, Nascimento. 
postos uevidos, ficando ~1: esse -p-ag-.1mento Almino Affonso, Amorim Gar-cia, Epit.'lc::iO 
isentAs, da. data da restituição, de todos os Pessoa, Pedro Ame1.'ico, Couto C;wtaxo, Sã 
onus assumidos na fõrma por elfeito das dis- Andrade, Tolentino de carva.lbo, Goncatves 
posições uesta, lei. _ Fei·reira, José Mariano, Joaquirn P erna.mbtK-'0. 

Art 7. • Nas compras realisadas J.l4:10 gover- Ju-vencio de Ab'l.ti.ar. André Ca-valcai\ti, Ray
no para o fornecimento das repartl{:ões puhli- mundo Bandeira. Pereira Lyra, .Jolii.o t~e 
cas. para o exercito e para a marlnlla, bem Siqueira, João Vieira. Luiz de Andr·ade, BJ;n
como em outro qualquer realisado e em hasta rito Santo, Bella.rmino Carneiro, Theoplülo 
publica, que deverá f!er estaJ:>elecirla. para dos Santo..<, Oiticica, Corrêa de Araujo, lvo do 
todos os .fornecimentos, desde que lta,ja pro- Prado, Oliveira Valladão, Leanrlro ?IIacieL 
ducção dos gP.neros no paiz, tet·ão preferen.- Felisl•ello Freire, Paula Argollo. Tosta, Zama. 
da, em iguldade de circunstanclas, os Jlrodu- Artlmr Rios, Garcia Pires, ~rarcolíno Mour3, 
cios da industria nacional, feitos os contractos Severino Vieira, Santos Pereira, ~Iilton, 
com as 1hbricas existentes e sem onus algum Francisco Sodrê, S. ~Iarcos. Sebastião L'tn· 
de impostos para estas e referentes aos geDP.· d1.1l'ph0, Horacio Costa, Novaes :Mello, Fonseen. 
ros de :producção nacional. . e Silva, Fonseca Hermes, L"rbano Marcondes, 

Art. s.• As companhias actualmente exis- Cyrillo de Lemos, Virgllio Pessoa., Fran~.a. 
tentes e que gosa.m de isene'J.o de direitos. de- Carvalho, Llili Murat, Baptista da Mo~. 
-verão sujeital'·Se ás disposições da p1·esente Fri,es da Cruz, Alcindo Guanauara., Enco
lei, da. dà.ta. da sua pulJlícação, revogados os Coelho, Sampaio Ferraz, Lopes Troviio, Fm:· 
privilegios e o regimen de exceiJ\IÍiO ~ que. quim Wernecl•, Vinhaes, -Thomaz Delfino, 
"Vivem. Antonio Olyntho, Pacifico "Mascarenhas, G.a.-

Art. 9.• E' autorisado o Poder Executivo a 1Jriel de Magalbães, Leonel Filho, .Chag-J.s 
:proceder a re\"'isão das tarifas das estradas de Lobato, Jaoob da. Paixão, .Alexandre Stocld~r, 
ferro do estado ou das companhias particula· Francisco Veiga, Ferreira Brandão, ~-\mer1~ 
rede transparte, Estabelecendo a tarifa mo- Luz. Dutra Nicacio, ?.:fanoo..J. FulgenclO, ArlS
vel que acomp-anhe as oscillações da moeda tides Mttia, Gonçalves ~mos .• costa ~ach~o,, 
1iduciaria. . Domingos Porto, Ferrerra Pl.l'es, Joao . Ln;-z. 

Art. lO. E' revogado o de-creto n. "164 de Bernardino de Caf!lpos, Francisco GliceriO:_ 
17?-~janeiro de \890, que reformou a lei das. Cesario Motta Jumor, Mora~ B~:rros. Lo~ 
S9Ciedades a.nonymas, .bem com.o todos os ou- l Chaves, ca.rvalbal, Angelo Pmhell'O, Mur.sa.. 
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Alü-edo EHis, Moreir<~. da. Sih·o.. Allu~l·la. \ ~ohrc:u:snmpto~ de interc.'sc Jlltrameate in
!{ogneira, Julio de Mesqnit<t, Br<\zilk• ~l o,;:! te!lect:U<tl e mo1•al. me1'2ccu c~sa lJ!\ 1\·a de 
s.~ntos, Fleury CUl·atlo, Leopoldo Lte Bull: ~;e~ . crlt€t'HI5:1. IJ<.nel·ol ~nci;) .. 
Alves de . Castro. l.:J'h'J:nO Gouv~. Cac~n,l ue O St~ . :\[Olt.\ES llARlt<);; - ?\ão fiz m:ti,:. que 
Albuquerque, B:;llarnuno de :~eni iOIW:': )~a r- 0 meu ~te,-er. 
ci~no de iVla..uallta~s. Fernanu() Stma5. Sclumlll t, 
Pet'êira da. Costa. Bol'gcs de ~Iedeit'05. Ald,le:> 
Lima. Thom;lz Flores. Cassinno do l\'a~cimemo 
e De1netr-ío Ribeil·o. 

Ahre-se :1 ses..~. 
· Dcix~.m •lo com:p:1recer com cn.usa rnn·tic i

p:ulo. os Sr;;. -hl:\0 1le A vellar. Ju~tiniano ü~ 
Serpa., Jo~l: ,\l"elino. :Miguel Castt-o. tMmn:~t. 
Rosa e ~ilva, J\nnibal Ftüdn. )lcim de Yn;:-

: conccllos. Pontes c.le )Iit•;tmla , Au:IU>t.<) ,Jc 
' fl'ci\as. St•ttl:ra. ~il• • I'cç;~n l ta. Yiri:1:•• •l·,· 
~Je<lciro~. Manl••1cs Baueto .. Jacquc" Out·i•JUC, 
~'la~'l·inl;., .leonino de A.lllttqmn·•ttlc. Rul:u·,··. 
Ma.t1a M;:.chado. Lamonmcr, Ab·;u·n IJ.,tdl•o. 
Cran(-alve~ Clm.Yes. Vint •i, Domiu:.;os lt•:clm. 
Pallct:J., Fcnelrn. llabcllo. Auolpho (;ut·•lo. 
C~l'los Ga.rci<~o, R11lJiiío .Juniot·. Et:lmu-1\o Gon
çalves, Lauro ?rlliller, L;LCercla. Contit!hn c 

O Sll . PE1)1~!' "\ );Emc·l - Q):a\:'t <:H~' todos 
fize:'..,e!l1 o seu, Hlit$ oom i~ual :;;iz:l idt•7. c cri· 
tcrlcl, C: lltbor:~ l)\1llli YCt·gcticia de itl•.'•<l;;: ;:om
mi~o: P.nãn procetle.<;.~cm como ll!ll ill>tslr:ulo 
membro ·l~st;~ Cnm:u·a. o qual. l~L7.cH< I\l eu 
<:Ousidcl'ac;-üe:< acc:r·ca (10 !)!)()Ui' IIO capit;•.l ne
<·ess:ll·io o't 111:\ntt tcnr;iio dn Jl':l ! l~i·ia c ll" thl1'\
tt~ • u:tciomd. <J ac~i·..-:;;.·c llbn<l •> •tU•' t:ão m':\ 
eom :1. ~u ppt·~·~~ii•J 1.!1~ p<'qllt•n:l> • .-"n" i ;!t l :l (·iJ~s . 
:n:ts sim eulll n lttt•a,.: nw•li1la; l i ll :l ll <"" i l':t ~ •tllr· 
~t~ ~.a[\·:trin. a. ~it.tt:u·:ln., :'. !~x. lllt ' •l i:" .. •· irnnl
c:lllll'llte <'[111' '"' t·:u·~11ll :l' lu ·l l a~ :•t·:• •<" : at.u·i· 
bUÍ!illn·11W a~~ÍIIl tlut:l Íll:i•!IIIIÍ<h•l" o>! I\ ole:<
atr·ul'•lt1 c.:OtH o ~ t ll t' t•~u~~t · ·,titt'• to~::i· tva dtl :t.:. .. 

5ttlllplo. 

Mcnnn B;Lrt•eto • 
Ddxa.m de <~omparecer sem c:~u,;a }J:t1·: id

~ul:l' os Sr>l .. ~uclide;s Mt~lt.a.. D!ony:~i? Cct·
queira, Leo\'•frtldo Fllguemts. \ 1 !l<t \· w1~a. 
Prisco Puraisn. All•erto Bru.ndiio. Oliveit'il 
Pinto, Joa(tulln Brev~"..-s. Figueir~lo, .Jor~o Pl· 
nlleiro. C<lstt~ Serln:J., Ca!'ins da~ Clw;;;t~. 
Monteiro da. Siln1., ~I:wtinho Pt•;uio, D~m ingns 
de Moraes, Paulino Carlos, Cost;\ .J ntlior. 
Cinánato Braga. Yictol'ino i\fonr.eiro . . Julio de 
CasiUho5, A;,i~ Brazil, Hom~ro Il:lplhm. 
Rocha. Osorio e Fer nando A.1lhott. 

E' lida. e sem del1l\te o.pprova:.ln o. acttt do. 
sessão antecedente. 

o Sr. PedrÓ An1erico-sr: pre. 
sidente, existem em poder d::~. mesa din~rso:> 
projectos de lei que versam sobre questiies do 
mais. elevado interesse. Ora, s~ndo longo e 
moroso o :processo regim~nt?-i pet~ qual e~es 
projectos tem cb clte.:,<ra.I' t~ d1scussao e rota~,:~o. 
e conchee<!ndo V_ Ex. os melhores ca.naes para 
se encamiHhar com a maior brevidade po$si· 
vel o que urge ser examinado pela. Da!Jlar<t, 
IIU'SO -pe(\ir-1\t~ que favor~ nes_s~ . se~1.1do 011-
pa.peís que t1~e a honr<\ de d1r1g1r a mesa, 
atlin de nã(\ ficarem prejmlica.dos os objecros 
de que elles tratAm. 

O Sa Pro:srEE:->TE-Prometto a V. Ex. que 
fil.rei o ~1ue ele mim de11ender n esee intuito. 

. O SP.. PEnlto A~mmco- Uma vez, porem. 
que estou com a palaVl'a., permitt"<l·me, Sr.
presidente; que della use par-J. agradecer a 
illustre comm~são de o~ment.o, e em par· 
tiealar ao seu iligno presidente, a benevola. 
attenção com que foi servido ouvir o meu 
uliimo cliscursQ ; o qual, não obstante versa.f 

OSt:.. P~:IJ"U ;\)l~:t:lC••- F•.<i f •!ltl'.•l ;lill <l o 
(\U\' ()! I \"i. I' 0 C!lll~ lt•,<t\!lllltll\:a\:1 ;1~ !111 1;1:< t:l

Chy~l'<lphiCaS. · . . 
E~L·nti ,j~,·ct•:ts q lll: :-. r:~.~· · u·.-· ·~ ··· t'c:l l· 

rado tia snh i tnml'din.t~llll\! 1 11,., tlt•pui,; \h> ;;o:~t 
:tll:tl't~; l!Ol~[lll.: 11:i•) p: ick~•,:,: ill l <'111 \"il· :1. miulw. 
l'CSJlO>:Ú\. em que dr.:!i ' "' :~l;::• 1·i.,:J : 1n :l ll•.'s
Tatlt•l'l'> •h~ :;r!'<l.mlc illlp•>J'tand a qn•· •·1:1 ,,~IO:S 
os ]):ti~~:; tl•t•ttnttHlo> tc<:Jll o; :1~>lllll (• . ,, rlc 
qu:' r~sr.ou trat<tlli] O, e ll1t' ti~ll i:H'Jll !:JJ!•· a:> 
locll~s at' tcs. 

Ar~ (\llC cl~e., c. qnc. ~~·ri\ t:~.i·;;·z .an~:-..nhlí. 
nuLltc:tdo no !JL~<nu (J(f•cwl. :lJUllt:l ,.,,, " ' '1111!0· te o se:ruintc : qac :t. tno•lcsta ~ ell.'g:tnw Flo
ren•~."'dd:v.lc ele qu:u·tt •'ll quim;\ m·üf'm no 
nun1ero uas cictulcs commcrcia<$ ou imtus
triue<, su com <1. f:IScina.t;ã.o •.lo;; seus t iW.<l:Jlll'O:> 
ar ti<ticos, a.ttr;thc nmmalmcntc e~·rc:t 1lc 150 
mill~G<!s de francos de (;:).pit:1.cs c.<tr-.tn;!C;ir0~. 

Isto não é calculo d~ .wtista tl(!m de l! tt~•r:tto : 
e. a.o contr·lJ.l'iO, do plenipotenci:.u·io rlos Esta
dos Unid03 naP,ueUe r eino, n qna.l .~.cltou o 
J?llenom.en_? bastante ~liente Jni':l. ~ttolllcttel-o 
a a]Jreciaçao do ~u gvverno. ( Jfmtu t,c ,, .)· _ 

E co::n e1Ieito. 60 roll conws annuaes n<~.o 
con~tituem uma renà<~ imlií!erente pttra llnJ?
cidar.le que conta apenas 1'50 ou 160 mü 1tabi· 
tantes. ( Cn!~(Ci)l-S~ rli·verso:; awwtqs.) . 

Ohservarei que muito de industr;a vou Inv-o
cando neste assumpto o exempl_? de povos cul~ 
e Jmüicos. como :l. grande naç,ao nol'~e- (l.mer~· 
c<tllll, tL q uul na saa pros:im:~ ExpoSL\<lO Uru
~·er>a.i. a exemplo dü q11e :se fez MS prcceden~ 
lle p-a;ri~. Viennn, Philadelphi~ e Sidne):. a...<S~
~·nou :is bella.s urtes o prime1ro logar, 1sto e, a primeii"J. sec~ llO, n~ grande certamen da. 
intelligencia e do tr-<.thalho. 

Ora. pergunto, os homens qu~ com ta. n~ 
patriotismo e m::!ta competenCia nos maiS' 
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nltos a~sumptos ~liLicos. kem leito :\ !.!r~n· j . Alt. Sl'. l>I?;iden'!h. quando me lcmln~ d;s 
tlesn. daquoll:1. :m.c,~1o, L'S.St'S homuns perderam di!Jiculdac le~ que ,,,, vezes erguem deant<; de 
n cabeç-{1. e o ttn9 tratando tlc tal modo ~~ j llllln a.s pagmas de noss:1.lei regimental. c •tue 
bellas artes ? Nuo, cer~tnente; nem Ct'eiO à ~<la passo enoontro uma d iSPQSiç-:í.o dessa, 
que o mesrno aconte~ 1t 0,quelles ele entre 03 ler parn. me d~morar e me embara~:.w sinto 
1neus compatl'iot·.ts que m~ <\\l:d1ial'em com ll_i\O ser acrohl.ta. não ~er um í'unamb~io de 
suas l_uze~. com o seu cr1ter10. e. com ~ sua Cil'Co •. porque ~sse, ao menos, quando em sua 
ex:penencJa, nessa. obra ele >erdarle•ra edifica- carreu·a. encontra. na feente um circulo rle pa,
ç-.ão nacional ã. que ienho dedicado o meu es- pel. furo-o de lado a. lado no meio (IÓS ap-. 
forço de cidadão e artista, dentro ou fôm plausos dos ~peemdores. ' 
desta cronara.. ~staria_. ~igo, supprimir o COngres~o a le-

VazEs-Muito bam . gn~o braztlen-a.em S. Petersburgo. a que man
temos no Mexieo, e duas ou tres semelhantes 
e lhe sobraz·iaal r·ecursos pa.m a creaçào e ma: 
nuten~ito da. Galeria Historica e d.o 1'\l~;~.i;ro 
~:dona.l. 

SR. PEDRO A~rmtco-Fará bem o governo 
r.m quererr.~presentardignan: ente o Bra.zil n:L 
E::qJOSic;"lo Univet·~al de Chicago; tJ si as nossas 
circum:>taiU:ias o permittissem. eu lhe pederia. 
qu e complet.'\sse a. coimnissão IJrasileira <.-om 
um gruiJQ de OJleL'twio:- na.cionll.~, \\ exemplo 
tlo que :>e pratica nos outros paizes em seme
lhante:>. cou)F:cturas. 

Com eiTelto. tive a satisf<t\".;í.O de apertar 
a mão c.:llejucl:.t do oper.trio ber::;a, d.ímunar
quez, a.usrriaco. l"USSO, mexicano, 1111. ultima. 
exposiç-ão de Pa.riz, on<le nà.o vi, entreta.n\o, 
o meu IJatric:io, tl1~Zll.r(lOs ~sCor<;.os omcio~s e 
oiliciaes pnm que ntt secção l1rtuileim não dei· 
xas>em de figut·a.r, como em todas as prece
cientes, a eterna. borra-:lut, as runostras do 

· care. e a. tê a. pelle do tama.nduit. e da giboia, 
qi.1a.n<lo fitltant quasi tudo quanto podia at
testar ao mundo que nã,o somos mais u!ll poYo 
rude e J:lrirniti "o. 

O SR. F!t.\:s"ci.Sco GLlCElUO-Muito bem. 
O Sa. PEnao A!lfERico-:Eis, Sr. president ', 

por qu:1es razões trago 1)<'\l'a. a. Cama.ra. a. dis
c:us..~ de questões scientifica.s como a. crea.
ção de tres universidades, artisti~ como a 
de uma galeria hi5torim, ou l1tterarias como 
a do Tlleatro ~acional. 

O S R . BAI'TISTA. DOS S;\.....,"TOS - i'ic..;,sc ponlo. 
apoia.disslmo. 

o Sn. PEDRo "L' rEm co-P<~m q nc rc~t:\1\C
lecerl,!IOS a. nO;&'\ leg·:•c:-ão em S. Pel.cr·ghtu·:;o, 
legaçao que uos cusr.u.rU. annuulmenLtl :~ 1 :1100!1: 
em ouro. !sto &. ccrc.'l de ~00:000::;: t•m !Jit~!r 
pe~o t>atn h10 aetual? Pois mw :'Cl'Ín 111:1 ;,, pl't)
YettoSo pa.r<.\ o Esló!.do empregar e::~" •linhciro 
em ;.mimar i nsti tu i~~es dent.ro do p;1 iz ~ 

Eis porque en d izi11 que n;io CJ':l. na su1Jpr·cs
s;io (le modest.1 s consigna<;<:ies ).l:tt'll, ~~e; 1 helc
cimentos nacionnes, que se de vr:t ilusc:;ll' ecn
n~mh\s. 
. Sr. pl'es~dente. o projecto das tr<':' urlivcr

Sidades est<\ longe de expt•imir uma. idc.!~t insu
lada das ou tt-a.s que deviam entr·ar na oq;a
ni:>aç-.ão do ensiuo. qual elle se desenha no 
meu cerebt•o ; onde t.'Ll institui~o se liga. 1\ 
ontras menos vnstas, po~·em iguu.lm~nte ntei~ 
no systemo., comprehetlden<lo o que hoje se 
chama gymnasio, escolas proftssionae::, cs
t-olns de a.pplíea.ção scienti:fica. e artístic-a.. e 
floalmente as g-dlerias de a.rte e os museos 
(\e bistoria natural, an:xil;n~ indispensanis 
em um completo organismo de ensino publico. 
(Apoiados.) 

E porque c lbaior do:; o~btaculo;; que se cp
põem á <:reação e manutenç-.Ho des;;as institui
ções de utilidade, nã& material e ~ltiv<\, Xt> que h\nge a.o Tfwo.Ll'o .NacionHr, :pe~ 
mas intellectua.l e moral, deriva. das diffi- aos meus illustres collegas que :me apoiem na. 
culdades financeiras do pa.iz, creio poder !em- tribuna ou com o seu vot ·, r econhecendo o 
brar aos meus illustres collegas. que bas taria Congresso a conyeniencia de se ~tisfazer essa 
a. supptessão de trE's ou quatro legações bm- aspiração patriotioca. essa aspirt~-Ç:ão da intel· 
zileir as em paizes com os quaes não mantem o ligencia braziler,,_; abandonando ~ssim ~ls su:l.ll 
nosso quasi nenhumas relaçces, como por preoccnpações :politicas, o materialismo q~e 
exemplo a Russia.. o Me:làco ... tudo inYade,c e:!.:clu~ivismo·.dosassumptos im· 

o SR •• UI.Tlflnl. Rios-Perece-me que v .Ex. tantes e ardent~s da actualidade. (~pt>iad::s.) 
vae discutir assumpto que ainda não está na O SR. Josi Ma.luANo- Estamos muito de 
ordem do dia. accoedo, e esúlu prompto para assignar o pro-

O SR . PEDRO AMERICo- Como é JlOSSi>el jecto da creação do Tbeatro Nacional. 
deixar de trazer ao discurso aquiJio que tão .O SR._ PEllf!.o AMERrco- Em nome da arte 
aatnralmente se otrerece ao espirito ~ Como agradeço a V. Ex. , assim como a, todos aquel· 
não perceber a. associaçiio natural da.S ideas, ·les que escudatem o meu projecto com o 
quando se trata _da analyse de um assumpto I seu valioso apoio; e termino a. minha. curta 
em que essas associaÇÕeS ajudam, até, a. boa elocuç-âo recorda.ndo que, si e verdade que as 
ha.rm.on!a do tl.'abalho pa:rla.mentar ~ · : bellas artes e as lettra.s patria.s não veem 
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salvar o nosso credito no meio das actuaes que as eleições seriam adiadas pela segunda 
difficuldacles ele ordem diversa, não é menos vez. acto que se deu nas vesperas da sua 
verdade que nenhum artista, nenhum come- realisação, quando . a, noticia já não podia 
cliographo, ou dramaturgo, concorreu com o chegar aos ultimas termos do estado, acto a 
seu esforço esthetico para levar o paiz ao ele- que foi o governador arrasta,do pelas irre
ploravel estado a que o reduziram a sciencia cusaveis provas ele fraudes já feitas, ele actas 
e o patriotismo elos nossos grandes financeiros. i já elaboradas. 
(Apoiados ; 11wito bem.) Accusa o chamado partido republicano ele 

O Sr. José Mariano vem á tri
buna discutir os negocias que dizem respeito 
ao seu estado. . 

causador elo apptwecimento ele um novo par
tido que pela scisão se está formando em torno 
do governador. 

Faz um appello aos seus collegas para que 
se ponha termo á escandalosa serie de depo
Sições que desacreditam e desmoralisam o 
actual regimen. 

A sua posição na política de Pernambuco 
tem sido a mesma, desde que sens amigos fo
ram depostos violentamente elo poder e as
sumiu o governo o Sr. Barbosa Lima. Termina jogando um repto a seus aclver· 

sarios. Si em um plebiscito, em que o voto 
responsavel dos eleitores seja respeitado, o 

0 seu partido não vencer por dons terços, tomem 
conta elo governo e administrem o estado 
como quizerem. 

O orador e seus amigos nada teem pedido e 
nada querem. . 

O unico pensamento que os domina é 
amor da terra que lhes serviu ele berço. 

Por circumstancias que o orador considera 
razoaveis, o actual governador teve ele rom· 
per com o seu partido, resultando clahi uma 
luta, em que os proprios correligionarios, 
actualmente seus adversarios,teem negado as 
virtudes cívicas do Dr. Barbosa Lima. 

Não param ahi ; elles teem iéio mais longe : 
preparam uma deposição ao governador. Mas 
a esta tentativa se opporá o orador com todas 
as força,s, porque isto seria o sacrificio de 
muitas vielas, a peeturbação ela ordem pu
blica ! E embora seja o actual governador ele 
Pernambuco seu aclversario e representante 
ele uma situação .que não. póde considerar 
legal, jamais poderá consentir na, violenta 
medida que se propala, porque acimt< elos in
teresses dos partidos, está o interesse da col
lectividacle. 

Em seg-uida o orador historia os ultimos 
acontecimentos políticos de Pernambuco, pre~ 
cisando a sua posição em todos elles, para o 
que lê telegrammas e outros documentos. 

0 SR. PRESIDENTE-Advirto ao nobre depu
tado que está finda a hora elo expediente. 

0 SR. JosE MARIANO (pela orclem)-Requeiro 
que V. Ex. consulte a Camara si concede 
prorogação da hora elo expediente por mais 
20 minutos. 

Consultada, a Camara concede a prorogação 
pedida. 

O Sr.J·osé Mariano diz que da lei
tura que fez das cópias dos telegrammas que 
expedira a seus amigos em Pernambuco, 
evidencia-se que muito antes do adiamento 
das eleições para 20 de setembro e do canse
quente rompimento com o chamado partido 
republicano, muito antes disso, o orador havia 
renunciado tt smt candidettura. 

Seria incapaz de entrar em conchavos com 
o governador, mesmo porque ninguem sabia 

Cumara V. III 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

(O Sr. Bernardino de Campo; occupa a ca
deir·a ela presidenc:ia.) 

E' annunciacla a votação do pro,jecto n. 68, 
de 1892, reduzindo a um só os quadros ele offi
ciaes creaclos pBlo regulamento de 17 de jr.
neiro de 1874 (art. 232) c pelo decreto n. 8, de 
21 de novembro de 1889, com a denominação 
de«Quadro extranumerario» (3" discussão). 

0 SR. BELLARMINO DE MENDONÇA (pela 01'• 

clem)-Sr. presidente, este pro.;ecto traz aug
mento consideravel de clespeza, além ele in
cluir na lei uma serie de abusos. Consulto, 
pois, a V. Ex. si, á vista elo regimento, posso 
pedir que volte elle á commissão ele orça· 
mento. 

O SR. PRESIDENTE-Já examinei a questão, 
que já me foi suggericla particularmente e não 
encontrei fundamento algum no regimento 
para acceitar o requerimento . de adiamento, 
sendo que a devolução elo projecto á comrnis
são importa em adiamento. 

O art. 127 do regimento manda que na clis
cussão ele qualquer projecto as emendas ou 
artigos additivos, creando ou augmentando 
clespezas, sejam remetticlos á commissão :para 
um prévio exame. Mas trata,-se de emendas a 
um projecto e não de projecto. 

0 SR.BELLARliHNO DE MENDONÇA-Portanto, 
com mais razão quando se trate, de um pro
jecto. 

0 SR. PRESIDENTE-Não, senhor, o projecto 
passa por tres discussões, e, portanto, presup
ptle-se que <1 Canmra tem pleno conltecimento 
delle e poderá pronunciar-se a respeito, ou 
ouvir qualquer commissão, si quizer ; ao 

72 
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passo que em rela~io a emendas, é natm'al 
que niio se pr oceda. ã. V"otaçiio sem que s~jam 
remettidas á commíssão. 

O artigo do regimento referindo-se. pois. a. 
emendas. nüo tenho competencia 1)ara. acceita.r 
o requerimento elo nobre deputado. 

0 SR. OLIVEIRA V ALL.illÃO (pela ortlem) 
- Sr. nresidente, a commissão de ma
rinha. e· guerra. formulando o project.o em 
quesão. não fez mais do que attender a 
uma das nece~idades apontadt1.S pelo Presi· 
dente (la Repuhlica na sua mensagem. 

Este projecto, devo declarar à Camara. tor
na-se necessario; a Camara, porém, estil no 
direito de a.ppro-val-o ou reprova.l-o, e<then
do-medeclarar-, e os meus l\o 'l'Wn~ collegttS 
não considerem isto um n.cto derehelrlia :-si 
este pr·Qjecto Jot· rejeitado nacln. me re~tar:'t 
lazer sinii(l solicit..·w a minha exollel·uç:uo tle 
memhro dn. o:nmmis5ilO. 

Em .~cguiàtL li post.o :1. ,·oto3 e nppro,·a(to 
em 3·' diSC\tssii.o o 

I'RO.TEC1'C1 :'\. ÜS 

O Con~t·cssn Xaciona.l decreta: 
Art. 1 . " Os qwvlros de officiaes creados 

pelo regulmnento de li ue j;J.neiro de l8í4 
(art. 23'.2) e pelodec!·e to n. S. de 21 de novem
bro cl.e ISSO, tknm. desde a datadapnhlicaç.ão 
ua :presente lei. reduzidos a um sil com a de
nominar;ão de-Quadro Ex.tranumera.rio- e a. 
elle pertencerão : 

1•, Os lentes. os substitutos e os profe~sores 
das escolas militares. que tenham adquirido 
em taes cargos direiio iJ. vitaliciedade ; 

20, os arregimenta.Uos, meml1ros do Con
{,'l'esso Nacional, que tenham de exerce!· o 
mand:lto por tempo supei:'iur a dous annos, 
assim. como os de qualquer cvrpo ou al'ffi<l que 
exercerem cargos iederaes ou esta.duaes n.bsu
lutamente incompativeis com o serviço do 
Ministerio da Guerra; · 

2'>, os a-rrregimeutados que, na. falta. n.h5o
lnta. de officiaes dos corpos especiaes, exerce
rem nos estabelecimentos militares empregos 
creados pelos respectivos regulamenws. 

§ l." Cessada a. causa qüe hou•er determi
nado a transferencía para o quadro extr:mu
mera.ri(l, o offieia.l !evertex·á. immediatamente 
a.o quadro ordinario, onde occupará o lagar 
quelbe competir pOl' sua antiguidade. 

·. § 2." E~ pernúttido ao governo fazer, desde 
jã., de um JJaro outro quadro, as transferen
cias recla.m~ulas peln.<> exígencias do serYiço . 
. · §. 3.• Os o.fficiaes doquadroexkanumerario 

'toncorrer-ão com os de seus corpos ou armas 
· para o preenchimento das Yagas que se 
derem, · ob..oervando-se os preceitos da legisla

,·~ em vigor. 
·, ' -:Art~· -2·"· Fica revogado o art. 16 da lei .· . .... : ,.-. 

11. 39 A, de 30 de janeiro de 1892, n:L JXll't~ 
relativa aos requisitos pa1-a o accu•so tk.; 
officiaes elo exex·cito, subsistindo 11 e::tc: rc· 
spcito . o, disposiçã.o (l.o a.rt. li do úeet'tto 
n.l35l , ele 7 de le;·ereiro d·• 1801. 

A1•t. 3." Revogam-se n.s disposiçüe> C:ll con· 
traria. 

O Sn.. BELL.:\RmNo DE i\fE::\no ;.;ç.~ ( pc/11. 
ordem) requer verificação da votaç:1o. 

Procedendo-se â. ''erificação, r econhece-se 
t.erem votadr• a f3.vnr do p:rojecto n. ü~. <lZ 
contra 43 Srs. rleputados. 

O SR. PR.IlSIDE:\'TE-0 proj0.cto l'll.C se1· !'€· 
mettido a comtnissã.o tle r ecla::c;ã.o . 

E' :1.nnund:tda ;.\ vntaçio do parecer n . 3i. 
tle I 802. mandamlo enviar tv• pr,rler Exccuth·v. 
paro attenolcl' nn. J:l<'lrte que lhe oompete, a 
petir~;io ün. S . PttH!o 11ailv:''!l (.'rm!.pn;~ .';,l i,lit~d. 
deixando uo P11der Legi~la.tiv" a íh:H:iio do 
prazo par:;, a encam1!aç·iio (disca:>sli•' TIHicaj. 

O Sn . GAn.CJA. Pxn.r;s (Jdc> ~rdclll)-A C1tlll· 
mis.'lã.o de ohtas pablica.s, pelo or:;ii•t tlu seu 
presidente. cleclaron it casa que <\ commis;;;'lo 
acceita;·a o substitutiv.-, dn Sr. Glicerlo . 

Por conS<'gninte ;re<tlleiro a V. Ex. prelc
rencia parn. a >otação do mesmo substíta tiv.J. 

Consultada, a Camara concede a pr·clerencla. 
pedida. 

Em seguido. é posta. a vntos e appro,·atla a 
segninte conclusão substituti>a, .ofl'et-ecida· 
pelo Sr. Glicerio á do parecer n. 3i, dcsre 
anno: 

Considel'a.ndo que o Poder Executivo póde 
consentir que outras linhas, partimlv tlo inte· 
rior do estado, Yão ter â. cidatle e porto de 
S&ntos, comta.nto que r espeitem a zon.a. Ia.terol 
da S. P aulo RailW''!/ Comprmy, li,Jlit~Jd; 

E' a commissão de obras publicas e de colo
nisa~1o de parecer que a petição seja enviadll. 
ao Poder Executivo, não só para. attender m 
parte que lhe compete, dei~ando ã referenda. 
do Conh'Tesso a fixação do prazo pa.ra a en
campaç-â.o. como tamhem pará a.tten(ler aos 
pediuos ele outras empreza.s on com1Janhias de 
esTa.da.s de ferro já em tralego, que por>cn
tura si proponham prolongar as mas linllns. 
ttté <i cidade e porto de Santos ou vutr<?s por
tos elo littoral, sem onus al~,'1lm e·sem mft-ac
ção do direito ele zona . 
· o SR. . PRl!SI!>"E:-."TE-Dêclaro prejudícalla. ::1. 

ultima conclusão do parecer n. 37 deste auno. 
E' annunciada a votação do prnjeeto n.24í A 

(do Senado), crea.ndo uma. esco~a de J?<1Clü~is
tas nacionaes no·esta.d(rdo Par•l (3• dtscussao). 

E' ~o ú. votos e rejeitado o requeri~ento 
do Sr. Francisc() Veiga. para que o proJecto 
n. 247 A, sejaremettido a conunissão de or
çamento. 

E' an11unciada a vota~o do requerim:ento 
do Sr. Severíoo Vieira, :para que o proJecto, 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 10:51 . Página 9 de 20 

Sessão em 27 de Julho de 1892 

)1. 24i A YÚ. á CCimmi~são ue 1ll;t!'iU!Ja. ():li UOJ'<lO, Oliidn;l:> EdJi'Í>' (J utl.ti'Oil ··~t·a ··~J r·.:i -
b~le!Ta.. ~ "" . j llll' ll to>:> inüusttial'S. 

O SR. l:'\DIO !)O BPdZIL (pela rm[,:,;, )-Lom- ~ . ;\l't. '1.·' O )WS~():l[ \l< leCnW tet·:·l <l<)JIS ]Jl'O· 
bJ'O lt V· . ~'X. (]\:e €':\te ~Jro)ecto j;\ t'::>t:':Y~ 0 : l S>l.!l'l:$. 11 ~ .. >Ct(•nd:l~, lllll p:·oll'"-'Ot'<lC r.le;>ell liO • 
• tl!Ull p::L.~su.llo nu. commu::suo de lPiLt·mlm e , tlm lll~trnctot· üc m:tt:luna:;. 11 vc•t·cei~CJ·:t . l!ctn 
~ner·ra. I comu O> cmpt'e;,\':tütJ:;. os \'<:'ncimcntos clnlst:nl · 

O <--n P"'E"IDE''"'E-''·-0 " 1 . .. 1 
tt,.~ d:t h l1ell:t ;tJlllCX:t :t cst.l! }}l'C\iedn. 

"',. "'' • ·'" c,.l 110~~0 161X.tr l e :s l • 0 · · 1 · [' ' · 
mumett~l' o l'Cquerimento ;i l\.}llll'<W:\;·"'o !· . . ~ . -:myv l c Pl''> ''""(\\' l_)\ltllTa ~~l' exct-
Ct\nlal·a . ·" 1 '1 1 Cl<hl :p.w (l l'lJ,·~nl d:L at·m:t(h ·· ~L '.l•• exet·clt(),. 

. \ t.:om a. pr\.\t:JSa. Hlú2wll.httle. ~.:mnt~ll~~:on;L• .lv p.::tz-u. 
O SR .. St;;v_ER~o VJEnt!l (peia Uille,il - Sr.; c.-s~ 11m. 

presidente, mthcaúo ~ ü.t.cto que :t(;JdJtt u<: I ;:; 2 ." O i!Btt·u~ tot· "'-"'it u cng<•:thl'Íl'D-<lire
{e~brar o nobre dep~na.do que me pl'cc<:deu. i ctot· th-> otn~;ina$ d(;l nmcltin:l..-; llo at·.-cun l. 
retiro o meu requemnento. 1 AL·t •• _5 ." ::ião t·:.:\·o;;•ttla:; as tii".LJOS\ií~ em 

consultada, a Cnmara conc:ede ::t retir-ad:t 1 t'(lnkartv . 
[Je(lida.. I 

E' posta ;t Yt•tos e a.ppt·o,·arla ;t ;;,.;::uiu1:e , 
emenà;t do projecto n. 247 A, ofi'cl'eei<.IÍJ. pelo i 
Sl'. Tolen tino .te CaJ'I't\l!w c u lltl'ú;; : ! 

(o( E' z'rrtt•tln1~nt'" •re·d~ IJIJI' ' ' .• I· r. . Pt'OI\.•,"Jl' <.lc ;;ciC'!lCÍa:; (tlull;<'t 
" , " .. • " " .••• ~··" ·' ' ' m.,. • . ··· tl'lO,.;j ;(JO • ll'it,.;n(t 

chinist:J.s no c:;tm!n úc PCl'Wt!lll!liC"·'' \ ·' :·· ' · • · .. • • · · • • • ·" • • t. :e · .ll 
1 Pl"ll•,:~<n t• •lc ll'.-"''111"'•... .. .. :~: -1111 ,._111 ~.1 

Em $;1!::f\1hl•t é posto ;\ H>lO~ e :tl)Pl 'QY:\o.lc• ; l!l='tl'IH:I.•:n· •lc ntat·hilw.:. ... .. 1 :::< il.~l l ()\ 1 
em 3 '1 disc:ussão o ~eguintc I ~·:el '"'.al'w............... . . . :!: rJa ::-;f~ IO 

J 011\'tCII'Ü • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • I : fi< li 1:0:11! 111 
I :-i(•J'\'"nl.t• ••.• ••. • .••••..• ,... 7::o;-;•lOIJ J>Hil-TECTU :o; • ; EXi•l•.lh·HL<.', m••l..t.:~. <•1.••..... 1 :r isn~rJr~'J 

O Cong1·e~:>o X;tcional tleet'l'tn: ( [-;· ·~ JH't'.iecr ... a,;,;jm t·m•·D<Iml<:l\ aolnpt.atl<.> 
.Art. J ."E' <·rendu. 11!'0:1 escola dt: m:tchi-j ('til ::•. (liScll~'f(" \' t'll\· ia•l" ,·, '" ' Jil llti~>:"i" olL' 

mstn.s no estado <lo Ptm.t . 1 L'c< l:~c· :;<lJ. . . • •• -
Al't: 2.'' "\ e:>Cll[(t seri.i. e:;t:thc!ccid;; !l<'r .\t·-! r:: :LJnlllll~l:Hh:L \'o .t:l<;;to o! O J~ t!'l'(: '1' 11 . ···:'' 

~enal llC 11-farinll:l, sob n, rlh·ccc;-ão o.io l'C>pe- 1 iurll•!'Crin~lll ;\. L' •lÍI;ilP d:l. CIJ!I ~ts .u l l li;l :····~i/ •.'. 
ctivo i(t_~l)~r.tor, S. },·~otc::.:l!._" .. z~~, ... ~.,,~J ,I~,,,.,j,. ll ro.lr"·'Y. ltuJ.:.tctl, 

Art. 3. o Sen(lO o fim d:J. e.sCOI<l l.Jc·ep:mtr'.l H•l>lt: l>'CJWa" •.lo l'"·~un<:11 r.u "" _I Ji: " t' \ 'J:Ie lhe 
l'Specialmente, mMhinist:J.s-ind~;;tt•kte,;, n~:a\'- C<~ntpe&e p:u~: t.• l .. :t;.::uueo~(• •.ia. _ft>C:.Lll:Slt;<t<) das 
ro con$tarú. ue t r e.: aanos, sendo ;iou;: thc:Ol'!- ~:.;; l.l<ub ~ de l~t· t•• t• lt:;c:r$\• • w 1:c::t) . 
cose um l.Jt"cl.tico, e c~>mpl>ehenuet-:~ as ;;e;:;-uiu- o St:.. A:\!li~~: C.\\'.\LC.\::\TJ:: ( l'ót o1·-
tes materiàS: . d~,.,) St•. prr~•ill.,nü!. !Jil~mtlo e,:tc )Jll'ccer 

a) 1" a nno- P cadeira. - :\Iec:t!HC;l Ç!'P.t~tl : r..i mlm1ettido ;'t di,;..:u;;:;;~ ... tin; cw;(·.;o 'lc pe
estudo das leis gera.e;;, l)l'incipios e thecrias úít ais mu~Lt·c t·dar.ur ou:~ Hm <•tJü'l'l mcmiJeo 
mais imlispensaxeis ao estudo tl'<:> m achinas, ,);l • .:ommis~ii.n , •tuc me disc::!'='e ,, 'l'nn•.lament.o 
do ~~\\ tr.lhall!O e da. t:ransforma<;ãl) de ~eu~ I em ':t uc n commis;;ão ~ 1it·mnsa llttl':L inüe
movunentos . I Jbrit· est~\ peth:ilo. que Jlt!go c.<t:.tr em .11:\ruto-

2" ca.deir11.- Ph}'sica e:\lJerimental : estmlo Jh i:t cnm :t l:)i exi:;tentc. Agnr'J. ni'H• e mai~ oe· 
completv das tlifl'erentes. t !teol'i<I.S que ~ ~ .. m- 1 t<.\siii.o (l<~ <lisc:tltil' u. m;tter·in., porqne a dlsc:us
l,lliem ,a. })lty;:icn. e (\as _su:J.s applicut:Ge:.; mai~ ; são esti~ encen'iHla ; ma.s c!~<tmo <t (),l;tew:ão d:~ 
unmediatas, sobretudo as macltHW.S e a D.frpli- 1 C;.tlll al":t p:~m l'nzGr-lhe scnt1r qtw este par-ecer 
C<\ Çá(• da. electticidade á illuminaçii.o. j nfi (• ll<Y- ll.·il. ser tvlr:ür.tido sinii:o sr:ntlo im~wat~~ 

3" cacleira-Desenl\(1 detailtado e llom~n· o contl'acto q_uc é flnd<J._O _ cont;·ac:r:'' nau i_ol 
clatura das ffi!tclünas a va.pot', com especw-1 ÍllllOntdo ; Jogo ;teommtsS<to n ao iln l1a razao 
~ú~_sle fl.S a iJplicaCl<\S ás iudustriü5 e (~ U'l-\'~- ~ p:1~<.\ \\ü.l' Q p::n-etl:l' llO~ tcl'ffiú~ "lll. qttt; .l.l Lle l.\ • 
.,.aça~. . . . . . l· o St ~. P&E~HJESTE-LentlJr·o a \. E~. que 

b) .d-0 anno-1-' mrle.~ra-Meca?tca. appl<e.'t· :'1. d;::<:m>iio P~t<'t clltcrmda. . 
da: estudo completo d~s machu~<t:> " Y~por, 1 · -.. · - . · .. . . ·-··· .. . - 1 especialment-e d;>S ap:Phcat!as as 1ndusu·~as e 1 O ~c~. A:"nm. c.~.: ,~.r.c":s' ---::Com:• ~·l t1~1 t:t 
á l'iavega.ç.ão. I IJelitdo unt es::l:srec:mcnwe naoyu a,rAill<ltdo, 

2·• cadeira.- Desenllo: cooti.auaçi).o do dese· f (JUiz ttr,enas fazer· (·st:; .-,l:s_e~-v~•;-:<.~o:. J.lô~f'L mo~
nllo, das macllillll.S e levantamento de ras· u·~r- q\le o pare,;;;:t· n.to est;.l ae .Lccm .. o com u. 
cunho« á vista das peç-as e dos detalhes das l let . . _. 
mesrnàs. . !' ~m segui\!;). e p~!o ~ •·o~_crt'Jeltad~ ~ r~ 

c) 3• s.nno- Pratica. nas officinas'do a.rsenal, f.mdo p<1.reccr n. v-:>. m.deiel'mdo a pet.çao d:.t .. 
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CQm:panhi~ R_ecife, S. F:m1ci~co. Pernambuc!J, I podem ser ella utilisada ou mohílis:1dtt 
Ra.ltcay, hm•lcd, sobre 1senç;;.o do pagaruento 'j Pl>esidente da Re:pnblica. e ;tutoriza J. 0 pelo 
lia.q11ota: qu~ lhe compete :para o pa..,"'&lllento sa~-ãodo respectivo servÍço segundo~~Jl~n!· 
da fireah~açaO das estradas de ferro. I piOS que ~St.'lbelece, COID VOtO em SCp;rado:1~ 

O S~: Jo1o D~ SlQL'l:IR.A(pelrJ o!·~cn>)- O SR. TOSTA (Jlela ordem ) requer ye1··fi. Sr. pr~:>Idenr~,pelh ~ pala.vra para SOliCitar de ea\"JO da votaç-Jo.. . l 
' . EA:. um e~cia:rectmento. . . Procedendo-se a oç-er1fic~u;iio , recon\l!?CNete-

_; rompan}Im fez um requanmento pedmdo rem rotado contra o projecto :;.;; e <\ iit'"l'r ~9 
que fo:::se re>ogado o actC\ do go>erno que Srs. deputados. · · 
mand~ v a qu.e ella pa g;use o or tlenado do :fis· ! (; , . . . .. 
cal e Js:o porqlle. no respectivo contt"il.ci.o, Dii.o · . O -R · PHESIDE::'\TE - O Pl'<lJCCto !m l't· 
~eestipula,·a ~'ta.obriga~ão . ! Jelt~do. . _ . 

Ora.a cmnmis_~o da parecer contrario e este : E ~a·~;n~1!1ct~la. O. vot:.~<.-a? rto JII'OJ~cto u. ll . 
parecer é r,~eihdo ; por cousequencia, claro : rl~ l~[L, .1 ~e~t.'l!ldo_de dH'e1tos de ~mporol.Ç;io 
es:à que Joi a.tt<'ndida a reclama~~o da com- : 0~ m:~.v:n~e, e~i~Clíi.C.~l~os. ner~&\t't~s par:t a 
paohia. : e como se trat.1. ~~ intert>:;:~e pa.r·ticu· . connru~~ao e l 11 ft<tlla~~t•1 •. 'k) Collegt•) ~\meri
l~,parece que \leYe ~ p:uwo ,-0rm~ a commis- (;;lno: .:k,. T~u I~ r c . no ~r.11lo . de, s .. , r~a:~;o e 
~;~o;nfi rn de que ella lormule um lWOJectode le1, , de PH lllletl.;dcile .1. L. l\cnnell:- (I ,b~clb,;~u). 
re\·ogando aqu ~lle <L<;to dt1 ,:ovt•t'll\1. : O :'R . S.\~11' .1 1 <1 F~:muz ( p·~''' M·l/e,;l.l-~r . 

E ent.:1o a C::m:tra w:~·, de manil'c5-tar-3a : pre~hlt-11 1 <·. \'. 1~:-.:. ,::li~! q111! :~ Ol'< l ~ns ,j., rlia 
$imp1~J!lentt• >ohre :~ L"<'<l:tc<;i'to dc..~e projecw. 1 guia m :t C:untmL em ~ua$ l'lli<L<,'i't~S, 
que ~n~,ll~mct\i•.lo ;10 :0::('nallo . i Orn. n~ •'l'<kin 'lt' ,Jía d~ lu~it~ r• n, l't·,:peito 

de•tt· pt'OJCdo, 1:1l!a-~n t>tn ma:to:'L'ia~ <·spt•.::ifi· 
O Sr.1 P:·e':'i<~ent:;- X:i~ t(':1tl0 ;:i~o c·:u.la::. c1tÍawlo a n~r·latlt• I• CJllC 5C tr ;~.t.:l •1e 

n.present.'l~oO ,.:ull$mu_u,:o a.g1~m a ('OIICl\l:<;h) p lt1it-:·il\:< P:.<p('dfit·M. 
dQ parecer da. C'lllllJms:.<u~. e mlL• IC•JlllO a. C'a- ; A:;.<im pt:<:u a Y. Ex. ,1nc Jlli\ll• l c curri::!t· n 
mara adop:.arl(\ a oon~·lu :;;l.(l d(l rne~mO]l.1l'<'eE' t'. t•nn rrm· ;tpti l\l~i. 
segu~·se que os nnpet$ U!em de voltar a <'illll· , . . . 
mis~1o. nti mtle ~que "11~ dE>lihel'(' como e n- Em !'PgnHI~.eposy' ;t YOto~ ~ nclOlltadO]l'lm 
tender. sujeit.1ndo (I ~en ah'i'tre ú nprecia.\.'<io: J r.~S:o;n· a :!' •h"'US.Sau o segtnnte 
d.<l C;una.m. · 

l"ROJECTO ~. 71 E" n.nnuncintla n "\"Otn.ç;ão r),_, pro.:ecto n. 7 B. ! 
creando uma :1-lfa.ndeg:). m <:<'pitnl do e~r.nd(l . 
de.s. Pan_Io c outm em )linas. n>t cida.d_e Je ; o C•)llgre..~ i\aciona.l re.."'h·e. 
Jutz de Fora .. e autorisn. o. smt inst.1.Uação c :-t : . • . . • • 
abertura do credito para as d.espeza~ nece5· . -~I't.,:. L• -~cam I~en~.ad?-' d.~ ~ t:u~etto~ o:· ,~!U 
sarias ( l• discu~são 1. ! pGitat;. to. o~ mater1ae~ e~pe<:l_!lco;. que >t:,a_!ll 

E' posw a yotos e adoptado em 1" di..<eussiio ! nece;SSal'IO:> pal'a ;.1. construcc,:a.o -~ msta.~aça.o 
0 se_,ouinte ~ do Colle::10 Amer1cano de. Taubate, no e>tado 

I de S. Paulo, e de pl'oprteda<le de J. L. Re-
!mdv. . 

PRDJECTO :'\. 7 l3 ! .Út . 2. o Re>oga.das as disposições em mn 
O Co " . l d ta I tr-a.rio. . ngresso 1..;acwna eere : E' :~.nnuncia.da a '\"Ota<;d.o do Ill'O.)ecto n. G9, 
Art. I." Fica creada uma altàndeg.a. ua ! tle l 89!. autorisando o governo a conceder a 

capita.l do estado de S. Paulo e our.r-a. em ! Jüsé Augusto Vieira e outt'Q i.l. construcçJ.o, 
Minas, na. ciuaue de Juiz de Fõra. ! mo c goso, durante 30 annos, r! c uma estrada 

Art. 2.• E' a.ur.orisa.do o Vice-Presidente d.'\ 1 de ferro de Sapopemba à ilha. do Governador, 
Republica a mandar procede1· à sua installa- . medeante certos favores( l' discussão). 
ção, e a o~r.ter ~ despezas IJrecisas, abrindo ! o sr:. . PRESIDE:O.'TE-Sobre este projecto ha 
o .necessar10 _cradito . . _ _ 1 um requer1mento do Sr. A.r1stides Yiaia, 
_Art . ? . " F1ca.m revogadas as db-posJÇ0€5 em ' devol , endo i~ commissão pà.f"((. ser ouvida ; 
~trarlo. · · ! ruas o mesmo Sr . depuw.do jiL requereu a 

.. -.O .. SR. GONÇALVES .RA...\!OS ( pe~a oJ·Jem) ;retirada do seu requerimeni;o em occasião- ·· 
(:~uer dispensa de interiiticio para que o 1)1'0· , em que nãG polÜa. ser votado. . -'· 
t:J~ emtre ama.nhã em 2• discussão. . 1 Coru;~lta.da a Camara _co~cede "·. retirada u.o 
;;;;{ Consnltada., a Camara conoede a dispensa. , requerunento do Sr. Arsst1des :Ma.!a. 
:;, 'da: . · I E' annunciada·a votação do proJecto n. n, 

-.pasto a. :votos e r ajeitado em P di!>eussiio \-autorisandô o !fOverno a conceder i COJnpan
·:· .. ~~to n. 12 .A., determinando os casos j llia Fabril Irntustrial e çonstructox:-a os mes-
: . · o em:prego da. guarda. nacional mos fa.•ores concedidos a Compa.nbta. Ind~ 

,.-:.;,.,_..,.,.~ civica· da União e aquelles em que ! tría.l de cal e hiarmores de Ca.randahy, boJe 
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Companhia Progres.>o lndu~tl'ia.r.tc C·~t•t1ü 1 · · • 
(2-' discussão.) · · · · t.\\~ . . ,-,~~~·'1 . }'at·~t <!U~ •• C;\m:u ·:t ui'~<' '''ti: dua~ (~ 

Siio "uccessinmente po~t·0 .. 1 , .. t·o til .. \Cze~rohnl amr>:<nwJuatet•i:t 
~d - ' - ·' , . l' ;; <' appt'(J. . O . 

va _os e1n 2·' discus~iio o~ seg-uintes ;tl'lí;:o, tll' : :-:~: .. lo.\o 1 • ~: :'l<ll.·r:u:.\ 11'' ·!,, " ''''o,n) 
prOJ€Ct(l n,; ·!.1: . . ;;: 0 l'l''illf'l'll~l<'llf;' ' ol<l tlfl ll!'e o[C!'Ut.Hi<> p 0!' 

Art. 1. fze<t o Pod~L: Ex~''.uti''O :rurOL+;:ndo! ·· : P<Wk1 <: tnteJJ·ameu1r• ''Illlll'i! I''o :\o re-
a. concedet• a. Companlmt F;tht•il tndu~wío.t l.l 1 gl!l1l'IH•l, p0 1~ C'~T.e d1z q1w h;c~r;1 ~implt•.'rnentE
Constructorn Oi' lv:•or~ con<tante::: i l ll ;),YÍ<O I 0 p:r t'l!(,Cl' •k lllll:l ·h• ;:. ó.\1111\lÍ>~ .•. , pc:rrna.nen
n. i5.de 30 de julhO de l889.cm qm~ ~-.•. f~~c,.d~•- ! W~: e. 1'~0:-t,llltú O t·~;rp1C!'Úl1en tn Y<'lc llnllífiC:tr· 
lecell :par"- <'I Companhia llloll!St!'Íll[ tk C~[ C • ;), I ] l~!)ü~~~,':l(>l't'):!'iii~('Jii;\l. 
M<lr~?l'es ele Ca.r<~nd:.~!lr. !~o.i~ PI")!l'C.<'<I In-I .. ~"r:c<:"t:t· l!~:~ !lOt,;, r1n_~_o l'.'fJHC!'im·n<-'• .te,·ia 
dustua.l de_ C<<t<tmla.lly, a, tãt'lÜl e;;p~r: i<1l p;ll",\ 1 H ·I. ~nmm~>~<L<) ,t;. l' •-•lzct:t.pa t'a es1 :1 1!a.t· JiLtre· 
a es.portaç.ao de cal. 1 Ct:'l' ~ol.•r·'·' s1 C•11ln·m alwt<u· o n:;.:i111e1H.o lte>He 

A~t. 2. • Rerog;tm-se as •Hspos:lj·~ crn e~m- ! liOtlf.•.l · 
tr-Jl:IO. . _ _ . . i O SR. P1:~::>tot:XT~-O t'efjttedmcaLü uo no-

E a.nnun.?md~\ a rota-~;ao tlo rn:ojecto !1. 1>2. ~ lJyc uell\ll.mlo I>Ol' ::.. P<LU[v é pt,l·ieit<tlnl~llÍA· re· 
~~~ca~~n~~1 .t D. :h~r~za Flo~-ennn:Hlc C:u_tt:a.·f g:unr·nt:tl ~ tt. C:tmara ~<:m Ct•ll~.t:.tllt:-mu·ni.~< en· 
llce .. ll ma <l<l c.lJ>lt.ao •!:) lr:'l{,raL<l F t·:_lllCI;co l 't<l(h l ptll.Je-·t.<.•-' <leste,; a::: Cúllttm,;.;,: .il ·~- Pvt· is.-;0, 
FJ;tvia.no úe_C:~nt<~ltcc. tnorto Ht;J mlllfmf!:io do 1 (· pui'<ptc o t·eq ucl'imcmo !oi :L]Jr"',;ca l.<.l.dv 
OOUI'~ldo .~ol:.,loes. uma. pcn:>ao l!quh'a l ~at(' j•llmlll tr. a tlít'<.:Us~io. ;L Hll'>"a ttà u p•)IJia Jt-ixm· 
ali xnc.tO·SOllt(l tlaqueU:t p:uentc. >'c;!lllloh> ,, l d;, (\ ;\thn ittit·. 
tabclla acmal (dis(:l.l~~Jo unie<q . · 0 .;;1• (' ,.T- . 1- 1 · (I 

. , . '" , .. \ .' AO 1,.~ ' '· , ~~· · . ·,.ti- t·c-rnu-
0 sn. PR~IOE::->TE- Sob1·e c:,;te prQ.]l'(''" lia ! l'ÍII)\'1111\ ,·, \' l~:dlll( ' IIIC ri•!!ÍI!lt'll l;ü . IB;t~ ~ ... 

U)n requertr~em:o ~o Sr. Ce&<rio :\Iow• pe·; llli'IIT.•· ~·m rt•l :~<;:'" ' "" p1'•>.il'l 'f··. lilll·:: !n •.· cuja 
dtnd0 que :'oeja Otlnda ;t cornmí>."i-l<"' 1\11 111\';l· I •I ~l'- ll~ :t(t Pll<' lbi :tpi'I''''IIT:I<I• •: ,. ,,;,., ll ·.,i<, ><!I' 
rn~uw. ; applí~ati:I.a uutl'"" ['l'<~.· ·· ·t.o>. • 

. O SR •. ?·~:'\TÃO (pdtl on/c.,)- E' ~ :• p;wa it· ; (1 Sn. Pt;r·::<I_I>E:'I:TE-E"t:tlll'-'~ :.!'<tt:Lil'~" upt,. 
~ eommt~san qo or~arnruto ~:>t~ pl·oy;.-cw. nn ! Il:lS tl<-.~tt! prq;l'('tn: r. qwwdo r·u appl1caJ' " 
t;.:pa.ra. ser Olt'"ld<t essa. comruJ.Ss~to ,-obr,· t()ll'·~ i n:cjml'l n,l~.: rno_ :t ()Utl\.• lll'r\ll'<:lt >. " ."'J ' 'l~' d<~r•u· 
OS OUtl"OS? : t<L<. O l:n·:L l'1ltn0 ;1;; :'U :l~ oll~''l'\':11;. · '"'. 

: O SR. PntsrDE:\:TE-E' só sobre e~l!' pt•v·i Pl\leC<l~u·k,_,;:,_. :i. l'r>la:o;io d" t'l~J lWrimcutt' 
Jel::tQ . A. selt tempo. por o~ea.sião de ~ 1'\:>t;tt· : do St·. Ces:u·i•; ~!otr" .J I!I!Íur·. p:t~·a q lll' ,, Jll'l>
ca.d.a um d05 prc.jecw", ser<i. sul.!m~:tthlo o l'e. : ject<J :\. G~ !c•s"e reiul.'ttlii<J :[ <:orurui~<.• de 
querimenton.pr·~entado,o qual nli.os :•a.l!i'allg"c \ C>l'i,'•uneu~. reeonhect:!-:::e r.er·é•nt Y<>t~ulv cc.nu·;;. 
o pl'ojecto que OI'<~ se rota. que é o úo n. 62.

1
<:• teqnerunento 4:l ~.:a tJ.nw ~~ ~~·s. · l ~pu· 

como os que se seguem w} ns. úO, ~H. 253 . . t:tdo>. 
61, 237 e 2:H · I O SR. PRESli>E.'XTE-::-1iio hr~ umnero. \'ou 

O Sn. JoÃo DE StçUEIRA (J.Jckc ordeuo- ; 1Ik111tla r proce,terá clmma•la. 
Quru:do tro.tou de um cer to proje<to de .,· Ft'O<:edendo-re :• chay1:~•la Ycrifi_ca-.<t~ tel'em 
pensao, o nobr~ deputa :o por S. P:\.ulo se :1usenw.do os Sr.$. 'Cch· .• :~ RoJrtgue.,:. Pedro 
apresentou um r2querimento para. que todos I Chet-mom. Nel~n. Gon~~~lo de L<•gos. Alminio 
os project~ de pensão fossem a com missão (le 1 All'Oil:>O, Toh:nt1uo de Ca!'r:tlho. Gonç::tlves 
o~mento; parece-me que S. Ex. zlão p6de 1 fe~reit't\, .João Vieira., Luiz de A.~dr-.t.de. Tb.~
p:Jr a •oto~ este requerimeto, ])OI' i::so que ; plulo dos Santos. Leandto ~lactel_. S:bast1ao 
elle foi apresentado quando se discuti:.\ um. : Laudulpho. Fons~M. e SilnL CyrillO de ~ 
dado projecto, e não póde :;ei·,·ir pu.m todosjmoo, Ft•<J.u~~ Cu.rvallio, L1tll ~lut~t, Er1oo 
os projectos. I Coelho. Tll.omaz Delfino. \11llHteS, Gu.lmet de 

· · • . . .1 ~ft~gaHlã.es, Ferreira. Pir-es. Alfredo E!Us, .) ullo 
O Sa. PRr..~rnE:-<"l'E-0 req'!-enmento tO U?: l de \ ie:quita e Pcrei.l-a. da Cústa. 

bre deputado pül' S. Paulo e regtment~l ; 101 • _ . . 
a.presentado durante a discussão e JMO de-i O SR- PRES1DE,21l'E-Respondet·a~ a <:ha
pois delia e.ncerrada. j !lUidU: a.Q_enas JOZ::irs . depurodos. F1ca. adiada 

O SR. BEZERRlL (pela orde1lt·) - Lemllro 1 a ,·ocaçuo. 
á Ca.ma.m que entre outros projeci.os soh're) O SR. PER.Ell~ D!! L nu .. - P~o a. palavra. 
pensões o de n. 24-i do anuo passado, esteYe . pttta uma explica.çao pessoal. 
~o es~ tempo na. commissão de ot'çameuto, li . o SR. PRESIDE~'TE - Tem a palavra o Sr. 
e ella. até hoje nfto deu nennum paJoecer • . , Pereira. de L ;-ra. 

o . SR. PR.ES!.D&.'\'TE-Agol"<\ não é occasião ,:1 (O s,-. Be\:;tTI•Jino de Otmpos ~ a ca· 
para. discutir. deira da p re.sitlencia, que o ocwptVla. peto Sr. 

o SR. BEZEiuuL-I.sto é apenas uma expli· Pateta Gttii.Ul.l'<íes, ,g. secra:ar:o.) 
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O Sr. Pe:rei~a, de~y:r~ (pa:·a MM.t;t 1 o govE.tna.d.~>t ffib c ponto de Yisi:..."'. da l~Z<lli
·txplicaçcTopessoal.) <liZ que nao pedra den:ar de Idade do seu acto, ma.z fez justi\'<."1. :is sua~ \;r . 
. aecudir ao appello do sau honrado cclle,n-a tudes de governador. E qllando depois .-~0 deputado por Pernambuco, sob_retudo qu~ndo accusal-~. ait:da OO.seado em Jll'O>"a.~ e na~ 
. S. Ex .• de en-volta com <: ped!~O que nnha dedaraç~tes fettas em Pernambuco por mtlito~ 
fazer, levantava accusaço2s mu1to gra'\"es aos membros deste partido, nrovas ~ue não lia. 
correligionarios rlo orador, accusaçõ~ que :por viam sido cont.estadas. ~ 
essa razão rec&~iam sobre o om.dor mesmo. N"estn. occasião, disse o ora<lcr <\Uê OI.CCi.\~;1~1t E' esse o m(jtt>o 110r que, a titUlo de expli- o Sr. Bar·hosa Lima, mas que :::e r ese1·..-a1n 
cação l>essoal, o Ol'ador usa d.~ pala>ra, lasti- para f\lzel-o quando fo~se publkaú.o o seu nm. 
mando que o se'! ilistincto colleg~ não encon- nifesto. Por conscquencüt, aü1da quando 0 
trasse, para enfrentar com o ngor da sua Sr. BarlJooa Lima demonstre que o seu 2" 
pala n-a. a palavra de um adxersario mais adiamento tinha por 1im e>ibl' fraudes 11~0 
-compet «nte (não apoiados), mais digno ele si; se póde attribuir aos repuhlicanos o t~rt>m 
porem sómente um _ ohscuro .represen~nte feito accusações inflllldadas nesta ~..s:~.. 
tnao apoiados), que nao tem d~tes or:torJos e O Sr. go-ç-ernador adiando :1. eleição. fatiou 
<J_Ue se r econhece fraco deante da. lone.a. pra- às promessas que titlba feito a.o estado de 
uca. que o nobre deputado. tem da tribuna Pernambuco. 
parlamentn.r, deante dos '"lgoro.sos rectl.I'SOs 
de que S. Ex. dispõe. U:.r SR. DEFtiTAM-Elle prometteu não adiar 

come:;ara por tomar em considera.ç:ão uma a eleir;.Io; mas quando reconl1ec-eu qm· a 
refer.:lncia que o nobre deput..-tdo fez a uma íraude presidi:J. ess:• elei~<lo , elle acliou. ~- E~. 
(\~claraç-.d.o -pel~:> crador 1eita 11a tribuna. do não f<11.ia questão do ad"ia.mento, lazht quc:-
C<~n~,rresso Constituinte, declaração pela qual tão e!'il. do Sr. Ambrosio 1fachado :ts>istil' á 
o orador não se considera •a um eleito do povo, elei('âo. 
mas sim um simples nomeado. O Sn. PEREIRA DE L nu-sr. pr et:identc. os 

Si f<::z essa. declaru;-~o, foi pOL'C}Ue tinha. a meus amigos de Pernambuco não iazi•un queo· 
convic<;·.iio de que, como muito bem o explica tão que o Sr. Barbosa Lima ou AmlJro~io )[a
Donnat, não é preciso somente que a elei<;·ão chado pr·esidisse a elei~ão . o pttrtido repuun~ 
seja. Yerdadei.ro. ~\'~ (lU.e '*-<!é o }1\'E~:;;t\gio do cano ào que fazia questão em de que a elei(iio 
candidado; é preciso que ella não o pudesse fosse feiia, fosse qual fos...~ Q resultado obMo 

.. deL"ta.r de ser; não e bastante que não tenha pela urna. . · 
havido fraude, ma..s é preciso que a. lei nã;:.~ o orador não tem. nada que ver com 
pos:a dar loga.r a que fraude se elfectue. os artigos que se publicam neste ou naquelle 
· . E ninguem dirã. que es..~ lei eleitoral, que orga.m' de publicidade, em relaç-.ão á ;JOlitica 
'ficará. conhecida. na. nos.;; a le,~laçã.o pelo nome de Pernamôuco. 
de regulamento Alnm., esr..a:\a livre desses . "" te 
-defeitos. A pro.va mais eloquente disto é que O SR. Jose l\f.U' • .IA .. ·w <=um a.par • 
a cama.ra., product.o daquelle .re,"Ula.meor.o, O Sa . PEREllu. D:r::_ LYRA diz que pouco im· 
tomou a. iniciativa. de revogai-o, promulgando porta. que tenha sabido esta ~u aqueUa pu· 
uma lei que ella. julga·m mais sabia, ma.is blica.ção no jornal: o que quer e, como mem-
·"arantidora. da liberdade das urnas. bro da camare, responder ao que de,·e res-
. e . ponder. de accordo com o seu procedimen•o 

O Sa • .A..'\"J)ID: C.-\. v.u,c.~'\"11'-)Ia. ::; note V· Ex. e com as accusaÇ[-es que tenha i~ho ao go-
·qU~ n.~ e;tamos mtando d'G ml>rl.iflca.l' ~\guns verna.dor de Pernambuco; porque não pód.e 
artigos dessa lei , para corrigir defeitos. trazer :para. a camara discussõeS traçadas na 

O S11.. PER.Eou DE' L"rn ....... -I;so ainda é argu - imprensa. por quem quer que seja. . 
. mento a. favor da proposição que a:van~ei ... -\. Ainda não conhece. não sahe <1uaes o~ ter-
4Jamara., producto daquelle regalamento, en- mos do manifesto do governador de Pernam

·. ver~ndo pelo caminho ~a verdade ~eitoral. buco; ~or conseguinte, ainda não faz o seu 
nã.o so o revogou, como amda se propoe a. me- juizo drtinitivo, aguardando para quando for 

· a. lei que appa:receu jà romo melhora- publicado esse manifesto: ma.s de uma cousa 
, , .. IW::_I UW á.legisl!J.ção anteriOr, tem(\. certeza, e e de que 0 a:aiamentO da 

· hon.ra<Yo deputado por Pernambuco accu- eleição nã~ teve por causa o receo de fraude 
rel)Ublica.no de ter feito ao gover>· no a<:to ele1toral. . 

exigencias em relação á mn- o SR. JosÉ MA.Raxo dá um apa.rte. 
~~~~~-~~ felizmente, po~m.._ S. E:t· não L':l! S.R. DEPL'T~-Sendo um homem de 
fil eram ess_as eXIge.nclas, e o bem llã.l> ~~a suiei~"'r-se 'à.~-certo de que nao poàera faze}.o. • · ~ __ 

á tribuna. da. Caroan justificar O SR. FEREm.\ D~ LUL\.-Nao h.a · homem ?e. 
ói'óliiíc:to·lciue tinha :Por fim tornar"elfe· bem que não e:>teja. sujeito .~ um desno. 

constitucional. aceusou O Sr. Bat·.bosa. L1ma., por mator que fos..::e a 
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-:;U[I cauf.ella. niio yód.e occu h •tr ~t otd'ereu
cia que. da. 'a <t urn ott oun·o dep11t:1<lÕ. 

O SR.' JO.\Q"CD! PEa:>A)tBt.:'Co-S. Ex. já 
publicou alguma c<lr'tft ou telegramma. ne~t.~ 
,em tido? 

O SR. PERE.IR~ >:>r. L>Rt..- O m"::.dol' fez :>.(:
cusaçües a? Sr. gon'!'n(l.dor d.ePewamht1to: 
mas, a rnats gl':1. Ye dns ~ -·~u,;:n.c;ües, :t que -.-em 
pro''ll!' a snspeim que .·v p<wtir!,, r~·r<t Mic.'Ul(• 
poderia. cer· de S. Ex., e a de!e~a remt 1!.-•.ie 
;o. S. ts.. 

O SR. JosE. ~L, mA.:> o - X :lo clcfemli o uo-
rernador. -

O Sr.. PEREll1.A. DF. J.\"RA-Quem ~abe o qne 
e a JiOlitica em touo. a parte ha d~ snpp.:•r 
qne Y Ex. de~eial'a a petmanenc:itL do go
,·erJl.ador. por isso thn· l'E!~ulmdo liL·wraYel ao 
~eu partldo. 

. O Sn. l~f.::~cil:.\ nr-: LYI:A-fonduo, p:~rt.a11-t?. r1u••. ~~i. b.:. de,:r•ju n. •(r•;•o;;içiio uo !:i'" 

> :rlwtloL' •k F>ernam!•!_H.:n, (• pl•l;l. }":nuriJ<L~~i.o 
ILl <1rdem v:tl>l!l:n. [jll(' 1~30 ]'itS~:t T.J'a7.er. J\h.:;. 
i;.l~~•:r• • .'~ \'. tx. í: ltr~ cl!n. tt;i(l sr· li1r:·,, ))OI'(JUe 
n'" o, l''-'l'lll•l!cn.I:.•~ •Je P.::nmiolmco k1.1·emos 
r}E= l..':~rr·e;.!·~! r· (~OH! ~l Cl"U~l. 

·., ü ~;~ .. Jr:,;o:J:; ~L\l~L\s~--J:;;tü :':tti~ntr.-nJe. Era. 
l,,,, (JllC' ,.,, quet'J:t <1ue \". Ex. J(:ehms:l<'. 

tl, .~R; :\Uif:f!,.\ Per~:->.~c)r::l·cü-A lli•<•htra<,ii~> 
,\\,::,, l'.'".ltc•nl':• lll'\ti\.".1 t.J )'íUtÍI1v :·epnulÍ<:itllO. 

O S1:. P~ru·:H:.\ v~:: Ln~.I.-Os m0u~ lwnm
tlo.~ C(ollega..:. in<"ll:' il< [ ·,·e:·sa.l'i<>S, ,\'íi,(U';J[J jiél'fei· 
mm~me qtJe l!:w ;:ou Pr•litk~> . que l:st~í:l· 
mr.e;r;lmeme a ['<H· <laõ <:OU><l~ !•ul,Li<;""· 1x{l,0 
true o<:enrpre me <:on>e!:,-ei_ IJU:t.~i iwlitre1-em:e 
etn poll;:!.,;J.. Qu::n rlo nm ;, r.ril .. mi:J. n."eus:tJ' 0 
"''\"~l'11:1.tlnr_pa1·•t .::u.~:1. r·ki~:-t(t, ~i ni•o tinha. 
tont:(ol't'itln. rmln·n. íl.::·ceitO. p!·!o qu:· ~UIJJlUillt(l. 

O SR. Jo:<E' )L~!:!A:<o dá um ap:trte. r\U'' era_ um:t. ~:n·<t.n'n \)al'a. tCl,l0 -;. . , 1m r.u~t-~ 
O SR. P!':R'EIRA DE L1:n.A-E üt!tanl rm a e· ''?In })('J:,w: lllll•l: •s maiore< pu~u·es qu~ ttnl1o 

J)Osíções. em l'e\·olla::. em }.Jerturb:\ç-ües tl:t nd'' m 111JJ1h:t YH!a_ poL- qne niio ('l':t l.:lnto (l 
ordem. · titc~o. <to llla? r~::uiwdo CJ!lé til'co;,.: a dn·,.t>,,~O 

Pois saibam ss. EEx. qne núõ lllmca oXJg-i- pohnca. ,!r; ~r. 13à!'l:oot.a Lnna: ma~ :::r•lwl.'l:udo !!· 
\.amo::. à.'\.si:.(). 'Si G l"l.\\brt'l d~I:lU\.U.Q() S\."t'J!))lk !J.\1~ ~üü,:f,•::~. <l'ê;"';::n<.tw~l «:m '..J.\1" <:,,,1.\i •~.~,,-,, um. 
5e cogita de ~emelh\\.nte cou~:t, si qttel' iudi- •. os runs •h>tlllCtos memho.' il e;;ta Cam:n·il.. 
rect.amenre 1e·mr·me p:wa este ten-eno. cm<1o ~ue ll:tYia d~empenh:vlo ]'~<l:pel tão l.riHJ~nte, 
.e porque S. Es.. terá :tiuda inteee.sse em que. ,. porctw:. sabJa._ como l.Ja\·in decl:Lr:H!o an-
1larendo uma perturbtlção d.a ord.em naquclle te~. _ql!e ;t ;1.ttltl~de do s~·. Barhvza Lilna. 
~mdo, S. Ex. JX>~sa. mais uma rez a.s;;ignalut· tr.~,r~ll. ul:SmWm\w:na. CDllll'let;.~ entres. Ex. e 0 
o seu papel de politico no paiz, não jit em p<trudl>. . 
relação a politica. de Pernil.mbuco, porqne Qu:md? se tl'at?l~ de or·~nisar n chap~ 
COmO Chefe pl'e~ttgiOSO dO partiào aUtDUOmiSt.;). pR:t>a I•leit.ea~' <1. elel•.~tO. \lr;::tntSOU-~e U!U:I c[la• 
S. E:x. de cerro não deseja.... P~ l'elJUbl\(;,1,11:t. e um )lnnr-atlo tolkga do ma-

. . . . ;;lrn·, rrm:.n7,o >e :u.:\1rt T>"!'e>~n\~. il}.:ll'é-~llti!U DU· 
O SR . .Jos:s :.J.m.JAXO da. um <!parte- tr;l. em que figm-a.-;t o nonw do noln·e depu-
O SR. PEREmA. DE Ll.""P..,~- Quando o nol)re t~do o Sr .. Joaquim Permm!Jucu. O or-adot' 

~eputado chegou a Pernambuco n~ feHol' du. disse que isro ia. di\-ídit· o pn.rüdo rq)uiJ!icano 
hwU.. deixava comtudo no Rio de Janeiro ~ s- Ex. re,:pondett que não l'>i.a,·a tiiiu.do a 
tra.ç,-os <h sua passagem em })roces:sos qne se partit'to uen'num em Pel'll:tn1lluco. que seus 
fuera.m sobre iitctos gra.>i.SSimo~. amigo5 se lun-iamlembra.do do st;u Jtome,que 

o SR .. TosÉ M.>..RL\.So-Y. Ex. está con>en- e S. Ex. nfi? competia. retirar a._5U:J. candida.
ddo de que eu estava implicado nos aconteci- t~ra; ~as "1~~ a. e:<_~~ ~eu" aJ~Jgo~ .. que )?D
mentos de Santa Cruz~ E\\ nem. le.,antei ei-5a cllam J!~·lnt;~ .. · ou_ den.::u_~le. a ma!ltei. .· 
nccuS'"""..lo "Ol' indi!ma de mai·. O Ot.tdOl ,J.t clJSS~ que >.llna. o qne h~\ Ja de 

.....,. .1' t . ' " acontecer, que .sablil qu~ o nome do Sr. Joa-
0 SR. PEREI&A DE Lm_~- !\ão p0de dizel' quim Pernnmbuco 1wsia de fazer com que o 

si está ou não COU\'encido ; m.as a. verdarle r.ovHnador si nã.o auxiliasse dit·ectamente, 
e que o nome de S. Ex. figm-on nesse pro- pelo meno; de~ejas5e IJlle esse candidato tri-
cesso. umplmsse. e os fac~ demonstr-J..ra.m clara-

O SR. JOAO oE SrQl.'EIRA dá um aJ:larte. men~e e..•sa ·verdade. . . 
FOJ. pormnto, o seu co!Ie,.-ra quem abr-111 sc1~ 

_o ~R: PERElJU DE LY1n-:--~ nobre d>:>putado sfto no 11artído repulJJiéano, e uii.O o orador 
nao e s1m:ple~mm1te ~m politlCo em Perna~- e seus amigcs; foi aquelle que apl'estmtou 
bueo; os seus merecunentos le..-aram-o ma1s uma cha.pa assignnda por todo o directotio do 
longe. partillo. 

O SR. JoÉÉ MARI.\..>"o-Nâ<> ia aliar-me com O orador :cão pode e 11em deve entrar em 
galés de fortalet.as. Si eu disses..-:e ·a que ~i particu_la.ridí!.des so~re as circum~tancia.s qu_a 
elD. rela-ção a()S factos de sa.nta. Crttz, vro>arw. aetermma.ra111 a. a.tt>tud.e do DartldO rel)ubli· 
q_ue tinha mais patríotismo do que os que ctJ.DO n:tquelle Egt;ado e nem sobre as e.tigen
dundam de tním. cli\8 lJ~"Si v eis a q u.e alludiu o seu illustre com-. 
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panheiro, c deve limitar a deíesa 
amigos qua~i ao que tem dito. 

dos seus t.'l.d<l era clirector. (T,·ocaJJI-sc aparte~ ~io
lelltos.) 

A falta de pratít-a da tribun<t .•. 
YosEs -Esta faUa.ndo muito !>em. 
0 SR. PEREIRA LYRA •.• me impede de 

acompa.nhar ílm·i zutss1-' as cOilsideraçoões de 
meu illustre colleg'a. entretantO, sinto-me 
coro fGrças por isso, à vista da _justiç-a da 
causa aue defendo e cta injustiça das accüsa
ções feitas pelos honrados deputados porque 
inconte;;t.avelment.e S. Ex. tem solm~ mim a 
superioridade do talento. 

O sangue per_nambumno já se tem clel'I'n
mado pm· mmtas vezes em outr\l.S (~poe1t>· 
m~~ naquella ?cca.~ião o povo pcrmrnbuc.1nr: 
hatm-se pekt llberclade; o sangue pet·rmmhu~ 
c-ano dermmava-se na del"e7.a. dn. d.i!!'niciüd 
daqueUe po,-0 . - e 

Entrett;nto, hoje. esquece-se todo es~e p:t~. 
sado glorwso par.1 dcrrama•··se covarrlemen~ 
o sang.ue do povo_ per!lttmbucano. (rnc 'M· 
~e m 'Uttos apu, tes 1l•olentos ')lt'J in1Cl'ropc,11 0 orador.) 

o Sn. BEZERR1L-v. Ex. tam hem e um 
mo~o de t.:1.lcnto. (Apoiado$.) 

0 Sn. PEREIRA DE L "\"'l.,\ di 7. que tem de tel'· 
minar respondendo direct:tmelttc ;JO app:.1l!o 
feito :pelo seu hom·a.do collega. 

Accr·itn o r~pto que S. Ex. lhe tttirou, c 
aquelle· que ÜYer a. m:üoria do eleitc.ll'a.do de 
Pernambuco teri• o goYerno do cs1ad0. 

Sú exig ~ de S. Ex. umtt conil.iç:.fio : q uc o 
govei·nador, que naturalmente ê i;:Ui:<p~ito a 
um e outro. deixe a. sua c;tcl.eira e qlle essa 
seja occupada por um<.\ J:lessoo. indictldtl. pelo 
g-o,·ei•no tederal, em quem tenha plena con
fiançn. 

O Sa. .TosE: "MARrA.:'õo-Accelto, niío en· 
trando mata mouros. 

O SR. PEREIRADE Lnu dit que, si S. Ex. 
consentir que o Sr. Barbosa Lima deixe o go· 
verno e seja. nomeado outro pelo goYerno n~
deral, occeita o reiJto. 

Vae terminar, lastimando teT de tocar em 
um JIOnto a que a,lludiu o nobre deputado. 

S. Ex. sabe perfeitamente que o oradoT 
não promonu revolu\".lO naq_uelle estado e 
não a applaudiu. 

O SR. JosE ·~.IA.RL~""o- Niio me referi a 
V.E:x:. 

O S:a. PEREIRA DE LYR.-\.-A l'evoluç::\o foi 
feita pelo partido a que pertenço. 

O Sa •• b"DRE CA.V.ALC.H>'TI- Não acceit~; 
aquillo foi uma cousa. indigna. 

0 SR. PEREIRA DE LYRA-S.Ex. fallou nas 
a.trocida1es, na~ violencias. no derramamento 
de ~"'Ue em. Pernambuco; SI". pi"esideute, 
t.a.mbem lastimo ter-se derramado sangue 

· :perllambucano, mas tenho •isto já derra· 
ma.r-se o sa.n,"'Ue pernambucano ; é .a-ssim que 
na matriz de s. Jose, foi barbaramente assas
sinado um pobre chefe defamilia ... 
· O Sa. JOSÉ MAJUA..-.o-Mas não assummo 
a. -responsabilidade do derr(l.mamento de 
sangue. -

OSR. PE1tEIRA. DE LYRA: ... quando V. Ex. 
pam..Iã. se dirigia para. annulhr a.s actas e os 
.!!.rios da eleição e- o assassino foi refugi.ar·se 
~i!í(~a. do jornaJ. -de qu.e o nobre depu-
·=--> .. _.... -

O Sn. PRESID_lF:'õTE ütz soar os trmpanos e 
cltn.tntL a.attençao. 

O SR. PEmm~,.l. DELYRA diz que aeomt~t · 
nl1ou <~ 8Ut~ lmlhantt) c:tncira, qua.nüu ~. 
E~. agJtm':t a m:ts~<l popular na pr;t~·:l. Pll· 
bl1.ca; aco~np:_t.nhu S. Ex. quamlo m. a$.<em. 
l.Jiea prOYJilCHLI ti< ~ Pcrna.mbuco. 

S. Ex. estam no \'ertice da su~ c;n·l·•·il'a, 
q~a.udo cnca. t~l.\':1. ~ imagen~ se:·ena 1.h Re]l\l
bltca e descen mult.o c muno quantlo !IH' clQit 
as costa.8. 

O SR. JosE: :\L\RL\Xo-0~ seus (tmigo~ <le· 
clararam-se rcpulie<tnos, quamlo eu disse '!Ut· 
adheri<t. (Ha tml dialaqo -cefi.:Julettlc c,ll,·~ " 
'!1·adOl' C O S1·. ]Q>;tf Jfr~Tirtno.) 

O SR. PRE~IDE:\"J'E pede ordem. 
O SR. PEREiRA. DE LYRA-Si parem I'Stou 

cOnYencidoque quando o meu homado colle!!<Í 
:promovia aquella.s ruidosas manifestaçõ3s J.i, 
candid:1to do 3> reinado. quando S. E:-:. im
pedia uma conferencia na prncu. publica. 
dando aquelles especta.<:ulos degradantes ... 

O SR. JosE: ~I.-I.R.IAXO-V. Ex. deve de· 
fender a sua política, mas para sa!\ra,r-se vem 
com estes argumentos. 

Si em Pernambuco me th·esse a.lliado ao 
Sr. Ulysses Vianna. a, Republica não se 1ária. 
porque elle lhe oppunha. resistencia tenaz. 
[.4.pa rtes e protestas e>tergicos ubufi.m• a vv~ dú 
o1·ador por algwn temp1.) 

0 SR . PRESIDi.'o"TE pede ordem. 
O SR. PEREIRA DE LY&\.-SI". presidente, 

sendo um culto a verdade, dem conte..<;Sar 
que quando S. Ex. abandonava a. causa d~ 
Republica., que é a causa do povo de Per· 
nambuco, pDrque e ooherente com as suas 
tradicções, íoi neste momento que viu com 
pezac desmoronat-~e aquelle. enorme pedestal 
em que tinha cnlloca.do o ·nome de S. Ex. 

E logo depois da proclamação da. Repub!ica, 
quando o oi"a.dor sabia que os crimes do seu 
honrado colle,aa. não eram seus, mas do seu 
partido, porque eram crimes de todos os pa.r· 
tidos, nunca cogitou de affasta.l-<l de tomar 
parte no movimento e direcção da causa ~e· 
publ.ica.na, lastimando apenas que n.ã.o tivesse 
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tJastatosnte influencia para acceítar todos o;; ele- aspi.r·;<r,iíe;; n'io •é.· cu· mpo··+"~"'ttn 1n-, 1· , 110 • r·u-
men que como o no br·e 1 · 1 -- ' ' • ' ~ < " " ·' ~ . ' .. ''" ! ( eputn.c O. SC offe- ~tt·t•;lo~ nt(•!o.\~,; do ~ ·l'O"'l''~mm:; 1; l>U"tl 
rectttm. ao trauu.llO commum em J~wor da . . . ·. " ' :· .. · · ' · 
Republlca. "\.lm" col!remencw.~ tia poltw.:a ele Pl:l·m~m-
~Ia~. si S Ex. mtqnello. occa~ião e~·rou de~- I huc? (~ "l'il~lút· <l;; exp:•~) ínrluirarn JlO <LJJ imo 

mentmdo todo o seu p<t>&tLlo. ainda et•rou ( •k 'et~- ;um:;o~ par<t tnstarem tom o ot·ador 
mais quando, representante do esmrlo de Pct·-! q_u~, uao [ll'ittt(A~sse tal '""tu. poi:; e1·a wlk o 
ll:>mlmc~, eonsentiu. sem nm }ll'Ote3t,), na un:"" ul;7':tclt}~ a unvbnta~:iio ,~;~, ul~·gartlli<t 
dt~so_luç,ao do Congres~o. tleiXé\Udu que;< Re· do, Souzo~~ Leao. 
publiCa nascente so.trresse o maior tle toclo~ os Foi lhlt'O (• eedeu_ l'ü>OlYidç; :1. ded:ll'<Ll'·&l 
golpes. (..lpa·;:tJ.<,) rept1bli(~llll• qaamlo pot·ve;ntuJ·;• Ji)S::'t ~;colllidú 

T<1mbem ~ com peznr que o OI~1•l01· o Yê senadm·. 
eollocado hoJe em outro ponto tic Yista: ,, ;;<> c . • •Jnll'<;ou a ;;(:'t· "u~peito au,: t·epul>iica.nos 
ti•·e~~~ a precl:Xt autoridade. pedi !'in. ;t S. Ex. quamlo rcoc~·l.~·Il 0 Sr. C()JJclr~ d 'Eu. 
<]Ue nao se em-o!Ye"-'5e nas questli~s t•stadrxtcs. Explk;qJ>•t·1tue as~im prol·.c·:leu. 
porque S. Ex. ::tind:t. mais as .:ompromc!lc. ' . . . . . . 

Tt·:tto.-se de umn. q1ws1.üo l'lll.l'e 0 ;_;,-,H:r- .. E_r:tlti•,J·a l e pr_oce•.ler rltfle.L·<!nteuH~I !Le serw. 
na dor e um pn.nl•lo (.-lpai't.:.<. 1 E e.·~:·~· hoall•." lu~u· a :·rs[JOJJ"'tioJhd;ult ~.;om" •liL·tc-toriu <lo 
.l.r. tlepo3it;~o tt.•cm sido csp,tllmdw pô!" ]1•\!'- >l'll p:u·udo. 
i!<lo do nobr·~ (lcput<t<lo. $em qut• u1':td<ll' ;dia-; .\lt'•m tlr· r wl(J !ta.\·ia rc~ebido v·l(:~r:tllllll<t~ 
;lcr·ediw (]llú :S.. Ex. e~tt~ja con\-etwido rlc tjU{• do~!·. \'i>t".•H•h: ·h~ um·u Pl'<:to ,. qiwt·i:t s~r· 
.>e pt·~tcrlllt< tal<t\'PO~i~·üo. u 1, .. ,.1,·--.l rif-o). 

)l~t$ é prcci~o lembt~u· mmh.•m t]tll' o lx)ato 1: .. ~ -lo. ·u,, c •ll•.l·.· •l'Ert. , 1,~im (·um" !···,:eiJ<:U 
partiU quando o }wimeit'l\ h:ttalh~1" ia eum- ~íl\·:1 .!;1rdim. ·~ l;l\'tW •l•J qual iutc:•\'I'Íll. 
prímental' C> :;oYern:tdol' . 
. Terminando, O Ora•.lLil' tlil':'L :t C:tlll:lt':t quo• C.)atittúa." Jti,;t..,t·ii\l':t p:ll·t:!c·ip~.~·ão qae U:lll 

mnguem pms:< que 0 ob;:..:·uro 1w:11icw i·"'·• ri•"' na ]'<Jlltka ·l~ seu est.ado. 
"f'Oiat.~lls). (]UC CSi:!'L mt ll'ÍitiJl):l (• Íll~i'Íl';\tl" 
PO!' ma vontade, tXlr pl'e\·ew;l\:·~ pe<>:>•a~>. ]K'I' 
odros contr·a o seu ltout~tt!t> c,•lli.!~:t uu "-'!lHa 
o .~over·mulor de Pct•namhnL"o. ·-

Por i:=so me::mo que pt·p;:.,:) llllÜW a ~üiw
~ench \los homens. :t. .:on~·:r,·n,·ã(, •.lt• uma l'C
pumçiTo illilJ<tdu.e que qui;:•:t<t que o ;rol'l.'l·na
t!01' de Pern<tmhuco. ;tlhei() :'ts sng~e.;;~·~~ r1ne 
tem tidn. atiquil·i~se a <:Ott\·icç-~v l'l!nl tla ~i· 
tuaç~io, p<u;t ~ompl·ehemler que mor;1lmenv~ 
niio tlt>Ye continunr no t'll\"ei·no lle Pet·nam
buco. 

Qu;~itdt• ,.,. pl'Ocl;unou " ltepu l•lir;t. '' 10 de 
nu\·,·mltJ·•·· no ltecile >UPliUn!w-~e qH(< ~'' tl':l.
ta\·a :111en:ti <.ht t.J·;<nsli!l'ma<,:~ • • .\,. mini<!.fc,J·i•> <: 
n •lra•l;•r fc•i •lo~ primein•:< a a<ll!et:il' :L R~;pu
blicil. lll\\lll[lr•• a - no cu.so •.h· ÍJJ.<l!•·t·essc' do 
m••\'iiu<:lli···· I'"I'C•lueiomn·io d:t <.:npíwl - JilZer 
llll) :tpj1dl•• uo nül't.c c declllJ~u· l'et·n;tml•uco 
s~pa!·:.,[o do lWazil (>)ngitu iwlo uma. repu
t•lica. 

P;u·:t i~'' cont<.t\-;t i:Om ~t .\.lllel'iea UI) Xorte, 
à qn;l\ p:diria :tuxilio ~oh l>l\>Jne;;.;a,; de iiwo-

1 r,·s nütJcmeiro5 feitO:: itquelln na<plo. 
1 Enr;,\ em (·it·.::nm.;tan<:í:\,:1!\ n<tn';J,C;:ão tla;; O Sr .. Jo~ê ~.Iariauo t ,. •. ·,·t; ,_(uJn 

..:xplicaç1io pe8.~oal) começ~'\ obser-.iando qn~ a (l~·t::mrenda;;: snl!>eqttéllteõ' <tlli ;, proclama.<;ào 
Camara ac;1.b<~. de ouYit• as nccusnç0es pt·ot<:ri- da ltf)Jl!lJlie..l. 
tlas coutt•a n. ~na pe&>oa. e n~o e de hoje que se Tet·m!m ded;u~1.wlo que nin::;·uem tem mais 
w·ocm~a. encontrn.r contrastes em sua. rid:t :po- ~oteitll!C" c-umpt•ouli:<-;o;; comr·:thído:< ]_)ara a 
iitictt. E' pr-eci:>o uma y~z; pol' tmhs re$- ~n::;tettw.<;ii.o <l." Rcpublic:a. e que por i~so não 
l,)OU!ier ;i;: accmk'l.Ç~es que;:~ levantam e para. póde de ti '•rma alg-umft ser suspeito,porqu<~.nto, 
ísso approveiÍ<'\-se da. oppo.rtunidade. l :>i o Br:l..zil p;tss:.w ~la enorme de>gro.~'2- d~ 

. . _. . .. . tleixal' ·t~ ~er r.;pubhe:a. o or'll.tlor· contmuaro. 
Pass1 a h1storfar t\ sua\lda polttJCa. em P~r- .1 'Cr l'ClJltblic."tno como é. (.-1po:,,,rf,1., , mtti:o 

nambuco e no parla.mento. de~de "'· pr1men·a. /.~. , ,.;t~ b, .1 ) legislatura para ClUe íbi eleito deputndo. ~~-"' "' .. I e I> • 

. vem ,i mesa a seguinte 
. Mostra que foi sempre libeml adeatliado, 
'tendo se batido sempre pelas c:tusu da demo
cracia. e da liberdade. 

Depois da abolição do captiveiro, em que 
tomou parte, desde a. discu~são parlamentar 
ate a.o furto de escra.'l"os; ate arrisettr <t sua 
-vida junto ás urnas, quando era recebido a 
tiros de revólver, depC>is 4a abolição do ~_pti
-veiro, o orador commumcou a. seus am1gos 
que ia. declarar-se republicano IJ(lrque as suas 

C~ mata V. IH 

Declaea.mos ter votado a fa. VDl' do p1•ojecto 
N. 12 .A, pro\'endosobr.::a guarda nacional. 

Sal11. d.a.s sessões, 2.7 de .iul h o de 1892.- Se
lleriM Vieirt.t.-Pau'll.'. Guimar.re~ .- Tasta.
F. Sodn!.-A .. "l[i!tar~.-A.,·tht~t Rios. 

73 
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Vão a imprimir os seguintes 

1'.\R.ECERES 

'X. 3li A-IS!J2 

Parci!CJ' da comMissi<o rle aí"Ç";nmto sobl'e as 
eMC!ld,~s apJ·e.<cneo.rf.:t.S em 2·' rl-!::;çHsxtlu 

N. 6 

A A~sistencia dos :\lien a ;Jus }li.\SS.'l,rá pa1~1 ~ 
S;wt<t Ca.sa da :\Ci~et·icordia. 

Sallt da.s se~~iícs, 21 (lc julho de um:2. _ 
F1·ancim1 Fei!J~<. 

N. 7 

A commis&io _de OL'çamento examinou a:> Fica 0 Poder ExeccltiYo autorisu.do: 
emendas o1Terec1dM ao or<;<'tmento das des'Pe- . . 
zas do Ministerio de Justiça. e Negocio;; Inte- T L.~ A rest<\helecer o lltternato elo Gynllml.:. 
riores; e c de :parecer que não sejam apro•·a- 1 ~a~wnal, reve~do ~ regulatuento que Yi,:;o
das as de ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1 o, 12, Hn a quando fo1 exünc_to. de modo que, mnài-
13 e 14.. Quanto ,~ de n. 11 pn.rcce ;\. com- ficado o plano de ensmo, tornc·se esse ma(; 

mis:3ào que deve ser destacada p:wa consti- efficaz. 
tuir projecto em sepat•ado, por isso que im
porta crertc:~o de empregos, o que é vedado 
pelo r~gimento da Camara nas discussões d:\s 
leio;; a-lm u:\~. 

Sahdus commissves, 2G de julho de 1892.
]:lm·ae,· Et:!1·ros .-A.;·cf,.o.J· Rios, vencido quanto 
à de n. 11.-F. Socli·J.-De,netl·io Ribeiro. 
-Leite c Oiticica. 

N. 8 

2 " A tl:w nov.- org:\ni;m.ç·ão {~ l\wr;a pü1\tinl 
da Capital Federal, nos limites tlo or<:anw!ll•l 
Yotatlo. 

X.9 
)L 1 3. 0 A cquip:Wal' M >"cncimentos tlo.<: me-

llicos da b1·ignda policial <WS Cl u~ tJercehem ~; 
Additf.ro ao p;·ojeclo 11. 80 (o;-çtml<!nlo li o IiB- do exercito. 

ni$le;·i:o elos NcfJocios da .h~stiçt' c Ne!Joc:'os Sal:~ (ltts sessue~, ~:?. tte julho (le I892.-
l;1tcriores.) 11!. Yallad<<o.-Pir·cs Fai'J'eira. 

Acet'escente-se onde con>ier: . 
E' o governo autori~ado a dispender a 

qua11tia. de 2.'50;000$ com a acq_uisi~:iLo de um 
1ll'edio onde funccicne o Tribunal do .Tury 
desta capital (ln•ojecto n. 38 A d.e 189"2). 

Sala das sessões, 21 de julho de 1892.
A;ldl'e Ca'llalca-1te. 

N. 2 

Restabeleç.a-se a Yerba p:wa, manutenç-Jo dos 
Externatos do Gy-mnasio Nacional, sendo um 
deUes transferi(lo D<n"a a, cid;\J.e da C<\IDlXI.nlm, 
estado de Minas Geraes;. 

Sn.la das sessões, 21 de julho de 1892.
Fra,tcisco Veiga .-il:fanocl Fll-l[!el!c ia. -F;'(:m
cisco Baclaró .-Pacifico MMcarenlw,s. 

X. 3 

Ao art. 1~, n. 12, em y;;z de 50;~00$
diga-se - 20: OOúSbDO. 

N. 4 

Ao n. 13, em vez de 20:000$- diga-se 
-5:000$000. 

N. 5 

Snpprima.-se o n. 47, col!oc_ando-se, onde 
. ~nvier •. o seguin-te additivo: 

·N. lO 

Ao ;wt. 1°, n. 4G -Auxilio concedl\lo ú e>· 
cola domestica. ([e Xos;;:..-. Senhol'a. rio Am))<trr•. 
em Pett'O:>olis, em V€Z de 5:000.~- diga-se 
-10:000$000. . 

Sala das sessões, ZZ de julho d1;1 ·1892.-..11· 
ci,ulo GuanabarC!. - E1·ico Co~lho.- Urua;IO 
il[atcondes.-Oliveim Pinto.~Vi,·qilio Pessoa. 
Joaq11i;;! B;·eJ;e~ •. -F,·(i:1ça. Canalho. 

N. 11 

Art. 20. Ficam cousider-J.dos lentes substi· 
tntos das faculdades de medicina os ex-a1l· 
juntos que passarD.m a preiJíml.dOres e t1l 
adjuntosactuaes que não 1bl.'am oontempl<Jodill 
na ultima l'eforma,e distri buidcs }lelas cadeh":JO 
ou S€cções ,segundo as habilitações provadas em 
concm·ws anteriores. -Santos Perei!'fJ.. -
Pmdct G~timanies. 

N. 12 

Conservem-se as verbas destínadass p~rn 
in v:estigàç.ões sclentificas e ;iagens de len· 
tes ao estrangeiro, lle accordo com a pro· 
posta do governo. 

Sala das sessões, 22 de julho de 1892.
Sa.ntos Pereira.-Pm~la Gtlimariies • 
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Sessão em '2.7 de Jull10 de 189~ 

N. 14 

.-\o n. 24: ( Escol<t rle ~tina.• ) t•m \'('7. tle 
ln:66~). d1g-~e -l(}~: G()O~ . SI1VI,Wimioh ~\ 
lleducçao corr~s!l'>ndenro :'~ comrihni<;ii•' lH'(:~
tnda pe!o e:stado tlc ::lfma:;.- F,·wic:,0 
rci(;a. 

N. 87 !1.-IS!J.·~ 

J~e(l11C'f.JO pr.tttl :}1 rliscn~sr(o fl•i 1, ,~,Jjl!c!u ;1 ,:\:-; do 
c J J'J'Cialc an.no fix 7J?d<l ct tlrJ.'I'e; ft du .1b;,,te;·iú 
da.< llc/a•.'•ic.< 1\:!:tr;riore.! J1ili'a. fi c.•·c;·ci<·ia 
O Cougreiiso ~aciomLl úecrct\ : 

O Congt·~-:;so Xacinnat tlN·t~tõ\ : 

. At·t. L'' E' o Pt·csiolcntc da RL'puhlic:~ amo
rts:~do ;\ r\e:;p~nder 1-ch• repanio;fto dv ).iíni,;· 
tel'~O das Relttções Extel'iot•cs, c<m1 o:; :;cn i•:o;; 
o1e$1gnado::. n;L~ seg-uintes Yet·ba~. a ~ntnm:L o1e 
I . G49: soo;-::ooo. 

A saber : 

1 . Sccretu.ria de & tatlo, moeda 

:-; ,1!a ol;l< CO!Jlll):~;;Cot·~. ;?7 tle julho o](• ]g()~ .• 
Scrci":'ao 1 ~ú::.~. ·fr.-Jf ,;·~,lr.; . .; }Jt~ l'l'(,,,·~-l.r:: ... ,

1
;0t r:lo 

tlc. U;,lft.~jc~ .-A·,·is!~f{fs JJi 1ia~ t"t.! laLür.- ,..4,., .. 
tf,,,;· fli'>.<.- /.cil,• •1 Oiticic,l.-V . .';o·l;·.3.- .{[
, . , ~:·ri-L _Y'o.w~.·:·,'((.-J)e,,r c~ .·io 1Ubç i ;·o. 

J , ,/oi ~i .,·n t; ~Jf)tC;';)Ij a í,i ~tiilhtr 1·•fl(Jtl1' a~> 2·· te
'~l •'rlt ~.· do co,·J·O t.f,: {i.t ;t!Hda ri(J. f'i'r•itt dlt 

1\",,iuleJ·li ,1() 2o:.i ..• ,o J·~:tt,;i;' "'J. da .~·iú~n ,, iui
ju , , ·t - •~~da.tln .~,,f,fn dtJ .~ ~'l.l1Jatcn.tc úc.,.,fr·1~1 ti c 
_j;•,Hi .. ~~~ J,y!i;j ~t!:.: !!.~\ da: ,,JJ,·i/ tle 1S!J2, :-·t,~dv 
c:'ii!a,Ju t.".\Jc te IJIJ)O 1>o.ru lo· las os cf/'t::~!o.t. 

<lo pa.iz • . .. . • . . 
2. Legações e consulados. a.o 

ca.mbio de 27 d. por 1 ~00, 
eqni}Xl-rada a.lel,"ll\;-I.Ojuirl.o a 
Santa Sê â. legaç-ão do Qtü-

A cc•mmi;;.;i.o de m:n·inkt c f'Urn -;t a qncm 
li> i pt·ê"ente orrq uet'imcuk• de \ V:tnd.cr lino7.o
zim? Fet·reir:• oht Sill·:\. ~· tenente do <:-orpo) 

lS-t:OOO~OOO rle la7.end:\ th arma\~:\. em o qual })ed(\ "· Ü\· . 
m:u-a dos SI':>. De;mw.dos lhe lll<Hlde contar 
como tempo ole ;::.er\·i\'0 o dt~corrido de l.t de 
junho tle 18!>0 até 2'J dc•\hl'il de:;te <Utno, 
intervlt:!o r~te do tempo !]ue esteve ausento 
!lCI se!·,·iç"' de 1:1zeJHh da ~u·m:Hh, em virtnde 
tb •.lemi~siio '1 uc llte Jbi dati<~ po1· l\"'('l'~!W 

rinal • . . . . . • . . . . l.065:800:000 
;~. Empregados em disponibili

dade, moeda. do paiz • . • . 
4. Ajudas de custo, M cambio 

de 27 d. por Jsooo. .. .• 
5. E.'draordína.rios no exte

r ior, sendo 6:()00:; pa.ra des· 
pezas de publicidide em Pa-
riz, 6 :000$ para o mesmo 
fim em. Londres, 3: 000 . .:; em 
Roma. e 3: 000$ na Belgie<t, 
ao cambio de 27 d. :POr 
1~ .• 

G. Extraordinarios no iute.rio!-, 
moeda. do pa.iz.. . • .. 

i. Comm.is..'\ão de l imites, ao 
cambio de 27 d. por I$000 . • 

60:000sOOO JaqucH<\ pt•imeiJ-:t data, sem que <t t.h"e:;..-<e 
' Jleditlo. srgnnuo allr;,'<~ o pmiciona.r·io, ou ti-

100: 000:;()00 \'t;lS~e >itlo C!h\ motiY;\1\;L f1 tW 1\t!tas ;,(1'<\Xes 
· commettidn~ no exet·cicio de $Ua:; fnncçi:ícs 

ti horolo dos nnYio:;; de gucrt•a. Oll em qual· 
<t uer da:::: re1mr ti(iíes de marinha.; a t-ommis
~ão de m;winh~\ c ~uerra. ~stutln~~tlo com 
ltttendio este assumpto, e tomanuo n:t. tlc\·it.l& 
con~idet';to;:io o:•:> cOn:$id~ranL1os do ::tctual mi
nistro da m:winhil. consi<J.(!rando.;: que run-

GO:OOO;SilQO damen~rom o Ject·eto de :W de a. b1·il tle.>te 
anno, que detel'minou sn:t r eadmis:;.'i.o no cor-

10:000$000 po de fazenda d;\ arnmda; c <l? parecer que 
~ja elle nttendiclo quando á coutu.gem do 

J70:000f1100 tempo que, alheio :1Stta Yonmde e t-onst::-a.n

Art. 2.• Independente da categoria d<• le:;..t
Qão e díL do ministr.o, serlo as dh·e1-sas lega
ções diVididas em tres clas..<es, oon{brme as 
despezus de repl'esenta(-ão, sendo: de 1~ clll$e., 
as dos Estados Unidos da. America do Norte, 
Chile, Republica Argí!ntina., Dl.'uguar, Gr:J.
Breta.nha., Frauça.., Allemanha, Italía e Santa. 

gido. e..~Ye ausente do scr,·iç:o, e ~im tam
beru quanto á percepç-Jo dos soldo;; <..'Ol'res
pondeni.es :t este tempo, por quanto. pela le
gislaçlio vigent.e, em hypothesc alguma. o 
militar dei~<1. de percebei-o; não tomando a. 
e:ommi~iio em cmtsiuet-ac;E.o o IJedido do su-p
plicantfl com rel~.<;ão as gratificaçiles ool'res
pondentes âquelle tempo, ~rque e1l'ecti-
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va.mente não serviu; no ent retanto, a com
missão julga convenient~ ouvir a commissiío 
de ià7.enda.. 

Sala das commissões, 26 de julho de 1892. 
- S .]Iw·que:>, presidente e relator. - .li. v·a!ta· 
la iao.-Pat,I.<J. .1.ryollo.-M. de Maqallv.res .
Pil'C8 Ferreirtt. 

A cornmissão de fazenda e industria, tendo 
em vista o parecer <la commissão de ro.arinha. 
e gu~rra. exarado na :petição de Wandel'lino 
Zozimo Ferreira da. Silva., Z0 tenente do corpo 
de fazenda da. armada, pedindo conla.gem do 
tempo de serviço no período decorrido de 14 de 
junho de 1890 a 29 de a.bril deste rumo, está 
de pleno accordo com o expedido peltL mesma. 
commissã.o de marinha e guerra. 

Sala das commissões,26 dejuJllode l89'2.-
3lu-r$a, presi.dente.-Ron~cio C·Jscu., relator. 
- Be;crrit. - Belüw;aiaJ C·u·n€i•·o.- Thoíwt: 
Delji>lo.-.S(II<~paio Fe1·m::.. 

A commissão de marinha e guet't'(l, confit•
ma.ndo o que já. expeudeu em seu anterior 
parecer, com o qual se manifestou de uccordo 
a. commi~o de fazenda, vem oiieceeer par:t 
ser a<loptado o seguinte 

O Congresso Nacional r~solYe: 
Art. J.o Fica. o Pode1• E:xecutivo autorisado 

a. m3.ndtn• pagar a.o ~' tenente do corpo de 
1ll..zenda da armada Wa.nderlino Zozimo Fer
r eira da: Silva a importancia do soldo de sua 
patente desde 14 de junho de 189) ate 2.8 de 
abril de 1892, sendo este tempo contado para 
todO> os etreitos. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das oommissões,27 d.e julho de 1892.-
S. Jfarco$, presidente.-JI. Val!cvl(io.-Piras 
Ferreira. -Paula A.rgoUo.-J[cwciano de "lfa
qalhdes. 

N. 93-189-:! 

.4.;etm·isa o yo-oer>lO a e!ec~~· a. 100$. a p~l'IS,~o 
de 50$ conceiida peio governo prov:sono 
a1). Cybole de Jfe;ldo>~ça . Sou::f.l. Jfo,lteiro, 
1littoo: do teneate ho)l(lr<wlo elo ~c;-ci!o He
leodol·o _4.-llelino de Son::a .!l[on!eiro. 

· Foi ennado a. commissão de tà.zenda. e in
dustrias o requerimento em. que D. Cybele de 
Mendonça. SOuza Monwir<l, Viuva do t~nente 
honorario" do exercito Heleod.oro A relqlo de 
SoUZ& Monteir<Í, pede que seja elevada. a 
1.00$ & pensão de 50$ que lhe foi concedido. 
:veia_governo provisorío por acto de 31 de 
Ja.De.I!O'd~ 1890· · ··: . . .. 

f>?s documentos a_Presentados pela peticio
llitrl~ destae<t-se a fe de officío ele se.u fina~ 
ma.rtdo, da qual consta ter este assentado 
pl'a<--a com a idade de 22 annos como volun. 
ta~io da patria, em Pemambuco. a 2.? \loja. 
netro de 1865 ; encetado .ns primeiras mar
chas. com o exercito a 16 de julho do mesmo 
anno e desde entü.o a.té março de l 869 tomilllclo 
parce em numcl'osos comhares contra asfor
<as 11<1r:Lguayas, conduzindl)-se sempra lle 
modo a merecer niio si,snccessiva.s promo(i)es 
nte ao posto ae tenente, como va.rias cond()(:(). 
l'aÇties com que foi ga.la.rdoado pelo "overno t1e 
entã.o. e elogios do commando emo cl..tete tios 
exercttos ;\Uh\dos, uo mesmo governo o •lo 
corpo legislativo bra.zileiro. 
. De ,-olt<t it p<~tria., continuou aquelle di>· 

tmcto mili tu r a se!' vir no exerci to até l!!ii 
,·intlo n. litllecer em a~;rosto de 1888 em (.'()llSt: 
quencia de molestia organi(.:<.l do cot~,r~io. 
atlquirida dm-ante o tempo em I)Ue esteve· r!iÍ 
campttnha do P~raguay, contbrme o.ffirmn.m 
dous tlistinctos cli.nicos. 

Deante do exposto : 
Col\Siderando que os serviços prestados 

voJuntarinmente a. patria pelo finallo mm·ido 
d:1 p~ticionaria d€sde <l. sua mocidade 1oro.ru 
reconhecidos como rele,'ante~ pelo governo; 

Considerando que, apezar de terem · sido 
elles.justamente g-alardoatlos, as recCimpen><'lS 
conie1•idas em ;-ida do mesmo miliiar foro.rn 
apenas honorifica.s,o que não ~-onstitue o p:~t:rl
monio necessari1> -para. a manutençã,o de sua 
vittvn, to.nto mais que a. e.."Ía u[o assiste direiio 
(t percepç:<1o de meio soldo e montepio; 

Considerando que a J?Eill--~ concedida pelo 
governo provisorio, alem de tardia. recom
pensa, é incontesta...,.elmente insufficiente na 
actnalidade para a. subsistenci!l da. p~ticiona.
ria ; 

A commissão é de parecer rtue seja adopta.do 
o seg-uinte 

O Congres;o l'iacional resolve: 
Art. 1.• FiCa o Poder Executivo autorisail.o 

a elel'ar a 100$000 a pemão mensal de 50:Wl>O 
concedida. pelo governo -provisorío a D. Crbere 
de Mendonça, Stmza, Monteiro, viu>a do wnen· 
te honorn.rioó:oexereito ·Heleodoro Avelino de 
Souza. Monteiro. 

.~rt. 2. o Revogam·se as dísposiçi)es em con
trario . 

Sala. das oommissões, de julho de ~~~. 
-Mvrsa, presi<lente.-Beliarm.ino_ G..tmei1:"·- , 
Tho>iui;; Detfino, relator.-.Be.,errat (vencJdo). 
-Horacio Q,st~ (vencido). 
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N. 40-1892 Í E' ainda de notar que, a prevalecer a dis
posição . consignada na em~nda, todas as a~so-

. . . _ . . . ciações, mais cedo ou ma1s tarde, fical'lam 
Op'n[{, pela 1"~Je,ça_o _do adcl~.:vo. offer~c,do pe.lo sujeitas a ella-a excepção se tornaria re

f!r. Sever;no Vtetra na ~· rhscussao do p1 o- o·ra;-porquanto por força das cousas, os ad
.Jecto n. 168 de 1891 ~inistradores, como já .acima se disse, virão 

A emenda offerecida pelo Sr. deputado Se
verino Vieira não pócle ser acceita. 

Consagrando o principio da separação da 
igreja e elo estado, a Constituição ela Repu
blica,no art. 72 § 3°, acabando com as leis de 
excepção a que estavam sujeitos os bens per
tencentes ás corporações ele caracter religioso, 
submetteu-os ao regimen do direito commum. 

E. ainda no § 7° do mesmo artig·o dispõe a 
Constituição: «Nenhum culto na igreja ... » 
terâ relaçõss de dependencia ou alliança com o 
governo da União ou dos estados. 

Assim é que a Constituição estabeleceu,com 
relação ás associaçôes. religiosas, o principio 
da mais· ampla liberdade, gmwdaclas as dispo-
siçoes do direito commum. · 

Ora, a, emenda do Sr. deputado Severino 
Vieira é uma infracção, sinão a completa 
annullação daquelle grande principio; por
quanto ella sujeita á fiscalisação do poder ci
vil a administração dos patrimonios das cor
porações religiosas ou lmmanitarias,. muito 
embora refira-se áquellas, cujos bens sejam 
administrados por pessoas que não . tenham 
concorrido para a constituição dos mesmos 
patrimonios. ' 

Antes ele tudo a Constituição não estabeleceu 
limitação nenhuma -qualquer seria a nega
ção do principio da separação ; - antes muito 
terminantemente prohibiu qualquer interven
ção do poder publico nas cousas religiosa$. 
Ella permi tti u ....: art. 72 § 3° - que as associa
ções religiosas livremente se organi~ac-sem, 
adquirissem e administrassem seus bens, 
guardadas as disposições do direito commum, 
sem cogitar nem indagar do modo e titulo de 
acquisição. E de feito pouco importa que os 
patrimonios se tenham constituído por contri= 
buição dos associados e administradores ou 
por doações de tereeiros: tudo é titulo legitimo 
de acquisição e é o que basta. 

As associações, quer profanas, quer religio
sas, teem seus esttctutos, seus compromissos, 
feitos de accórdo com as leis da Republica e 
por esses estatutos e compromissos é que ellas 
se regem, regem seu bens, sob a fiscalisação 
que ahi for estabelecida. 

Si na gereneia twuver malversação, desvio, 
que importem sancção penal, só então e que 
se legitima a intervenção do poder publico. 
Essa intervenção tambem se justificará para 
acautelar bens ou direitos, no caso ele aban
dono. 

Um e outro caso, porém, estilo 11revistos no 
direito privn,do, civil e criminal. 

a ser outros que os instituidores, visto como 
por vaga daquelles hão de occupar o logar ou
tros. 

A commissão pensa, pois, que a emenda deve 
ser rejeitada. 

Sala das commissões, 11 de julho de 
1892.- Chagas Lobato, relator. - Glicerio, 
presidente:- Dutra Nicacio. -A.lcindo Gua
nabcwa. -Felisbello Freke. 

ADDITIVO A QUE SE REFERE ESTE PARECER 

Continua sob a fiscalisação do Poder Ju
diciario estadual administração dos patri
monios das pessoas jurídicas, instituídos para 
fins religiosos ou humanitarios, cujos bens 
SE'jam administrados por pessôas que não te
nham directamente concorrido para a consti
tuição dos mesmos patrimonios. 

Sala das sessões , 8 de junho de 1892 . ....,. Se
vaíno Vieira. 

N. 41-1892 

Julga que não ha que cleferi1" no requerimento 
de Bellannino Bruzilien~e Pessoa de 1Yiello, 
dirrctm· aposentado da Casa de Correcçao da 
Capital Federal, pedindo inteipretaçao do 
ac o do CJngresso que o aposentou 

A commissão de fazenda e inclustrias, ex
aminando os fundamentos da petição em que 
Rülarmino Braziliense Pessoa de Mello, di
rector aposentado da Casa de Correcção da 
Capital Federal. p2de se declare si a sua apo
sentadoria é com os vencimentos daquelle 
cargo ou sómente com o respectivo ordenado, 
julga de3necessaria a interpretação requeri~a 
em vista dos termo~ expressos da resoluçao 
legisltüi va, pela qual foi confirmado o acto do 
governo provisorio, de 18 de janeiro ele 1890, 
que aposentou o peticionaria. 

Nestes termos, é a commissão ele parecer 
que nada lHe que deferir. 

Sala das commissiíes, 19 de julho de 1892, 
1liursa, presidente.--Bellannino Cal'r!cir·o, re
lator.-Brazilio dos Santos,-Bec:crril, -Ho
'l'acio Costa. - Samp:!io FeiTa~.- Thonwz 
Det(lno. 
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N. 42- 1892 

Opi.-w HO seaticlo de se;· dml" Jii"Oii!p la e.:r.ccBç<1o 
da parte da lei r.lo o;·~mne;1to em -~ir;o ;· e do 
regulamento, ;·elat i'Vos ao i mpo.~to de fw;zo ; 
qo~6 considem co•no ii;~posto de coasumo 

tirlcs Jiaia.- Artln~í- Rios.- A.lmeida .\'0• 
!l11.eira .- S'~verino Vici;·a. - Leopoldo •lc 
J)t!ll;ij<:s . - ./;•Uo Jlesquita,- Leite e Oi!icica . 
- C!t.ri iili;·o Jmzio r.- A!ci ado Gmt;la!IH;-,·,.
D!tii'C! .:.Yi~acio . 

X. 43 - 189-2 

As commissües reunidas de wçamento e I wlcfc;·e o ;·eq'tr1ri,;wn to ele Hctmc nc'liid<J Jo,:• 
constituiç-ão. legislação e justiç-a, para consu1- Pcrci;·a dn Silca, em·iptw a.·i<> dr< fle,f'l,:. 
tarem :1cerca <k• constitucionalidade uo im- !ir.<i(•. elo Qu<t.-tcl Jiestre Gencrat , t>erl;,,tl,c 
posto lanç-ado S<Jbre o fumo, tal como foi de- i!)JO~e;W!'Io;·ia 
cretado lY·la lei em '-'Ígor e t•egulament.ndo '1 

pelo Pcxler Execut.i>o.con"idemram o ca;o >ci_~- . A commi.s&io de Jilz~ntht e iml~stri;L,;; run
ter;ra. e. sem embargo dos pareceres re;;~t!- !>tderundo que o pl'O.tecto d~ le1 n. :-;() <.1~ 
vamente rel~tmlos q11t> dependem llO estudo e 1801. co111::edcndo aposcnwdot·Ja "' I-Iel'lltl'oo
delibern~,Jo daCilmarn. entre;;.uam-se de now• I :rildo -Tu;:e Pereim, dt• Sil,·n. e;;..·riptm:u·io ·la 
ásinve:>tiga~fles const ir.uciona.esque o a8sumpto R~p:uti<·iio d~ Qn_a rtE-1_ :.\Iest·~·c (~CIJCI'ilL Ji.>i r~
suggeria. .iet~tdo em prtmm·a. clt~CtlS~to r. que e~t~t ;~-

Pareceu ús wmrnissües q11e o imposto em 1 .!4 1~1:~do os tra~utes ;egt~lar.n:r· s er:t P_l'O.J~•:u"_l·: 
que·tro ~evidentemente um imposto Lle con- 1~1 .eg-ula:ndo '\. apo~entaclorw. do:_ 1UJ~cuOIIol· 

"' L t' IOS puh!tcos; e de pat·ecer que nao se_) a dcr~-
sumo. rida a petição do me~JM Her-menegildo -lu;<.: 

Em verclnde o impo~to sohre industr-ias Per~hu. da sn.-a, que opportummeme podt'l',l 
e profisslies regulado jle1n legisla~:ão anterior. requere!'. si lhe conYier. ao poder com:peteme 
>1gente ao iempo da promulgaç-cão da Consti· 0 que fur r.le seu bom direito. 
tuição,l'un.dava.- se no vnl?~ lo_cuth·o ~o P:;~li~, Sah das commissões, 22 ele iulho tle 1802.
em um Imposto proporcional a es~>~' , ,,

1
1
1
?d1o, 

1 
J]l!''>'i!, p!'esidente.- B c!!a>·otiao cw·aci1·,,. re

€Stimado por p rêYio ar-1Jitra.mento 1 .oce: lator·. _ B··c.;;:io d''s Santos. _ B c.;vr.-il .
:pelas respectiva;; esta\:üeS fisca~; ero tla ex_- Ho.-r-cio Costa.- Tt.oma:; Dclfiao .- Sa;;1i;ai•; 
dusiYa competencia dos ~deres geraes . "\.o · f b F er· ;·.;!:;. IJaSSO que os impostos ;:o re o ·umo, se re o 
alcool c outros semelhante$. fomm sempre O SR. PRE:.lDE:XIE design:-. pa.m amanltii ~ 
cumulativamente tribut.a.tlos pelos poderes ge- seiillinte onlem elo tlia 
ral , provind~tes e munípaes, eram o~ ~hamn.· J• lj'\rte 1:-âe õ.s :3 hom~) Yotação elas se· 
dos impostos de licenç<.\, por t-onstiiu irem, guilnes materias: 
jun~os ('Om os de indust~1~ -~ profi~sõe;;, a oo projecto n. 86 A. fixando a despeza p:l.l':l 
carta patente Q.tte . ~s li!lllllCllXlll~ades, no uso 0 )linistel'io r.la. J\t.stiç·a e Xezocios lnterioreo 
de uma 1n·e~'Ofj<tti va unmemol'J<\l , ex_pedem i2' (liscussão) . 
para o e:-:erct~lo ele . todas a~ profissves tle 1 · Dos pt·~jecros: .. 
commerc1o c.ll!dustrms . . _ 1 ~ . 6~ . concede11do a D. Therez..1. Floremma 

Tal .ei·tt ::o. tiLITer_enç-<1. e~scnctal ext::t_:nte en- ile cantalice, irmã. do capitão de fr;).ga.ta FJ~lll· 
.tre o 1rr:pos~o de mclustrJ:l~ e ,l~l'ofi~sor-s e os cioeo Fl;Wiano de Cantalic~ . morto no nu~t
que orúmartl\111ente as mumc1pahdades de- fra~rio do t'Ouraçado Sot:mGes, umêl. pen..<tto 
cretam sobr-e o fumo e robre o alcool , que er11ih-alente ao meio soldo daquella. ptttente. 
ambos se _coJ.:ravo.m_ simul_tane:~mente do me~- se~unuo a tabello. nct\tal (di!<cu&=ão unk~) ; 
Jl}O contrlbumtc c mstrmam a l Jc:en\·n. mum- 1 ?\ _ 60, tr-,tn~1~indo pam l\Ia ~·1a Eumike lle 
apal. . . _ . i Araujo l\eYes a. pensão de ~li:;íOO l~eu5.'\es. 

Trata-se, pn::,_ de um 1m posta de c~nsu- i qlte percehia. sua iallecida ~ae, q_aroll~a Leo
mo, que tanto pode ser laur:<-ulo _sobr e o fumo. j1)oldina ue Araujo XeYes (d1scussao UlllC:>.); 
como sobre o a.lccol, sobre o cafe, sobre a 1lor-

1 

~. 244 de lS!ll, eleY<o!lllo a 50$ mensae>.:l 
:racba., em summa, sobre tot~o> ~s protluctos pen&io de 7*300 que, inclependente d_e me10 
que se prestem ~o consumo mterwr, eque.cle ~oldo. percebe o . . J~sepha Mattos Pm!IO de 
a.ccordo com o d1~posto no a.r·t. 12 da Cou-~ ca•tilho (discussi'i.o umca); · 
stituição, pôde ser cumulativamente <lecre- ~ _ 25:3. autorisando o governo a mandar 
t.ado _JJela Uniã.o e pelos est.;.ulos, sem contra- pa!!D..r 0 meio soldo vencido e por v~ncer . a 

. vençao dos at-ts. 7°, 9> e 11" n. 1. D .~!\ttri"- .Joaquina de Allmquerque, Ym•:•t do 
. A' vista rlo que aca.bam de e:xpor, as com- capitão-Ltnrind~ .José ilil. Sil~·~ira i P· Rtt<t <~e 

_ mi.saões re1lJ!idas opinam peta prompt<t ex- CtiS:>Í(). Soares. vmva. do capttao ~-oa.o Ant~~~ 
::·ecução da lete do regulamento respectivo.- Soar-:s. e o. I~'lhel Ho.~ma~~J , ro,t~ d? ali 
: .. :M oraes· Ba1·ros.- Glice1·fo, rel :ttor. - Al·is- H~nr1que Ho!Imann (dt~cussao umca), 
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reira de Lyra, João deS!queira., João Viei~,! O Sa. _GoNçA.LO DE LAGos (p~la o;·de;,,) _ 
Luiz ~e Alldrade~ Esp!I'Ito Santo •. ~e!Jarmmo i Sr. pre_:;ide~te. venho pedir á mes..1. uma ill
~rnelro, Tt1_eophílo _d~ Sa.ntos, OttlCJCa, Cor- ! formru;~to somente. N~ sessão de 21 de agos;~ 
re~ de AraUJO, ~ucl!des Malta, I_vo do I_'rado •. do anno pa~\.do, um !llustre represellt'lnt~do 
Olr-.:e1ra Yalladão, Leandro Mac1e!, Fellsbel!o i ~tado de lllmas GerMs, justamente impr

85
• 

F~mre, Tosta,. Zama, Arthur R:ws, q_a:cm, i'lonado_ com o modo por que eram conced.iua~ 
.P1res, )fa~cohno_ Moura., S~vermo ~1e1~a.' as peJfs(l_es e a:pose~tadorias pelo g·o;•el'no pt·o 
San_tos Pereu:a. M1lton,_ ~ranCI~co S~dre, DI?· , Y1sor10, requereu a Camara, nesse mesmo dia, 
nys1o Cerqueu•a, __ Leovtglldo F1Jgueuas, S<~o : que fosse nomeada urn;t commissiio parn, es
Marcos, Sebast1ao Landulpho, Ho1:ac1o · tud~ndo tod~s es&w .Penst'íe5 e a.posenm
Costa, Novaes Me~~o, Fonsec.-1. e _Sllva, i clortas conc~h<las depo1s (le 15 de novem1Jt'O. 
Fonseca. Herme~,. ~110 Peçanl~~· . ,Urbano' <~presentat· a casa um tra.lk'llllO. de moilo qu~ 
Marcondes, JoaqUlm Breve~, y 1rgtl10 Pes- : !Oss~m approvaflas a~ pen8i>e.~ concedida...:; colll 
soa,_ Baptista. da Motta,_ Fl'oes d;~ Cruz, , JUstiça e r<~JlroY~das aquella.s que não e~ti· 
Alcmclo Guanabara, Ertco Coelho, Sam· · ressem nas condu."··es le•'<UlS. 
paio Ferl'llZ,Lopes TtoYil_o,Fnrquim Wernec~.: , Or:\. Sl'. pre8identc, tendo ~itlo 110 mesmo 
Tt:_oma.z De) fino, A!! tomo Olyntho, Bnda~o,. <l.m nomead;L umtL C'ommissão comro.>l;\ dP. 
Joao Pmhe_:ro. Pacifico. )fnscnrenlm~. G;1 brtel em co membro~ p~ra dal' p:tri'c·er sobre 0 a>· 
de Mag:ül1aes, Leonel FJlito, Clw.gas Lo bato., .mmpto. clese.JM'm. srtbet· J.e y. Ex. si es.<~ 
J~b •l<t. Paixão, _AhlXImdr~ Stocldel'. Fr•~n- 1 commi~Bãl~ j:'1- cem :tlgwn tmbalho lll'epm·<~do 
cJsco V~~ga., .Fcrreu·a l3ruJdao. "~mcrJCI? ~uz, 1 nesse sentH!n. por·_q_ue ~m·h adiHJ.lmcnte bas
Du~r:t ~IC.1,CIO. ?-tanoel Fulgen(•JO. :\l'IStltle~ ! tantc proveito~o. a vista. de tanta~ petiç:u(>.ii ele 
Mam, Gonr;.ah·e~ Rn.mo~. Carlos das _Chaf:~~. • n.posent;tàol'm.::; c p2nsues cJue se apresen to.m 
Costa Mnchado. Dommgos Porto, JotJO Lmz. todos os dias. 
Bernardino d!!. C:tmpos.Glicerio. Cesnrio :">Iott<t 0 Sa PRE:'IDE:-i'l'E To · 'd 
Junior, jiora~ Ba~ros; Lopes Chaves. C:1.r--:n- l'a~·üo 0·peclitlo rl~ noi;c 1 1~a~edoem consl e-
lha!, Angelo Pmheli'O. ~[ursa. Alfredo Ellts. · t er u a. · 
Moreira. ua Silva, Almeida Nogueira. Julio de · 
Mesquita, Brazilio dos santos. Fleury Curado. PRD:IEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro.Crbu.no 
Gouvêa. Bellarmino de Mendonça, Marciano 
de Magalhãe~. Schimidt, Pere.ir-<:1 da, Costa, Bor
ges de Mt;O.eiros. Alcides Lima, Thomaz Flo
res, Ca..<OSirLno do Xascimento e Demetdo Ri· 
beira.. · 

Abre-se a. :::essão. 
Deixam de comparecer com cau~a ])::trtici

pada os Srs. João de Avellar, .Ju8liniano de 
Serpa., José A velino. :Miguel Castro, Retum
ba, 1lanhiies Barreto, Pontes de Mit'anda. 
Augusto de Freitas, Sea.bra, França Car>a
lho, Jacques Ourique, 1Ia.yrink. ,Tesuino de 
.Albuquerqne. ).Iatta :\';achado, L<tmouni~r. 
Alvaro Botelho. G-onç-.aln'!s Chaves, Domingos 
Rocha, Palleta, Ferreira. Ra.bello, Adolpho 
Gordo, Rul.Jião Junior, Edua.rdo Gon(;al'ves. 

· Lauro :Müller. Lacerda Coutinho e Menna 
Bat'reto. 

Deixam de comparecer sem causa partici
pada os Sz-s. Anfrisio Fia.lho, Paulo Argol!o, 
V.illa. V!ç:osa, Prisco Paraíso, Cyrillo de L~
mos, Alberto Brandão, Oliveira Pinto. Luiz 
Murat, Vinha.es, FL!•.2iredo, Costa. Senna, 
Montei-ro da Silva, Martinllo Prado, Domin
gos de :Moraes, Paulino Ca.xlos, Costa Junior, 
Carlos Gareía, Cincina.to :Braga, Caetano de 
.Albuquerque, Fernando Simas, Yictoriuo 
Monteiro, Julio de Castilhos, Assis Bra.zil. Ho
mero Ba.ptísta, Rocha Osorío e Ferna.ndo 
Abbott. . 

E" lida e sem debate approva.da a Mta. da 
~a.n~cedente. 

O SR. PRE5IDEXTE não havendo numero 
pam. se •otar as materia;; indk-adas na. l" 
parte da ontem do dia. devemos passar- a 

SEGt'NDA PARTE DA ORDE:V1 DO DIA 

Continua~-ão da 3' discussíio do projecto 
li. 76 A, reorgani::ando o serviçoo policia.! ·do 
Districto Federa.l. 

O Sr. Fonseca Her.r:nes- Nã-o 
~ão. Sr. nreúlent"! , pala n-as de rna.goa. nem 
de 1•esent1mento q_ue serviri:'lo de exordio ás 
ligeiras ponderações Cj_ue devo fazer ao prqje· 
cto que ora em 3" discus~ão se debate. 

Certamente surpretlendm·ú. a V. Ex. que 
eu. longe de vir depor nas mãos de V. Ex. 
e da mesa uma reclama.ç-;io, >enha ante"- fe
licitar-me c 1hlicitar a V. :Ex. pela preteri~'iío 
que soffi.·i nessa mesma discussão, porq_uanto. 
tendo-me intcripto em primeiro lagar pal'<l. · 
!ll.Zer- alguma.;; consideraç5e5 que NputaYa. 
necessariM com relação ao assumpto, ouvi 
com sUl'presa ter sido dada a palavra ao l.lon
rado deputado pelo Districto Federal. 

Essa S\ll'presa, Sr. presidente, com cert~ 
não foi menor do que aquella. que necessarla
mente esperirnentou a maio!'ia desta casa ao 
ouvir a pala v~ ~oquante da honrado. r!pre· 
senta.nte do Dlstr'JCto Federal em oppos1çao ao 
projecto que se discute. 
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_E, de:(IOis de te~ ouvido~- Ex:, l":Ptt+,n.t'·Ule- : t):> protestos I·epublicãn~ , r~ hontem e os act(l:< 
lua. obr1~0 -'" o'?-ardar $~en_cto, st por ven-1 do ~roYerno l·ep::lJii carw tle hQjc. 
turo S. ~x. n~o t1v~se cm:pdo suas ponde- Vemo~ a.~ .Ie~pe~.a:-: ac.~re.>ci!.la:;; \'~mo:=< cre· 
rosas ob.>eryu.çoe.~ a p:u-te pt•uneüoa llo pt't~ie-; tlit.o5 supp!~tn(• nt:n·l'.-s pediclo> ; Ycn1o,; a n
eto_ C?m rclo.~o ~o a.ugmento tle a~tc~t·ido.tles: gmento •.!e rcr-1.~~.~ L'Oll~T<IIJtemeate .<nlio:-íwJas; 
poh~:1a.es üo d1~tl.'ldO que S. Ex. thgnamente : 1·emo~. e não (•Cf':'O tle t·ec!amat· em r-e
l'epresent:t. denmndo de combn.~croutro~ llOU·' c:tW:!1~in1entos qtte tenlHl snjt,it<ulo :'t c()nsü!e
tos que, ffiC :Pm-ece, COlltl'ü.i'lalll C0111plet tt· ! ([t,l'tl\;ii.O ([;\ ci.l..5a:. l{lll' n Jwnrn.dú miní;;tr•O ua. 
mente o. norma que pl'Oétlramo;; adoptal' p:tr:t ; far.ew.b on<!m os coi't·t·s pitl,litQ~ üi>tr•~hindo 
t~d?S os nossos a.ctos, ~a.utan~o~os pelos pl'i!l· •.le i'll<t l'CJI<tt·ti<;'io empre;;a.lo~ p:n·il. :Pltlir ao 
Cl~lOS ~e.uma. verdadetm poltttca.republt<:anu, J Tlte~om·o, o que quct• ,Jiz~.: t • 11m' ~ - Ex. <: h:• nm 
e fedetatrv:1.. • , ·. . . 1 (!IJI_pt•egado.' .c>tL'anht•~ p:t.l'i1. ger n·1·m c~ nc-

S. Ex., o lllu:;tte deputA~.tlo pelo DLSt.rtct:m ;.!;oct<•s tl~ <J ll tr<~ re1xu·w.~w. danuo-s•! o:::tso:; r!nl 
F_eder~. tm1 no assumpto a. muiot· competeu· i qtw. c.:otl\l• o da. Ln,:pedot·ia. •l;t A li:urd<:!!:l. tiC' 
c1a, v1sto como, ;to pmcL'l.llltll'-~ ;~ R.qmbtic:~. ! ~:ttltO$. o Tltcson r·o e on<' •·:~du <.vrn rrm t-ltc;•.t·g·) 
depois de relevantes s.ervir,-;O;: :prcsti\.do;;. <'·l:.:u- ~ ut• \0 l'Ollh\-< d t:- t·(·ís ;mutmt!s. ct•ntr:t ;l. ici 
mas lwras pel~ hom·J.do clepuiado lX•l' P(:r-1 e:;t;~hd~X· i• la J).•J,J C•Hl;!l'l"'-;o c as pt·•> ra• ·-~>:l s 
nambuco. que JI!UStl'a a.s banro.la.s •h~ nppo- do ;:-•wc.·no 
siç:ão com o >'I!U vetho ~e!Up1·c in!la.m<t•lo. inspi-j (IJ•a. :-r. J:'l'">'i•lcnt.·. \' . Ex. '" ''llPI'~'lww.l~ 
~tdo no .~ntimcnto 1lo m;tis lour;t n ·t p:tl._t·i_, ... l qui!. si:·~ úii lti"u· .. ~ " " ~,;(a.t .. "'~'' .. ~ pt·i u~<.·i
tismo; S. Ex. occupou a chefia. th• p<>l~t·J:\. 1'\l.< ·~ \' n· :tpa;.::11· e0 111 a ,.,_111.'11.1" ,I:L ~~'" 11i· 
au~cultou o a.rqu~jar de$t:! corrx • IJUMÍ l'i\lla·l • li ll', ~n·n•;:t. • ·••m a c><JM •llj a ol:t. ><ll:l l~ •li t.i,~ •:!<~ tn 
ver, do polid amento da, Capit:1l Ferll't·al. dn I'~"'" h·mm:• •h: ''''"ll"tni:t. \·. Ex. ·~"ll 'l ll'•.· ll r•wl r: 
~odo que, com o;; ~tl~~l<~t~lerlt .. s t.l:L c:qwt·icn-

1 
rtu•·. ;< j u;io f< ,t· u l'o u;.!t'~;~ · · \a,-~.,rw l. •tn~m 

c1a, S. Ex:. tem o:rnnt•.!é> que •le\·,,m st•t· ac;l· r•:nba. •· tn ti<.•IIW ti" :11'1. •. '· ' o!: t Con>t.n.lll•;;•.•·•. 
t.adas e acceit:1>'. I rela.r pl'l" ;:mtt·•l:o •l:t t'ot,,-r.iut i•:il•l •' •!:•" l ~ i s. 

S. Ex. , met!ic,, que !OJ ;tssisl.crttc rll) dt~cme, 1plt:llt p••l<.·J·a ... :,h·aJ't• Pr,.»i•l•·nll' tl:t t: •·ptthli•:a. 
que acceii.:.wu. tlurnme dias de •luvidu~ p:1.t·:t" l rltr II:HI I'ra;tí•, 'lil l~ ,, allu•;l•::l •• 1:1 ''" l'<•:.::• ·1n em 
pa.iz., logo ~lepois da. in8t-d.J.[w;.i.o Ü(l t•,•;ÚtnUII '1111.\ S. Ex .... . \·;11• dia :t ob . Pl'l 't 'ip i l.att•.l" ! 
republicano, nos veiu dizet·, Yeiu. •lit.l'_l' .ao E' c~~" :t 1· : r~Ji,. l'lJL' '111·· 1[ <> 11 J!~< l':d!l' l.t~ , ,. . liJ!'
Congres>O que o prqjt•cto 1)111:\ so :>U.Ieiw. tL SIIIL tur1;r. po1· lct· :'i• lu !l'''-i.L't'llk• u:• ttt~Pt' I P•::oo 
oonsidera.~~"io como q11e úe.~t,):t t!n.:;. nol'ill:l>' p:wa. :L rli;,:,·u . .:,::' .. ) ,.Jt.,,,,. [li''.\Í '·c·t... pl'i rt<.:ipal
quc havia.~lOS e~t'1.?ctecitlo tle 1:.-cúnomi:!. ~t:Y•.'!':~. lw:ltT.c• p<H'<I 11<.· l'ul at~.-~·ct··~itl". l"'l".iiu:.~:·· depu· 
de economm. qu:tst a.bsolnr.1-, ljlll.\. ttao ~:tc.:J't · l.wk•. J't•pl-escntattl<' tio lll>'l.t't<''~' J· ~rl··t ,~.1. que 
ftca.ndo negocias c serv-1\:os publh.:o;;, venham, ..-,~Í\1 j)l:dil· .<lo C.:m;rt·t·~N qm· ~nl't.:_'""'' l;n·~ü no 
entretanto, gam.ntir ao povo rtue no::: ouve, pn\i cc~o. l'tsrJ' cum" o lJI.'""u:ü a!lt per.lido m·tL 
ao povo que nos 1~, ao po'''' qttH estuda. " exct-!:'St nuncntt' nurrtet'a>o. 
a.nalyst\ os nossos <tetos. que o no;;.-; • ., mt\iOl' D: ·ixantl.o, po. mnw. •.le p;tr k !".'i.(! p~•rti.o tlo 
empenho, que o ma.ior cuirl:tdo ilo Con~t-..o;.~o p t'tl,jed, o. Yi;;r.u cornu eHt' 1o[ pel'lei_t:unentc 
Naciooo.l e e . .-x:ecut:tr o progl~.tmll'la dt:5&~ 1~111- (,li:S<;uti tiO, Yis to ('\> lll(J il :>él\ rt.~pl'iLO .i<L tig'UI"tl. 
dei~, etn nome d:t q tla.l subiu o S I·. Flnri:~nú ucn;.t llmend.~. apr<'l'l:nt.·1.da p:oto li\ eu hom':l.<lo 
Peixoto, a. bu.ndeim. d<\ te-,.-a.tid:\tle. •h\ CCI?· ,;(ll\e;:.;t, ~leputado l)()l' :\(ínas G~;:rMs. e :rú_que 
nomta e da honestidade. onmJ.:S ::ct·<1o aprcscnt.·ulas pelo m eu dtn'llO 

E' neces;;a,r io que o Cong-t'e~ ~:w:.ona.l 1 amigo o St·. E.<piz•ittl Santo, rnpee-sent:.lme 
tro.ba.lhe e tra.l:a.Ihe muit.Q p.'l.l'll. conseguu· <.\ 

1 llOl' P~:rn;un1m<:o. não entmt·m l l<l. ·~nu.Lysc 
rea.lisaçi'io des~e pr-ograrnma, pOL·quant~. SI , [~t;,~ coiwt·tc enorme de Cll1!il"egad~ ~queo 
oonfial'rno~ no gover no, set•emos r.r-.tlt ~dos , prQjecto cre;.l.}:Jat•;t collo.::\r na 1~p•wtl~'llo tle 
porque diuturnaroente ·se v~ o de~\!llmo, poik i\Ã., p ;Lt'tt ~on~klernr tlo17~ ou tros. pontos 
diurturna.mente se ouvem as recl:una(:ue:- IJUt' que me p:J.t 'é<:ém: um <lelles nr tl_e.;:trmr com
surgem, e o. analyse aos actos dos gO\'el'no c pletnmétlte as nol'mns est;J.bele,.:Idtt::; em rela.· 
o esttlllo creterio~ do agh· 11olitico c ecm\o- ~:Lo ú l~der<\';à.o l'€tlUblic<tnn., _e outr·o 11onto, 
mico que .elle se tra.<;ou s5.o n~ realüh\lle con· :S1· . p1·esidente, f[ H<: vem _ r~1strJ.t· um a~· 
tra.rios a esse lemma. imcripto J?OI' SS . Ex:>. sutJo, 11miL ttouct'in:1 1·adica.lm_eme contl_'arta. 
na bandeira de 23 U.e novembro. a t udo qutmto ~e aciln. estab~lecid o na codllica.-
. Ora. é o ministro do irii:.ePior, ora é o minis- ção penttl do mundo civilis:J.do. 

tro t:!afaz~n_da, ora. e o -?:iniiitro da. Jllerl~J., 0 a.t•c.1 1 do projecto,Sr.presidente, lettraB, 
ora. e o nums tro du. ma.nnlw. que ~ 10lam a reoa 0 •e"'ninte: 
lei que crea.m necessida.des e pedem au~men· · . •. ": . .. . t d· , d a. 
to 'de despezas constantemente vemos o « Drstrtbuzt;-<W do proJec o ,,~ lespezas 
D' · Otfi ·at ' renhe de nomeaçXíes de !mar· f<\.let' com o serviço de concurso .d~ poder n~u
da10:::ional~u~ nada. e:\.-primem, que nada si- nicipal p3.g,1\S pelo conselho mu:uctp;.ü, por se~ 
'"'itlcam sinão a contradicç-ão a.bsolut:l. entre me$tre, l\ com~.a.r, etc· · · » 
., ~ '76 

Ca.ma.n V. IH 
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O SR. }iORAE~ BAAAOS-L<:So já é discussão I trazer onus e trabalho, estão aind:1 lleZ'\ntlu 
.-do orç.amento v1gente. \ sobre a ynii'io. E: assim_ que o serviço poll~ial, 

O SR. Fm-sECA HER~IES-Honra-me 0 il- que devm . se! li!J.rneçh<~tamente entregn~ a 
lustre d~putndo por S. Paulo com uma.pttrte quem d~ d~retto, 1sto e. a Intendencia Munici· 
explicativo. pul, es1:a amda onerando o orç;amen1o fedel~ll. 

Diz S .. Ex. que e já dispQsição do orça- o Sn.. :MORAES BARROS dá um aparte. 
mento vtgente. Acceito a. 1enevola ex:plica- O SR. Fo:->SECA HeR~I:Es-Respondo aoa].Jal'te 
~o de S. Ex. para pro"ar a procedencia da do nobre deputado. o meu illustre e:olle•a 
minlla. argumentação. por. Aln.goas, que tem mostl'ado sempreco 

E' s~bido, Sr. ])residente, que no regimen 1n.t1or zelo e .o maior cri te rio na analyse di! 
re~ubbcano. fed~r-ativo a ~nspiração que pr·i- todos os l)l'o.)ectos qtte tendem mais ou meno;: 
metro deve mfiUlr em deüberação eill::az do <t ba!am;a.r· o orçamento ou a.ugmentan.Jo a 
· Pod~r Legislat~ ' ? ~e v e ser, :por certo, a. auto- recett..\ ou diminuindo as despe-ttts, respon
nomm do mume~pto, de onde decorre tl. auto- d-:nd~ ao di~curso elo nobre deputado 11elo 
llomia dos eslados e ll.1.ra a. nerfclt.a. :::obemnh DtstrK:w Fcd<:l~ü . dechwou que lsu.Yia. dc>eo· 
da. União cxex:cit:Lndo-se êrn um;1. csphe~ l:oet·to llnl :::c:;retlo, ue mO<lo que n. tle~}lt:7;l 
romplct..1.mente uHlcpendentc rla. sobera.ni:~o dos t<Xa{!~l·t~lola. crca\I:L p elo tn·•:itoclo em pcrlci· 
estados. tameu t.t• c;:ompcu~td:l pela I'e<:eil:~. que s. J-;x, 

Ora, Sr. pl'csidcnte, si procurarmC'6 pch\ Cil'i'<'Obriu. 
annlyse e e;'>tuuo. ~~~5ses scrvir,'OS llOliciltcs no~ ~.Ex. di;:;;c noo rj\Jt· não i! n. pt·ime!t~tnr. 
d!versos P:\tzcs c1vtlts:ulO>: que se r êgc1n peht que !lnl segredo de s· Ex. vem ~ ttlnll' a ~i· 
ft•rmnrcpuhlica.n:t.. pela lüt·m:t democratica. (ri' tua~ao. 
Jll'incipios ald consa.zrodos.cncontraremos um:~ 0 SR . OmcJcA-Xíto disse que er:\ segre1lo: 
doutrilm salutar, ~e que o servi~·o policial t·. tli~~e q11t: et·a um principio conltecido em ti· 
JXlr fox:ç-a do proprw systema, d<t com1Jetencitt naw;as. 
exclusmt da municipalidnde . E' nssim qtw :t 
l3el~i~: cujo t~-po d'~ gowrno ú uquelle que 
ID(l.lS ir1sautemcnte registra n autonolllill lndl
"!~ual, que mais pm:n.mente synthetis:t ~ opi
lllao popular. a Bel;pca tem o bur~omestre, 
·que de\'c corL·espontler ao lll'esiclente tla in
tmdenci:t municipal, superintender em todlt 

. a sua la.titmte o:> ser\·i(1>S a. que se refere 
o proje<:to. E' elle o \mh:o competente par~\ 
dil·lgir o serYiço de modo a m<tnte1• a ordem 
na. circumspec<:•1o mnnicillal. 

Do mesmo mc~:lo a Sui:;..<:.l. 

0 SR. FOXSECA HER)!ES- 0 noke deputud~ 
IJ;:~, de desculpar-me, mas creio que !1, caixinha 
dos tres Sf•~ttedos destn. Yez trahiu S. Ex. Não 
ioi (Wtw· iiem o 2'"-rel· que surgh·am; 1oio 
•tlJOl'l'c:t'<:i" a Republic:J.; porque, si S. Ex. 
nmnsse ou quize:>~e que a 1eder-açiLo tosse tlffi<l 
ve1•dade. que na. instituit;:<"io republicana. :t 
autonomia. da celluln tosse mna verdade. isto 
e. a autonomia municipal. S. Ex. nüo 'iria, 
sem inqu erir elo município quaes as torças 
de que dispõe no seu orçamenl~ de receita 
pa.ro corr~poncler ós ctespe1.as que o pl'Ojcd o 
lhe impõe. <lestribuir-lhe uma. quota. âe dou5 
m i! e til n tos contos . 

Nos Estados-Cnidos do ?\orte, a policia. ~ 
feiia. peht milícia civiea. a. <:<U'g"O chtquelleque 
m:eJ•ce a posiç-lo offiC'ial corces}JOndente ao 
lJresidente da it1tendencia municipal. Yertlade S. Ex., sem indagar qunl a receita do mu
e. Sr. presidente, que llOl' ora não t2mcs na nicipio, ··em. entreta.nto, impor que. em um<> 
direcção municipal os repre~entantes da von- de>pezo. de 4 300 e tanto:; contos coucorn\ o 
tade populn.r, porqmmto a intendcncin ainda. tnunicipio com a m~tade, isto é, com 2 mil e 
represema uma cllancellaria do :\Ihústerio do tantos conto:.. 
Jnt~~ior, um prolong-amC'nto d<1S aitrihuiç;ões I Sr. presidente, de dua. s uma: ou o ser>i(:O 
pohtlCUS e administrtt tins do go>crno !~der ai. e U<l. [ nião OU e UO mmlic:ipio. 

Dentro em pouco. j_)orém, teremos em Si e da 'Cniüo, 11erg-un to a Y. Ex.: que 
e:.:eeução o :projecto que jli.está sendo redi..,.iJ.o •em faze1' o municipio com seu;; recursos ll_<\ril 
de accordo com as emendas do Seno.dó', e preencl1er serviços da-'Cnião, qua.ndo sern~os 
então será occasião de entregar no mmliciJ?iO que l11e eram peculiares estão cou veniente
todos os serviços que lhe competem, como ja o mente (\ii;tl'tlmidos pelos Est:tdos, de !llo?-~ que 
foram alguns, a despeito de ser a lntenctencia as foates de receit.1. e despe;rA"' estão JUdtcto>a
Municipal um poder dü·ecuunente clependente mente determinadas e circumscl·ipt:;ts a tmm 

... e· subordinado ao governo'federal. espltera muiio m:1is restricta, m~uto men~~ 
. O serviço da viaç-J.o urbana, o servic:o tele- dispendiosa. Si, porém, o serviço e do mum: 

_phonico, a illuminaç_iio .. o tl.bastecimento de cipió,a. nüs,Poder Legislativo Fede!'?Lc~m]letc 
~.ua.s, todos já -pas.._;:ara.m para a. municipali· appron.r- o projecto de sua organ1~r,~. eu· 

: dade ; entretanto, ser viços são esfP.s qt:e treg;tndo-l11e todos os serviços que mo de sU<\ 
trazem rendimento e:rlraordinario pa.r-a. o exclusiva. competencia. Nesse mso.. 3: Iuten

.oofre· mlinicipa.l ; ao passo que os que devem dencia. Mt.micipal pt'Ocura.rá nos ltm1tes de 
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_O~.: Fo:-;s~A HERllES-0 at•t . 30 da Con-~ Pai?- a. que estamos ligados pelas relaç\ie! a; 
stttUlça.o diZ (le ~ : . mais constantes, o mrtire desse bom povo : 

<~Cornpete pr1v:<tmtm~nt~ ao C<;mgresso: . triot~, o typo do presidente das nossas in~
le_gisl!i-1' sollre a orgam:>a~.ao munlClpal_ ~o i detl~Ia.s- n.ffirmo q1.1e o serviç.o policial, pel~ 
DistrJ<:to Feder_al, ue •1t COii~~ sob;·e_a P·-!tc:a, regu!l~ll por nós estabelecido, e de car:u:ter 
o ensrno ~uper1~r e os dema1s serviço~. etc.» mnn~cl}lal, e como tal deve s er entre"'uear. 

Or-a, Sr . pres1dente, esta comperenCJa. dnda mumcipio. e · 

ao Congres...<o Nacional foi sa.luta.tis:;ima, por- o SR Fr . . . • 
que veiu tirar ao PO<ler ExecutíYo ess:t f0rç-a . . · . :.EliR."': cc::Aoo - ~ .~e o \"Cl\la-
incontrasú.wel de que at.C ho_je tem u~u,do no. deno e~p!rltotla nos,a Cünst•ttn(;ao. 
administra.ç~'io municipal, ele modo a :thzer O Sr. Fo~m:cA B'EIUIES - Sr. presitl:>me. 
desre 1·a.mu do serviç.o pnblico um p rolonga- ~lo que me p;.trece, pel:\ i•lea que tit~-o 'la 
m.ento da.s sua~ attribuiç.·i3~, um instt·tunemo !orr_n<\ de governo qtte t~o-s. rege. pr_op.ll~i 
de suns vontades, principalmente no que con- m~us_ ade<Lllt·l rJUe este lH'QJCcto torne •t ('llfll
cerne ás eleiç,.·~ que se razgm dentro da. dt•- 111155<\0 • de c-onstitui~,iio. le:;ishl~o c just~õl 
cumscripÇl10 do Di:;:tricto Federol. p:Wtl. dJzet· so!Jre a su:1. oonstitucionatitl·~d< 

Tir:u.l<t esta, a.ttt•ibuiçâo do Poder Execu- ou inconstituciomtlítlade. 
ti>o. pela nossa con$tituiç-i'lo e conter ida O SP.. OITICtCA-Devo declarar :t v. Ex. 
a nus outr~ . do Cougl'I_!SW Nac:onal._ o. qne que o pl'o,jecto toi elahm':l.llo pelas du~ t1\ln · 
te.-e -em YJ='t;l. o Iegt:~lrutor constttumte, miswes re.uni\ln.::;. 
foi que o CongTes;o Nncionat. t•corgani- í . , . 
sando o serYiço municipal. Yiesse, ohecteéencto 9 SR .. Fo:',;Ec.\~·~El~:~:E~-E qne ne~sarJa-
âs ~nspira('.i:es q~1e. actuaram no cerci>t•o do Jllente . .,~~ comm~'·•o -~·c O!~l!t:nto 'ctK~ll3 
]€gls!ador· consc:tumte pam estabelecer entre commt.:xto de le.,tslaç.to c JU~tiç,\. 
nós o regimen fedem. ti voe autonomico, para O Sa. ARTlll."l~ .Rros-Ko seio ela commi;iiio 
sobre taes bases e tae~ principíos estnbel~cer a nã.o se lenYam()u :). qul'~tiio de con'>titucionali
organi:;a.,~i:o do município e a o;·!}rmisa çt1o sim- dade. 
plesmente do Di.~t;;cto Federal, não lhe facul- o SR. FoxsEC.-\. HER~IES-0 n.parte do hon
tando, entL·etanto, que ti.re do nmnicipio as rado deputado. pela Bahia. Yem apoiM· o l-r
suas fontes de rencla pa1'<1- entregar it União, querimento que pr·etendo fazer _ Um:.~. vez que 
nem as tire da União pam enireg-al-ai< à <l.dmi- não se lemmou no seio dll. com.ro.i.-;são <t que
nistr-J.Çào m\micip<tl. stão da constitucionalída<ie elo _projecto. p.a·e· 

A Const~tuiç,ão (l_iz_ que a nõ;:; _c<che organi- ce-me que !"eri.t mu ito comeniente fic;u· e.-1e 
23;r o_ serHç~ mumc1~l, mas nu.o d1z ql:le a ponto elncidaúo indo por um estudo especi~L 
~os ~l1e_ r~tlrar aq_~1~? 9~~· pelo reg1men Entt-eta.nto, como nãü tenho <1. pretençiio. 
mau.,_ur~\d • CO!n.pe.w, ~1: 'C~nuo. . que reputo e5tuli<t, de !àze1' ringu.r a miul•t 

Or-.1, d'. pr~std~nte, .1<\ disse. sem apro_íun- opiui'i.o indi•idual unn vez que contra ellR 
dar-me em Clta.çces. ::-em prvcurar E::;crJpto- \ , 1 ~- · ' -·1. d ,\f ~~ Ws 10 res e legislaç-ões estt-;mgeiras, que tres na- :;e e' .mtam autot'LL <' es .... to compev~-n ~ con 
çfjes ha., uma delL'ts citei, porqua tem ser- a. do nobre deputa,clo... . 
vido como qu e de norma. a. todas as me- O S1:1.. O~rcrc.~-.A co~peteucia. do_~ngr~o 
didas e <tdos do Cono-resso Na<·iona.L e ain- ne::."t<"\ que:,"T.ao íot resolnd" por occas1ao de ut>· 
da ha pouc-o, por· occashlo da discussão do es- cutir-se ü projecto de OL"gMli>t\çü.o municiJ.ltll. 
t.a.do de sitio e tia amnistia, seniu .:omo que l o SR. Fo:'\~ECA HER~Jl:;;:._ ... tenho p:tr<\ 
de~mndt? armre.a. mancenillla.. ialrez_. par-a. mim que não sflo de tl.)(l0 perdidas as minlm~ 
abr1;.-nr a sua. sombra as feras qui> '\'lll.lla.m modestas: ob~erva~ões .. . 
:procurar nos desterrados políticos. nas \"icti-1 .1 mas di1 sua. 11repoteucia., 0 pasto à sua sanha i O Srt. OITlCICA.-De moc o nenhum. 
voraz. . · O Sa . Fo::-.SEC,\. HErolES.,.-, •• porque .J?C!o 

Fui procumr na. America. do Norte a admi- menos .tenho a ~ati.slâ.ç;.1o de consciencia ae 
Distração municipal. tendo a sen <:argo o ser-\ me julgar coherente, l?.;:;íslaudo l.J.oje de ac-

. -viç;o policial, e fui ver a Belgica, a. Suissa que cardo com o qne outr·ora reclamava como 
e o typo por excellenê:ia da fôrma. ver.:Ltdeira- ! pr-opagll.nuista. Embora ce~to <le_ que e.<te 
mente democrati<.;a; porque alli yemos em toda ) projec:to ~erá em breve le1 d_? palZ, :~u re
asua extensão, em todo o brilhantismo de sua lfutar mais um pomo, que n~o clas~lfico (\e 
:pureza., a ;oniade popular imp~ran;.!o nos a.ct.os absurdo, porque de cerebroo tão bem form:~
da. administração publica., fui procurar na • dos como os dos hom'?"-os membros dacom
Bel.gica o exemplo 1~isa.ute do_ que deria.m_os l mis..~o não deveO)- sahn· absu:·do3 . . . 
adopw com rei~ 3.0 prOJecto que se d1s- Nao pode:fll. aab.u· a~W'dos, ma.s em wdo _0 
cute. . caso princ1p1o contrariO a tudo quanto ~ 

Portanto, Sr _ presidente, sem adduzir mais ! e:.'iabelecido no mundo civ-ilisado sobre codl
argumentos, sem mesmo trazer da Fr-anç:a., fi caç-ao :penaJ. 
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o a.rt . 18 do :proj~chl diz (I c) : 

« .~ rt. 18. Cabe il. acçã.o da .i u~tiç--.1 pu lJlica. o 
11roced. imento Dar3. a puuh;ão tlo erime de 
furto. sem embargo lia excepç~ao do n. l <to 
§ 2' do art. 407 do Codigo Penal, qu:md.o \il"O· 
YOi.'\do o procedimento o!ficin.l por qnci:\:a 
escript.a. ou vet'lJal, l'eduzid:\ a i.enno,íht pa1·1;e 

· nífend ida .. 
SI'. presidente, ~i Jwt·coner·mos Oi' cwlii!O> 

peun.e~ de todos os llD izes (·nlw, :·ue<mtl'~lÍ'I!
mos em todos elle.~ t:'.<;<:l di~JlO~í·:iío g-eneJ·íca .. 
r1ue (j qua,;i um bJ•oen·do •lc .iuJ·i~pJ·utlt·nl'ia. 
cJ·inlinal: o cr~e de l'lu·r.o é ('l'ÍIIle l~ll't.il'ul:11·: 
nelle, pot•t:J.nür.' não tom iu~et·encí:• :t :lti,<tll 
public-'1., o. a.cç;.i.o otnci:ll. s\\Yo o (;l •l\ •lll t.t.•t· 
~ido o indi,·iduo apa.nltado na lla)!mn<:ia rlú 
delid.o 

O!'n,. 5i ;1 nossa. 1.lí~õpo~i~~io geral t~ perleit<lf
meak r:Jar~1. vt;m r·esti•in~·ir· a acr-.'to das a.u
ÍOl'itiades: p:tm qu~ amplí<Ll-<t:> ? 'Nú~. Con
;!l·esso ?\at'ivn;d, uãu ur.wzw,~,; t'St:tr JJQje a 
legislar· iml;u ido;< des~e llruridu de t ·~li.•t·t~a$, 
l6!1'<t<k>S por· e>."e rl~;·~t."jo •lt mltSot·tu· ti.O mundo 
t1 m t:X<:t·~~~~ ex:u;torüia:n•i'l rl" ti'ttb:t!IJO, de 
N•lilp8r.erll'i:t. tle .<a1:J€J·: JIÜfJ den•mos e~tttr 
lLO.Íl! a ln~.:1· JJ!lla Lei i:tJJJLmr·i:~.nwmc ;i. fJlle 
]ll•tléelll tizr•Jlll•;;. cl<:ct'<:t.:.u· ltui•• :• l''~·l'•t'l\lll <le 
llln<\ [ej flll<~ IL Jot·;l,i.ir;.L lt~ll. !TII.J::'t!'<tll S''l' Íll · 
<,'XI'fJliÍI'I:I. 

Put·Liouto. tl'<'i" 'fllr.'" art. I-" n:io r~··l~ >e J' 
:LCc\!Ílot !Jl!l:o C:omat~r. 1:.111 pl ·iJIIeÍJ'<'l log-:ot· l"'l'· 
qu•· ;. (' Jll<l'" 1·: •• a. )JI'ill\~ipi<.l c\(• k: jil. ·~·l<lbr.'le
.;j,J,J: c·m :<\'.:.mlld(• lt.•:;,,J·. p nt·rpH; 111c, 1~n·ece 
qu \'a\! alorit· ·•:~~tu~ hori:"OII ::;.; . e:;tl•wl:L 
1': ~ 1\:Cil. tl'lT<'I l0 lat~O :t fJllt\llt(.,: indiri• IUO:< 

o SR. OlTICICA- &.:s;t tli.spo~i·;:i.ot Joi ;1. beln r•':'~\IÍ<l ll i'l'< <lé l:tl 0\l <tUii l jõ •nu na. <'nt,(•JI<I :Ltn 
Jos ~;Ltuno:;. -::d<!r · :.~ · ,, .. "'m inllt\.,\J,·iõ\. ~r.\\;;. pd·,-c:gu\1' <.•,; 

O SR.. Fo:oiSEC.\ HEtO!E.~-~r·. Jll'(•,.irlt·llT~:. mh·;~~,·,. ;; ,. a::> p··.s>'0<1o: IJilc 11~• •1 p·JS~:un '"Jfll 
comquanro me JXtre<;a que 1; lihe t·a!is~i llla. d le . ..: ,,.,,np• ·tir. Pam e._~>t'<i •1ue .:utlllii<\U:tlll o 
c-s.;;;1 diS}JOSi~J.o dn cüdigo p~maL . . eri 111c oll· Jhr\0. !J:1 '" t rilou n:ie>.« c·orrec"iun:oes. 

0 SR. MORAES BARROS-A boa l'C!!I'a é a lia :l l:<L..:;a •k• Aiett:ll ;i'io. )l:l tl.:ôl"-"ta o,,)c~ l• •l ici:u::~. 
· \l~." .\:<\'h> tlt: :•l••n:\\i:i•l:t•h: .... n •. k :•ti~ llnttos ~c,•rto do poder publico e111 toch'$ •)S c1·im(•>. · 

' ,:ii" :\l(.j:•Lin~ p •t' o;·t.!~::m olo ::lin!swl'io du lutt--
0 SR. FO:-isEC.\ I-lEt~~lC:S - .•• evmqu:ttll•• l'Í•.tl'. 

me I»reça 1iberali~~ima a •lbpü::<iç<i.o desse E.~.;;;1 di;po~i<;i't(• ,]0 arr.. ~~ •l<·\'(·. ])l•i~. ser 
codigo, todaYia, peia praüca Llo 1i'•l'ol. pelo li- t:litniwut:1. P"l' pr·opri:t colJereu<:ia. do~ si:!tl:.l.
rccilüo do set"riço n:l. tdhuna .\1Hliciu.1'Í:\, "-lhe- lil.l·i•·~ do p: ·•*••:ICJ: poJ·qll<tJJto. si lio.jc 0~ cr·i
mos que commenl.<tdores do tw~w cotligo an- llle> de rur·to ::;;!(1 !'requente.~ . ,::õo eon,;ta.lttes. 
LigO' e em geral os cicla.diio~que ~onstituem u::: é e;:c'<\p~\lll ,; ptl.tli~:ã•J p~la. ít<UJUel.;L d:1> n.mo
<Xln:;elhos de senteu~~t de jury &i.o inclinado.;: J'idaJ:·::: JlOlíeiae;:. que• 11iio r! i:::pn(~HJ 1!(, a.:;en
iÍ.COildemnaç;.'to <los iadhiduo~ queco!lllllll tt~m te:; ~ul;:\IWI'no;;; em nu111~ 1\> ~afiid•~ntc jK\I""'

e;.~ crimes. .:;umpt•it· a> :;uas rJ~r.t:J·J.IIÜJ:u::~s ,, 1.:om~guit· 0 
St•. pre:;idente, o JJOs:>o codi;!'O :.mtigo cl il.i:t Htmpt'im!•!J!D d;L ~c 1 ; st o pr·o.wcro. ~.:1t:m~l? 

que se c:onsidel~l.Va.m p:·e:;os em ll:t;,"l.'<lllic d;,;- de temo1·er c::::-e 111conYeOJt•ntc. apr-ewot:l. .1u. 
llcto os individuo> que emm a.patthttd<J.> com- um an mento extr<\Mtlinar-io d~ Jle3..oml; com 
mettendo crimes ou que :l}Xos commettel-os 0 au;;tncnK• i)<~. IJl'i~'i!.da policial . que ..-o
el'<u~ presos quando per.orguit.los pe\0 chtJtlO!· t;.ttní,;;, 1tauJo ltlllltrocenli,;; e tauto.< comas 
publlco · . . . ;\ 111•\iS uc• que \"Nàmo3 no v1\anlento pas-

Ora., Sr. p~tdeu!e.z nos dl'l"e_rsoi c~~unen~ . AA•lo. p;m''c(··me que com <:""-><~:< mt~lid~ ~e 
tadores dessa dlSflOSlÇao uo nosso co~1.,0 •:n pr<!\'idenci:o podemos :r.tmnur qut! a policta 
tigo , encontramos u.ma mterp!'e.Ú\\<10. muuo ,(o lJi-.;tr'l.:t<J Fecteml ;;~r·:< de: r.:d ii'orrn.a.. 
lata. ào ~agraute delicto, qual seJtt o Juc~ -~le que 0 ~atuno u:lo t<:nl1:: tempo uc pmtica.r o 
ser_ ~n~ldera(lo pre$o em flo.,ooante del!~;to rur r.o. :rem que a auwr·1ciade o tenha apan)Ja: 
o ll).drnduo . enCQntndo. 110 loc-.11 em que do em !htg1-a.me clelicto; logo, deBn~~!_Lrla e 
p1>at1cou o crtrue ou proxtnl? deUe. en~: epoca a acriio official, medi:tnte a req msrç<~o da 
proxima, não remota. com oll.)ccto3 do_c~·Jme ~.U ~·;wt~ dr~.t\tlid<\, dl\.pltrW qu: ti''~rj~ls~itic::J. 
mstr1.1mento delle. De modo que, :,z. pre;>t- sido vidirna dt\ audn.daou daçao do tndrntluo. 
dente, a liberdade do nosso codtgo fie<~ preJU· • : , . , 
\licada á vista do commentario que te1n sem- O :Sl'. · ÜITlClCA t\;t. um. ~par te· . 
pre servido de,jnrisprudenci~t ptLra oj~Ig:tdor. o SR. F~X5EcA_ HER..'\IES. -A :mtor1da.de 

No nosso codígo actua.lmenre em \1g?r e~· <leve pre,·emr e n;~.o. remedia~·- .. 
·centramos no a.rt. 407" a. seguinte dispost· Sr. presidente, >e.io que na C'asL .Ja ba n~-
~:ão (lJ): mero .JXI.ril. a vota.{;J.o, e como tenho a. ~tis-

<~:H3.verâ.lo~rar aaeção penal: · Ji\~'io de ter· cumprido um dever de consc1en-
S 1• Por queixa da parte offendicb ou de ci~ . aiud<! mesmo .cl~~nant!o no_ d~rto! por-

quem ti-v :r quíili.da.de na.'J'3. repre.~e.ntnl-a. e..'>.- que :~os tllll1has opm1~s na.o tel"<LO .,ua.r1da no , 
ce : e r C(l~ç~o geuer~ dO:> honrados membros dil. r os crimes de furto e damuo, não tendo mruona., ou por:)ystema, OU por que SS. Ebxs, 
h .'d · - ..,~ nte 'J'Ul!rue!ll. que tudo quanto brot& de seu rere ro a. n o prooo !Uiogra. .» o . 



590 Sessão em 28 de Julho de 1892 

não é susceptível de erro (apoiados; nao apoia
dos), sinto-me tranquillo comm1go proprio. 
esperando que os meus honrados collegas da 
minoria me acompanhem na votação contra
ria ao projecto, pelo principio geral de que o 
que pedem os seus signatarios, é contra as 
disposições mais claras do nosso estatuto po
politico. (Muito bem; muit1 bem.) 

(O S.r . Bemardino Campos occu1Jaa cadeira 
da pl"eside , cia . ) . . 

O SR. PRESIDENTE- Havendo numero, va-
mos voltar á · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Votação elo proj ecto n. 86 A, fixando a 
despeza do Ministerio ela, Justiça e . Negocios 
Interiores. 

QUESTÃO DE ORDEM 

0 SR . 1v!ORAES BARROS (pctra uma explica
ção pessoal)-Sr. presidente, tendo assignado o 
parecer sem restricção, esta circumstancia 
obriga-me a vir declarar á Camara que não 

· estou de pleno accordo com todas as conclu
sões do parecer, porquanto tive de divergir 
da maioria da commissão, em mais de um 
ponto que indicarei. 

Quanto á emenda suppriminclo os cincoenta 
contos com que o estado de Minas concorre 
para o curso de engenharia, da escola de Mi
nas de Ouro Preto, e tambem quanto á sup
pressão do Gynmasio Na.cional e cursos annexos 
sobre os quaes fui o unico a divergir, e hoje 
é minha opinião que os gymnasios devem 
ser municipalisados e os cursos annexos pro
vincialisados. com licença dos Srs. escrupu
losos de palavras antigas . 

0 SR. ALMEIDA NOGUEIRA- EU entendo que 
devem ser conservados como estão . 

0 SR. CESARIO MOTTA(pe?a onlem)-Sr. 
presidente,. v. Ex. acaba de annunciar que 
vai submetter a votos o orçamento do Minis
teria do Interior. Naturalmente o fará com as 
respectivas emendas ; entretanto o art. 127 
do regimento diz que, nestas condições, as 
emendas, artigos inadictivos não podem ser 
adimittidos a debate ou á votação sem prev:io 
parecer da respectiva commissão . 

Eu desejavasaber de V. Ex. si vai submet
ter as emendas á discussão e votação ou sim
plesmente á votação, porquanto tenho du
vidas a respeito de algumas emendas e do pa
recer ela commisão. 

0 SR. PRESIDENTE -O ·art . 127 diz (lê) : 
Art. 127. 1\mto na, 2• como na 3 1 discussão 

de qualquer projecto, as emendas ou artio·os 
additivos creamlo ou augmenta,nclo despe~a, 

ou reduzindo a receita publica, não poderão 
ser admittidos ao debate e ó, votação sem 
prévio parecer da respectiva commissão. . 

Quanto ás emendas ofi'erecidas na 2• dis
cussão ha realmente algumas que cream cles
pezas e que,portanto,estão sujeitas á disposição 
do regimento; entretanto estas emendas foram · 
sujeitas á discussão _ 

Apenas deu-se o seguinte :-que o parecer 
ela commissão foi interposto depois ele encer
rada a discussão. 

Vou submeter á casa a questão sugerida 
pelo nobre deputado. isto é si,a Camara en
tende que póde votar as emendas e o projecto 
depois do parecer da commissão ou si entende 
que, interposto o parecer, deve abrir · nova 
discussão sobre as emendas. 

O Sr. Arthur Rios (pela o1·dem) 
- Sr. presidente, o precedente estabelecido 
pela casa em relação ao assumpto, é que não 
se vote o orçamento sem que préviamente se 
ouça a commis~ão de orçamento. 

.Esta formalidade regimental foi preenchida 
e as emendas foram enviadas á commis.~ão 
que deu o parecer que está impresso . 

Este parecer é apenas para auxiliar a vota
ção ; se a Camara entende que sobre a mate
ria eleve abrir uma discussiio especial,. su
jeita parte de um projecto a maior numero 
de discussões que outra. 

Demais, a ma teria principal está encerrada. 
Si assim é, deve-se votar as emendas, porque 
este é o precedente firmado na casa e que não 
deve ser alterado. 

0 SR. PRESIDENTE - Entendo que O re
querimento ele nobre deputado por S. Paulo. 
eleve sei:' entendido no sentido de niio ser en
cerrada a discussão. 

Insisto em submetter á casa a questão, visto 
como ella, melhor do que a mesa, poderá re
solver si, apezar do parecer da commissãl) 
sobre as emencl8.S, deve continuar a discllssão, 
ou si !"H tender . que é sufficiente o parecer 
da commissão, resolverá em sentido contra
rio. 

Os senhores que entendem que a disposiçã() 
do art . 127 do regimento deve ser interpre
tada no sentido de não se considerar encer
rada a discussão das emendas para que a Ca
mara tome conhecimento do parecer da com
missão e possa continuar o debate queiram 
levantar- se. (Le·v,mtam-se apencts 18 Srs. de
putados.) 

O Sg. OITICICA (pela ordem) -- Sr. pre
sidente. a declaração feita pelo illustre presi
dente da commissão de orçamento quanto ao 
seu voto no seio da commissão, perdôe-me. 
S. Ex, que o diga, clestôa inteiramente dar> 
normas seguidas nesta casa. Os membros elas 
commissões submettem-se á decisão ela maio-



c amara dos DepLtados - lml)"esso em 18JU512015 10:52· Página 9 de 29 

Sessão em 28 de Julho de 1392 ~91 

O SR. An.rne~t Rtns- Dc accor,1,1 com 0:1 c r•\~ 
membros lh comm i~sil.o. 

O Sn.. OmctC,\- . .• de accor•lo com <ll!tt~h (\ sr~ . CF.~.\1\11 > :OI"TI.\ - 1» •' io <l•' rc,~inwn~.< • . 
colleg<ls. O St·~ ·._ :\l'.TIIrr: R r os- O l'u;d m<·!l c .. ,·, 1w n i tu 

O S cl:t!'u, ;.:.,,. qu~n· :tiOll!'~u·,_, dtdxne t· Jll>!' is-->o. r.. CA.\TÃ()- E il..~i'Ílll e fj\IC dc,·e :S·~··. lemlw •• n ~e!!lllllt!.': 
O Sn.. OrncJr,A - Qtu\nto á emen•.l:t (;na~\- _ T"ü:~.~ ,.,, ·Yt:Zl·~ ([til· Plll qualqlll• t· t l i~r ·t.t$·· 

gna.ndo 2.'50: 000::- pa.ra acq lli~i\.'àt1 •I ~ nm ="'" ll11 ur<::Ull('llf~) l\Jf apt't'c<t>. lll<l < [:~ ;t f!Utn.;l. 
predio em C)tte roncêionc o wibuna l •lo im·1•• t'meJHh~ na.;: "'lldh;<•c.~ d .. :n•t. 1~7. ,,1.,-, , 1 •• ~, 
'' commi$~ito r~ioiton ,,, emen,ht, m:l; .. 11:} 0 l·llll'll t:l:\ ~c r ctn-i:uh i•. cnntu t i~sii<• l"' l': t rl:•r p. •.. 
re.jeitou <t idC<t; entcnüeu que, har0:1rlo :11n r,,·,c;r (:_ il.nt<'~>rtn~ c"~" p:ll'l'l'l'l' s~:j;t t·ll \'üi.Cl" an 
}ll'Ojecto autot·is:\.ltdo o l.(Onwno :1. :tln·iP ..:r>r· C~lllhC'C~rnentn '!:' e:t:>:t nã" "''' p t, ,J.,ngan(lo :1 
•lito para. c:<:<~L :tcqni:>iç·:to, t'[\.lC ê m'!l'cnw. nii•.• ,hscn:::~:w J11H' h lt:1 •ll: ,.r:Hlnr(,;;, . " 1ne3:t ..te
era :ulmis>h·c1 que o •. ,r·.;:amrn: ,; ciínsi;Zn:l.-;."t' d::1·ou acli:u.[:t a. cliscus::ii, • Me; q tle e.~''' r•:tl'!iCt:r 
,-erba. p<tt~l tal acquísi<~io sómcute no cx<'rci- ~Ja. <ll>tl:~t'nt:t <l••l);U':1. ::.:1· di;enti<lo •'Olljlln<-tn-
cto de 189"3: que e aquelle de (rue sr tl~tt;l. memc <·om o Pl'O:CNI). 

Qllanto :1 :t;>;<\~tenc:i:\ do.; :tlien:1dc~. 11:;0 E' este IJl'CC:t:d'"nu: que lcmur·,:. a. \'. Ex . n 
l1ouve quem, dcantc da ext:>o~i~:ão ile llloci•·w que Yellt maí~ ou menns sana.r e~:>;tS diflic:u!
api>esent.'ld:t pel.o nobre dcputaclo pí'la J3;:.h i:1. drulcs. 
não se collvencc:sse ti~ que o gorel'no. de O SR. Pm:;rm::'\TE-.lit tini!:\ co"ita.clr• d1) iÜ· 
Jacto, teYe toda :~ t~l7~1o tm.'''" ch:un:tt' :t ,;í e.--~~~ ,·itt'e do noln-e depntad•l. " · 
:;er\'iço, CJUe. si Yohn;se pa,m :t S:~m:t. C;t..:::l.. Tr .1.tando->e de:?" discn&:-iiv. pi:ic-~ ; ~ Yoto;; 
em rez de diminuir despeza, constittlil'lu. urn 11 projecw l~.n· :tJ'tigo->. ~i a can1<1!':t ~e cont en· 
-~nde onus. ·• L<tt' e0m :1 ~UlliJ tes indicaç~1o tlüs arti~I•S a. \'O-

O SJ;t. "tR.nit:R Rros- E 11em :1. Sanl.a. C<tS;t ta?·. tlbpen:o :1. leitura. ~\gor;L si ho'u\·cr re-
esta va obz·ig<tda a acceita1-o. · chunnção m:mdarci pt•ocedct• ~~ leitur:~. ele c:J.da. 

nm UO$ :wti:ru' em St~p:tl':ldo. O SR.. Otl'JCICA- •. • l)()rque e;te set•,·iço 
era. cusie<tdo '"'lO rendimento de :l.IlOli•!ZS que São suect~ivamente posto.;; :t m tos c ap•>ro-· 

..-~ nd~ o;; se:r .. u ítiie~ numera:> do :trt. 1": ' o goYerno chamou <~.si • 
.rã. tinha.m Im>ido ~el'ias tliscord.i<t> entre :~ 1. Secret;tri:c · 

Santa. Ca.<a d<\ Misel'it-ordia. e os poderes J)\ 1- Pessi~t\l. sendo G:OOO~ po.n1. grn-
blicos pa.rn. a ad1Ui8são de di,·ersos eu termo:; titicaçüo do secremril; de 
no Asylo de Allena<los, porqul'! a Santa Casil mlnistro,comprehentlidos 't(•· 
da llfisericordia jul~\·:\-se obrlgad<~ só a. l'C- dos O$ cmpregallo:s dos tl'es 
ceber o numero re~tricto dos loucos que a. sua minisre!ios rnndit!os m) 
verba. de· receit~.t comporta--a. • ;.\ttua.l {lei n . 23. art. ll ) .. 

Pedi a pu !JlicaÇ<'io liestes documentos pa.r;1 ?.laterial da se~retarla . .• .. • .. 
instrneção da Cr.mam. ~ - -1tt::>ii;,:a F'edei'-tL •... . .. .. 

Qua.uto á organi~açi.to da fOr(':J. policial, ~ ;:; . justl~< ~ tl.v Di~trlciú Fede-
commiS!Sito tambem rejeitou u1na emenda, l't'l.l. inclusi\·e 6:600::; pa.m 
]lOrquejã. llavia.emdiscllssà.o na.casa. um pto- iudemnis<1.1,:iío das d~pe<'.!l.S 
.iecto de reorganisaçiio d:.t policia doDistricto com o JMterin,l do Triuun.tl 
Federal, em que continu3> Ya o serYiço llOlicial do Jury .. .. ..• ..... •.• • .• -

4.15:400~00· 
40:000~(J(f 

641:546$000 

519:036$00(} 
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4. Repartição da Policia da . _ .. I Po~er-se-ha vota.r englobadamente e 
5~aElifie~~f:s~~Ü~i~es'~ ~~n: 384.BdS992 ha dl~c!!ldade nissr>, quando e certo f!~~~ 
d - d ')IO·O"N""'" Cl?mn~JSSao, en:. sua. maioria, ,já se mostrou ucçao e presos........... - VWNVV diSl'll\·tt• a acc d 

B. Brigada Policial, reduzida · '• · .o;v~ . en.ar a emen a . 
de 24:8liS a consignação pe· E JlOStn a votos e appro-vada a. 1" parte llo 
di da 1)ara ílwdamcntó, e de n · ! ;, : Faculdarle ele Direito de S. Paulo. 
14:401$440 a pedida para 1 E posta a _vo~os e r-e.Jeit-'lcla. n. Z·• pnrte do 
f?rraf!em, fen•agem e em-a- I ~~r~~~:~\~fi;~n;;~~p·~:.1~nsí~açfo dt' 62:100~, 
t,tvo de 411 cavallos; e sup- E' 1

' • < :r::1~· 
prirnida a consi~ão de _posta a .•~to, e reJeH.ada a 3• parttl do 
:3:600!; pal"J. tllu!!'~el do re- n: h ~mpp~mm~lo a. cons1:;naçiío de 40:000$. 
dio que sene rle~ bospiral n~. 1 ~~~a ~~tdiC<~ÇLlesdeque tmtam _os a:r.s.399. 

_ Copae;a!mna ... . .. __ .... : .... 2 . S:?-9: Sí9$0GO j 0 e - < o rt>., ulamento de 2 ele .)a.tle1ro . 
• . Retormt\dos da. Bru:tada E' po>to a. votos e appr-ova1io o seguinte 
Policial. .... .......... ~... 30:305.(;{Ji!O n. 16 elo pro.}ecro: 

S. COrpo de BoinlJeiros.. . . . . 100, 942.<.;300 Hi · Secretaria e Bibliotheca da. 
9. Casa de Detenr,ão. . ...... 1Hi:50~00 Faculdade de Direito ele São 

JO. Casa de Correcç:ão....... 150:512:\>200 Pt\1.\lo. Supprimida a. c.-on-
11. Junt:~. Commercial da. Ca· sig-na~ft.O de 6:~ pedida 

pítal Feder-.J.l............ •. 32:628MOO pa.rn os premios deque trata. 
12. Guard!.~ ~acionai. . . . . . . . . 50:000$000 o art . 83 elo r egulamento 

· 13.- .o\juda. de custo ,~ magis. cir.a.do. •. • · • . .... . -.. . -... . . 60: 700SIJOO 
t raclos... . ....... . . . . .. . .. 20:000$000 E' aommciada. a votação do n. 17. · 

14. Elabora~~1o d:n Codi!!o Ci-
Yil (contracto de 12 d.e ju- q Sn. Pn&siDEXTE- Entendo que as duas 
lhO de J 890)... .. .. • .. .. • .. 24: 0Q0S0_.· 00 U})eltll'ln~S tpar_tes de[ o nd. 17 eul5T~O pr·ej udí<:ada~ 

t. ;o açao as uas tlmns parte~ do 
E' annunciatl.t'l a votaÇ;'io do n . i5. n. 15. 

QliE5TÃO DE OlWEl[ Qt;E.:,"TÃO DE OP..DE~! 

O Sr:. CE5A.RJO :ilo:rü. (JiC1
(( ordcm)- Sr. pre·. o s c. - , · 

sidente. qn:l.n(lO tive a homa de discutir 0 . n. . IlA.GA:, LnnATO (J1elf• o:·!•em) - Sr 
orç:amento da Instrucç.ão Puhlica. clecla.rei que pres~dent;e, parece que esta~os pm~e~en~~o 
yota.va contra a supres...<ào elos cursos annexos Jrr_~ .. ~tla.lmeJ?te votando e!n 5e~atio a.:.- ~h~
a l~aculdade de Direito de S. Prmlo.Aindn. não ~O:sJ~~s cc:nt~das em um so a~ttgo. porqu:tnto 
apresentei emenda. por e:nender que bo.staria :sobre e !la, nao foram o:trerecidas as ememtas 
votà.r _co~tra. csm ~rte em qnc ;;e diz-fica l em tempo. _ _ . 
suppr~miúa a con.:;z{fnaçr1u de G2 c(mto.~ ~·a,.a Desde que nao houve emendas nao ::;e poo~> 
M a~.Uas prepq.•·ruoria.s. vota.r do modo porque estamos fazenclo. 

Entendo que podemos clíYirlir e:,-te arti!ro l Accresoo n.inda ma.is, Sr . presidente, qui:\ o 
em daas partes: na I"· vota.- :;e ;\ Faculdade 1Ie I regimento,. si não me engano. dispõe que, 
Direito ta.l qual esta. crt:lacla. por lei : na 2> si quando se tra.i:.tt de suspensão ou augmento 1lc 

. a. Camara rejeitar, ficam OF cursos annexos I Yerha, Mre ser ouvida. a commis.~lo d€' orç;l.-
prevll.lecendo, podendo-se na 3• diroussão pro- mento · . _ . • 

-por-se qualquer medida.;~, respeito. · 1 Estou conv:enctdo_ ·de que a. com.mtSS<I.O 
Port.anto, requeiro a. v. Ex. que separe este quando votou o art1go pl'ecedenw tel-o sem 

a.rtigo em tres partes,votando~se em 1" lo!!ar a ) conhecimeoto daquillo que estava Yotando. 
Faculdade de Direito de s. Paulo e em 2~ e 3• Si houvesse emé.nda, to!lih.w q'•esii(} • •• 

· a parte em que se diz supprimid:.ts as c6nsí· [ o SR. Jolo r.E SHmEIR.A. (p~l. c~ ordern) ;i. 
gn~es ta.es e taes. vista.da ilifficuldade que se apresenta na vo-

. · O Sn.. SEVERL"\'o "VIEIRA. ( pele• wde)•~)-Sr. tação ~essa. emenda, lembra ao Sr. presiden~ 
, .p~idente, o alvitrelembz:Mo pelo nobre de· o al~'ttre ~e ;oonsultar a. Cam__ara si e~a est;í. 
:.'JI:U~~.por S. Paulo não e conveniente para. ~m D<~;O pre.Judi~a, pela -:or.a.ç~o que t1verom 
,:~ o~rtigo·_!IO ·s.entido_que S. E~. des_ej_!t. 1dent1ca.s disposwues relativas a Faculdade de 
(:~$1ll1B. m.tença.o _e ~od.ifi.~ar l_L dispostçao S. Paulo. 
:::que;:_~ de ser--vota.aa. 1sto -so póde ser feito O Sa. PR.ESID&c''TE - Entendo que a sup
~~~1:mleoda.s,porque é ·preciso notar que a. pressão estava vencida pelo voto da.de> em re
~~ '!1,1~·~~~ cvoi:a.r tem duas partes: l~.do á 'Faculdade de Direito de S. Paulo. 
~~~e ~ti 1!- '"Verba, que es1i1. Como se leva.ntal'am reclamações, vou sul>-
· •·~--- _ . ...:.~ql.::&<disposi :va. m.etter a. votação por partes. 
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E' posta. a votos e al)l)t'OYtHla \\. primeh'11 j O SI~ - AP..JSTIDEs MAL~ rrza Ol'tlem)-Dc :J.C· 
par~ elo n . 17 : F~culdade de Díreiw do co~o com_o~ preCP..den~~s j:í. l'.'lial~l~ióo;; . nl

. Reelfe. quetro a V. Ex. que se,,am c~t~s Mti~O;; l"l!!; .. 
E' posta a TOtos eNjeitada a segunda. parte mettidos a VOtOS vor P<ll'tes. 

'do n . 17 ~llpprímindo a. cousiguaç.ii.Q de Devo t.'l.mbem dechu-,w que no seio da. c. ;m· 
·61 :200$ para as aulas preJlaratoria;:. mi$siio fui vencido. Qu<tmu a esta resolu<-iw, 

E' posta a votos e re.jeit.\da. :~. terceira parte ententlo r1ue o estado de ?.!in;~<; nüo tem oh: i· 
do n. 17, supprimindo a comi~açã.o <le ;;ac;;iode pagar es<.e> contos üeriüs, ~mttun~:: •. • 
40:000$ paro as grn.tiUc.'\ç~.~ reH~1·id:1s n:L ul- n;io for cmnpridn. ~~ cundi<;ü:o d;J. su~ l't·.>· 
tiroa. parte do n. l~. mes.sn.. 

E' a.nnunciad(l. 11> vott\çiio do n. 1~. O SF:.. Pr.r.smE:--TF.:-E' ínuti! a votação mr 
])<\rte;;, pül'<J.Ú.~ \la Ullt:\ emenda :\ esu~ Ull
lllPr'O. 

O SR. Jo:\.o VIEUU. (JicLn o1·d.:.ll) JléÜ<' vot.'l.(.,io r> 
por parte~. 

E' posta. a votos e apprü\-.trl:t a !• p:t.rú~ (lo 
n. 18: Sec:J.'et.""ria. e Bihliotllne:. .. tlil. Fncultlnd~: 

YCiu, pois, ~uhmette• · :·~ votn.(:illl o n. ?A. 
;;;:,]Y~ '" t~mtmd:J, a. elle crffet·ecid.a . 

de Direito do Recife. · 
E' posta a. votre e r~eit:ula a 2• ll.'l.rte d•) 

E' postil. YOto.; e n.ppro,·a.do o seguir.te 
n. 24: 

n . lS, supprimindo a. graiiil.caçli<l tle 2:ioo;; ::?A. E~coia ele Minas de Oul'o 
para. o porteiro do curso annexo. PreU>.Dt'l.luzid:t :tqmtutia 

E' posta o. vot~ e n.ppt•ovMl:t :t 3" p:trte do de õ<l:OOOS. correspt.m<lcnt<:: 
n. 18, supprimindo a con;si~nac;Jo <lc li:OOO::;, ;). contribuição pre;w.lla. 
para. os premios do a.rt. 83 do re~ul<\mento peloest;tdode )finil~ e m<lis 
tle 2 de janeiro. "d~ l:~oo;:; provementeda 

E' posto a. vot.os e a.ppl·ova,lo l' :;eguinte recln<:c,:;iO do> venciment;r.; 
n. 19 : Fa~uld;l.r\e de Medicina \lo Rio 1le .la.· do sreretario . .... ...... . ll3:660$(::!iõ 
neiro 316:400$000. 

E' post.o a votoS e approvn{lo o :;e,"llintc E' a.nnuocia.da. a vota~:ão do n. 25. 
n. :!.0 : O Sr. . .ToÃo LorES (JiCln ordem) pede -veta· 
20. · Secremria, lJibliothec.:t e (ito por pa:rt.s. 

laborato"iOS da Faculdade E' lXJ>ta l\. '\"Otos _e awrovada a i~ yax-te ÜO 
• n . :?5 : E::;cola. N:l.CIDnal de 13ellas Artes, 

de MediciU:\ do Rio de Ja- E' po::ta n. voto:. e rejeitada a 2" parte ,~:: 
neiro. Supprimidas as con- 11 • :!.G, supprimínd.o ,~consignação de 30:000::; 
siguru;ões,na importanci:~de paro acquisk~J..o de quadro;; etc. 
18:000$, destim.l.das "' prc-
mios, investiga.ç.-ões scien- São succ:eSsiavroente postos e awrov-ados os 
tificas e viagens de lentes. :;!)guintes ns. do J:>I'Ojecto: 
e bem assim a de 3:!)00i\ 26. Instituto Nacíona.I de Mu-
pars. pags.mento de dupli: ~ • sic;J.. Reduzida a. 1:000$ a 
cata de vencimentos .· ·· ··· :!S0 :500:)000 con~ij;na.çlí.o 1leilid(l. ].}ara 

São successi\•a.me1lte pn~t.t)~ :\ " 0" 0 "'. e :\].)· mo\·eis, arma.rio;;, etc., e a 
provados OS :reguintes flUHWI'Oo do proJeéW ; 2.:-!SOS a. pedida. na.:ro pepel, 
21. Fa.culdacle de ::.VIedicinu d01 . ~ · "' 

3:)., <><'V'I.?noo ll?n.u~s e de::.--pezas ext1'MI'· 
B3.bia, .. . -. ... . .. • • • · · •-.. :...:;: ~vvy..> Ó.ln:li'IM • _.. ... .... .. . .... 118:300$000 
Secretaria, l:ibliotheca e h~- 27. Instituto Benjamim Con· 
boratorios d<l Fa.culdntle de stant. Supprimirla. a ccmsi-
Medicina. na.Ba.llia.. Supp1·i· g~w.çiio i.J e } ;?.: 150$ P<Wll gra-
tnidas as cousi9naçües já. in· tifica.;iio especial aos pr-o-
dica das em reJa{'<lO á Facul· fes.oores .. _ . • . . . . . . . . . . . . . . 151: 100$000 
dade do Rio tlc: Janeiro •• •· ~ig ::34(k;OOO 28. IJlstituto dos Surdos-mu-

2-?.. Escola Polyteclmica.... .. 2í4:7SOiOOO <los .... . . .. ..... .. ... .. . . . 
2.~ . Secretaria ebibliotheca da. 29. Bibliotll.eca Nacional ••••• 

Escola Polytechnica.. Sup· 30 . Museo Na.cioual .. .... ... . 

71 : 56.5.$00~ 
148:100~~::; 
160: 90()$i)l.ili 

prilni.da.s as consigna<:u~. :31. Estabelecimentos subsidia-
na imporbl.ncia de 2;4:000$. dos IlelD Estado _ . . . . _.. .... oo·2oo<~'••:J 
pedidas paro _pr~m1~s ~os 32. Pen&ies e coiiliJlÍEsões . .•• · 2-'J;~j;~,~: 
tn.embto'i> dO ma.g1ster10,V1\l.· 33. Subsidio do Presidente da 
gens scientificus e mauu· Republica.... .... ..... .• .. l ZO:OOOt00(} 
tenção de um a.lumno no . . 34.. P..ilil.cio da. presiden.cia. da 
estrangeu'O., . . · - • · • · · · · · · lGO:<l\.i()!:,'ilOO Rentt'blica, illumin_ ação e 

.... ....rt; t 2():~{)t)O 
E' a.nnunciadaa. votação do n. 24. objectos pa.ra.ex~en e •• • • 
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35. Suh&i.dio do V~ce - .Pfe~h c,) a 8:000$ a ped~da ,para a 
.deute d.a ·;11_epl1;1:\lli00. . . , . . . . .. conser~~ação do · predio e do 

36 . Suh~~cl:io do~ -&.e~ii.Q.Üy~ê: .: , . . material rodante; 
37 . Secretaria do Jil§p,ªdo , , . .. ~J?~:7 . o .cf.) .a 2:.000$ a pedida para 
38: Sul;JsidJo tkQS .~~:P!J~Q!J,. J ,.$@.};·00Q QpO eyentuaes J;lü inesnio hos-
$9. Se<;:I!eli.ar.tª' . .d.fA. Ç~mV!~ Q:Pl> ·· · · picio ; · 

Deputadm> ,., ~.:PPriw.i4ª-~ e) ÇL 3:000$ a pedida para mo-
.Q.S .c.o.!'J.sigoow,e§ P.!'9PO~W,s veis e utensílios nas colo-
pa~aim.PPC§§.i;í@ ,~:~PGJ!.d~p~ niaf;l Conde de Mesquitq. e 
nações e para· a acquisição S. Bento; 
e #mp~;z:a .P..e I:i}ov.!)is ; \'of;l- f ) a 3:000$ a pedida para con-
tap.er,ecl\},a ,Q. Qe :3:509$ pa- ser v ação ele predios nas 
a~quisição dfl livros. . . . . :19 t :000$000 rrv~$;nas co1onias ; 

40. AJuda~ ~e m~stl) çl.p~ se11(1~ g) a 3:000$ a consignação des-
dores e depgt~dos, . . , . . . 90: 000$000 t.ina,çla a á oonse,rvação do 

·11, Pª'gamento \1-9$ S\)ryentúa- material iiaetuante. idem .:. 
r ios do culto catholico a 48 Obras, seliclci 120 :$000 para 
que se refere .o decreto a consignação pedid.a par<J, 
n . 11 9 A de 7 Q;~ ja:qei~'9 as obras que deveriam ser 
de 1890 . . . . . • ·. , . , ;·. , , . ; . .' 24,0:000$000 executadas pelo extlncto Mi-

42. Archivo Publico .. , . ., .. ; ' $;;);W~b$OOO l)isterio çla. Justiç!).; 300:000$ 
43. Inspectoria G~rM d.~ ~al}_~~ por conta. da consignação 

dos Portos ~ ~l;lú:?;.i,çl,~ ·; · fll.'Oposta para obras do ex-
a ) a 90 :000$ a c.onsignil.ção tíncto Ministerio elo' In te- · 

pedid~ para acquisiç.ão, rior, etc ; 150:0ü0$ .• pqr 
f;usteio, concerto de 1an, C(),l)t!). da verba peclida para 
chas, etç. , sei), dO um terço obras elo Ministerio da 
da importanchi. eonsignada . Instrução Pul;>lica, com .o 

.. apiJlio~~a .á.o seryiçQ Ç!,o_ seguilt1tde destituo: l 00 : OOOt$. 
porto da Capital Fede- repar 1 amen e, para con i-
1'.8.!.1 e dol\S ter,ç.Qs Çl;O ~<-ir, nuação, durante o exercicio 
vico dos esta!los ; desta lei, das obras da Ma-

b ) a_,6•00Q$ <~- .con.&ig:oªç~o !@, ternidade do Instituto Ben-
ó.id;). J'l.ar..a. }QI'U~C)JnentQ çl~ jamin Constant e 50 :000$ 
moveis e <:llt:t>ta~ 4.~ ~§.\l<l.~; para reparo~ e obrB;S de 

c;) .t\;!)QQ$ » p.e~liQQ. ;p.M'a. Q..~lf: conservaç-ão de predios 'que 
guel ·· de · ·· ca.Sas · .p<);l~lJ. ªs · estavam ao s~rviçQ desse 
lnspectorias ... ... : . ; . ·. . . 4.08 :70Q$'{)OO ministerio .. . . . .. ... . ... . . 

$77 :{i40$000 

570:000$000 
90.:000$000 44. ~azaretos e l}()~J?Hf!.e~ r~.a~ 49 EventuaeS .... . , . , .... . . . . 

· r1tlmos ... ... , . .. .... .. , , . .. .. · 9R-.;.702$:SOO São successivamente postos a votos e appro
v.a.c).os os seguintes artigos do p:rojecto: 45 . Soccorros PgJ?.licos , . , • . . . 3QO: 090$.00 

Art . Continu!).m em vig.or. por todo .o E' posto a votos e approvado., salva a 
emenda , o seguinten, 46: 

46 ... Jlwtitujçõe~ s'\l:t>~icj.iad.as re
duzido a 5:0QO:li o p,u;xilio 
concedido á ]lJsço~a Pà1I!Eis~ 

t tica de Nossa, Senlwr'!- (!.o 
Amaro em Pet;c()lloli~.· . . . , : • 41 ;OQ0$000 

· São sueee.._~ivame.nte po~tos a votos e ap
prova,.cl,gs os seguintes numeras d.e pro-
ject<is: · 
47 Ass\.ste)1ciacle Alienados, r,e.~ 

dU:zida: 
a) a l?;.OO.G$ a consignação p~

cl~cla, pá:ra a limp.~z,a. e cqn · 
servàÇão de mqv('li,i; , etq,. 
da r eprL:rtição ; 

b) a G: 000$ a peclilla l)D,ra mo· 
veis e utensil)os p.q Hospício 
N aciqna,l ; · 

exercício desta lei, os I, II inclusive o p;J.ra
grapho unico, III e IV do art . 4° da lei 1~ . 26 

;de 30 de dezembro de 1891. · . 
Art. O gove:rno. extinguindo em obser-

vancia desta lei o hospital da Çopacaba.na a 
serviço da brigada policia.l, providenriiará em 
ordem a serem as pra,ç-~s ~este coq.)o, que 
focem a.ft'ectadas de henhen, recolludas aos 
hospit.:J.es militares on4.e são curadas a,s praças 
do exercito e armada atacadas da mesma 

· molestia. · · · . · 
Art. Fica o governo au.torisado a abrir os 

creditas necessarios: · 
1•. para ma.nté a Escola Normal e. o Pe

da.gogium, até qJ.lEl sejam estas instituições de 
ensm~ t.rn.nsferidas ao Distr icto Fede!'al,o que 
se fara logo que esteja este or<>anisaclo · 

E;' annqnci~da a votação do~. 2, do ultimo 
art1go do proJecto . 
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0 SR. FRANCISCO VEIGA (pela 01"dem)
Sr. presidente, peço a V. Ex. para refiectir 
sobre .a hypothese. 

O artigo autorisa o governo a dispender 
provisonamente a quantia precisa para paga
mento dos le.ntes dos cursos annexos das fa
culdades de direito e quanto aos lentes do 
Gymnasio. · 

Em relnção aos lentes elos cursos annexos, 
a Camara já decidiu, em vista do contrario, 
isto e, mantendo-os quanto aos outros não. 
Parece que ella não póde deliberár acerca do 
a.rtigo que está sujeito a votação .antes de 
decidir se deve ou não ser cçmservado o Gym
nasio Nacional, conforme propuz; em uma 
emenda que apresentei. 

E' annunciada a votação das emendas ao 
projecto n. 86 A. 

E' posta a :voto3 e rejeitada a emenda c;lo 
Sr. Andre Cavalcanti, sob o n. l, elo impresso 
e relativlit á autorisação de 258:000$ para 
acquisição c;le um predio para o Tribunal do 
Jury. · 

E' annunciada a votação da seguinte 
e~:nencla,sob o n. 2, do impresso: 

Restabeleça~se a verba para manutenção 
elos externatos do Gymnasio .Nacional, sen(lo 
um dellcs transferido para a .cidade da Cl;1,m
panha, po estado ~e Minas Geraes. 

9 ... JoÃo DE SIQUEIRA (p&l,a ordem) pede vo
taçao por partes. 

E' posta a votos e approvada a Ia parte 
da emenda, mandando restabelecer a verba 
para manutenção dos externatos do Gymua
sio Nacional. 

E' annunciacla a votação do projf)cto n. 62, 
concf)dendo a p. Thereza Florentina .ele Can
talice, irmã do capitfio ele fragatfi, Francisco 
Flavi.ano deCaritalice, morto no naufragio do 
QOJ.lraçado Solimõqs, uma pensão equiv,alente 
ao meio soldo daquella patente, segundo a tp.
belllL actual (discussão unica). 

O $R PRESIDEi'iTE- Ha um requerimento 
d.o Sr. Gesario :ty[otta mandando ouvir a com
miss.~o de · orça.ment.o a respeito deste pro
jecto. 

QUESTÃO DE ORDEM 

O SR. CANTÃO (pela pTdem)- Entendo que 
.o requeriment.o apresentado pelo nobr.e depu
tado por S. Paulo não pócle sel' yota.clo sem 
préviamente ser submeWclo .á .discussão. Elle 
ainda não foi discutido, alem .<Ie .que o reque
rimento refere-se unicamen~e a9 projectocon
cedendo pensão á irm~ <,lo .capitão de fragata 
CantpJice. e portanto n~o póde ser applicaQ.o 
a outros p,rojec.tos sem primeira)llente ter .en
trado em d~scpssão.Se,ria urna irregularidade, 
mesmo que o ).'equerimento abrangesf!e todos 
os projectos .de pensões. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 .requerimento não 
está .em discussão. 

O SR. CANTÃo - E' justamente contra isso 
que recll\mo, porque o requerimento aindlL 
~ão foi discutido. · 

VozEs- Foi! Foi! 
0 SR. PRESIDENTE -

discut.ido e approvado. 
O requerimento foi 

E' posta a votos e approvada a 
emenda, mandando que un). dos 
seja ,transferido p:.tra a cidade da 
estado de Minas Geraes . 

2" par.te da 
externatos, O SR. CANTÃO -Mas eu estava reclaman-
Campanha, do ... 

E' posta a votos e approvacla a seguinte 
emenda : 

Ao n. 24, (Escola de Minas) em vez de 
113:660$, diga-se 169:660$, supprimida a de
ducç1io correspondente á contribuição prestada 
pelo estado de Minas. 

São successivamente. postas a votos e rejei
tadas as emendas sàb ns. 3, 4, 5, 7 .e 10. 

O SR. PRESIDENTE-Considero prejudicadas as 
emendas offerecidas pelo Sr. Paula Guimarães 
e Santos Pereira, que se acham no impresso 
sob ns. 12, 13 e o n 2 do ultimo artigo do 
projecto da commissão, e vão ser remettidas á 
commissão para redigir em projecto separado 
as emendas dos Srs. O li v eira Valladão e Pires 
Ferreira, sob n. 9, elo impre>so, e a do Sr. 
Paula Guimarães .e Santos Pereira, sob n. 11, 
do impresso. · · 

E' o vojecto assim emendado, t~pprovaclo 
em 2·' discussão, acloplado para passar á 3a 
discussão e enviado á commissão respectiva 
para recligil o para 3a discussão. 

0 SR. PRESIDENJ:'E -:- A. mesa já OUVÍ.U a 
reclamação .do nobre deputado. 

O SR. CANTÃO -V. Ex. procederá como eu
tender. Em todo casó fica feito o meu pro
testo. 

O SR. PRESIDENTE - O requerimento de que 
es trata.foi a.presentado por occasião da dis
cuss1io de um elos projectos e foi posto con
i unctamente em discussão, encerrando-se esta., 
não só em relação ao projecto, como tambem 
ao requerimento. 

Nestas condições, si o requerimento não foi 
discutido, foi porque a Camara não o quiz. 

.O SR. CANTÃo- Mas refere·se ou deve .re
ferir-se ao projecto .então em discussão. 

O SR. PRESIDENTE- O requerimento está 
escripto, refere-se aos projectos · 60, 62, 244, 
231 e muitos outros; por isso o que agora 
compete á Camara e acceital-o ou rejeital'o. 

O SR. ZAMA (pela ordent)-Sr. presidente, 
não vou oppor a menor objecção á decisão de· 
V. Ex.; o que pretendo simplesmente étor-
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nar saliente que nenhum deput~do tem o di, que percebia. sua fa.llecida mãi, Carolina Leo
reito de adiar a ma.teria, salvo a que está :polclina de Araujo Neves. 
sendo discutida; nenltum. deputado :póde pedir E~ posto :1 :'otós e appt•ova.do o requerimen(() 
que se adie taes e taes projectos em um só do ;;,r. ~e~r1o Motta Juniol' mandando ouvir 
requerimento e isto porque o regimento exige 'I! commtssw de orçamento a respeito elo pro. 
que, na !tora da discussão da matel'ia, se pro- fecto n. 244, do_ anuo p~ado, elevando a 50~ 
ponha o adiamento. mensaes a pensao de 7$500, que.independentê 

A' proporção que os :projectos vão entrando de meio soldo, percebe D. Jose}lha !Yltlt((.'!J 
em discussão é que póde o deputado fazer Pinho de Castilho. 
este requerimento, mas não p<ide, como no E' posto a votos e approvadoo req_u~rimento 
caso vert~nte, abra~ger em um só requeri- do Sr. qes~ío Motta Junior· mandando ou rir 
menta multas matel'las. a commrssM de orçamento a respeito do ])!'().. 

. jecto n.2.53, autortsando o gover·no a mandar 
O Sr. Presidente-A mesa enten- pag:\r o meio soltio vencido e por vencct· :t 

deu que tleYia a.cceita.r o requerimento e n. )faria. Jon.quilm de Albuquerque, Villm do 
su,jeitou-o a discu~üo; a Camam deixou que capitão Lalll'indo .Jo~ da Si! vem~. D. Rita d~ 
esta. se encerrasse e. portanto, iJ. mesa niTo Ca.ssia Soares, vi uva do capitii.o .João Antoui~ 
resta outl'o procedimento, sínüo o de sujei- ~oa.res, e D. J~abcl Ho!fmann. míii do allel'es 
tal-o neste momento a 'VOtos. Henrique Hoffmann. 

o SR. JoÃO DE S!QtlEIRA (pela ordem)- E' posto a !"otos e appr~vado o l'eqnerim~n~o 
Sr. presidente, quando foi apresentado este do Sr ~~l'IO Motta. Jumor man4ando uuvrr 
requerimento pelo nobre deputttdo por Siio ~ ?ommls.~ao .de orç-.tmento "' respe1~ (lo ~r~ 
Paulo, reclamei contra o modo por que elle .]ecto ~· 61. tcverte~do u.D .. Herundmn ..\f,t~!a 
era feito, sem restricc;,Ges; devi\1. r.. penas re- Ferrei!·~ ~aval~ant;. o met_o "'~o~do ;- p~n.~ 
ferir-se ao projecto que estava naquelle mo-- qu~ p~rcebt~ su.a. ma.l ~ - Ylr.,mm. Zenande; 
mento em discu!>Sã.o. Disse mais que este Fe1 retra, Vli';V.t do maJGr elo exerctto Pedt•o 
requerimento não ero. sinão uma modificação Aff~nso Ferretra • . 
do nosso regimento, q11e não tinha outro ca- E . posto a. votns ~ apprm ado o _requerl
minbo ase.,cruir, que n11oeste que.V. Ex., p~r- mento do .~t·. Cesar:1o. ~ctta. Jumor :ma.11-
dôe-me que diga, tornou porque não prestou dand? OU 'i li' a.. commtss:o~ da orçamento a 
bem atten~ão u.o modo :por que elle sea.chava. resperto do pr~Je~to n. ~3~, de 18_91, rele-
redi!!i.do va.ndo a prescrtpçao do tempo decorrtdo desde 

b • • . • . 14 de dezeml:lro de 1869 a 28 de agO:lto 1le 
Julgo que neste momento e mfrmgtdo ora· 1877 a D. Carolina Lniza. de Oli-veira Pe· 

g~ento, l~vanta.ildo-se a p_roposi~ã:o que os reira. Pinto, para o :fim de P?der receber o 
pro.]ectos vao sendo submett1dos a votos este meio soldo correspondente uquelle tempo. 
requerimento pllantasma.. . E' posto a votos e a.pprovado o requeri-

O SR. PRESlDEl'iTE- O requenmento foi menta do Sr Cesario Motta Junior mandando 
acceito, e como acaba de affirmar o nobre ouvir ·a commissão de orçamento a respeiio 
d~putado, foi discutid~ ; portan~o, i Ca.mara do projecto n. ~I, mandando revertel' em 
so resta "Votal-o. (Apotados). favor de D, Ca.rolma Aogel\ca de Amlracle 

Não ha infracçã_o aJguma do· regimento, Vasconcellos a. parte do meio soldo da pate~te 
porque a Cuma.ra pode mandar quantas vezes de seu fa.llecid.o pai o tenente-coronel Jor.qm~ 

. quizer ouvir ás commil'sões sobre a.s materias José de Andra.de Vasconcellos, que competm 
sujeitas á sua deliberação. á sua íallecida mãi. 
Dev~ informar ao nobre deputado que o E' posto a votos e appro-vado em disemsão 

requei'l~e.nto que se acl:a sobre a mesa refe· tiníca e cn;iado u, commissão de redo.cção o 
re-se posthvamete ao prOJecto n. 60. . te 

Em seguida é posto a votos e ap:provado o segum 
requerimento do Sr. Cesario Motta Junior, 
mandando ouvir a cmumissão de orçamento 
sobre o projecto n. 62., ~nceqen~o a D. ~h_e· 

. reza Florentina de Co.ntahce, 1rma do caplt~w 
de frll.eo-ata Francisco Fla vi ano de Cantalice, 
morto no na.ufra<rio tlo couraçado Solimües. 
uma. pensã.o equivalente ao meio soldo da
quella. patente, se,"1llldO a. tabella actual. . 

· · E' posto a. votos e approvado o requel'l
men.to dOSt". Cesario Motta Junior. mandando 
. ou v1r a cmnmissão de orçamento sobre o :prtJ· 
jecto n. 60~ transferindo para Maria Euridice 
de Araujo Nev'es a pensão de 21$700 mensaes, 

PROJECTO N. 67 

O Congresso Nacional resolve ! 

Art. 1. n Fica o Poder Executivo autoriso.Jo 
a conceder ao Dr. Sebastião José Spinola de 
Athayde, medico adjunto do exercito na 
guarni~ão da, Capital Federal, '!l'll. anno àe 
licenc:.a., sem vencimentos. pa_ra. ~~ · a. Europa 
aperfeiçoar os seus estudos crrurg1cos . 

Art. 2.o Fican revogadas a.s· d.isposiçdes em 
coni;tá.rio. 
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E' posto a v_otos e app.rovado em c\iscus.·ão 
unlctl. o segumte '"' 

PARECER X. J45- 189-~ 

Acomm.i~o de. instruc~ao, <1. qual1bram 
preser~t.ls os l'eq uernnentos e mais P<tpais de 
Joaquun Alves Fel'l'ei.l'a. da. Gama e sua. mu
lher, D. Al:lna. Leonor~ de Castro l\tu.igl'e da 
Gama, :P~nc!onomeaçao e1fectil·a de pr-ofe::
sores pll.b!tcos prtma.ríos das e::colus ela Quinta 
da. Boa Vtsta~ crea.d.as e rM.ntidas-pelo e~-in1-
~rador depots _de conservadas c incoriJ'?J:":.lda.s 
a~ escolas p~bhca.~ pelo goYe~no pt·ov18orio, 
q~e! por,<wlSO de lO de (lezembt\1 <lc 1880. <ln 
i\1tn1s~e~lO d~ Interior. nomeou intcr·ina.mentc 
a:: petlczonaryo.s p;~r<t alll contin narcw :t ~e1·
\'l!• . no~~:a,ç.;to que fui ~ontlr!ll\uhL poJ•t:l.l'i:t do 
~ltmsterz~ tln Jn~trttcc:ao de IG <ll~ ~,~t,,~mhro 
d~ 1890, e depO.l'CiC6!', attent;4 11 incflrJJ!)l;t:·u
c~a. do POder Legis\a.ti\·o p:wa. lhzct• nom•·:~.· 
çues, que os peticiona.dos se dírij;1m ~~~ Po\l(•r 
Exeeut~ v o, pedindo que os seus ,.;e!. I' iqos ,;J~ialn 
:.p~ove:tados po~ llOmea-'~ito l~ITectiva, como ú 
de1ustzça., pa.l'a QS l'l!(eridus e,;wla.~.conta.ndo· 
se-lnes par;L jubf!:t('ào o tem!JO que ,~er1'il':tm 
por nomeaçi10 do i'unclador dellas. 

Ao art 5•. So)>S!;itn:<-~e~D cvrpo uos :~,gen
tes Lle se~tll'all<:"- tmllllc:t ot·~•ni~r-se-1~<1. 
~~~! o ll~un;-ro> lil' 150 hom~·'· t<erulo 25 para. 
a I clu.s~e. :JO P<tra. a, 2' e ,,) p:mt a 3•. 
. ;\0 t\l'~· 11_. ~\l}Winw.-~()~ UÍSposi<;,ÜO sob 1.l. 
,t denommaç:ao d<l lcttz<t (')/ 

A.CCrE!:'ceuta-se onuc~ ennl'icr : 
A\'t. 0:::. c:n·go:; tle i.usp~ctot· coutin.\\am 

a ser gTatUitos. 
Sala das sessuc!<, 2G de jl!lho de 1892.

Ey.i,·ico Santo . 

O Cong1·e.~s\í N<tcionn.l ll~~rl! t.'\ ; 
At·.t. l_". A Ol'~i~lli~•u.~õ.o o• elt,<Ll,io) dll políc:ia 

no Dt.s t,t'lo.:to F•••h.'l~tl lh;ar:io :t e:u·;.:o 1!;1 -re· 
s)!l•ctt \':t Jlltrnícip:tlhl:tdl•,flll L' •1••\'l•t•:'o L'lli•,·tn:n· 
• ~. tliJi\ m·;.mnis:u/to> ~l'is 1J!P~I's ·~"pois tl;. · iní
tHtt\11:' 0:' tra.ÍJ;t[l\n~ •(O l1l(IS\'Í(hl UlltiiÍcC{I:LJ. 

~r.t., :!". :~ f.'uj;io fii;IUJA•I~Í. il Ol').'llltÍS:L~•:Õt) 
pohe1 1 pt>.~~1vd HIÚ rtlle ;~~a. iu:-~!nll;~,)a ·t po-
licill ll\1\ 11 ki 1~1! ; • 
,\~t . :~··. Ue\'Pi;i'IIJ•Sll :t~ di.~pt o .~i <.•tc!• t'lll con

l.l'a.t·ro. 
• &..la ola~ sr~;<til',.;, ~(i ol1• i ttlhv de 1892.
li~J)Ít'ÜO ~(totto, 

SEGUNDA PARTE DA ORDE&r DO DrA 
. . . _ O~r. EO!tpl.rit•~S~u.t.~Sr.pt'l\,;.id~n-

ConUnua. a ~r~ussao do prQjecto n. <G A, te,ll:uo.nõo .~e tr;~tou t~t 2' tltscus..<;.~.o do ptesente 
a qual hav1a stdo iuterompid:t . p.roJecto tH·e Ot.:C<l.Siao de :tllil'm<w f! tle elle 

Sã.o lidas, apoiadas e envia<l(l.s ;i, commis..<;;io :LC:Ll'l'et:J,VO. dc.~pczas p:tra o.;: co!i·es pr1hlico~ 
ile orçamento as se<>uintes :LO enve't. úc í';t<,el' econotnio. com() :tffirmav:\ 

o o íUu~rc rc:lntol' d.1. commi:;são do <ll'\..l.ment.o. 
Enumdc,s E como ne<~:J. occa::ião :•minha. preoccupaçúo 

exci usi va. emu. precia.r o proj<!cto sou o ponto de 
Yist<l. exctu.>i v o da Yerb:t relu.tiv-a, não lH'O
curei til.zet• con.>idemçiies cxtr:UJl!as a esta 

Additi1Jo ao p;·~iec!o n. 21G A 

Art. E' autorisado o Poder E:cecuti v o a orde~n de ideia.s ; tiesd_e <i ue. 'PQ~m o illustre 
re:r4r o reguhun.ento da fc~ça policial da C<>- pr-::stden~ t!a. commt~su.o t.lo o:·çmncnto oon
pila-1 Federal, dando-lhe orga.uisa.<:.iío que me- t~stando I!getra~ a.sserç11_es,po~mtm <tvanç:.adas, 
Htor sa.tisf11.ça o,; seus tins. pa.z-a. 0 que ftca.rn proc~rou ll-~phar a. tbscussa.o a, respe1to do 
desde já reduzidos a dous os comma.ndos par- r efendo proJecto, é natuml que. por_ minha 
ciae.s, sendo urn para a, 1'or~a de infa.ntari:t., e vez. eu P!'O<:lll'C fmre~· um estudo mms deta-
cutro para a de c:LvaHaria., este auxilíado por· lh~tlo <1l'~petto delle. . . _ 
um major fiSClll e aquelle pur dous. s~·. ~r~ul.ente, o pro.recto de reOt·ga.lll~açw? 

A!l!: os ()tllci.a.es da. btiga.da IJOiícíal \)e1•• da ~ltc~ Fedet:<t.l l>O<~e se e encarado nao w 
cebera.o, pelo . menos, os mesmos vencimen· em »Ua. ja.ce. pohti~, ~tuda.nuo-o em p~es~ll:ç:<~. 
tos que perceberem os do e:xercito e a estes <1<1. no~~a let con~tt.tu~tonal . e EOS p t·mctpH)s 
:f.carão equi-pr.ra.dos J)\l.ta. a. reforma nos tet'· que devem prestdir a. con!ecç-?-o. deite; mo.s 
mos da lei n. 18 de 17 de outubto do 1891. ta..m?em enc:..'\ra.d.o em iace tlos mtere~ses eco-

s - . norrucos. . 
ala das_ sessoes, 28 de J~O de _189-2.- Desde que o projccto em discussíio esta.be-

Jf. 'Va!l.adM.-Fonseca c :Stwa.-P•res Fer- Ieee :t Org<lnisar;i1o da policia do districto 
l'ef.,,IL . federal u. cat"go exclusivo do pod!lr central, 

muito eznbor·a a. no~ Constituição no art. 30 
con~gr·e. pelo espiríto que c1~col'l'e dire(:f.a
ro.ente dt~ sua. lettra, esta competencia, nós 
poderi.,mos ainda. cnclleJ?{rar, se niio a lncon
:>tLtucionali<lade do project.;,, ao me11os incor· 
recc,:.ã.o :pela rorm.n. por que elle se acha el.nbo-

E ;nenrla ao projeclo n. 76 A 

Ao mot. 2". Em vez de-n.té ao numero de 
20 nrbana.s e 8 suburbanas- diga-se-8 ur· 
bo.nas e 4.suburoanas. 
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-rad:o ; ineorrecçã.o essa que vem ferir o espirito j cia e o direito que foram conferi·ios . 
de_!llocrata., que dev.e ~~ presidido á ~nfe- mes!Da circumscripç:ão. a e..'tl. 
cçao da. nossa. Constituu;ao. S•, com e:fl'e1to o Xa.o se pód 1.1 d · 
art. 30 da. Constituiçli? confere li. compete~cia to~'lmia elo~~!~~~~ en erclque Ue'S;~Stt mt-
dt;> C<?ngresso para l~g:Js~ar sobre a pollcia do texto de organisa.r Se~~f~so ~-e;1~e~~re. 
D1strzcto Federal,. na? e menos verdade que p 1 ra esses serviços Ye ba . · "' ~~~ 
essa. mesma Constltul~ no seu art. 07 n~ra- da. competencia exclr . s esdpeclaes que s~;, 
..,.rapho unico co t b · -""' · . . · usrv-a. o mesmo muni-
e . , . nsa,.,"!'a am em a mcumben?Ia. c1plo decrcf,,:u- e applicar. 
ao Dt:strJCto !:"ed~ral para tratar dos ne"'OClOS O illustre .,..resident d · ~ ,, 
de seu peculiar mteresse " t ~ e a comnnssao ue or~n-

. . • me~ n, que apresentou o presente pr·Qiecto 1 
Amda ~a.1s_; ? art. 68 da Constituição con- ~ratou de fu~damental-o aqui na tr·ihun~. 

sagra ? pz:mc1p10 de que deve ser organisado ~endo um dos 1llus_tres membros da. maiuria 
o mumclpto pot• forma a ~r asse.:,n-urada a sua. ;:omposta ~m q_ua.st sua. U>talidade flaquelle.< 
auwn_omta. em tudo q~e diz :resp3ito ao que é 1llustr.es <'Jdadaos que pretendem !Thtmer· fli 
peculiar aos seus legtt1mos mteresses. seu.s foros de democrata, de republi<:tno his-

Attendendo·se, :Portanto, ás diversas pres- tonco, parece. que n:1o. prestou a llt Yida 
cripções constitucionaes que se referem á. at~~~çlão ao CUldado es~ec1al que t.lere. ll!l' ,, 

compewnci!l. do poder municipal, de modo a. Le.,dador, em u~ reg1men •le~071';tt:lco •l~ 
tornar salientes as attribuições que lhe a~ ta~ a autonomta plena da:> muntclp:tllll:tde,. 
possam ser propria.s, no sentido de or,.anisar b~e ~ondal~e.ntal de fuda e qualquer ú t'g'd· 
a. policia. correspondente ; observ:mdo "'0 p~·o- ms.'lç;J.O pohtteo.. 
jecto nós vemos que elle se afl'astn. do proprio O SR. OmcrcA - Quem deu es..~ autonomia 
preceito constitucional. plena ao municipio fMeral ~ 
Si~ projecto, ftrmando-se no art. 30 da. O ~R. Esrmtro SA~"TT-EU ~isse,, no come1;0 

COf!Stltmcao, procur_a::;se pura, e simplesmente de mtnl1as ob~er\·açoes, que st nos att1~nde,;. 
Ies1slar sobi'e orgam~ação da policia do Dis- semo:; ao prr.necto em questiio, unicamente em 
~teto fed~ral; se n~sta. ~rg~nísaç_lào 0 pro- fac~ do art. 30 da Cons_titu~ção, ~se pr_?.iec~ 
J~Cto nao ttvesse fertdo direttos inconcussos serta plenamente constttucJOnt~.l st eUe n:LO. u
do município. de facto o projecto poderia ter ves~e o art. 11 que,nas letras correspoademe,;. 
com segura.n('.a, todas !IS disposições contid~ ~es1gna os recursos :pa.ra manter ll. polici~ 
nelle, e seríamos forçados a aceitar as mes- federal. . 
mà.s disposições, attendendo a. que ellas erão Mas, qual é o artigo da Constituição que da 
firmadas em lei positiva. a? 9~ngre..;;so o direito de vir designar ao mu-

0 p~nte p.::ojecto não se limita simples- mc1p1o a.-. verbas. t!~tinudas a ~r:iço.s dt 
mente a. o1·gam~r a P''licia federal ; elle. si compd.encm da Uumo ? O mu!llCIPIO e que 
por um lado pretende firmar-se ria autoridade vota as verbas ~ra os seus ser~·lÇ;OS. E para 
que lhe confere o art. 30 da Constituíç.ão pol' isto ba. um proJecto votado pela commissito e 
outro lado attenta contra o art. 68 da m~srna que aind~. corre os tr.mlites constitucionuel, 
COnstitUição. - uando a.ttrlbt.lições á municipalidade do Di>-

Esta.asserção se verifica no art. 11 do refe. tricto Federal e.entre estas attribuiÇ;Oes, e:xis
~ido projecto, em que elle pretende discrimi- tem, por exemplo, as que. estão . C?nsignada! 
na:r as ve_rbas. com o auxilio das quaes deve n~ ;:rt . 2' e que confere a mumc1p l1dad~ G 
~r m~ntido o serviço do policiamento, que du•eJto de decre~.e dtspor das rendas pecuha-
pretende reorganisar, e assim designa vel'bas res aos seus serv1~:os. ·. . . _ 
especia.es sob a denominaÇão da.s lettras B c Desde que se orgamsa. o muntnpt~ fe
De E; verbas que competem exclusiva.mén~ deral pata tratar de negoc1os a. elle pecuh_a~; 
áo ~l;Uiicípio. . desde que n_essa. organisação ~mO munlClplil 

.s~ :~ ':e!-'ÔfÍd~ q~e a. Consti~ção assegura o Poder Le~tslattyo e o ~xecutivo para. atten· 
<1? l'D:U)l.tCfPLQ mtetra attto?onua. em tudo que d~r ~s seu, serVlQOS~ nao se lhe póde negar o 

·diz respetto ao seu peculiar; interesse certa- direrto de decretar as rendas. 
· que nã.o compete ao Congresso in v a-- O Sa. BR..UILIO nos SANTOS- V. Ex. tem 

ttribll,i~o ~o sentido de design~r I ~uda a razão'; por isso jà votei contra. o J.ll'o
especul.l. a:q'!l~ll.às verbas que sao ;Jecto . 

·-~~~~~~ pe~o_ mumc1p1o e que devem ser 1 o SR . EsPmlTO SAl\"To _ :Ma..<>, v. Ex. com 
•'' ~e. • , . i o . seu assentimento parece que contesta a 
:,~[fuiili;;±i~~':ri· ~esde_que ~ da .a uma_certa. ~ competencia do municipio de dispor da:> sua.t 
' ' autortda:de ·sobre 1nteresse es- : r endas? 

versando ta.mb3m .,o- i' · .- _ 
' ll iiO podem ser o SR. BRASU.IO DOS S.UiTOS - Nao ; nao c:on--. 

· estranho; por. t esto. 
an:ou.tlal'·se;.híe a oompeten•, O SR. EsPilUTO SANTO-O aparte do nobl'í: ' 
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d~putado v.em c~nfirmnr com a.ntecipu.r,-Jo as 
mmhas oflservaç~s; nem eu podia. deixa.L' tle 
encontrar entre Jlluswes colleg<>,;: alguns. ao 
~enos, qu~ tenlw.m uma. verda.deira ot'ienu.
~i.LO reiJubhca.na. 

El1:1, m.tni!e.;:ta ~te ~;-;pil'itn nos a•·ts. Gí e 
GS. erltr~~titntn qw• o pt•r•jeetQ em ~u com
r,.Ie:-~ <:O.lli'tltUe_ r"eeur.<~.< po..r~• ill1LrHJter!~:áo da. 
pohcw .. !cLieral mcumllllla ao Poder ~~ec.uti v o, 
uma \·er·L<1. pertenC€nte :1 municip· .... lidade e 
decrer~vh pl'enu.menl.e J!elo Congresso f'ede
ral. 

Sa.bel!los !11!-e a organisa{,;io repuhlicana de
!Uocratlca e .1ustamem~ aquella q11e obedece 
us normas natumes e as manire.>~1.çGes espon
~~eas da. ,SQClcdadP ~eg<:Indo :ts leis que pr~- O Sa .. O~TICI:A-De Inodo que 'í. Ex. quer 
~1dem a.o_~;eu. desemolv1mento: s:t!~mos que Q';le a Ln1,10 fit(;.:t a despez~t com a :polícia do 

11. orga.ms~ÇIIO republícan3 dl'tnocmtica é Dl'tl'ICW F~deral, rnu;. ao mesmo tempo, níio 
a.quelb decorre tlo conlJI3Cimenw d;r. nawrez.a qu,·r que a l..;ui.U.o tire p:l.r::t CSS'"~ ser'l"il'O u. 
da organisa.ç,ão soc\al. das leis qu.e o:l.ctel'ITÜ· menor vel'ba. elo Distriet.o. ' 
nam o desenvolvimento e o rlestino da. sode- O SR. Ec;Pn~rro ~,~.:.;ro-Pertliio; por ora 
d~ile _excluindo qufte$f[Ucr· ~t.t•tifid<1s r1,~ e.~Lant J.emoust.t·ando que o projeeto. se pa
du·ecç<W do corpo >'<.1 ::ai. O 1\:.w:isl~J.rlor· (bYe r-oce e.<t..'tl' üe accoruo com a letLr:L dü. con
obedecer às leis soda c~. t't'[H'Olluzíl-:rs e lliiü ~ütni~~io. e:> ta em des:~<."<"ordo ~üm o espí1·íto 
cr-eu. r leis c:tpt'iclwsas. •h· lia. 
~Q ê. bas!~ltt' 11:n·:. ~el' 1·epnhlicam• t\\li!'- o ~rt. Ül'I'!C!C.-1.-\'iio ·~nmpi·e] 1 r·ntlo; ~~ ~tà 

m l·o . snnpk,_mente. ~ao kl~l;t p:u<t .<~r-sr· 1 d" rw<.:ordn cc•m a lr·t~r;1 • é:<t:~ rlc :u'C1trdo com 
republicano, cttar e~1·1ptore< <tem(;trrLr:r> ou I 0 <•õpiríto. 
n.quelle:> que ('Ommentam n.s or;.ram,:.,'L\1~·> ri<' , , . . 
Ame1•ica do Norte. O s". E,pmrn) S.l..:-<Tr•- E.~~L 1\e OLC<:Dt'UO 

~· pt'OCÍ$0 que se esteja con\'ic:t.:unente po~· ~01~1 nlet~t';l t~t•. :u·l. _30 ... ma.s e;t.il em <.1~~
suldo das \'etr.la.des e do.~ pl'indpios que rl~r{•m ,lC~é>l do eü_Jll .•• Ot\u •• \.1 ,Lll~~uUlJl(l• •h ~un>otl
r>residir a e$ta~ organí.sa.~<:i~~- A([ne\l(•.s q11e~e un.,-a;'·. ~rutclp:d~n,tn~~ c•:•m " cspll'ltD que 
acham bem orJent..'l.clos nos mt.eres.~(;;;. repuiJ[i- eJ!C'! Je\ e a no;; .tr '·'· hl e GR. 
canos, são aquenes que veem na SOl,ieMvle O ~r.. Omcrn- p,~.~:~. o f;L,'O!' de ler o 
um complexo que re'>;"elaem ;;:i !Cm;,\~ na.tu- tl.l·t. Gi. 
ra.e~ e da,s qun.es os chefe~ polit.icos nãl• são o s1~. E,;;Prr.no S.>...xTo lli 0 o.rt. G>. 
ma1s dp que ver.lru.leiros inter.-pt•ete,, e o R~. 
tado nã.o é sinão um orgão 5u_1eito às Yici:;;=;i- ·O SR. C!lTIClC.'>..-A li i esr.ir,: .\'(l.loM a$ ,·es-
tudes desm sociedade. Nús vemo~ qne nma. t;-icç,;~ .• ·. 
a.._~ciaçào política não é mais rlo qUe! 11111 ser· O Sn. Ei>PHUTO S.'I.Xl'o-J.u.entla um pouco 
or-gn.nico como') Ol'ganismo in.liYidual. ,\::.~im Y. El:. ~é·s tlt·,·enw,; prc•c:U!'!l.l' interpretar a 
nó:s vemos" iã.mUia, coastituindo nm rlr·g-ão no$~:L c:on:;t~tuiç[o ll•ttmunisantlo as suas di
social correspondente{~;; ta.c:ukltlties ;tfte~tEnt~ ,-~,n·•as <lisposic,:ue>, (: não executl.r Uter:.ü
do homem; :tssim como no homrm e:xiste a nwnt~ U.isposições que ~c contm.l·ia.m mutun.
fuculdade e:ffectivü., mt sociedade exi~tc a, llt· tuente. 
milia que é o m·giio dl) sentimento. o Sa. OrTrctcA-Refere-:;:e :t servicos de ca-

A'vont.ade, no indi\·iduo. e concr~ti;;.'ll1a na, l'acr.cr- Joc:tl, ma;, cu jú. mo;:trcique esta c umn. 
SOCiedade Jlelo J!IUUicípio. ~1\CJ.U~lles 9l!C cOl~- <lespcza mixtn., que per·tente \.anta á União 
!lrehendem ass1m a or:;ants.l(;"<LO pob~tcL. nao como :Jo Districr.o. 
podem deíxal' ue a"<Lt<ll' ;L úl'gUJl!$-<l~'aO llllllll-~ , . , . 

. clpa.l. O ~.t~. E:"PIRITo :SA.:-.'1'0 - Agora- eu lere1 1> 

Assim CiliDO no individuo é um erro pre· <trt · Gti (lc): 
te11der accrrent11.r as suas tiJI'Ç(t;; indiviJullec- «Ar-t. 138. Os Mtados organisar-~-hão de 
privando u. sua liberd<l.(l~·.~ n•>.. socied<l.de e 11m [ÔYma. que fiqu11 assegurada a autonomia. dos 
erro gra>e pretender atrop!üar u. . ad~ínis- municipios, em tudo quanto r~peiia ao setl 
tra.çã.o municipal; porque e no munrc1p!O que z;occ!Jli<ll' i.-ltcre$sc.» 
se ensa~am as _forças~ associação (te ma.Ilelra o s1t. OtTrcrcA-Trata de estado. m&s a Ca-
a ampliar a. ·n~la socw.l _tollaboi>and_o _l)M'a 0 pít;ll Fedel."a.l nãn e ei!ta.do. 
seu desenv()h"Imemo. NestaS condt<;oe$. se- _ . . 
nlwres, pergunto: não sei'<'• um >erdaL~eiro . O Srt. EsPmiTo -~-\.~To- Perd~; eu. t1ve 
,tttenta.do a pret.enr;,.i.o re~·el.a.d« no pt'o.Jecto amú~t ~""ú~'<l. o::c-o.s~oo de entrar ate emdese!!
no seu art. 11, de tolher ao município a. liber- volnmcnto sc1entrfico para. ywvar .a. necess1-. 
dade que elle tem ue_ llispor dus rendas que d,ule d~_manbr (1. a.ut<?~o~m.. munletpal. 
lhe pertencem e:xclus1v,tmr-mw t ~u d1sse qne o mumuJ:HO. e nm orgam da 

o p oje.:.lo reor"'<tnisa a poliei:J. í'edera.l po~·- <l~lnndado: ~~_.,;,!: rJ.~le a soc1ed~de é um orga.
CJUe a.rCon'tituiçã~ comem o ttrt. 30 a})ez.:"l.r n~mo c;omplexv.: naoum s1~ples _a.ggreg~o 
de que 0 ~pirito da mesma Constituiç:ão e o de indtviU.uo;;; e !La "tem e~sr.euc~a. ;proprta., 
mais democrata. - ma.nife;tada por dtversos orgaos. e tlaQ ~. 
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vém atrophiar nenhum destes porque essa. 
atrophil'- viria. petturror a economia. geral. 
CA:·:no se dã. nos organismos individ!laes. O 
estndo, como o rnunícipío, s(í.o orgãos da o.cti
vl-Ja.de social a.os qua.es estr1.0 rescrvndi).S func
•. - ~ diftnidas. 

ço li'abi e que decorre o principio de que acima 
do poder publico existe muita cousa, existe a 
Cor~stituição, existe a soberania na.ciona.l, 
exkie o interesse do bem geral. de modo que 
o poder publico diminue gradualmente á pro
;•t!!'·Jií,o que se impõem aquella.s outras enti
J ades. 

E por esquecer estas theorias é que nós ve
mos esquecer-se os direitos de t ,'da a orQ.em 
dea.nte da. . prepotencia. do poder publico ; por 
esqnecer ou desconhecer essllS theorias, e que 
nós -vemos a.s falsas interpretações de maneira. 
a deixar ao arbítrio da vontade de um chef<>. 
pr~ootente os direitos os mais sagrados, chefe 
~si pelo qual muitos -parecem estar hypno
tb;" 1oo, e a.o qual realmente são dedicados, 
l\cw: ·ndo,entreta.nto, alguns que lhe são igual· 
rae1t .e dedicadas por interesse de uma politica. 
a.Gttnhada.. 

O ';a. OrTlCtco~.-Faça !Mor de dizer ao que 
-;or,m isso. 

•) SR. EsPmrro SANTo- Isto vem provar 
•W~ esta. falta de competencia. que se quer at
i L'ibnir aos municipios, não é mais do que o 
t.l!:;e(unento. gerar de princípios que temos 
Olr.!()r. va.do • •• 
~ i:iR. Orrrmé.A._; A conclusão não estã. nas 

prere!ssa.s e por·isso não :respondo. 
O i:!s. EsPmzTO SANTo- E3tou mostrando a 

· V. ~~x .. que oprojecto, baseando-se no art. 30, 
·,..! m!tes na. letra do art. 30, está em desa.c
<'·v~do com o conjuneto da. Constitui~. 

0 f;l't, OmcicA-Parece que essa citação não 
tl·~onstra. que ha. alguns de nós que a.poia.m o 

· governo por dedicação sincera., que são verda
deira~ d.emocrata.s e outros por simples con

. venienencía. de llilla. politica estrelta. 
· O SR. EsPm.rro SANTO-- Perdoe-me V. Ex., 
elfectiva.mente no calor da. discussão não es

. tn.beleci-uma. ordem completa que podesse 

.· a.'hrlulger todos ; na.tumJm.ente existirá. uma :·; aa classe d,aquelles que teema. boa vontade de 
· republicano, mas que são, entretanto, 'to-

em seus intuit,()s por-seus habitas na. 
politica.. . 

?:ií]~}i~n~lid[a;na.o~w quiz fazer a menor allu-,_ll deV .. Ex. 

que muitas vezes se illuda.m. ~ias o J1teto i: 
que do pro.jecto do illustre presidente •la 
commissilo do or<,<'l.mento se v~\ que exi:>t·J e>sn 
disct·epancia. no sentido de des>ia1·-se dl~ 
norma.s tlemocm.ticas pa.ra n.s norm:l.S verilil
deiloa.mente centr-.J.li.sarloras ; ci a reproducç:ão 
dos mesmos factos que obser-vamos constan~ 
temente. 

Um município é a a.gglomeraçã.o de indi>i~ 
duas que se reunem. pelo a.ffecto e ê alli que 
fazem os seus esforços para. entrar nas gran
des luctas da. vida sociaL 

De modo que o municipio, qua.lquer que 
seja o numero de indivi.duos que compõein o 
seu nucleo, pode ser hospitaleiro. 

O Sa. ÜITICIC.\ ~ !.Ia.s o município feder:~.!, 
no nosso regimen, e especia,lissimo. . 

O SR.. EsPrruro S.-U\TO - Os municípios. 
como os indivíduos que estão em commum, 
exercem entre si intluenciM reciprocas, por
que a influencia reciproca é uma lei gerat da 
natureza e a sociedade está sob a. :ux;ft.o 
elas leis que actua.m sobre todo o universo, e 
que nem por isso alteram a na,tureza intima 
dOS diversos pontos ue acçã.o que nellas Se il.C· 
centuam. Nada tem que ver com a autonomia 
do município a influencia, a.a:identn.l ~ue 
possa!Il ter os seus habitantes, ou. a su"' posi~ 
ção geog·ra.phica, ou as condi\iíes da. sua or
ga.nL<:a.ção . O facto de um individuo ser de 
menta.lid.ade mais poderosa que outro não 
altera em cousa algnl'li.a o direito que cada 
um tem· como o facto de um munici~io ~er 
pequeno.' ter um pequeno numero de mdivi
duos, ou e$tar mais atrazad.o qne outro, n~o 
tem nada, que -ve1' com o di~eitt• q;ue es~e l}l\t
niclpio tem a sua ~utonomu~.. ~ . o prmcl(llO 
da igua.ldade rela.t rvo dos mdiYlduos como 
das sociedades politica.s. 

Como se vê, o -projecto seria. constitucional, 
pela.lettra. do art. 30•. si se limita.~ a organi· 
sara policia. do Districto Federal;ID?-S desde qu: 
o proJeeto no art. li pretende ~es;gnar q~~ 
as verbas com que ~e deve manter essa P_9hc•~. 
tornou-se inconstitu.eioaal, porqtle nao ha. 
artigo. a.lgum da Constituição que autorlse_o 
poder central a lançar mão daS verbas que sao 
peculiares ao município. _ _ _ . . 

E' uma invasão de attr1burçoes CUJOS e:lfet· 
tos se accentuam pelo aniquilamento da _auto· 
nomia. municipal. 

Admittindo a.inda a. conveniencia. de or~a
nisar a. policia do Dis~i<:to Federa!, .Jl?der!3-
mos, quando multo, eng1r do munlClJll? ·n~a 
verba; mas designar taes e taes ve-rl>as e legJ.S_

~;-~:a~··O~rrciCA -Por conheoor o ~m modo la.r sobre interesses que nrio pertencem a. 
· .i!x. é que. chame1 a. sua. . União. . . 

~*-::paorâ.·.,o.' llàso : Di!!a-!Ile o nobre deputado em que a.rtígo da 
Constituição se funda para deter~r no pr~· 
jecto que ta.es e taes verbas da. rec.e1ta mUIU
çip~ são pa.ra. a.ttender a esta des~ 1 
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O Sn. Orrrcrc,\ dá um aparte. muni"ípío c i,.to em viL•ttJde tlo espírho da. 
o s~ .. E~PtRlTO SA:'\TO-Em que ;trtígo dn. Co!l~titlli~·~o o em Yil'tudc J]() <lrt. os. 

Constitm.;:ao encontrou V. Ex. 0 direito de De mandt'tl que em pt·coen~~ des,:t$ cou-
crear lbntes de rendtl nos municípios? ~idP l")<;0r~ enteml" r1uc :' auwnomhL mu-

0 Sn. ÜlT!CICA.-Na. mesm<1. lei qu~ manda ni<:ipa.l t~ de ncce-sidatl;; c:~:trema: éU ]X"Jc-
o1·ganisar a policiado Districto Federa.I. ria mesmo dta1· um principio .iurhlko em re-

. <~-çiio a est<t a.uton<•mia.. ::\oto o l\Cl.'iJrdo 
O SR. EsPl.RlTO SA:'\To-Os direitos t.\xati- llO pr(~i0CW com a letu·:L da C•m$titui,ão e o 

vos são especificado~ muito claramente na. seu des;v.:cm·llO com o es.pirito d•t mesm<L Con
Constituiçiio; uão é licito a. um est\do crear stiluíçiio. 
para. o munici'pLooua Uni.iLo cre,trJ)(Lra. os es- Eu creio '1,U() s<:ndo Yc t·d:tdciro n priucipio 
ta.dos novas fontes de renda. ele que !Je,,~wla aj))p'iamla odiosa restriJujcwia 

O SR.. QrTICICA-As infracçõc~s c; re.~pecti,·as serict _d~ _a~~~. ?nn:·e.n~C!l~it~ tt.ue nL'~ .~•~nplias
multas suo do. codigo petlal; ~ts multtt:> S<'io :>e.~: o:; ,1..; ~,tJ.t~ d.~ :t\~l\ l~U(le n~ur~!Ctpal, q)le 
rend ,8 provementes do codi"o pcn<tl. •lç. :-;cmo,. .w muJuc!p.o t: ;111pler,t .Lut~n~J_rua. • 

• "' . . . ~11dú c;;.t.;t normt~ <:Olt ,·cmen!e p.·wa, ullCl:tr-
.0 s~. ESPlRITO S,\;'iT{~-\: Ex. e~t<~ expl'l- mo.<. com p:t,...,O Sl';!lll'O.O t·c~imen demOCl~l\ka, 

m_mdo-se de ut~a manell'.t tu.o l~fLllYO(·;t rum e an.t·tHlCIJ•t•) :t !'~Ut~ cuusidera•.'''('S, peJeti<1. 
UM :posso clll.il::ltficm· St!U apttrte. ;w Cnn"l'•·~,,o •• ;te,·dt;t•;;io de uma t:mcn<la 
. Onde V. fx. viu l'enua proYenie~tt~ llo co· n•H 'L'ittint~~ ter111"~ li•;:) 

<hgo penal' "ElllPl)Ü:I ~ul:.::til.\11 iv:t. 
O Sa. OrrrcrcA-Ent;i.o niio l1:J. pt~llr<~ lW n Cuugr~:;,ou Nad<ll1;1l •lccr·~~:t: 

cuniario.s? 
o SR. E:sPJRlTO s ... NTo-0 CO!ti~CI pen:ll I!Ull 

ca. foi rontc de l'eudu.. 

Art. 1." A polida lie:<t·ú :t c;trgo •la mtmi
cip:üi•I:Hl<·. qut· :L t't·m·;;-ani,.at·:·t ~eis mczcs de· 
[l<li~ dt~ lrt:<~Ll:ttlo o Cons"lho l>lunidp:tL 

O SR. ÚlTJClCA-Pois V. I~x. ncg:\ que haj:t Art. :.!.• .\ t:ni~u ccontirmrLl'iL n. manll'l' :~ 
penas pecunia.rins? · polici;~ atúu, d<LLa •I:L su:1. l'•'•)r;;:mi&~..;:lo. 

O Sl~. EsPum•o S.\:'I'To-1\;io (! c..~e o fim 1lo Art. 3." ltl!\'Ogam-,<c ''~ di~po~i•;Õi'.< em 
codigo pen:.1l. Ondn ~(liJÜtlc tlx:Lressa.s t'<!wla,; 1 comr·:rl'io.~ 

Um SR. DEl'l;1'AOo-As mult:tS resnltão tla O Sll. OITlClCA-[~so li contra tt Gonstt-
inl'ra~.ão de leis regubment:.w~. tuh:ão. 
o Sn.. Est'ffilTO SA.l\'TO-Pergnnto :.10 novl'~ o SR.EsrmtTH SAXTO-C~1lltl-J. a. lettt:L nt3S 

deputado com que compctencia V. Ex. dá u5.o contm o espirito, 
destino a eSSM mUlta.s. O Sa. OtTICICA-0 !err~~~~ J,abewrs ~ contra. 

O SR.. OITICICA-Entã.o não temos compe- a leb·a. e nflO coutL'(\, o e,;llirito. 
tenci"" ~ o SR. E::;rrmro SAXTO-\'. Ex. j~·~. co n-

O EsPIR.tTO S.A.l'iTO-Essa.s rendas são mu- trariou o lettr;t cht Constituh::lo. qu:1ndn 
nicipaes. l>retendeu !lesigmw verh:..,; da compctencir•. 
o Sa. Orrrc{c.~-Porque ~ do~ municipit>S para. o custeio thl. polid;o con· 

Jorme vrctend~ o prqject)1. 
O Sn.. EsPIR.IT~ SAl\'ro-Porque as ínfrncçtoe!l H<l. de a.UmiLtir-·se. pol'cm, que o Congr"e~,) 

dão-se exclusivam.errte em relação às muni· procure :ttet·-s~ restricfn.mentc ,·~ tliopo~ição 
cipalidades. contida no nrt. 30 em IJ.Ue sm\ let~r:.L tla, ex

O SR. PRESWBNrE-Peço ao nol:I!'e de1mta.d~ pre~s;:tmente competenc~•· ;~:_o Con;)rc5~) df' 
que resuma. as suas o(lservaç:iícs porque a legislat• sobt•e :1 o,·ga.mS<:t.ÇllO d:1 JU>ttça do 
hora está terminada. Distticto FeJeral? 

o s:a. EsPIR.ITO S&";ro-Obedeço a v. Ex. Entr:1r~í agora. em uma outra ordem de 
Devo dizer ao nobre tleputado que pelo c~- considerações. 

Pírito da. Constitui";;" estas rend:ls, prove_m_- ··çO!illmtre re1ttor d:t commissão de orça
""'~ mento na ela.bom(,[O do parecer sobre O pro

entes justamente de actos da. ttl('ada. da pohcm. jedo disse que i:i cr·ear ~ma. fonte_ ~e ren<11< 
municipal, são verbas municipaes. pura. subvencionar os sernços de poll~tamento 

{) SR. OITlCICA- Está en,rranado. e. nas lettril.::; c, ct c ç crta estas toates de 
O SR. EsPIRITO SAJ.'\'To-Naturalmeutc,creio reml.:.t. 

que v. Ex. elaoom em equiYaco a r~peito. . Vemos que ta.l creaçrto n~o existe, n.pe!Jar> 
A minha argumentação esk. perfeimmenl<> cs[Jecificam-se as vel'b;JS ex1stentes õl.nterwr-

deiinida · não contesto pela. lettra do art 3Q mente. . 
a. constitu.cionaüdade do proje~>to; m(lS a. con- Ora, entre especitic;J.~' vero:lS e ct•ear fontes 
testo pelo attentaJo contra a autonomia do de rend:l.s IJa grande dJiferen(,:a.. 

iô 
Ca.llla.ro. V. llt 
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O nobre deputado disse que ia. crear uma. O Sn. EJPIR.lTO SA_Nro- Ou o governo fe. 
renda especial. d~1-a.l_tem COill~etencta. pa.ra. procedet· ú ot·•ra. 

O S:a. OlTlCIOJ.-Não disse tal; o que disse Ul~aç'":O da pohcia feder?-1 •. ou não tem;"110 
foi que oprojecto ct'eava uma fonte de renda. :pr1metro caso deve por SJ. so provet' o seniç'IJ 
com applicação ~p!)Cial. no seg_\m~o deve entre~a.r á munlcipa.lidad;, 

O SR. ESPll.U'IO SA.-\-ro-Mas si a renda j<i. a. attrilJm~o de orgamsar o poiício.met\ to. E' 
existia antes do pro.jecto, como é que 0 nobee tendo em ·vlsta estas considerações que a:pre
deput.ado diz que eUe vae crear uma fonte de ~ento o seguinte substitutivo .. .. 
renda~ Póde ser esse modo ele Yer um de· O SR.. PRESmE:>."l'E- Observo ao no'bre de-
feito da. minlla inteWgen.ci.a; mas o tiJ.Ct.o é 1mtado que jit excedeu da hora. 
que essa. rend11- já. existia. · . O SR. Esrmr-ro SA.l'."T<<"-Peç~ a v . Ex ., as. 

Diz ainda o nobre deputado gue o projecto sun como _M3 m:·u;; collegas, que tenham um 
fazia uma eoonomía de 1 .~00 : 000$. Não :p:mco mats de t oieraucia, aftm de expenller 
posso comprel1ender como, nao se cr-ea.ndo a!.:ruma.s consi.dera.ções q_ue :preciso adduzir. 
U]Ua renda, hav~ndo ap~nas ttma. ~!':P~ctfica- Ma;; :J.dm;ttindo mesmo que não seja acúdw 
cao de. verbas e:ast~ntes 1)a1·a. o. pollclam~nto. o sub~tit•ltivo que :tpresento no sr.mtido de •lei· 
possa_da.r-se a. cre<J:{:ao de umn. } ollte de I'entla x:~.r a organisa~.ão da policia a (!ôl.~'"o d<J IJlU· 
que amda proporctona economms. ltlí<:i}lil•. tle~tle que a Cnião se sente nt~. llP·~~ 

O SR. OITICIC,\-V. Ex_. s~nc!o engr•iliJ~irn. sida~ctle r~co:·re_r ao J:mni.cij)i.o pa_ra. p:t;.mr 
ten~lo estuu<~du m:lt!JCm~\ttc:.tS,nao ::ei <:om qne mer...u~e da ues~za. ~le.stn. tn:>tltmçao. llt~le 
m:u~ se ~:on \'encera. O ot·o;amcutu d:.t t:nifuo que tmo se atten<t<\ a J.Sto, eu neste caso •~t)t·e
COt1$igna.,·:~. a. vcrlll\ de a. ()0(1: ooos. :t m e~ma ~m towe! um outro substitn t í •o p:\t~t fazer re:~r..; 
vet•ba ser:·~ t~openas rle 2 . OOO: tiOU:l'lll'lO. c~'Onotnt:\.~ em 1'elaç-<1o ao projecto. 

o s .:- . s . 1 • • 1 . . . PelO<S C<llculos apr~sentados pelo i!lusit·c 
. n. ,~;mno .\.:-.ro- ~,a, e (o tntllllélpto rcllncto1' d::~. cotnmissã.o, ...-e-.;;e que o muni-

ou da Umuo 1 cipío deve c:onrribuü· com met!Mie da vcrl!" 
O ~R::.. ÜlTIClC.'\.-Pat·te rl.o município e pa.rte ue:>tinada a. mant:er o serviço. Apresen ta o 

da. tnu.to. pro .• e.to tllna. set·Je tle empregados de cat!ie-
0 SR. EsPmlro SA~'To-~In.s v. Ex. laça 0 goria.s df "et-s<ts e entre <?S quo.es. e!e·va.-se o 

fa,·or de expliàLI' qual il a renda municipal. uume1·o dP. del~gados de Cluco a trmta.. 
O SR. OmcJC,\.- Xão tenho que explicar _O SR .. OmcrC,\.-Cont~. os .su bdelegados que 

is:>O. . sao e:Xt lll\: lO>. 

o SR . ESPil\!1'0 s,'--''>"1'-J--Quando di~o C[lte é o SR. E:>PilUTO S.-\..'liTO- Assisti a. esta dis-
Jnlllliclpal v. E:.:· neg~\. - . cussão, ouvi as ollserva.ç0es do illustre repre· 

. . seutante p;:)l.a C!lpital Federal , com as qu;.~e> 
OS-a. Ontcrc .... - 'VeJa a lettra ó. · me eonformo, potque estão d e accoL·do com:~ 
O SR. EsPnmo SA:);To-V. Ex:. iliz que con- emendas que já tinh<\ or·ga.ní$ado e que im· 

sta das lettras c, cL e e. portam em uma. economia maior em. 768:0.Jü.:? 
O Sn. OtTICtCA- A Iettra 7; então Otlde do ~ue a. economia de 1:600$ que prc.tet~de 

fica? re&li$nr o bonmào pres1dente da comm JSS<l0-

0 S:tt . EsPlRITO S .-\.XTO - Si é ua. comp~- ! os~. ÜrrJCIC,I..-Mas desorganisa. o pla.no e 
t<!n eia do poder fedet·;ü oi.·g~\:lis:J..l' ü. jus tiça. e I 0 se;,'l'lÇO. . 
a :policia federal, tambem é da. ~u<t otJrig~ã.o I O SR. EsP!RlTO SA.:sro- Não ha. tal. :\. nu· 
JJa,<>ar'; e si é obrig->J;J:o da Vnfiio Ie.,.istar so-

1
nltt:t emenúa a.penas reduz o numero de de!e

bre o l>Oliciamrtlto e si o município c nü.o tem . l:,'3.dos, ampliando a. zomt territol'ial de sua J u· 
direito de prover e5t<.\ organisaçil.o, o munfci- 1 risdicção, cott•:oL·du. na suppre~são do; subde
:pío nada tem de contribuir porqu~ não tem lledados e continua a accei"ar os serviços I;W.\· 
conipetencia para legislar a respeito . I tuitos e patrioticos dos lnspectores de quat·· 

Es:igír d'alli ~ue o município venuu. contri· j teir-~. 
buir p~ ~ p1·odigali.dades que~ l.:n ião com- Eu jã. clisse em aparte e peço licenca. :P:l? 
me~. J.Sto. e !!1Sto1 Jj; Ulll!l- U!·bJ_tr~r.eda~e e , reJ.letir que o nobre deputado 11ão tem raz<Jo 
~r 1sto eu d1~ q~e o proJec~o e. mwnst1tu-1 quando acredita. que esses runccionarics ~o 
et~nal. porqu~ obriga o mum~1p10 a e~tral' ) venaes por não ·seL'em retribuídos; nã.o e..,. 
<:Om ~et.ade da. quota pa.ra servt~.os peculi:wes : retr-i!.mi\~ pecunia!'la. que forma o ca.m~ter 
,a U~ao. · 1 dos indivüluos e quem tem utlln. alm:l. oem 

. · O sa. OmctcA- Então lla de f<uer o servi- 11'ormc;.úa nas J.i~Vês e nos pt·incipios rigidos, 
.. ' ço t odo; ha. de pa.ssar os impostos para a mu-· não se entt•ega. à. Yenu.lidnde, s11be <J;rea.r com 
~-, .:.nicitJalidade. e :tica. ella oom todo o serviço ãll . as difficuldacle; da vida, sabe cumpm. os seus 
#r:~~tas . . . 1 deveres. 
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Demais. além do interes..'<e que todo o ci- ~ Xo m·t . cí " ~~ ~~~·~e : •~'01 ,, numere• tle l ~!). 
~~adão dcyc ter em ])em ~er~·h· :L ~na pa.ll'hL. >eudl1 ~::, par·:t :t pt·inH.:it·.:t d:\~,~~- ;,o .l•ar:L ~~ :'t· 
e certo a.md:~ que os Ct\l;td<IOS que exercem l gun•l:l. e -;~, )lill~l r1 u-r-cen·:~ ; ~m YI:!Y. de .lOO. 
::tS fun<.'í;ões de inslJect.oc·e;:, &\licnt.;<m-sc mais sendo .-.o lJam :L primeit~t clas5c-. 100 P-' lõl n 
e recommend:tm-se por e:s.>es imporr;wtcs ser- ~P;!illltl:t c ~ ~~. 1 pat·u. :• rerceira.. 
viços gratuitos. M provimento de qll(tlquer Art. addil.i''"· Os in.>pe<'·ÍCil 'CS ele qnn.rterilo 
fllll~.ii.o remunet·(l.dn., ulúm de o;:crcm 1\ v:\nta- 1

1

. continuarito "'. :pe~"'"'·l' ~•ss~us ~etTi(;OS gr-.ltui· 
gem de ah\rgn.r o circulo (\ét~ snas reb('t'íes. de tarnenr.e . 
recommendarem-se :tO conc:()i.to dos ~·u~ c:on- E:»es snl:•stittlli\·(\s :ütcmlem n,... menos oo 
cidadãos pore:xercerem um<> p~\t'<."Cll<\ llo :poder P~Liitl.O f: lõWis:;imo d•'.S no:;,-as fin:ltW<tS aci.ua.l-
publico. menw. 

O meu collega não foi fl:liz. neste modo do \'ll.Jn''"' f;\zut' CiS(· ~en·i.;'o Ulll pouco mais 
fundamentar o seu pr·ojecto; e ~i pnut"SSe pt·c- hm~t.o. 
vatecer ~me~llltnte preconceir.o, t:t mbt>m yo- o SR. F••:->st:;c:,\ l h:mt E~-Y.Ex. niio es<1ueça. 
d~r-se-h1a dtze! que .ll\<'Uil ven:H'S f': r·wm de nm :.l(lvv•:Ltlo •.li :;tiltCCO ll<Wa üu!Cl' \l ~eu 
aquelles que, nao p& Stmpl<'S t.ltdu::;J~;w , IU<'l$j.l.,,i·I~;· ,H,, ,.,

0

: 0 11ovr~ tlt•un t;uiLJ p :•lo DisLt·ic:to 
por causa _de um:t e~portnln. :wjeiwn-se a . Feder:\ L • 
estas funcç-oes. , . l O $R. V.~t·nmo ~.,:-;Tn-E' ,·.,r·<htd~·. A ,·ou-

O Sa . OmCICA-0 que quero u (jllC h:~j:\ 1 eord11n(·ia l'llll>' :r;; ~>11\(' ll•l:• s q \I!' :\I~ do 1l\~ 
o direito de exigir dcllcs um :<CI'I'Í<;O. I :tlltt•li t· l' a> idi·:J ' ··:o: r•·u. lhh .< ,, .,.., illu,:ln~ t•t.:-

0 SR. SA)tJ'AlO Fr:mt.\r.-);iio se trat."'. 1le pn·,•:nWtll• · ,[;• Ca pit:tl Ft·d•·l·nll: ma i.> lltlla 

esport\ll!l .. trat.\·:Se de Cllnstitu it' \:tn:l cl:l ~:'I'J pt,,_,.,~ ··~· : ' 111!' t>tuu :Hl n>;::Hul" a l >~m .'~ '':..:~. 
remunel".ula. \ . T·.x. c Tt•; lc•rnnnha ,,, . 'P"' ••u l.luh.~ :"" 

min l ~tl:' emc:uol:ts "l').(<tHba , la~ qna u<l•' " 1!· 
O Sa . Es~llUTO SA::-.-ro-Qu:lndn c»:J. remn· 1 (IIStl'.' <(CpUl:lll" :'1: m;l u iJ'I',;l\ 1\\ l'<' 1\'<' 1•:<11' 1'1'1)• 

nera~,fio s:•j:t neccss;1ria, não SCI'l~ 1':'..'<\ rw\."1'<'-
sidade determinada pcltl lhita dt:l~Uinprimcnw je~.~ tl'IJ)l)~ CJll:lnros púli,·i;"' st:<:t'l't <:•~? 
dos seus deveres por parte tl:lquclh .. "' •pw Cl'cin I[ li~ ';'5. l~t·•l tl:':•-• · ·· !~'l'l.:t nw. a mc.1 :~cle 
teem ser Yido g ratuitamente. 11 propo,;t:t th• il lt 1~u·,. 1h·pu uulu ).l(ll1lllc :twcl:l. 

·Em taescondi(:ues niiOse ])Odet~i .i ll~tifiC:tt' ;L<Sirn lk<tt~'t ohq•li~:,uln o lllllncl'ú tio ·~ [M •l t ~:li\S 
a ur,.encin de semelhauu~ c:re:~ <;iio f!ll:lndo n···~ ~>et:t·e to;; ,, 1~1 (·~ i>tt:rJ tcs . 
preS:ntem~nte de,·emos lllZet· o po~sirel IJ;.tra Pot· t•~tas l 't.~lttL~'""' n,',,; ' 'o:lllC,; q•w ·~ l'Cl'-
r~uzir despezas e não C:l'e<U' no''<l.~. . no;ui:;::t i';'ti cmrt,>s t : ·lú 1 Jui!J·ei:<. c·. <1w· ·~ 11 1 1\:~ 

Por _isso C:l>tou c:~zend~ qu': .do''?mos ~:~cc t.l ~.: 1 .. ,111, ...,.iio ci.>JJ ,.i<l!·l'a q~l. :\:i.u 1 !i'I'.ÍIHlh,all•h• o 
O SerVIÇO de il.UtOl ltlad~> ].JOlt~:J.te.~ q 11Cl ~t:_ pt ~ ::; 'I'\'I'ÍC'U OH:thut~l!ldCl·l) ;tlt'. !II •L•ctm: ~e :lllg
ta.m gr"atuitam~te a deSCJll}>Cilh<<l;-o; s;w lar ~n ,·ar.;t 'u nu1ucro de ,\t:l1·.~:uln:< tlc ci!W<J a. •ltz. 
mens :pa.tríotas. mca.p:lzes de :>~ :~ ll:t;t:n·cm do o illu~tt·c rclaw1• d<L t;OllWlis~ão de c•rça
cumprimen~o de seus deveres, ~cceJtanclo um:t meu r.o cledarotl q ne 0 seu pt·ujl.!cW t'~tl i:>;t ~·:1 
offerta. hunntha.nte e quesa.bemo fw.cl' melhot· I uma economi:t ue cei'L~t d~ 1.600:00Q:i; de re\S. 
o serviço dog.ue. e~ses que o prcst:J.m por nnHt Pois hem. En proponh•• por minha nz l l U\:1. 
pequena TetniJUlç:ao_. . . economia de i7S:4úcr,.:; que 81111\ll\:\do> ~nm a 

Nesta. occasião, a.1ncL'I. e melll~r :~ melltth~ l[lmntin. prc<.-ctlente impul't<'o. c tu nm:~ (1(:()1\il

. que sugiro :porque v l\IDO$ fazer lace a? ((,:í1cil mi:~ tot:ü o!c t. :l-;8: .HJu:-; re i:;. . A C:unat1'-t:71'-
de vinte mil conto.s do or~:n.mcnto, ct'C\O eu. tamente II~ Ll tlíSpt·n~:u·it c.:;;w püqtreno .contm· 

0 SR. OrTIClCA - Qnem s:lbe? VV. EEx. :;\!nte qu(' , do <dgurna ~ot· LC, ~··.~ncul'l'Cl~L l•ata. 
"teem votado ta.ntosaulimentoiHh: üe.<pez;\s que alliYi:tr o orçamentO Ylgcmc. 
não e pos.si,·el saber-se a quanto monta o de- Na. oc:c:~"ii\o em que o pa.iz c~tú ;1rc<1ndo 
(icit. ~1ltn di1Dcu ld3tles )X\l':l. l~lzer lhcc ;l,S suas des-

O SR. EsP!IUT() SAXTO ---:- A re~Jl?n~b~lidade pc7.a~. e n~tm~tl. que. i:qut'lh·~. ~ue recebem 
desses aU"meatos e dOS cot·J:eh~(lOIJ~rlOS de g:t·i\. tlftc;~ç .. :e~ do;; colee~ lltlllll:O:s _ .~ pe~~ ~ 
v. Ex. M"as si o dcfic it ê de YlntC mtl <::otFOS ~ n~:mw estor çode ~r;~~;;1.l~to. ~e tn,·\:Jctr.a a It:du 
como já. ouvi affil·mar M nobt·c tl1•pur.ado, c Y.ll' o numet·o d.ll". cn~~.ti.JOJ ,ulor es: e_1sto de_> e 
natural que nos pro::uremos po1· tL\lo.s o.:; mo- coJUl'\':.tt• pell• tcduo::~u.o dos no.,so~ .proprlO~ 
dos minoral-o Jazeotlo economias, o que uf.J- 1 ,·enci:nento~. l\l) q~1c ~SJ1 1'F1l CJ!l~ 0 no~r~ ~~
tenho nt>\a. <::A.;Uinte cm!!nd<\ qnc apresento 1mtado Cl.lllCOt'da.l~~ comint;;o. Nos tm,n;;es .. dt11;.. 
"(lê) : r - ~~ licei~ c que se rcvcl:un :~~ gi'alluCS \ll' U· 

des. 

No.arl. 2• diga-se 8 uthanos -e 4 snburha
nos, em vez de 20 urtanos e 8 suburbanos. 

Tenho concluído. 
Fie(\ a discu ~siio :.uli:.\d:1 pela. hora . . . 
Passa-se :i. 110m liestiDatla. 1).0 expedie~t.e. 
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O SR. 1. • Secretario procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

lhorament() de reforma ou aposentadoria.
Sala das s&--sões,28 deju.lho de 18!12.-Mtwsa. 
-Bo::erril.- Thoma;; ])et(mo.- Br a.;;ilio elas 
:Santos .-Horacio C)).,ta.-:Sampai9 .li"'erra::.
Bella,·mino Canteiro. 

Fica. sobre e mesa a:w u lietior deliberação o 
seguinte 

Projecto 

Do Sr. 1° sect•eta.rio do Senado, de Zi do 
corrente, coinmunirondo que, com oftlcio do 
Ministerio do Interior, de 21 do corrente, foi 
devolvido á.quella. cama.r~ .• sanccionado, o u.n-
togr!J-p1lo do decreto pelo qual o Congresso O Congresso NMional resolve: 
concedeu á viuva. e ftlhos uo Dr. Tobias Ba.r· Art. 1.• Ficam de ora. em deante a.ugmen-
reto de ~fenezes a pensão de 3:600$.-Intel- tadas de 10 •f .. lUi joias e mensalidades desti
r ada... · nada.s ao fundo do montepio de todos os ftmc-

Do Ministerio dos Negocies da Agricultura, cionarios federn.es e1l'etivos, aposentados, re· 
Commercio e Obra.s Publicas, de 26 docorren- 1ormados e jubíln.dos. 
te,envia.ndo os papeis do engenheiro Melville Art. 2.• E' autori~o o Poder ExeC1.ttiYo n. 
Hora, relati-vos a um pedido de conces.~iío t"eYer os re;!'ul;trnento:; do meio $O[do e mon
para. 1·ealiza.r melhor\Lmtato:i no l'orto do Rio te pio dos olflcin.e.~ do exercito e d:~ armada. 
âe Janeiro.-A quem fez a requis1~iio (ú.com- o.ssim c:orno os dos montepios de quaesqw~t· 
miss11o de obras publicas). outros runccional'ios fedet·nes, no Sllntido 1ll! 

DoMinisterío dos Negocio3 da. M:arinha. de h:Lrmoniza.r-se :tg I'C~pectin~os díspooic,iies, sem 
25 do corrente, enviando o reqnerimento e ~ravame para os coi'res 1mhlicos. 
mais papeis em que o offtcio.l de 1azendt\ de § 1. .. A J•evi>.Uo ser:'L feit:1. com n. maxitM 
I• classe reformado, capitão de fro.gata. Inno- hl'eYidn.de por duas commissões cotnpOSt(L$: 
cencio Ferreira Bra.,"a, pede melhoramento umu. de officia.es do e~ercit.o e da. a.rma.dt\ e 
de reforma.. -A' commissão de ma.rinlla e dos chefes .das contadorias de guerr-a e da 
guerra. · marinha e a. outra de flmccionario> da.s di1.fe-

Do mesmo ministerio, · de 21 do corrente, :rentes mn.terias em numero suffi.ciente. 
·. enviàndo os requerimentos e mais :papeis em § 2." o resultado dest_:?- r evisão fica;.r-.1. de

que os escreventes do Hopita.l de Marinha. :pendendo -u~ approva.çao do Con,"Tesso, po· 
· Luiz ·Rodrigues de castro Vianna. e Jose Qui- dendo, entretanto. o go;erno manda!' desde 
rino de Vasconcellos, pedem que seus \o'Snci· logo. vigorar a$ roedidu.s que tiverem. •. p~r fi.m 
mentos sejam l!quiparado~ aos do commissa- diminuir os encargos do Thesouro, Um11:adas 
riado geral e Arsenal de Ma.ri..nha..-A • com- estas à ele;;J.Çâo das joias e contribuições men· 

·núss5.o de orçamento. !>~ese a, fuzão dos dilferenws montepios de 
Do mesmo minísterlo, de igu<\L data., re- empre,"'ados civis em um só. . 

mettendo as :petíções em que Jocelyno Cesar Art. 3.• Ficam desde j (t revogadas as d~
de Menezes e Alipio de Souza . Guerra, por... posições que por ventura e::tistem nos all~dl
teiro e ama.nuense da. Bibliotheca da Marinha, dos reo-ulamentos relati>os à soccorros diffe
solicita.m que seus vencimentos sejam equipa· r entes "cto estabelecimento da. pensão. 
:r-.ulos aos dos eroprega.dos de igual categoria Sala. das ses..-0es, 28 rle julho de 1892.- ~l. 
do Arsenal de !ll<lrinba. desta ca.pita.l.-A' 'Vatlar/lzo . -Pi1·cJ Ferreira.- Marcizno de 
commissão de orçamento. i.l{agalhaes . 

-Requerimentos: 
·Do alteres honorario Franci~ Jooé deLe· o Sr. §a.xn paio Ferraz-Sr. pre

mos Ma.,aalbã.es, pedindo uma pensão.-A' sidente pedi a ya.J.an·a para. enviu.r á mesa. 
· commissão de fazenda. uma representa.ç;ao ; mas. aproveitando a. op· 

De .Maria. Honol'ia da Concei~o Bacellar portuoiâade, peço-lhe que. por intermediodos 
pedindo· UIDII. pensão.-A' commissão de fa.- seus auxíliMes, me intorme no expediente de 
zenda. amanhã, pelo Diario drJ Omgresso, qna.l o d!!5· 
· Fica sobre a mesa para opportunamente tino que teve uma representação importa.ntts
ser apoiado e en;rar ~m. discussão o seguinte: .lõima que. ha. dias. a.pr<!.:;euteí,. assigliada. pelos - I empregados àa alfandega chnma~gs elas ca..oa-

. .R~que1·imento tasia.s. Como d.üse naqur· lla occasw.o, ~ses e~· 
,' : · pregados pedem augmento de venClmen~~-
~:~:· ... Rçqueremos que se remetta. ã oommissiio São fllnccionarios pelos quaes corre~ serv~ços 
!O:.;~e o_ rçamea.w todas as peti<.f;es que se acham muito seriO$. Por a$Simd~r,o sen;ço debt?'l· 
b>t:õ.â.com.mi.sSão de fazenaa. e industrias, rela.- porta.ção e a boa arrecallaça.o da. rece1~a..pu 1ca 
W;~~~s.á. pensliP, ~vel'Wl g.e lUeic- SQldo, me· são feitos p:~r esses empre.,trados. Os venc1mentos 
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que elles tee~são exíguos, COJ!lO est<L inteira-! Tern-se ditg n;1, Carntwa. e ~ou o pr-imeiro 
If!.:;nre prp~ado. ~l~es sol!:-em todos os ta conéú!·d;tJ' . .'J_Lie ú PP?-ei,;oc:oJ"tttr a~ despez.'is pu
r_!.~ores. e mclemene~.~ uo tempo. :por·quanro bhcas. e Jlt'Ct:I>O eu vtdat· todo~ o,; t:sJiJr~o,. afim 
S:W _obr1~~os a passar longas _llo~•s fazendo d~ ver sl oc ~ons::lg:u\! (• \:quiliul"io or,;a.menta
"l'erificaçoes, no m:~r ou no etllflCIO da ul11m· r-to, :t!lm d~ n :r ~i t•..: dcf'r::ls niLo teem u. re
dega.. Aecr'i!sce- CJ.Ue e-sses em~r~gados. n~o t\ã\1 sistcndt.~., tlilttalld<ltle, C(>lll. que dlcs }le~'llla· 
em gra-I_ld:e numero. Amda mtus, con wm S<ther necem, ame\koma.ndo o~ rl(x\et·es tlllJ:;tttui
q?e drr1grram um requer-imento :\o Sr. mi- dos. 
mstro da. í1:'1ze?da. e S. Ex., criterioso como ó. Mas o que c nnh1dt- é que "' no~>a~ con
recouhece~ a .JUSt~ça da petiçã9 e nã.o teve co- d_i<;Zies •.\e \"Ídt~ s~.o pe:<>Íll"l<v< JY<trn, lJs p!·olew.
~ag~ üe mdeferll-a, autes lll$>e que cH:1. (•r:l. l'li.•S. pura r.s homel!' qu t· Yencern lJt;queno 
mtena.rn~nte rozo..wel, mas que niio se sentia, or·denado, e síiu de ·w.l ordem, qutt a Caruara 
cç>nstttucwnalmente. em éúndições Lle <.\efe- nrio rx\tie C011te~1.ar o threi r. o a rgmsi rodas 
r1l-a, reroett:mdo·<t ao Coogl'esso. ·vê-se, <LS cl~'~e' ue ,·it·em peLl:l' au""IHeutc> de 
P.O~, qu~ l:a. jit um juizo emittido sol)re a pc- vencimen1os. " 
uça.o, e Jl .. nzo autilrisaüo, porqu<3 (! <le nm ~e- Aintb h ou tem di~;r . sem u~r· :1 ínton-
cretario de Estado. •.fr.0 dL• oflicntlcr ;l Canw.!'a. d;~ qttal T-ütüw a. 

Po!tanto, amesadesculp..tr·me-lmaimperti· llonJ·•t de 11tr.~z· pcu·a;. quu. é os tle)IUtauo~ 
nenc1a.. desej:wa, poL'~tn. saber qu:tl loi o l.l:~em n.gom. !llli<L dill""renr;:L Jnr:L mais(],. !"'X!" ... 
andttlnento que tere es~11 rept·c:;entaçfto no ~elt ~ulo•í([ i (l. v '!Ui' l<·í r·;;,:dtw;ttre m .. >ces~v.
Tinha. requerido que ell<l. 1osse pulolt(;;.t•J<• no rio. j)Ol''Jllt' P rlr·pul<tilu t.ellt H ma reprt:5('llt:l
IIia~·io do Con!l'"esso, e com cll1üto !'oi puiJ!ica- ,:;:w. 1.!~111 (tlt<;at'i!"'"' t·XT.twor,lina!'iu~. l<tlll ~ui•· 
da; requeri ta.mbenl que :!bsse ;L um:1.commis>~o ~cl'ip<;i:it$. it~ q ua.''" '"'mpt·c se JH't:~ULI!t. pot·q Lw 
e acredito que ioi à commiss:1o de oro;-.amento. em re;rt·a :':lo ;:· .. m~t·••S"'· si a üc..-Jara. r•.:]Jito. 

O SR. ÜITlCICA- Est·,\ com efreito 11a com- tinh:J. ''0~·-" n.u~HJl•uwu '' :'<Hl!sidio. Wl :>(!."/o-
missiio de o:r~.amento. (;Offi _<:ur rlLt·erto.•:<tm CJit~ !1\ouvo:; poder:L .!tzer 

q tW ~~· <lere a.ca.bat· cu1a e~~:t cliUI"U. 1h' rtquc
r·imentos '! O SR. PREO.IDE<'iTE- Posso mrormar de<tle 

jã ao nobre deput.tdo que a representaçiio Joi 
enviada. á commissão de orç·amento, e q\le esta 
ainda. não deu parecer. 

O SR. S.A.M?AlO FERRAz-Aproveito o enwjo 
parn- dizer duas pa.ln.\'l'as sobre um t'e-'l_um·i
mento que tenho em meu poder. 

Este requerimento e dírigillo por um }les
soo.J. pequeno, pessoal de revisores do Diario 
Official. 

E" preti:>o ;;.er r:\.7.0:\Yd e ~quir;;til·o. 
O ttuee ce1·tué qu<:: re,·isore,; do JJiru·io ú!(i

cial o Dirt,·it, r! o ((,,,p,·c•·'"· a i mpreus:t r !:I. Re
pulJHca.aimpren~a (J:Jc plll .• !íl-,t os d~cret()s, os 
reguhtmemo.s. os docuJn~uwg ollichLes; o·que 
é exn.cto L:, que e.<te,: 1"11 Hceionario~ tem o,: 
mesmos or()em<tlos de IZ. annos Rtl-;rt;. •encem 
4$DOO pot· dia.. o que q\le!' dizer l20.~pot· mez. 
quando hoje nii.o se ol1tern um;" c.--.sa modes.tis
slm:J. })(i!' muito menos dessa rJll:l.nti:L ! 

üs revisores do Dim·io Officia.l teem tam- Xio tenho <tbsolut.~mente ac:~nh:J.mcnto em 
bem um serviço e.."l:traordinario. O serviço de declarar· que vot<uei systematicamente a 
revisão, como sabe a Camarn. e todos àquollcs Jil.;or de todas e quaesquer petiçiíes desta na
que teem alguma pratica de jornalismo, é tuteza : ;·oto ta.mbem sy~tematiw.mente a 
pesado, incorrunodo, penoso. ú.>or. como jir. declarei h Cam<l.l'3. por oc~ 

Pois bem, o Dia rio O[flcial tem um c!Jefc C3$ião de cli:;cutir o magno &ssumpto de au
de revisão e apenas quatro revisores, que Yen- xilio. ;\~ \n\lmt.l.'i\J.~, ]XJr entender indispen~ascl 
cem a insignificanti~sima, r1uanti<t de 4.-:; dia.- o ;mxilioinclirecro. quandojil 1oi negado o di· 
:rios, notando-seque p<U·ct cumprir os de••e- recw dil.isenç·.iio de impostos e dir-eitos de im
res inherentes âs suas obriguçlie;; é nece:;su.rio por-t.1ç~1o c de n1a.teriaes part.~. mo.chinas, fa
que o revisor tenha. culti•>o e pelo menos l.!l·ic-J.s, etc. 
conheça gra.mmatlca e bem. (le modo que é You concluir e~t:.\.~ lio:eiro.s consiuera.c;(ies, 
realmente um ordenado in;,igrrificanre. · poointl~ n. V. E:~. qlle ~tÍ.\ repre5ent.a.<;.ão seja. 

E' preciso nola.r ainda que esses . hom~ns tmnscripta. 110 DiH,·io do Con:J''cs.'o e remet
teem, ba IZ annos, os m~Jnos Yencunentos. thh ú. oomiDi.ssão competente, par:1 ~obre ella· 
quo.ntlo todas as repartições de fazen(l3. tive- ser dado o r~pecti\"O parecer. (ll".tita- bctn.) 
:ram. a;1.1gmento de ordenado. Yem a. lJJ.t'Sa e lida e enviada ú. com· 

Lembro-me 1le que o Sr . . ministro d:t ia- missão de orç-:J.menro a seguinte: 
?.&nda. ,Sr. Ruy Barbosa, íoi justJ.meme _o 
ministro que fez augmento proporcJoitLl. na.o 
llei de quantos por cento. a qu_as_i to~'IS as 
repartições dependentes de se\1 mm~steno. 

Pois bel.U, o ])iario Oftiaiat não fm compre
bandido neste augmento de ordenados. 

RepJ•escn.taç<ío 

Srs. n1embros do Con~Tesso Nacional- Nós 
abaixo assiglll\dOs, l'C>'isores e conferentes do 
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DiMiiJ Officí<'.l, vimo~. iJ;;~ados nas rau1es j Por o .~ca~iilo ela publicai;ão do Dim-io ,1Q 

que pasS<Lmo~ a <~:x:por. sghe::It.""tr-vos aug:men to Co,t:::·e :~_,·n "\·~-::oll«l '"encemos mais IS diarills, 
de vencimentoS e qne nao soJiramos_rlesconto de gratttlcaçao, augmentoque CE!S-"<1. no;; inter
alg.uO: nos dias fer'i~.c}os pela RepubiiCa. . va~o:. das lef,'l;;la.turas e. que_ não cornpE:nsa 

Apos a procla.ma.çao da Republtc.a. no Braztl. ab.>oloÚ\men_te o extraordmarw accrescimode 
f!W.Si todos os fnncciona.rios publico> obti>e· t~abalho_. po1s que o Dfrn·io c~ ·> Co;?ctrtm> x~. 
ram a.ug:mento em seus hon?r~rlos e. ao que I c:o>tal' Sl llem qne_se;j_a. distl'ibuido conjuncta
DOS const=, nenhum:J. reparr.t~,~w anne:xa. ao mente_ com o ]),,_,..o O/fiei'!/.. constitUe um 
!>finisterio da Fazenda soifl·eu e.xcepção, a não out~o .JOrnal. com numero indetermioMo de 
ser a que temos a honra. •le pertencer. paglUas. re;:~ltando fr~quentemente que esta> 

Accresce que c·m quasi todas ess..-:.s reparti- ~e.]ant tres >ezes ma1s numero~s do que 
ç':es os funccionarios teem. alem de _9utr~J.S as do Dirtrin Of!icinl. Ora., o augmento 
muitas, a vantagem do accesso. o que na o sue_. de J?~soa.l que por essa occasião se ver·i
cede eom a revi-iio do lJi<~rio f]/fir;i,1l, que e fica e llfU~I ?-O !m~ero de etrecti-vos, quantlo 
estacionaria. Essa >antagem nao e de some- o trabalho e ~rlphcad(). o que faz com que 
nos importanch1. porquanto garante o futuro PEef:i.Iamosa.epocaordma:ria. á extraordinaria. 
do empregado laborioso e intelligente. Que nao .~bst.:-nte a ~~atiftca~,oão . 
nella. encontra a. recompeusa. rle seus e;lhr·ços. .-\.1:€ h~1~ ab.>tJ \·em o-nos de dírigit· peti\"'"io 

Constituem igualmente r-azões basr.antes nc.~e sentJdo ao Poder Legislativo, esperando 
ponderosas : a. todo ~ momento: <:_exemplo do que se deu 

O ,._ to d I ·, d I'> anuo"- não ter- com outras repr~rtJçoes. uma reforma que JU~-.ac e~ 1a- m~u~ e - -- Jhor<use nos~-as condieões. 
mos u.ugmento algum, quando o trabalho de ~t·endendo a todo· e"'e' mot· , 

· - · l · Jnu·To mat~ pono·o do que o · ·· ' ~ . "'"' ~ tvo,. que a.cr~-J'f!n;;ao _e lOJe h - - "' ditamos bastante ponderoso>, esperamos qlle 

eOd~tt~\>alh;lrmosdM (}1\orasrlanoute ás 3, ~o~~fJ~so resolva de accordo com a justi~;a 
4 e ás >ezes mais horas da madrugada. o que · . 
nOs impede muitas vezes _de er_npregarmos Sa.nde e fratet'ntdade. 
nossa. actividade uuro.nte odta. :pots que. com9 Rio de .Janeiro. 25 de jul\1o de 1892. -!Mo 
efa.cil de ver-se, a revisão do Di ... tio Official e Baptisir.t Roe~$Selt!~.-Heito•· GHiman?es.-Luiz 
composta de pessoas que não dispõem demeios: A.ntonio Ferrei1·a.- .-l.r1hur Palm.eira Rippe1·. 
de e>'f:l1dantes e pa~ de fam~lia ; . -Ll!iz Gu•·tJel. - ]o.· é Placido B~;·bo:a da 

O tle não estarem ~ venctmentos a.bsolu~a- Silva.- _-\ntoni? Jose· Ribeil'o Bherirrg .-Joao 
merite de accordo com o traball10, pois que lero11y1no Soares. 

·-vencem o revisor-chefe 6$, os revisores 4$ e 
os-conferentes 3$ dia.rios. sujeitos a t1ltas e 
multas, o que não se dá. na.s outras reparti
ções; 

O de não sermos considerado~ empregados 
publicos, mas simples jornaleiros. o que im
}lede que encontremos recompensa. na-aposen
tadoria no fim de muitos "'nno~ de a,;;~idui
dade e dedicação. como OC<XJl'l'e com u1n dos 
aba.i:xo assignados, que o3 revisOl' do .Dim·io 
Officiat desde a fundaç:.ío de.~i:a foi ha-(!J.a 30 
mmos); sendo que este já ll3~ou direitll> e teve 
assentamento em livro do Tltesouro Nacional; 

o de não ficarem. com o augmento que por· 
ventura o COn"res..."'() equita.tivamente nos 
conceder, onerados os cofres publicos, por
quanto a revisão compG~-se apmas, alem de 
um chefe, de ~uatro revisores c quatl'O con-
fei:entes· ; · 
· O ·d~ depender o empre~ de re>isão de 
:certo g:ráo de preparo intellectual e de acar
.i'etar gra;nde numero de re~ponsabilidades ; 
<' o de, fuialmente, ganhMmo;;; rela.tiva.mente 
menos do que.anteriormente ao a.dYento da. Re

jmblica.; visto a gradativa depJ>eciaÇ<1o do })<\ · 
~J.-:-mo~a e_a consequente car·estia dos gen~-
~~:if~~is penosa o. lucta pelaextS-

O ~r. NoT"aes Mello diz que vem 
a.pr~setlta.r um requerimento á Ca,mara. 5obre 
negocio que interessa. ao com.rnercio e á 
la>·oum tlo seu e.;tado. 

Peruüttam-lhe os seus illustres <:oltegas 
que justifique em poucas palavras esse reque
rimento . 

A ltníc.-a. navegaÇ<1o subrencionada pela 
União e que interesst\ mais immedia.tameute 
ao estado do Espil·ito Santo e a que està 
a cargo do Lloyd Bmzileiro, na linha do 
centro. 

P:!ra este serviço apenas dispõe a oompa.ohia 
de dous vapores, o J:fayri11k e outro que, 
tendo o n ome de })<'\quete, não passa de uma. 
lancha. grande (\ vapor. Este e o Jfatltilrle, 
que não está nas condições de satisfazer um 
serviço de nave~o que se estende a toda. 
costa do estado do Espirito Santo e á. do sul 
do estado da Bahia. . 

Os importadores e exportadores que teem 
necessidade de se utili.s..·w desta n!\vcgl\çiiO 
pO<Iem. attestar os ve:cames, as conil'arieda;des 
e os hTaves prejuizos que teem soffrido e a. 
que a.nda. continua.m sujeitos. 

A companhia apenas faz duas viagens ]!Or 
mez, sendo uma aos :portos de Itapemirim, 
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~~. União, que subvenciona a companhia., e 1 com a denominaçãEJ de - Quadro Extranume-. 
(\JUcorrem ta.mbem com o onus de fretes e · rario - e a elle pertencerão : 
Pll.~ens e.'tagera~issimos para um serviço I 1°, os lentes. os substitutos e os professor15 
u~.,raçadament~ feito. . . . do.s escolas militares, que tenham adquirido 

Espem que o tllustr~ Mtmstro da AgrJcul- em taes cargos direito it. vitaliciedade ; 
.t.~ra J>OI?-ha um ~ra._de~o a esses abusos, que j 2", os arre~imenta.dos membros do Con~ 
~:.:> ma:~~ uma ,a.ffhcçao P~ a la.-youra e 0 • gresso Nacional, que tenham de exercer o 
c;Jmmerc~o do estado do Esptrlto S:l.;0 t?· I mandato por tempo superior a. dous annos. 

A Ca.mara. bem c?~prellende. a t1.m1dez com ! a..<Sim como os de qualquer corpo ou arma que 
~ne o ora;?or se dJnge pela primeira vez aos ' exercerem cargos federaes ou estadoaes abso
~ens collegas. · • luta mente incompatíveis com o serviÇ:ú do 

O SR. MARCIA:\O MA.GALILlEs E ou--r:aos - Ministerio da. Guerra ; 
V. Ex. vae muito bem. 3•. os ar regimentados que. na. fa.lta. absoluta. 

O Sa. Nov AES MELLo- ••• 'não sô porque é de offi.ciaes d.os col'};lOS. ~peciaes, exercerem 
o ultimo dos representantes do seu estado nos estll.b~lec1m~l~tos mllttares em~regos crca
(nao apoiados) 0 ultimo ate pela. ordem de dos pelos respecttvos t•egulamentos. 
l:lntrad.a neste ~asa... § 1.• Cessa~a o. ~usa que houver determi-

- . nado a. tra.nsferencm para o quadro extra.nu. 
o_ SR.. M~Cl~~o M,\C·A.LliAES- Os ultimas merario, o officialreverteni. immcdiatamcnie 

sera.o os prune1ros- an quadro ordi!lario, onde occupari o lo~<\l' 
O SR.. NOVAtS MELLo-._. como ainda por- que lhe competir por rua antiguidade . 

que, roceiro como e, nã.o tem o preparo intel· .. § 2.• E' permitttdo no governo ili.Xer, des(lc 
lectual e a. pratica necessaria. para 1à.llar .]a, de um para outro qua.clro, as transferen · 
perante uma. camara que conta, em seu seio, cins reclamada.s pelas exigencias do ser>iço. 
oradores de primeira ordem. § 3." Os_officw.es do quadro extra.numernrio 

Vence, pQrêm, essa timidez porque tem de concorremo co~ os <le seus corpos ou armas 
cumprir o devera. que tacitamente se impoz de para o preenchimento das vagas que se derem. 
cuid~ dos interesses do estado do Espirito observando-se os preceitos da le,.nisla(,'ão em 
Santo, cujo eleitorado tão generosamente vigor. . · · 
8.Cillheu. sua. candidatura. · ·. · .Art. 2 .• F1ca revogado o art. !6 da le 

n. 39 A de 30 de janeiro de 18~2. na parte re
lativa aos requisitos para. o acces..<::O dos officia.es 
do exercito, subsistindo a este respeito a dis
posição do art. 11 do decrato n. 1351 de i de 
fevereiro de 1891. 

Os SRS. MAR.CJA.. "\0 M.\.G,\UIÃES, ANDRÉ 
CAVA.LCA.~Tl, BELLAruU:.\'0 CAR:\."E!RO E OUTROS 
-Milito bem, muito bem. 

Vem a mesa, e lid.o, a:poia.do, pa.ra. opportu
na.mente entnu em discussão,o seguinte Art. 3.• Revogam-se a.s disposições em 

contrario. 
Sala das cornmissões, 27 de julho de 1892.

Frôes da Crv.::. - L. Fil(jtteiras. - A lcides 
L '· 

· Requeiro que se peça ao governo pelo Mi·1 ~ma. 
. nisterio da. Agri?ul~ura. cópia do. contraem Da emenda d4 <Ãmlira dos lJeptdo.dos 

eom o_ L!Qyd Bra.zile~ para o sernço de .n~- ao p1·ojeeto n. 247 .! de 1891 ~indo do 
. vegaça~ a vapor, na linha. do centro ; cop1a Senado e que c:rea u ma escoZa de machinistas 

das t.:Lr1fas de fretes e pa.ssa.geo s na mesma no estt:ultJ rio Par ri. 
linha. · 

Sala. oa.s sessões, 28 de julbo de 18~2 . _ · Emenda da. Camata ao projecto do Senado 
. ·N otms · Melw • . A <:crescente-se: 

'. Vao a imprimir as seguintes 
~ . :· 

Redacções 

RedacçiZo do p1-ojecto "· 68 <k :{892 
. ;~:·:~T.:': ... ~· 

« E' igualmente crea.dn. uma escola de ma
chinistas no estado de Pernambuco. 

Sala. das commissões, 28 de julho de !89-2..
Fróes da Cru;-Alcides Lima. - Úo1:i{lild.o 
Fi~gueiras • 

PROJECTO ~. 247 A DE 189! 

(Do Semdo) 

O CongreSlO Nacional decreta: 
Art. 1.• E' crea.da uma. escola. de macbí• 

DiStas no estado do Pará. 
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,Art. 2.0 A escol;~ ser-.!, estabelecida. 110 A!'· 
::enal de !\1(\rinha, soh a direc:ç;i.o do l·esJJC!
cti vo inspectm·. 

.Art. 3. o Sendo o fim d?, e:wota pt"epar-ar, 
especialmente, machini~ta.;; i11clustriaes. o 

· curso constat·,~ de tre:: a.nno;;. sen•lo clous 
theoricos e um pr<ttko, e comiwehenderú <\.;; 

segnintes matel'ias: 

dentk.- f:ii ]);,,;~ ( ;a,.Jm·t . i'· S<!C!'et.u·io in(e' 
r·iuo .. -JlrttLflel. Bc:.c,·, ·r~ ti.J..~ .1 1bl~1fU.ett1 ~~(] Jw1i01" 
~· >el:t·et,ar·io ini1;l'iuo .-A.,,w,,;,! A-icol<;a Jlun
rt:i,·o 11<1'~"<1 , :>" ~ct·er.al'io intet·im• .- l'i•qilio 
C{. ;,,."''''-' lJrwJJ.J,,iQ, ,;ez•l'illdll <.li! .j" S<:•cr·etw· i~t. 

a) I• anno- 1" cadeiro. - 'Mecaui~ ger'tl.l : 
estudo das lei~ gerae<~, princípios e theori<Ls 
mais indispensaYeis u.o estudo das maclúnas, 
d.o seu trabalho e d:\ tro.nstorm<\(ii.o Je seus 

· movimentos. · 
2" cadeira-Physicn, P.~lJerimcntat: c~stuclu 

completo d:ts di1TerentC$ tlleer·ias qne com
voem ~ p hfSÍC..1. C <las SU<tS a.pplic:.tç,Jes IU<Li.s 
1romedmtas, sobretuuo us maclunas ~ a. apph
cação dn. el~tricid<tde :i illuminnç:it"· 

:~" cn.deira- De:;enho '.lr~t,;llh:tuo '~ llotnen
elatm~a (].as ID<'I.China."- a. Y:q,.otll', CO •lll ('"!•<-cia· 
lidade us a.pplic~tdns i1 ~ indu$tl-i:t:; t' it u:m•-
r;a~:"Jo. . . 

b) 2" aJlllo-1" C':Hlci l~ t-:.'llec:mtc;L ;Lpph, ·a•b: 
estudo completO da..-;. machin_as ;1. ,·n.pur,. (:' !"-'~ 
cia.lmente da.s allpllcaüa~ us mJustl'Ja,; , .. :1. 
n:wegação. .. _ 

2" c..1deira-De.~cntw: ..:ontmu;u;:t•• dt• d..::;e
r.ho das machina.s e levant.ameu:.. rlt· ms
cunho:>, .i. vbt.a das ll~M ~. uo:-< de~ühes •ht;; 
mesmas. 

c) 3' ànua.-Pra.tic:lllas offiejna~ Jo :n·;;~ n:1_l. 
:~.bordo officinas ü\hrí$ e outros csut\)f:!e:ct
mentos indlJstria.es. 

Art. 4. • O pe.;;soa.l doceuf:e ter·:i duus pl·o
fessores de sciencias, um p1'0íessor de ue?ellltu, 
um instructor de machina.s, e pertebera. bem 
como os etn.pregodos, os vencim~ntos consw.n
tes da, tabell:l. annexa a. e:;~ pro.tec~ · 

§ 1. • O c&rgo de prufe:;:sor pcrderJ. ser excr· 
cido :por offi.clal da a.rm:uia. ou. d_o .es.el'élto, 
com a preci.oa idoneidade, commls>JOll:l.do }X'r'' 
esse fun. .1 . d . . 

§ 2.o O instrnctor ser-j. o engeuteu·o- ne-
ctor das of&i.nas de .machinas do arsenal. 

Art. 5, o São revogadas as clli}XIsiç.ões em 
contt-ari.o. 

Vlio a im prilllil' os Sl!l,;l li rl ,e> 

:\. 44-lR!I~ 

J,,fi.(~~·c , r~'l~~~r ii, ~· Cn!o ,f e /). ]{ei· . ..:. ilia Au· 
!l~!"! '.i d {: L;-nlU Frt.t, l t;(J~Ci,,ca do ~·· of1ic i<cl tU~ 
::t:(' ,.::tnrt-(r ~la ,;u-~.: ,·,w .Ttd/a d(' l...intlf F~·auc o . 
JH:Ji,uf() t'ld'l ]K.'t l..; i": t, . 

.-\ ('Ollllll b.;;i o ,, ,. Jitr.ewla " iiJ(.l u,;tr ia>'. lo· 
ltUUIÕU 1);1 dt•I'Íri:.l C(llt~ÍÚ>'l':ll;.i'l l! a~ Ji" tJllr;'I'U· 

""~'" J'eit.a..: r~<.w lJ . H•·n;ili:J. :\u;rus\õtlit•. l.m~<•· 
Ft·:qtL''· •:i um •.lo :!" • ,(Jid;l! <J;t :St:ct·t; t;u·w d;J, 
lõuct·t·:t . .Julio dt, Litu:1 Vt~lllC" . "lll su:J. pcti
r{uJ •li l'i:.ri•l:t "" Cou:.>:t~~s~.r \'aduual. pedíwle> 
iuua !.ot."u,::i.v. nà•) tt•!Íl du\· ir l:t e!tl t·~uhccer 
co1n\, llt.ru::; l~ t·t~t;UII,JJu~Jlrla vt.H~ o:-: St.~r \·L ~;o~~n·a
LUÍl<l!lll'tll.C rre;:t~l.tlo.< jNr ~·ll linu.tlll .u~lll'Ídt> 
.ittlH • ;i. Clllltllti:<8:i.o dit·el'to \~1 dn. ~xp•)su;;_:~ IJ\'· 
,J:t:.rr.ei'"' . por <~L:St iio Ja ::ua •.or.::u.nt"<t"~''! em 
JS>:.J : t.vdn,·i:t.tli'i.O settdo c~ll<'~ tlt"_w.l r~•lt:\'t~H: 
ci<l !JUC J~;:;:;am j u,;titi:::<tl' :1 . • TJel1,;;w ve~_tU<L . C 
de }~tr('l'l'l' q li!' se,1U. llHlef"t'l'.h u. pt•tu;au. 

S:Lla riu.;; cummissli<•.:i, 18 ''" jll llto cltl ltlll'L
JIL<t".>a. l)l't: :>iJ~nl,e.-IJe;ettil , l'ühttor .-lJd 
lurutirw Ctt ·,·.teiro. - Etlu<ti' CÍ!l Got~çaf.~:c~ .
T/,.0,,w;; De/.fi;10. -Jfo;·aclo Gos!tt . 

?{. 45- 189~ 

[;! de"ere o ·.-c~MriJHC;Jto rl.c D. J [mtodct ,lb:.r 
'JU~s de Sou:.a. t>iu cet du t~~~c;~tc·~o;·aMI ~-e: 
bcutiiia :l{arque.s de So1t;a, ped>1ldo t.tuw [ie<~ 
süo. 

TalleUa a que se refere o projcclo 
·\. commissão de fazenda eilldu:;tri~. tendo 

Gl':lti.l.ica<:i:íe,; examinMO OS documentos apr~s~nt,u,dos por 
· (d us a n .. :-.1a.noela. Mar-ques ~e SoUZt, v1uvu. do ;e· 

Professor de sciencl\t.S o . 6:000$000 nente·coronel Sebastu.Lo M;wques de Souza.. 
3:000YJOO).. .. . ............ •. 2:400$000 em que pede uma peusií.o CID: z·ecompenS<L dos 

Professor de desen~o .... • .. · · • · 1 :2,1)($')00 sel'vi•:os prestados ao pa.iz pot· seu 1inad~ ma-_ 
Instructor de machinas · · • · · · · · OO"'DDO ., - d ·t. sup·nlicante 2: O ;:. rido e atende que nuo eve ser ' "' 
Secretario.· · · · · ··· · .. · · · · · · · · · 1:000$000 atiendida, pol'que não prova o que a.Uega.. 
Porteiro: .. ·•··· · .... · .. · .... · 720$000 d . .,;~~;o:,- ,,a ~e 1·u1ho de IS92..-
Servente _ ....... · · · · · .. .. · · · · · Sa.la as coto.........,.,~::. .,.,., "'. · , . . 
Expediente modelos, etc .. ·.... 1:680$000 !lfu1·;;a , presidente.- Horac10 Co~-il, ~a.tot: 

' . . de IS91 - - Bl·a~itio dos Santos.- Be~ern.! .. - IOlna:; 

senado Federal, 14 de ~~:,~~ 'Vi.ce·Ill'esi• DeZfi11o. - BellarmiM C<~rne•ro. 
Prudente l. d,e ]J{oraes 77 

c:~mara v. JU 
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Iml4!!'i'C o ?'CQUCl'imento de Joi.io .Tose de .-i;e
·vcdo, pedindo COJ>Ccs.wío dos lcrnmos mur
tjÍilaes entJ"C as C$laçiies de Cascadw·a e Be
ld;n, da Est1·ada de Ferro Ccnll·al (},() Jh·Mil, 
j)Ol' :30 aanos, flCW•l a fundaç,io de uurgos 
arp·icol as 

justiças relativas, pelo que muito cllnYém 
que a m<J:teria _ s~j~ regulacht por príncipit\i 
gera.es e mval't:LVeJ.S ; 

2", q!le .iú estabelecidas quanto ao fnturo 
no pt'O.l~~to n._ ~2 deste anno, as t·e:;t•a.s l"i)!; 
rente~ a ma_cttv_td:J.de dos funcciontwios, exi~c, 
t<;>davm u. .Ju~tt\."a que aos aposentados antc
r:ormente,e~ cujo Jh;vor concorrem as conili
çoes estabelec~das llOr aquelle projecto, sejam 

A commissão tle fazenth\ e imlustrias, tlepois t&mbem ampllnda.s as vantagens nelle <.-onsi
de examinar e bem considerar os termos do gnadas: 
requerimen~ de João José de Az~vedo, que _Por taes motivos acommissãosujeit.J. acon
_pede conce:ssao dos terrenos margmaes entre stderaçã.o da Canwa dos deputados 0 "" 
as esta.ç:.ões de ca..~dur-a. e Belém, da Estrada guinte .. -
de Ferro Central do Bra:úl, por 30 annos,p:wa 
a. fundação de burgos a,"Ticol<lS com isençiío 
de direitos e tmnspo1·te gratuito u;_•quella es
trada dos prodoctos ela. la.vour:t e um n.uxilio 
de 300:000$ para le-var a etreito a projecta(h 
el..-ploração daquelles terrenos; 

considerando que a pretenção do peticiona
ria envgl>e interesses relevantes do munici
pio federal ; 

considerando que as isen<:.ües de impostO$ e 
1retes em estra.rla de ferro da União importam 
no caso favores que prejudicam manifesta
mente a garantidora disposi<,:ão tlo § 24 elo 
art. 7Z da Constituição da Repnblica; 

considerando,afinal,que a subvenção pedicb. 
não póde ser decretada nas actuaes circnm
sta.ncías sem gravarne para o Thesouro Na
cionaL; 

é de parecer que seja indeferido o requeri
mento de Jo<io Jose tle Azevedo. . . . 

Sa.la. das commis-.<00::, 22 de _julho de 189-2.
.Mt,rsa, presidente.-Bellarmino Ce!rneit·o, re
lator. - Br~ilio do$ SaJltos.- Be=en·lt. 
Horacio Costa. - Scu<tpaio Ferra:.- T homa: 
Delfino . · 

Va.e a. imprimir o seguinte 

J.>ROJECTO JS". · 9í-18\E 

l.[elltota a alloserztado;·ia. dos fu;~ccio;u.wios p li· 
bliclis ate ü de, ta desta lei aposentados, que 
contarem mais de 30 annos de seJ·tJiço c{fec
tit~o e tre;,· no -ultimo lagar '1ue ex~rcercm1 c 
1tãO o ltouve1·em sido po1· falta de exacçiZo no 
cumprimeneo dos deveres dos seus cargos, 
salvo si provarem a. fctlsidad~ da imptl 
tação. 

. A ·eolD.llli$Siío de fa.zenda e industria.s, em 
-vista do grande numero de requerimentos 
que _llle teem sido pre.~ntes, de funcciona.riõs 
3.JIOSCilta.dos. J?edi.ndo melhoramento de suas 
aposentadorias ; e considerando: 

• . · I•~ _ q_ue da. decisão em especi.e de cada. um 
. d:os pedidos, ao in.llUXO de apreciações diver
·gentea. ou · contrarias. não raro procedem in-·. . ~ 

P1·ojtJCLo de lei 

O Cou:;rcsso Nacional decreta.: 
Art . to Os funccionarios publico.s ateú il:üa 

dest..'l. lei aposentados, que cont:\rem m<ti~ de 
30 a.nnos do servi~il eifectivo e tres no ultimo 
loga.r que exerceram, _perceberão, alem do 
re.~pectivo or·denado, mais 5 °[, por cad~ 
anno, que exceda c!aquelle prazo, sobre a. 
grn.tificacjío da tabzlla em vigor na dat:~ d01 
dccL·etaç.ão cht respectiva aposentadoria. 

Art. 2." 1\ão gosa!'ão du.s vantagens desta 
lei os i'mtccionarios que homerem sido apo
sent."l.dos em consequeucia. de·i~cltit de exucc:;io 
no cumpt•jmento dos deveres dos sém 
c::trgos, salvo si, peronte o ministro e secre
tario de Estado competente, provarem a lhl· 
sidade dos :factos que lhes f"ora.m imputa<los. 

Art . 3.• Revogam-se as disposições em con
tra.rio • 

Sala. das commissoos, 27 de jullto de 181>2.
Bra:::ilio dos Sa.mos, relator.-Mtwsa, pre.~
dente.- T/wma::: De!f:no,- H or-acio Costa.
BeUa1·mino Can<col·o.- Sampaio Fen·a:::. -
Bc;erril, 

O SR. PRESIDEi\"TE designa 11ara. amo.nltií 
a. seguinte ordem do dia : . . 

1" parte (ate ás 2 horas).- Continua~.ão da 
3~ <liscus~ão do projecto n. í6 A, !leste anno. 
reorgmúsa.ndo o serviço IJOlicial elo Districto 
Federal; 

Continua~ão da .3' discussiio elo projecto 
n. 58 B, de 1892 (do Senado), o..ltera.ndo as 
disposições da lei eleitoral n. 35 de 26 de ja
neiro de 1892;. 

2• discu~ão do projecto n. 6G A, de 1802 
(do Senado), reg-ulando as providencias o. ad
C.ptar ao ser declarado o estado de sito; 

3• <liscus..<::ão do projecto n. 72 A, de 1892, 
fixando a força. naval-para o anno de 189.3 ; 

2r discussão do projecto n. 77, de 1892, <\\1· 
tor1sando ó governo a converter os juros de 
4 o/o, ouro, das apolices da divida pub!ic;l 
interna noo de 5°/o, papel, e a fazer as ope
"1'34ies de cred~to precisas para: embol:!ar os 
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possuid~es de aJ>?li~ ctue nã.o n.cceita.rem a 
~-onversao; consolldttr a dh·i\tn. fluctuante, c 
~uppr~r. qualquer deficienci:.t 1le r enda uo 
exerCI elO corrente ; 

~-·par-te (·1s 2 hr,:·11.~ 1111 cmt~s)-Di.s~11 :>~ão 
unwn. <l9 p~we:?ee n. <I~ deste :1nno. opin~tni!() 
no senttdo ~e set· ila\lõl. prompta. excc:n(~·lo d~1 
p;1rte da let do or~;amento em vigot· (}do rc· 
gulamen_to, rehtbv~s ao impo>to de fmno. 
([\te cousrdera oomo tmposto de consumo· · 

3' discussão do projecto 11. S7 A fi:x.1.ntlo "' 
despcza: do :i'v!inistet•io das RelctçiX:"' 'Extedot·es· 

za diSCUSSão do pr0jecto n. 7 B. tlc 1802: 
creaudo umaalfandega em S. Paulo e o:ma 
ern Juiz de Fur:~o; 

:y. dl~u:ss<\o do projecto n. 28. de 1892, 1~
form.antlo o lJiano geral do orç:tmento da Hc
p!!hhro e determinan.lu o murlv tlll Ol'6tlui:mr 

. tiS Leis. da. re~ita e tles_peza pui.lli~ts ; 
I• ~lSCliSi'<l.O do parccet• n . !I A, rei<!it.l.ud'J 

o p!'O.JeCt(ln. fJ. de:<te :ttwo. qw~ pel'mittc ao.' 
estado~ tla L'nião :t lívm intrudUt".':11J uc: immi-
~mnte~ que m:ü:; conwnllam ;\~ ~n.~s nl:!ces.•i-
da.d\~ ~. com don~ votos el!l St'!)<U'atlo~ .110 :-;cu
titio da acloJX'âo uo mesmo l)t·qj~>ctn ; 
2~ discussão do Jlw,iecto n 'íi A. deste n.n

no, proltlbindo a concessão de hom·a~ milit:t· 
ms de oflicial ele terrtt ou mar a qmtlquer ci
th\ti5o hrazileiro e tli~ outra:; providenc;ias; 

(\U<l.l~ti:•. clú :z;:'lr:OrJII,.: f'l t!ll :1 :to·qu i ... i,;.i .. •lc ll lll 
)tt'ed10 ond1• rnu~ci .. n•: " u·. buual ,Ju jJtr·r 
<ltl.>tn capit:1!; · • 

2' tli:Et:U:O.~ã"> do pt·(~k·('H' JL n:! d'• . ..:w a nu''· 
t'e<:Uil:l.iid\> u.<. <'l'l'•lit,; .. < pi·d i•l"" de ~.ln:nno:-:. 
P~~.ri). f[U:lt!rupt!<:~t<;;iu d:t liai::l tt•h·;.!'l':'l'hit·:t ll•• 
\- t:::cm _ ~1. Ja)!ua.mro. c de "i:lO:IIJ IIJ~. pal'n :• •·ou
stnlt:•;:tu d" hnh:~ "'' r!Jt·J·;t.l.o.' a CortuulJ:'l : 
:u.rto!.'l":\ :l (l!x;L"LUt';t do Ci,··olir.n Sl![l[llcntl•nt.~u· 
• l~ l~:I)Q!),; p:tt':t pro.~·:uucu ro dt) :nr;.:'!n0111.o tio 
Y~:ncunentil:' ao.~ l<::ntt'" •lu l.it·rrrn;t~io :\'acion a i 
e :tppt1•','U :t ,[c;.<pcza. •.H::a ~,.\llll " mtl![;t:l(;:t do 
).Ju:wo :-.: ac:c•nal. Jl'l '"! a 'JJJiHr.;t du.Bo:t Vista, 
n;~ imporiaJ!<:':t 1.b 2;) :00fJ:'f.tú:J ; 

;; • . lli :it: I (;~ ;Íí t dít rl!\•.it>eto ll. ~-.\ B (d o ~c
nado), •1.· ~~~li. :u w;t·io;;•.wlo a tle;:pt•;::t pat>L 
p:t1,,)3 :tl't(:~T~ I!ét:< :til:' ollloll idpio.< uc C<~li l }lU· 
) !<t!(ll' <: outt·o,.,; i~:<!.a iÍ ') do Pi;l.u hy·) . 

l)j':J~idl.!;,r;i.ff. fl,} s,·. r ifJ:ti (:? ;J ·tic,!- pr4 nsi
de;l tf: ). ]Jc,·Jw,·r.l:',trl rh: ('f~:o;J:Jo,; ,, l"iotti (~u ~~ i
ce··pn,;.-:irlr.:;l,!:j f; /)(1.HÚ~ (;~~=flt(~~ ·:i~.' :i (.'IJ ' $CC }"(.!• 
t(~rio.i · ~,. discussão elo projer::to, vindo do Scn!luo. 

n. G5, deste mmo (ot•guni:;u.do peli1i! me~<LS do 
Scnaclu e tb Cumtn•:t dos D~pak\tlos), l'C);LL· Ao meh• •li:t lll'O~tk->c :i clJ:uwHia. à qtw.l 
J<J.ndo os tt•;~.lJ<t!llO.> thls duas c:~.m:tra,; do Con- re~poncll'tn "' ~~·,:. Yiot.i! . , \ zcn·clo. Atlla.ydc.: 
greS$0 N:~ciomtl, qmtudo runcciunn.rcm Clll Juaivr, i':Lula (;uimat·;i::s. Carlu:< C;tmr·o~ . 
oommum; Uchúa HOtl ri;.:uc.<, lwliQ do Hral.it, Cantão. 

Discttssão unica do pt•oject:'l n. 78, l'~hüiro P t!tlt'<) Chcr•monc. ~l;ü~~ Bacellat·, Au;.ru:::t•.• 
lis emeod.a.s do Senado ;i. proposi(,'~to da C:t· :\ [ont.enc~ro, Co:;;;;t Ro, [l'1~.tc.<, C:tsiu\i t,~ .Tu
mam dos Deputa.d~. n. 108 de 1801, cstabclc· niol', H.odt· i;;u~:~ Fet·ut~ llllc;:. lfcnl'iqu" tlc Car 
\:endo os ro.soo de competendn. exclu.siY<l. dos Vtüho, N•r,;-uclr;l. Par~~uu.;.;-uiL. Pires Fcrrein t, 
poder2;; fede.l':l\:'.S ou est.1.doa.es ll<tra. r ewlre- M<wtinlto .Rodri!!H<:'>. Juitt Lup~s. Ft·e-l et·i~:o 
tem sobre vl<\5 de oommuniro:.ão .fiu \'Íaes ou Bot•ges. Jos(: l ;e,·i!:u 1H~. Gm:•.'tl•• dt• L tgoos, 
tel'l'estre:s e aquclle.s em qur. deYe haser ac- X<l.S··im::lr.to,Allll i!tiu Allil!l:<iJ . .\JuorimG:m::ia., 
cor·do ~ntl'e a Uol:lo e os est.'ldos ou dt:Stes Epitac:i(• l'e,;:;:',:\.. Pcdt·o Amet·ic!J. S:i. ,\n •lt~\.tle. 
entre si; . Tolear.inll de C•u·1·auw. t3on•-alve.s Fcrl'ei-

2' lliscus...~o \lo projecto n. 4.3 .A, ue JS\J2 ra.. .Jo~u llfat·i;tnc•. .To:tCJlt tm. l'et·mmbu co. 
(do Senado), autorisando o goVCl'llO a proro- Juvcndo llf;) Aguiar. An,lrú C:n·a.lcanti. R ay
gar por cinco a!lUüS o coutr-ado com il. },SSO· mundo li<~mlelr<l, AmJii.J:Ll Fatcií.o, P~reim. 
ciaç.ão Sergipense pa.l'<t o set·\·iço lle reboque a Lvro. .. To~ o oln Siqneit<t , .Joiio Vieir·,t, L uh: 
V:tpor na.s bc\l'l'aS de Cotinguib;t, s. Cltl'i>tO· ole Andrail.e, E~pirit('l-~:mto, Bellarmino C<l.l'· 
Yão e Esto.ncüt; m~iro, TJ,eophiio .to::Samos, Oi ticic;t, Cort"'.~tt de 

:3~ discuss1o ·do prQjecto n. J.i A , que dú Al'<tnjo , Euclides ::\[;tlta. J,·o tlo Pr:'ldo.Oliveira 
tlireito dt! poder pa;;..~r proem~tçiio pot· inst.rtt· Valladã,), J.eandr'.l l\T:~ciL·L Fl!lisbello Freire, 
mento par ticular de proprío punho a todas. as Paulo i\l'gollo, TtlFf.:.t. Zam<t, Ar thur Rios, 
PQ:lSoas )ta.hilitati:IS para O$ àctos da. v1da Chtrcia Pires, Severino Vie;ira. Santos Perelro, 
ciYil· Miltou, Fmnt:isco SOili·t!, Dyuni:>io Cetquei-

3• 'ctiscussào do prQjecto n. •i A (do Ser.ado), ra. Le~1·i.~itdo Fitg-ucir<ts, ::;. :\I:tt·COiJ, Sel.:as
de 1892, (laudo uireir.o aos scc;·~t:tt· i•l:ill<~ CO:wt~ tiãoLamlalplio.- Hot·:t.eJ~ ü1:;t;t, l\ov~:CS Me!lo, 
de App•ll<t~~o e do Tr ibun:J.i Ci1·il •~ Cr imitta l Fon<·•t:tt c Sil,·a, Fott:;c~:.t Hcrmc:>, :'\rio Pe<;:a
da Capital Federal & per.-eber ;;n~~. qut<nllo t :1lut. UriJJ.no ~I~lr~~u,!e;;, Cynllo tt~. Lemos, 
tt';l.ba!ha.rem como escriv~; i\ lbe~·to BI."Juduo, \i!t'gJIJo Pessoa, Lu_t<~ ~1urat, 

2• discussão do projecto !1. 3S .A, tlcste Baptt:;tu da.~lotut, ~t'Oi.l> da. _cruz •. ~lcUldo G~a
a.nno, a.utori&tndo o governo a. despender a. na.l><ll'<\ ,Ertco Coelho, Lope~ Tro,·ao, Furquun 
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Wernec]-., Thomaz Delfi.no, Antonio Olyntl!o, : houtem impu:;na.ra.m o projecto, por jul~~-6 ' 
Ba.da.rô, João Pinheiro, Pacifico Mascarenhas, : inconstituc1onal. 
Gabriel de Magalhães. Leonel Filho. Cha.gas Pensa que elle é perfeitamente constit~
Loba.to, Jacob da Paixão, Fl'ancisco Veiga, cional e que, si hn. servko que ua C;tpi~tl 
Ferreira Brandão, Gonr;alves Chaves, Amcrieo Federal deve ser l'eser,'aclo ao gove1·núrh 
Lm, D~tra Nicaeio, Manoel Fulgencio. Aristi- pn1ií.o, é se!ll tiuYícla o de que üata est·: pr.~ 
des Mara, Gonçalves Ramos, Carlos d~'-'> Cha.- Jecto _ (Apo•atlos.) 
gas, Costa Machado. Domingos Porto, Ferreira O servi~o policial no Distrícto Fede1·~l1lii,1 
Pires, João Luiz. Bernardino tle Campos, Gly- tem simJ.llesmente o C:<\racter municipal q~ 
cerio, Cesario Motta, Moraes Barros, Lopes lhe querem attribtúr ; ê 11m serviço fedf!l'IJ. 
Chaves, Domingos de Moraes, Ca.rvalhal, An- Yae alem das raias do munkipio, dos est:1dcs. 
gelo Pinheiro, :Mursa, AlfrGdO Ellis, Moreira e muitas vezes n1.e ao exterior, como feequ~!
da Sil-va., Almeida. Nor-rue1ra. l!'lent·y Cur:Ldo, temente aconteceu (!Uando o orador exerei~ 
Leot:Oldo de Bulhõe8, Alves de Castro, Urbano um dos car~os polic:ia.es, comprebende-se CJII,, 
Gouvêa.. . Caetano de Albuquerque, Bellar- nestas cond1ções, o governo ela União niTo dctt 
lDino de Mendonça, Marciano de ?>fagal11ães, estar á espera. que o govel'no mm:lie:ipal qucl
Schimidt, Pereira da costa. Bor·ges de Me- ra fornecer-lhe força para ttlo impor·tam: 
deiros. Alcides lima., Thomaz Flo1·es e Cas- serviço. 
siano do :K"a.scimento. Accre;:ce que, sendo o governo da. t'nii'l 

inteiramente responsa. Yel p~la. m:1n ute11~<Í\l J1 
ordem publica no District·) FetlC!\",),l, ~ im
prescind.í vel que tenha á. sua disposição~ 
tor~.:J. policial. 

.Abre-se a sessão. 
Deixam de comparcce1" oom cu.usa partid· 

pada os Srs. João de A v~llar, Anfrisio Fiallm. 
Justiniano de Serpa, José Al-elino, )1igm:l 
Castro, Retuml>a. RoS<t e Silva. Meira de Vas
concellos, PonteS de 1Iirnuda, Augusto lle 
Freitas, ~bra, }.fn.nhães Bàrreto, Yiriato de 
Medeiros, França Carvalho, Jacques Onrique. 
Mayrink, .Jesuiuo de Alhuquerque, ~btt..'l. :1-fa
chwo, La.mounier, Alvaro Botelho . Domingos 
Rocha., Palleta., Ferreir'J. H.a.beUo, Adolpho 
Gordo,· Carlos Garcia.. Rul)ião Junior, Eduar·do 
Gonçalves, Lauro ltlüUer, Lacerda Coutinho 
e Menna. Barreto. 

Deixam de comparecer sem causa p:l.l'tici
pada os Srs. Nelson, Couto Carta.....:o, :Yfarco
lino Moura, Villa Viçosa, Prisro Pn.raiso, Oli
veira. Pmto, Joaquim Breves, Sampaio Ferraz, 
Yinhaes, Figueiredo, Costa Senna, Monteiro 
da. Silva, Mal'tinbo Prado, Pa.uliuo Carlos, 
Costa Junior, Cincina.to Braga, .Julio de ~!es
quita, Brazilio dos Santos, Fernando Sim3S. 
Victorino Monteiro, Julio de Castilho;, Assis 
Brazil, Homero Baptista, Rocha Ozorio, Fer
nando Abbot e Demetrio Ribeiro. 

A sua. opinião. poi~. e que o projecto é (l)f• 
stitucional e dec!'m" á Cu.m;wa. que inconJi
cionalment~ vota }JOr elle c qu"ndo outra> 
razões nà.() o detel'Tninnssem a isto busr.>ll'ia ,; 
:íacto de ter sido esbo~•ulo pelo o.ctual ch& 
de policia d<~ Capital Fedel'al, em quem t'i:
conhece muita. competencia l:Jal>a. o ser,'iço qm 
lhe incumbe acmulmente. 

o illustre Sr. Dr. Bernardino Ferreil-a, 1JC1o 
facto de, pot· diversas vezes, ter sido .dei~ 
gado de policia., conhec~ perfeita~entc u; 
particularidades do sert'lt;:O, necessidades a 
attender; nenhum cidadão . na actuali~ade 
esta mais nos casos de exercer, nesta ca.p1tal. 
o cargo de chefe de policia do que S. Ex. 

VozEs-Apoiado; é um cidad;io muito hon· 
rado-

0 SR- VALLADÃD- Feitas e:;tas ligeir·as O~ 
ser> ações sobre o projecto. obserYações 911e 
justificam o voto (JUe tem de dae, passa a .tU.:· 
titicar a emenda que hontero apt•esentou :to 
mesmo projecto. 

E; lida e sem debite a.pprovada a acta. da Por occasião de \'Otar-se o or~amento da 
sessão antecedente. justiça, a camam bontem rejeitou uma 

emenda qu~ o orador ha.via a.presentad~, a a· 
·PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA torisando o go>erno a reorganisal' a brJga!la 

policial. ~ão sabe as raz~ gue actuara.m no 
espirito da. honrada coronmsa.o de o~~ento 
para manifestar-se contra tal autorrsa~ao .. · .Continúa a. 3• discussão do projecto n. i6 A, 

deste anno, reorganisalldo o serviço policial 
.'d,o Dislricto Federal. 

-:o Sr. Vallad.ão comeca. dizendo que 
~será>muito 13conico nas observações que pre
;têilde fazer sobre o projecto cuja. discussão 
,~·de ser annunciada. 
i~~)DiséOrda. inteiramente dos honrados d.epu
;~~o • ~o de Ja.neiro e Pel'IWDbuco que 
~.;..~~: . .:\;,,:: : . 

Tod<\.via., deve dizer t~ Cl:\m<wa C,J,ll~ a r:etor~ 
ma. da b!'igada policial e lJrgente, e ma.dia>"el, 
e isto o a.filrma com co:f:1beciment? de coustl. 

Kunca. o ser\iÇO policlal desta c1dade esre'~ 
tã~ mal feito, o que é devido não. tanto á ~.~ 
ficiencia de praças como ao mao empre~o 
destas. pois que, o grande n~ero de .em· 
pregados, arreda. . não menos 500 praça~ do 
policiamento da. cidade. 
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E' uma. organisação prejudicial. Nesta ques
tão de JK>lícia., a ca.bl\'n. pensante deYe ser 
uma., ou o menor numero possi1•el. 

.Multos comma.uuantes. cada um ~et·inúo o 
ser\•iço d.e seu mOllo. :t.conte~ o' q ue c~t.i. 
acontecendo : sel'<iço mal ieito e <:ircu~
c!'i)?ções inteiras CA.Jmpleta.mcnte de5erta~. ~em 
policia. 

Não h:t tlitt em que a imprens:\tlesta capital 
não denuncie at1ques imiJunes à pwprif!da.de 
t!o cidadão. 

o SR. 'OITICIC..I. dit um arnrte. 

qn~ sob tal asp0:to n }'t'• \Í''' 't.n ,·. ··otnph·tu
JDenm Yi:l\·eJ. 

Pelo lí•cw. diz o oradot·. r!n pt·oj1•cto t~lw i ~l\r 
o llis~eíc1u Fe•lel'al ~ l,ünccrrt·t· t·om m•~t:ul•· .ta~ 
(\e;pe;r.a:< pal'a o cu~wamento thl [Jolida. uüo 
,;er,(u!e lnlerir. como AA Uc>m Jeito. m1t' <J. 
cotnm.issi"u) li.n·iu :t CoMtituí~'iio impow!o O:l.ll 
n!auidpiv mna. cont,riiJui•iLO que deré sm· 
som~nte ddle. 

Si ha o tlll'l!iio por p;tri.c do Congresso de 
or;;-uni.;;ar o Di>tricto Feder;~! . como é que o 
C~ngr·esso não p.·.ue impor li Uc t-:'<W conwn-a 
para. um serri('O rcdc:t'!tl, t"úm um<L parte de 

O SR. VA.LLADÃO-S(:jn. como l'or~. _ :t I·eorga- sun. rc .. ccir.a. qu•~nll•1 \\certo que a" rw.iias do 
ni:>:t{,ÜO de,·e ser l'eit-.'\ ; OH JlClo Collf!I'\'.5SO , Di>trictú FetleJ•,tl s:íu Yot"d;a.:,: pel•) C<>ng1·esso. 
;a)h ba,:se$ fornecida.~ p~lo ;::-on•rno ou por r_.~te. Quanw ú (·Jllt' llrl;t au tot· is:•r~l0 o ;;oYemo a. 
metli:tnt.e :tutorisa('õiO do Con~w;::o. n•l' •rm:n· ;t lat•iga.o.l:t. policia. I. dcdara que a 

t'ma \l:t~ p-M'W:; de s u;t •' lllf.'nd:o. l. inh:~ l)Or Cili HllÜ:<:;~o u:'u• a. a.cc~il.:• ll. po1·que. H:L tli;;
fim dn.r nos medicO:> lb . l.ri;.;a.•l:~ ll" h·ia I "" eu . .;;i:io <'lll qthJ ;;.r· Y•·atikorl a irlo'oa .te nor~. n;
n1l>.SIUOS Yencimentos que rcetn o~ tlo exN·- or·~;m i ~<J.~;ii.•J polidal. niio ,;c co~itou ab.<OlUT,a
ci~o ~ não re póde romprehend~1· q11c·. o~ •.o1l1- mt:nte d•~ ~~~o•·;au i;:.:t· ~-,c, •ht. l,l'iga,la po!ici:.t.l. 
ciae.S ch1 bt·igada tenham n~no:·illlt' ll1Jl:' ma i ore~ E. como jit IH C' oc•.:a,; i;"t<• tk· dit.er it Cama.ra, 
(iue os do exercit(l, e que ,.·, u> metlicc•s t (- c• o1~v.lo1· t.eYe :t itl(•a t!e o•t·;mniz;u· uma po
nha,m menores. lia·í:t. intf.' i t·a,ment~ éiYil. lilt.eÚtlú p:u;sar:t or i-

Em sttmma., e l,)re(:iso ltar m~ior cunho lle ;:ad;~. polkialpor qu"'lquee mndo para. o exer
unidarle no serviço, de modo qtre eUe J.lO~~~ ciw. como aw11tece t'lll t iJ(IO.S ns c ;~p tt;.'l.es 
ser feiT.O com mais r egulal'id;llle " S.."ltí~lhzet· cí1·ilisada:::. 
ós fins ctue devemos te1:, en.l YistJ.. . . • ~b:'o. j:l que u ma ta.! organisa~;"(o policial 
~luito ter amos rontrt•nudo pttt't\ ~to se n- nã.o e::.tá ainth justa. e o nobre tleputado 

7.?rmos a redu~lio propost<'t ; mmos comm;tn- 3sseYer:l. a grande U(:cessii.ladc de reo1yn~liS:ti' 
dos e ma.ii; "'ente no set'Yiç.o. bti••;'ld:t polickl.l. clecl<l.r.\ que a. commtssao de 
Terminat~clo, l)(lndera. que. import<tntl? sul!. or-ç~me:ltO deseja.rht muito ouYil' as explica

emenda por um 1:\Clo em exce.~o de de5~Z<~. ~·~toS de S. Ex . paci. to~antlo .conhecimento 
p~lo a11groento dos Yencitnenw> {~o;: _me.dwos, dtt 1na.tcria.. it C<:~itar ou llitO, o.:s vle<\S pro(los-
e, por outro em reduc:<;:.;t.O. :;uppl'll_mndo al- ias. 

1 
. 

1 gllns romma.ndos, ped.e ao Sr.,JJrMHl~nte •) Ue o o r·a~tor pcm>•t qne:\C.t!n<tl'a. O.ll( ;ma. )C~ 
antes de su bm.etter o projecto" ,·ot<v;:.:to o ía'<•t ;t,·i>ao.la. :lpprOYi\ndo o. p~•.1ecto tal . CJU<t.l . íu1 
yoltar á. comm~~i.o de orçn.mento a~m J~ que rl~liw';•rlo pc!<>. commt~"<lil; :;em o JuuttlL~r 
esta. ]>OSSt1. f<~.Zel' o e::;mdo compa.mtl v o aesw.s lJCh supp1~'ilo _tte <.-e r to.."\$ tlOtttos: . 
Llespems. P,fL;ito bcu1.) Em rel:tÇ'<tO "· em~n~<' apre~en_t:J.d~ ptlo 

nobre deputado pelo Pu.mlty. no :;enu~o . de 
r · .·do •··r· totlo ser1·iç·~ policiltl pa.;;'O pel.:t mun!Clp;l-

0 Sr. Oitieic a. t :Y. ~~e !:e 1~ .,~1_ !idade. 0' or-,1d~r nào pú,\c eon•::orda.r , porque, 
<lCCUS<ldO u m 11ouc? c~e n~a~':'. •Lll' m 0- M M' Hi;l natlttez;t, esse scrviç~ d~ve 5el' este
palZ por causa de ~u.a.s opm.l•d.es . .,.,1h.' (li "e· !w11,le.ulo peha. C"nião e pelo DLstrléto Federal. 

Aiuda.llontem,dom !Ilustre> epu ..... '"'. "-' ~~ . . • . . . . 
l'<\lD, um que 0 orador nlio e1~1. ~·epubltcan~, ('J s.-. Bm:arrl•,.w tlc C(J.uwo~ occt'l'~> a ca· 
outr o que não conhecia a:. n.ttl•ibUtÇ'J(•es mum- Jcil'tt da 2'•N<!dencta.) 

cipae:. · · · d c o ocador, porém, ten~ a com_c~enc~:.t e ~u 0 S r. Pires Ferreira-Sr. pre-
cumpte 0 s2u derer e nao se ahl$tal,t do seu ;;idente, começ.::u·ei trppl:tudindo . a ho_nrada. 
ponto de vista..- . . , ~>)mmi$si\o de Ol"\"all\ento :por ter. ouv1do ~a. 

Ditc> ~to. entra no debate, <..ilmeç~n~o po~ cm1fecçi1o do pr<•.iecto qn~ or-~ru&~ o poh
dizet' iJ.Ue não ~m absol'!ltam~~~re }~0 0• cí:.1mento <la ~?it:J.l não w a.o lllnstre e ~on~ 
que a1a.cam o prOJecto ~e mconlutu~j0~·t .. w r:lllO chei~de polida. oomo tambem ao ~1gno 

E' lilll pecc:ado que z:1ns;:l!em .l 1~p. e •1 .h · e bri~o :;~neral Silva. TeUes, que possuem 
O Mt. 30 da Constttmt;:<tO e da{o - ~u,'ln: conhecimento~ pr(J.ticos u. esse respetto com.o 

.á. com:>etencia. do Congl·e;;s~ pill'<l. egb ~ s~l'l bem poucos. 
relac:iü ã. policia fed~ral, ID\~r~1.n~o ,~1 ·[le~'. Não posso, }lon!l~, concordar com_ o nobre 
organi;;a.ção e deter rnman~o a •. SU:'t~t. a5 .--~deputado P,)l' :~•.auS na lJUlmgna.Ça.O que fez 

Em seg uida. o orador le om.ri\:5 •1~P0::1~ i emenda pol:" mim apresent~JL· ~ne manda. 
constitucionaes 'i\ttinentes a. dcrnon"tr'~f·\~ ~·1 ser pa;.;o 0 ser,ic," pelA ro.unH;lpa.ltdade. 
constitlcíonalid:J.(le do prõJ~to, cone um 0 

" 
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. Jà. pela Constituic.ão já. por outras leis ella 
irá receber ~e 'impostos somma.s evultadas 
que serão de.~tinada.<; i1s despe7.a.s do districto, 
sommas estas superiores á renda de muitos 
dos estados prospero5 do União. 

O Sa. THO)!Az DELFL'\"o-Mas a. policia é at· 
tribuição da. União. 

O SR. Pxm:s FERn.Elru.-Sem duvida. e por 
i.s:,-o . reservo i~ União a administração do ser
v iço, porque esses elementos armados não po
dem estar sujeitos a corporações que não teem 
autonomia completa. como a. União ou mesmo 
como os estados . 

A municij)(tlidade vaefica.r com os cofres re· 
pleto:> tlepois da. eleit;ão. e tenho receio que 
esse dinhcit•o Cl·ie moto. (Riso.) 

Por IS$11 dou a ella. um meio de gn.<~.tal' um 
pouco. ofl'erecendo-lhe ~n$~,io (le dispemler 
com um ~el'l'i~'O que nftnal da contJL~ servir·á 
de gn.rantia. pam :t gua.r~la. do seu proprio co
fre. (Uiso.) 

E01 relação <'t distribui~.;to ·do serviço poli
cial, estou de pleno aecordo com o projecto 
apresentado, e em relação á orga.nisaç.ão da 
for~ suste11to as emendas que apresentei com 
meus honrados collega.s, porque trazem eco
nomia á União ereorgani~a.m o serviço. 

Como a Comara :sabe a. brig~da policial se 
compõe das armas de cavaJJaria e inJanta.ria, 
esta ultima dividida .em tres COl'pos, divisão 
que não tem trazido ' 'antagens ao ser viço 
pe11. gra.nde di~pcr·.~ii(l de m~ç-as em serviço~ 
menl-UlC:n te~ }J:u-ti~·t~la.res . · 

Accrc:sce qtr ~· esi'a r eduC\'ii.O de comma.ndos 
traz ta.mbem diminuição de despezas com of
ficiaes, ajudantes. casas etc. 

Entenuo que deve mo.nter-se para. a. forço~ 
de int\l.ntaría um só commandante e pa.m a 
de cavallaria. um out1•o. ambos subordinados 
a. um general serio e honrado como é o 
general Silva Telles. 

N'ao acho, portanto, razão na impugnação 
feita pelo illustrado oollega por Alagoa,s, que 
deseja ouvir ainda a commissã.o de orça.men· 
tos sobre as emendas a:pre\\entadas, protelando 
desta. fórma a. votação destn, matel'ia. 

Niio estou de accordo com a emenda. apre
sentada pelo muito digno deputado p,.r Per
nambuco que pede r educcão do pessoa.! desti
nado ao corpo de agentes de se,"Urnnç.a pu
blica. 

0 SR. EsPIRlTO SD'TO - Não é reducção 
que peço, porque a verba de 300:000S ainda 
não tem existencia no orçamento. · 

. o SR. PIRES FERREIRA - Estou antes ue 
· atlCOrdo com o numero de 300 homens pedidos 

pelo chet'e de policia e pedidos em virtude elas 
· exigen~s e da pratica, elo serviço :pollcial ; 

admi~ como ~vem-se nesta casa. dize!' serem 
suffic1entes 150 homens sem saber-se a rJ.tio 
que teve o cltel'~ de policiil quando c:xHu 
300. - ~· 

O S:a. EsPIIUTo SA..l\'TO - Kii.o aptiado. 
0 S~ .. PIRES FERREIRA - COmo Si \lnl che l'~ I 

d~ :poltcut .d~t e~tatura moral do Sr. T~erm\r. 
dmo da S1!va viesse pedir p1wa. o servi t o rki 
corpo de agentes de policia 300 homens ~m 
que .a s~uran_ç~ e garantia da propriedade 
do CLdad<\O o tive~se determinado a fazel-Q. 

~OI' ~soo u~o · eston de acoordo com a 
exrgencr:~ · do ll!Ust!'ulo collega, apoi:~n,l~ 
quant? a. Sttllpressao Ja. lettl'a A tlo i\I't. li 
que chz. (U,) · 

De~de que i1 lnnnicip.'l.lilla.cle cabe o p~~a
mento destt- st:l'Vif;O :tello que ella, é qu~ tle\'t 
votar n verba. pedida pelo Executh·o. 

Ainda não estou de accor·clo com o nolJt'C 
deputado por Pernambuco CIUi~ndo diz nii.o de
verem ser remuneraclos os inspectores, 

,Um uos se~viços mais . imp:>rtantes q11e ~ 
põde prs;~tar :1 ordGm .e a segurança itldivi
uual,está confiado ao mspector ele quat•teil'ão. 
e como não ~e p~de exigir serviço tão impor· 
tante do c1dadao ~em ttma remunero.~:lo : 
tJ.nto mais qun.nto os cargos de inspectores, 
deleg·ados e subdelegados, nlém de es_p;ciaes e 
difficultosos são odiosos e,:portanto, nao podem 
deixar de se!' bem recom~.nS;l.dos. 

Os in•·pectcres ele qna:rt!>il"á.o niio JlaS)'1 m 
hoje de indh'iduos passadores de certidões 
para indigentes, é necessa.rio cereal-os de 
certo prestigio e do.r-lhe ma.ís autouomil\. 

Quem melhot•es informaçoje& póde ministrar 
ao chefe de polícia que os inspectores dos di· 
versos quarteirões~ 

Nenhuma uutoridade se acha mais em. con· 
meto com o :povo que elles; nenhumil. por
Ul.nto, está rno.is em condições de conhe· 
cei-o. 

Não posso ainda cóncordar com meu illtL'
t recollega que quer que seja. entreguei• mu
nicipalidade a torça polícia! no estado de or
ganisa~ão em que se acha. 

Terminando. Sr. pressdente, desej::tril. teL' 
a felicidade de ver realisado com "'"otaçio 1a· 
voravel este prQje.cto de relorma de grande 
utilidade para o serviço policial da Capiul Fe
dera.! e ao mesmo tempo a. r e.leição de a.lgu· 
mas emendas que não re recommendan e a. 
a.ppro-vnção de outras como a que oro emio 
a m~. pedindo para que esie serviço sej a 
pago pelo Districto Federal por ser ilso de 
maxima equida.de e justiça.. 

Tenho dito. ( 11luito bem. O orador d (!ÇHil• 

pr:menta~o por'Çar~Qs :Srs. deyuca.do$.). 
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. Ve~ il mcs;L, e t.td:J., ~J?'3b.du. e entr-o\ con
JUncta!llente em dtscu:s&to a. seguinte F:~ ~g~l'·:· H:><vl:t J:l<:lo nohrcdepnt.aclo qur litc 

t •1 .tp<tt li!" {:< tt~tclct'l"-:t l;(•fll as wulli<:t'ics em 
rluc ~''_acha. •) sea intezi1. e;,;tatlo. RcalrÍleme o 
Gmr;t e :tcr;ualmctlte um:t no\·;t Poloni :~. Os 

E maneia. para SCt' collocada onuc melltor mod<'z·n. o~ })()!aco;; uilo r.(-cm di te i. to~ nem 
conYíer -tt t · ., 

~· ';l.U tas . l.·lpro·c<!.~.) 0 or•Jtim· dtm~'t al"uns 
1to pt•ojecfo :1. 'j() A 

.A polici.<t <la. Cll;pita.l Federal ~erit paZt pela 
Intendenc1a do Dtstriclo Feder:tl. ·-

.Sa.lo. das .se:;sões, 29 de juUto rle l S92.
P~res Ferrem:. 

Niagu~m m~is ped~ndo (\ pala \-m, e Cll(!Cl'
rad.a. a dtscuSS<~o e adtn.du :1 votar-ií.o. 

Coutinüa. !1. 3" discnS:>5.o do pr·o}c(:t.o n. 'íS B. 
de llroZ, alterando as disposir,,.-.cs tl:\ lei elei
tora.! 11. 35, de 26 dnjnn.eiro ele JSD2. 

O SR.. Josf: )IAn.uxn (11d'' n;-dc"')- Tinbtt 
apr.esent.~ um l'G9't1<lr!mcnto _ pat~~ que o 
Pt:OJ~c~o 1~e r~mctudo :~ comm1s~:io <lo eon
stltuu;a.o e JUStiÇa. l'k'\1'<1 "re\~C\\'. 

O Sa. P.RESIDE::'I'TF.-~ii:o l!a.vendo nunwro 
par3 vota• o requerimento, suhmottel-o-hei 
mais tarte á delibera~iío du. casa. 

l:td.os em alJOuo rl e >:U:l. :t~:;l!t-çiio. .~ 
G eorcnel CeL<o Lim<t·Vl<l''le, ll!lt cM~llltr.irll 

dé gmncl~ int.lu~~nci:t }JOiir.ka. e de türl;L cir
cum~p~c~·:~o, clliitlúc:tn C(l/110 os mai~ dlstinctv:; 
e san tlt;:no h·m;io. c•a.pit:'ío J;mnel Lim:t-Yel'dc' 
•lc !guatü, parn. tl'l'Cill dil'eiw ú \'ida, ~;:Õ 
obrtgado;; a ccmtr-~ •lc :~lll ii!O:> o olc pcS:!o:tl 
~Wlll<ttlo . 

. O r.•ll'JIW! Crlrt't.'>R, de N1\ln•, <IIÜ,\"•\ il\1\llen
~~·~. r!n pa.t·l.ido 1.1,., ot':ulor. " i:cml•em muilo 
ti J$1.tUern , i,cm c.-<IJHk• •:Onslani <·rneutc <Uil(;;l
•:allo. O oml.lnt·. mt~mo :up1i. c.~l.;\. •Ltnearado 
(h' mn1·w. i:"':~,.,~,;o. t>h .' t;lt.' 1 Xii.fl IH'<:tt1ldi;t 
l)(;.:np:u·-&., ht\1" •b•te il.~SlliUpLJ. \J st:U íHJJH r\' 
étJI It•;<tL nl ,t·i gt~·l t :t Í:\tt l. 

lto ~·!'!li• •u liOntem •ln;r,: e:u:i.:H do C••ari1, th
o.lc>u~ :uni;;ns .<cu:;, Ulll <(OS l(tliU ~-; _í;Í n:pl'C
~lltOtl aqnclle esi; tü•!. na~ qu:tc" tli%t•m. Ulll:~ 
IJtto o oratlot· n5.•• •lc1·c ,.(•lt:n· P'U~\ <tlli !!111· 
'!Llil.tlto •lumi t1<t1.' ' ' p<Jtltie:t :t<.:tm\L, llOl'<)tte 
t\Hll cct·t(·7~L t<etttm,i.o <I•• novo contm. a. 

O Sr. 1\::[jl,'l"tinho Rodri.-.·ues su:J. pe:;so)n.; ~Htt·a.. qno no 1!ia ~O deste dcYe 
vem d.zer apenas duas p:t l;wt>a.s em""' justi- SJ';.!'I Ii t· p:u':l. \~ta. capiw! o alJcrc.~ :\Vila. o 
ftcaçãç do seu voto. · · f)t1<Ü ilN,htrrm mt dtlaole üa F•1l't.lh~7.:t fJ\:0. no 

Nã.t conhece :ta(ta que mais tenlm concol•ri- dh~ em que encüntra~~·} (VJili o otwlot·, fO$SC 
do p:;ra a indifferenç~. d~ 11<wo pelo~ negocio~ ~nl!L ue lo;~~u· fow~. l hu \la ria. ll!tl r.iro <•ll urn;L 
pubicos. e priucípalmmte no que concerne punha.l:td;t . 
ao (e>er e ao direito que todos os cich~dilos Yo:r.r:s-011 : Oh: r~to ú muito grave. 
tem de interferil· 11a escolha dos seu;: rept'e-
senantes, do que o l:tlscn.mento dns leis 11e:os O Sr:. .. Jo1.\o l.o!'E~ dir. que o omdor r1uer 
mes:nos qt\e mais obríg;ó\(~o teem 1te respeito.ü- Ie,·~tt' á cotmL 1la lXlliti(·:\ quc.;;tfK's meramente 
a.<!, ~xecutando-a.s fielmente. pe~oaes. 

E entristOC"edoraessa indiJleren~.-, que sol;t- O Sr:.. lii.\I:TI:\'11•1 RoDrtwn:,; concit•t o illu;:-
Jl:l: 1 ~~pirito popular e. q~c não ô m~is do que trc .. deput:tdL1 ~\ rclcr·ir nm ~ú acr.o seu r1uc 
o ntJimtlnento do patrlotl:>:mo. jusufique c.~!:' :ttr.cnm•IO!I. 

Ie;de que os actos do poder ou dos seus tle- Desde !JU~ clles não cx.i~tcm, ;;ô ao odio 
leg~<los autorizam o. convic~ão de ttue. :Seja. político podem e dc\·cm sct· ;tttrilJuiôos. 
quJfor a. vot.a.<:.fUJ, o r csultad.o nüo e::cprimir'i~ X\mc:.t o1fcndcu nem de leYc õ\ es5c o.l!<::res 
a vmlade eleitoruJ., mas o proclucro da. ú<tttdc que, :>e 1.1iz, pt•t!tende as.as.•in<\l-o, nem :tos 
e cl. tratica.ncia. política, q ue 11tz <li;-ivar pam aLttmnos dn c:~c-oh~ mili~tr elo Ccan~ e a. offi
ru :andidatCIS l'lf!iciaes ctn minot·itt os votos cl<t- cbes (l't mesnm eo;col\1. que em alJl·il preten
do! aos ca.ndida.t.os adV'm.·;;oo, os cidatlilos <tlJan- dcrnm ID<\t.'\1-Q, com ~~ oonS(!ntirneuto do 
do:am os pleitos afim <l.e que os seus votíl;; ~o,·et·no que, &tbcudo da~ tres emboscadas 
~~~lll apurados pam o camlich\do A quando 1cik1s na !!$i:t(-ão da c;;tt'tLCh~ dCl tnrro. não 
clls tinham sido reca.hiclos 110 C<\lldillMo B. tomou pt·oridencü\~, como er·o. do seu (lew~1· , 

1' isto o que se tem dado em todos os esta· ll3.l'<t edtar o crime. (.4partes.) 
do e ate na. Ca.pital Federal, onde é ele presu· O om.dol' JJ[ O ''om q~eixm:-se ao gO\' CI.' .qo •• 
llli: que haja melhor orient:l.ção politiC<\. n:to vem pedir_ prov!dencm:;:. por(ttle _e.j':t:í. 

i aqui. ha. l't3:Pl'er.entantes qu~ tom:,~.m .ns- cer!n ~~ ne elfa.s nao serao _dadas. Denunct:J: o 
seio no Congresso com menos das ·..,;gestm;l facto <L Camat"<\ e ao .Jliuz, lXtr;t que_ se sa.tba. 
pate do sutiragio dos eleitores e~stentes, n:Io qtte n~am os r epresentunWs da. naçno te~m 
a.&ira. que nos estados, nottlda.mcnta no que g"::.r'<lfiCHt$ lli!Ste <li>Cil!'O'!do e ·ocHttwo.,·o p;llZ. 
reyesent.a., haja a mesma. indtiieren~:a, as me~·~ \A1m...:e~.) . 
tru fraudes e vioiencias. O orndor volta ;,~. tratar do MSumpto ~e !lue 

!'rocam-se wlterrteJttes cmat·tes crn.!I'C o Sr, se occupava, mas, antes de o fazer, drra.-ao · 
:T~ ·Lopes. e o o~·adcr.) • - illustre de_putado que o hQlU'OU com os seus 
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apartes (\Ue para eleger-se não ?recisava de Refere o m~o por que 0 direito de recorre
fra.udes, nem das ''a.ntagens do regulamento C?ntra os. ~llstados era. illudido pelos chica 
.Alvim. mstas polittcos e declara. depois de v · 

Na ele~cã.o d~ 15 de setembro de ~890, o considerações. que sente votar ~on.t:lt~ 
ora:d~r fo1 o mal~ votad_o. apezar de nao ter emenda do illustre tteputado, que lbe m' 
sohc_1tado para s1 um so voto e de terem se rece todo respeito e consideração e
ab~tido de YOta~ na chapa do gover!lo, de que Passa a occupar-se do projecto.' 
fazia parte, mUltas centenas de eleitores, Cl\le · :-- . . . 
declararam que, da chapa o1ficial, só dariam Sl a execuç.a.o das lers ele1toraes devida-
votos ao orador. mente regulamentadas, como a lei Saraiva 

_C~ta, por e:::emplo, a comarca de Ja.guaribe- na. qual 0 seu autor fa.~ .o maior e?Penho 
IDll'liD, onde ba cerca de mil eleitores. que se para que fosse uma realidade _a ele1ça.o, os 
abstiveram de votar, razendo aquelia decla- abusos er~ constantes, .o que .aao succederà 
ração. na execu~,M de uma le1 sem regulamento? 

Crê que o illustre cleput.ado nrw está com 0 En_tra ~m lon~o desenvolvimento de seus 
espirito tão eivado de partidarismo a. ponto ~s~er~o~ e termma declal'allclo qu~ vota. contm 
de negar estes n~ctos (Affi:rma~ao rio' S1· J0,;0 ° pl'OJecto, porque o reputa prejuiicia.l á ver·
Lopes.) ' ~ ' · ·· dn~e. do systema. representttivo. :O antdo 1• c 

Si o orador nii:o foi eleito depttt."tdo geral fe~~~~t~do. l . . . 
ap.tes de 15 de nm-embro. e porque nunca Nm,u~m m~1s pedJ?do a pnla~, e encCl·· 
dl.Sputou urn lagar no. represent.1.ção nacional. rru:la a lhscussco e adw.do. t\ vota.çã:). 

Na ultima. eleic:.ão do regime11 decahido, apre- O SR. PRESIDEl\"TE- Ha Yendo nul!lero. YOll 
sen!-<>u-se cap.didato pe~o 2• destricto, mas a. su3metter ~ · ,-o~os o~ projecros 1s. 75 A 
pedido de o.mtgos remmmou a sua. ~andidatura, e :JS B, CUJaS d1scussues ficaram e1cerradus 
que todos, inclusive o nobre deputado, sabiam lm pouco. Achando-se sobre a me.;a as re
que triumpharia. dncçt"ies dos prnjectos ns. 247 A e(S come-

Foi durantequatrole.d:::laturasconsecutiYas ~.arei submettendo-as à votação da ~~a.n.t. 
eleito deputado provincial, sem nunca perder Em seguida são sem debate appro\ada~ as 
e~eiçã.o, quer esti.-esseno poder, quer no ostt-a- redacções dos pr~jectos ns. 247 A e 68 
Clsmo. (Truc'lm-se cr.ziart~.:>.) E' annunclada. a '~tuçilo do projecton. 76 A, 

Continurmdo, diz 0 orador que 0 que disse ~ desU: a~1no, reogaJllsan~o o s~r>iço pllicial 
respeito das fraudes e dos abusos contra a liher- do J?Ist:_l~to F~dm:al (3' di~ussao). 
dade eleitoral é uma verdade; para que abrir E P?~ta, a.> oto.;> e appr~~ ada a eme~da. mp
mais uma porta a. essas fraudes a esse~ ~resst ~" d? art. -O do proJecto, offerectdo ?elo 
abusos? • - ~r. ~a.mpaiOFerraz. 

Tanto importa a disposição do projecto, que . E Jgu~l~ente appro<ado_ o ~egui~te a~di
manda que as juntas incumbidas do alista- t1vo o~erectdo pelos Srs. Ohve1ra \aUadw e 
mento qualifique eteit.Dres ex-otficio, indeoen- outros · 
dente de requerimento dos interessados, ê só- Art. E' au.torisado G Poder Exemtin a. 
!llente pelo oonhecimento :proprio da.s mesmas rever o regulamento da força policial d<t 41-
JUntas. IJlta.l FederaL dando-lhe organisação que ne

llwr satisfaça. os seus fins, para. o que fiCI.m 
desde j[t reduzidos a dous os commamlo$ p.r
cíaes, sendo um para. a força. de infantari. e 
outro para a de cavallaria, este auxiliado pr 
um major fiscal e aquelle por dous. 

0 SR. MORAES BARROS dá. Uffi aparte. 
o_ orador diz que o illustl·e deJ:)u.tado tem 

razao. 
Não é o projecto que consigna a disposiç-ão 

de que se occupa, mas uma. emenda. do Sr. 
Fulgencío. 

E, ,Já que se esta occup mdo della, conti
nuara. 

Diz que, pela lei de 12 de outulJro, as mesas 
:parochiaes podiam alistar os votantes ex
otficio, attribuição dada pelas leis eleitoraes 
anteriores. 

Não precisa dizer quaes foram os perniciosos 
effeitos dessas leis. ( Apartes. ) 

O orador responde que a lei da 9 de janeiro 
de 1881, conhecida no paiz pela denominação 
da lei Saraiva como a lei de 12 de outubro 
de 1875, concedia recursos cootra os alista
mentos ilidebitos, mas todos sabem como esses 
. rec:wsos eram illudidos. · 

&ío successivamente postas a votos e reJi
tada.s as emendas oifêrecidas pelos Srs. Frm
cism Veiga. e outros, Valh\dão e outro>, Esj
rito Santo e outro e Pires Ferreira. 

Em seguida e o seguinte :projecto n. 76 '• 
assim emendo.do, approvado em 3• discussã(e 
enviado a commissão de redacç-ão. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o O serviço da policia no Distri<o 

Federal, organisa.do segundo as bases da p~
sente lei, tem, como suptriute.ndente geral.o 
miD.istro e secretario de Estado do interior, a· 
fól'ma do art. 4• da lei n. 23 de 30 de outulD 
da 1891, e ser-à, dirigido pelo chefe da :polic., 
que procedera ao policiamento do munici]O 
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por ~ter.rnedio dos seus :v•entGs retl'ihu1· •los . _ 
na. forma desta. lei. " ' ·· · · c:>en:ao pn.ra o serviço do ~eu c.'\r<>o, com ser-

Art.2• O Poder Executh:o cliYidir,\. o Distric- w·~Itlit \ italicüt e nomeado !X' lo clfere de llú· 
to Fede~, atteJ?den~lo a. clen.sidade •la su:\ lici:L sor, PI'QJ)():;t:~ ti•.\ rleleg:u!o. 
popttlaçao, c~ cu-c. um~cdll\.iies. , polici;tl.,_ , t>.té Ar~ <::." :'l.v Putlct· ExccUii\'O compl'te a no
o_n_um. ero de~o UllJamts e oH.o ottblll·l··"t' ,'l'' llle<l_~.::•.o llCI <:: licfe üe lKlli<·i:l. ~~ n. ,,. . .,u! a rlo; ,;ens 
li I d ' = ' " :.l. liXlll:L i'C~ . c r~~( a ca :t u ma de.>t~'\s por um dülcg-o:.tdü • l~ 
:policu~., _sob as as ordens L!lunclliata:s,lo c h ele Ar!. 0 .". A ·s au~fn•iLI:Hks eoll flL·m:tdas pcl;t 
de pollcw, que os nome:~.m e demii.th':i. se!!nn- pl'e:>enr.c lei. L-orno ns nor;uncHie crl>adas. com
do a co~fiauça que ne!les depositM·; per~uúe o p~lcm a~ :ü t t·ibu i•:••c$ j :i. ;leftnitl:~ ,; Jl;t~ leis em 
chefe suo_os delegado~ de :po!ici;t I'L::;pDns::J:I'Ci$ n-,or. ;;nppd llli•lo:> li L'J.rgo o " ~ :tttribui.;t:•es 
velo serv1ço ao seu e;;lr"o. · ~os sulxle!C'garlo.' de pnlitia, e r·:1.lxmdo :10s 

§ I• Essas circtunscr ipc,:\íes set•;i.o ~ll<fi,idi- ~u:;p()l.: ~oro::.. n;t SC<'C;iw. :IS n.ttl'll •t<ic;ô~$ dos 
tias em secçües, a.téa.o numer-o \le 20<1 urbana.~ ru;;p.xtot·cs de qua rtcit•ão. 
e 64 suburbanas . · P:u:~l~ l·;tplro un ko. O ;rnn.:m o, 110 regula.-

§ 'l o t 1 d _, 1 mun!n rrn~ expctlit•. cot.1ifi<~ t·á t~:<~a~ •li~pt •~i-
:.P s c e eg;\ os uc JlO ici~. SC!'ão snbstit lli · ' ''oe=-. Üdininrlo :ts at1 ilm ir;iie~ <11: r::ul:t um:~ 

~os, em suas . HLlta.~ c impp: li J~'-'nlo.-<. lX·IllS u:t:> :tur.ut·itla•ll's . d f! aL• ~o•·· l" ~•Hil :t rwr :• c]i,:
!!eUS su"?ptentes, na. f,rOl:l tlns l:-ls em ,·i g-n1·. u·i hni•,>:'" do ~: ·rri •·" '· 

Ar-t . 3" Os úelc.:.rallOS <h.~ IJ '.l ti ei; ~ tct~to $Ob Art. {("). o clwli.< olr· [K•Ii<:i iL itl ~·,, l'f)ffiO 
suas or~lens mspüctores. t,;mt.ts qu:u,l.;l8 !ôwem :Luxili:cro;; u:1. s•·riN~r. r·i:l. ,(,. JwJI ida .• 1"11~ l l t·ll:
:ts ~e~çoes Clll qu_c s: d!''i~lit· " éircurn,;cr·itl<:;<'io ;.;-:"lo~ . o.< qu;u:.~ _,,.,.,;·o" ·n.• l' • 'lll'<~~''" I<~HIJ·~ •• -om 
policm.l ele sua .)Ul'lWK\•lo, uu:~tf'<ttl~ esl":; t.ol las a,; "Lt;t~ :t t fl' iilui._-·,,.,, ua a u:il 'lld:t "" 
p?lo cheftHle policia, soh proposta 1.1!) de}~! - rpl:tnrlo p<.ll' l'lle it1~ 11 111 l o i• lo<> •k~ :ll:,!•un:l tlilli 
gado. ;.:-l·nth. 
P~ragraplw unico. Os in;:pcctcre;; são in- §. l." rrawn'l'' t.lr: l'l,l it,r r··.<c tl:t s~~· ·r· .. t.:u·ia 
m~_ata.mente subot•din~ulos à O$ deleg.tdos •lc •h p >lici:l. llUI' c1u:dqu•·L· lllnt. i\·u. " ··lu• fo · tlcs
~~CJa. e pel"clJlte ~tes l'~~ns:.:-veis_ }JCltl po- i:;n:tó . um ti.J;i. " ·u:< mu ili:\l'l::< pam :'1\h:;l.i
lrciamento d;-c secçao de su;~.J lll'!i'!l i(uo. Lnil-o. •k 111•~! " c1w_. l r : rj:~. ~· ·mpn,, ali i. 11 m 

Art . 4." Crea-se o Ci)t•po Llo;; t\~entcs da ~ r, . l 'r! [li'~·~ :·!Ü.antt· o[;t P''' j,,Ja. 1"'-l':~ :l!!l\I.IÍ!·a .. ,.;pi'• 
gurança pnblictt, sn\Jot'di11~t•lo i o clte l'e tl ~> ,·i•;u p nlo l i· ~ · . 
polici3., qne O$ nome:m't e demilr-it·á l iYt'(.'- !=i::. ... E.'--<~~~ tlel•·~:u lo< a nx iliil t't>:' t~·• ~i11 pam 
mente ; ])ll.r a esse col·po Sct·:~ CXlJetli<lu l'l'-' ' ll· n :-:t:t'\' Í<;o :1" .<t·n · ~H'!!" ,Jous ""' 'l'i v:ic,; " •I ou;; 
lamento ern que, especificadas ;is· clnsscs. "se ~~.,:cr·e\·•mte~. 
n.~seguram o dü·eito à Jlromoçüo pnr l1on.~ &w· Al't.. ll . P;Lta. ~" tl•)~\_)e/;1 ;; a lii.)•/H' eom n 
VIÇ?5 prestados e como premio. qmmdo ::iC tlOl[ciamcnto üo lli,., t'Íeu• F<!dct·;tl o Poúer 
a.brtr vaga. n o ((Uadro d!l CO!'po o na. d;\S..~ Ex~-cu1.i v•.> • li~JXll'.~ d:l~ :-e;;-uirm:.• n ·riAI:< com 
snpel'íor á do n.gente recompensado. a p p li r;;lt;;"io Cl\_[>\~ial c "~lJ;Il·:ul:t~ do orçt~tne uto 

Art. 5." 0 corpo uo~ ;tgcutes da ~egtll'<'llÇct ~cr;tl th• l! Cj~ Lt bH(';t ; 
publica. org;:mi:>:~.r-se-hu. eorn o numero de •.!i c:ontr-iiJul•;ão pa.l':t tl ,;··t 'YÍI,'(l policinl J o 
300 homens, sendo 50 põ.\l"J. a I>rimci.m. cl.i;;,;c. Distl'icto F<'h·J·•tl. ;Lumtahn,tlll' v,•tadu pelo 
100 para a ser.:nntl:.\ e 1:.>0 p:u~J. ~ t~rceira, Congres.;;o N;tciomtl ; 
pod.enüo ser este quadro ;ütct-aclo ttnnual- r,) cotltt'i i>ltit;li.c> dt• mN:.ulr• Lia~ de~peza~ a 
mente pelo ministro elo intel'ior, 500 propo;:l~t llLz·· r· c-om n ;;er·rlço. ;!(, concm·;;o a" por.lcr· 
do chefe de policia, si n vel'ba d~tinada peb. munici p;~l n p:.q.;:t pdó cunsell1u FIHillkipal por 
presente lei par'<!. o polida.mento do !Jisr.dc:to :::eme::.tr·es :~ comer;ar ; 
Federal deixa.1· sobms, e na. propor"<,;;1o da.s c) prortuc~·· d:.1..~ nm!Ltl:i por- inl't",lt~;:t•J dos 
sobras existentes. tel'mos de Sl)~uranç:.\, c:untt·avenç•:íes polic iaes 

Art . 6. • O chefe 1le policia distr ilmirá os e f!.;tnç~l.s, !Jam cllmo o utms, cobL".1das rw. Jor 1n<t 
agentes pelas circumscr·irx:ões políchtes e pe· cl:\ Le:;~laç•-~.~) em ví;;or ; 
las secções, tb::ando, uo r egulamento, qnc ex- d ) (.vntri~Hiç::·.es dos p;trticuJa.re:; r)tte qHei
pedir para a e:s:ecução dt\ presente lei, •J I':\m (;()fi correr l';W;l. :tt~~men_to d•1s <t:fell~e:S l.ht 
numero de agentes q_ue tt cada. circUlnscripção segtu<tnr;a, nas r~pectll'<L:> cn-eumsc:r<p({t~es ou 
competir , a+,tendenúo a densidade <h popub- scc.-ções destas ; . . . . 
ção, á extensão clesta ltem como ois difficulda- c) custas do.s ;tetos .Judtci:J.Cs prn.trcados peto 
des do policiamento ~m ca.da uma. ' · chefe_ e pelos tlcte;rJ.<!os de policia. 

Pa.ra"T\\pho \m ico. Poderú. u chere de poli· Art .. 14 . Os CSCl'lYae:>. dos dcle:;J.dt~s de po-
cia mohlliS<l.!' o corpo de ag·entes, COt1centrando l i cio. J>(;t·ceberão n.~ Cll.St:.l.s r!. os. a..:tos e termos 
ma.ior num2ro desteS em :\lgmna circumscri· _;udíci<tes llo seu car·tor1u .. na. 1i•r·mt~ do regu!ll.
pção, quando alg um ll.tcto de gra ,·i<l:ule ex- mento que o g-overno tk J. ~tl\ to!'ts.ldo a e~-
igir a presença, em alguma, üe mu.ior nume1'0 11edir. . • ~ . 
do que o fixado no quadro. . Par<:\::;-rapho. Es;;es e.sc:r1 vucs _ podertto t~t' 

Art. 7.• cada delegado de J1Õliei:r. terit um ~udantes e escrevente:;, quu.ndo as ne<:essr· 
C~lllara V . lU i S 
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dades do serviç.o o e1agll'em, reconhecidos 
pelos delegados e pagos pelos escrivães. 

A!·t. 15. os·venci.m.entos dos chefes e demn.is 
a.utol'idades da :policia do District.o Federal &10 
os determinttdos na tabella annexa á presente 
lei. 

.Art. 16. E' resmbelecida a competencia da 
policia paro o preparo e julgamento dos 
processos nos termos de segurança e bem 
>i ver. na türroa. da. lei n. 203.3, . de 20 de 
setembro de l8il. 

:procedimento p:J.ra a punição do ct•irne de 
1 urto, sem embrago da exce~ii.o <to n . 1 do 
§ 2• do art. 407 do Codigo Penal, quanllo PL'o
vo~o o procedimento oilicial por· qur:ix~ 
es:crtpta. ou verbal, rcd.uzid:t ;), ·~ermo. cb ]Xn'ie 
ofi'eudidfl.. · 

Ar t.. 19 . O;; serriços a cargo da. policia no 
Districto Federal. para o qual é creada. pela 
presente lei a. receita com applicação esp1~ciat 
e que devem sersatisleitos pelo pi'Oducto o li!SO~ 
receita &to : 

Art. 1 í . E' limitada. a competencia da po- . a\ repartiç-ão rla polichl. ; 
licia, nos inqueritos policiam;, para a ío1•m:!,- b) rliligcncias policiaes r. conducção <le pt·e~o~ · 
ção da culp:1. nos cr-imes communs, t!.i dili· c) bri~<Lda. poli~ial; . . . 

1 

gencias po!iciaes pru-a o descobrimento, dos c/) relct•mado~ d<l. ~~·1:;ada pohcml ; 
f~cto$ criminoso~ e de sna.s circutnst:,nciu.s, I c) Ctl~1. tle D-'tem;<~o. 
devendo t L·n.nsmit.til·, com ur~,·e rela.toL'iO. ' .'\rt . 20. E' extinctn o I.o~a.t• de offir:L.l·m~it· 
dit-cctamente, <1.0 ,juiz dn. J(n·maçiio dn culpa, da secrd .o.ria. da. policin. . 
com os ~utos elo COl'po de delicto c intlic<~.~;ão At·t. ~!. Fim o gorel'llO :mtorisa.dn a. n.l •rir 
das testemunllas . todo~ os cscl:~recimcntos os crc<!itos neces..:;:wios p;n'tl. fnz C!r lhce ú.~ Lit:>· 
colli:ri(}os, na t'órm:~ <lo a.rt. 10 * 1" ela. Lei pt-Zti.S accrl!~cida$ com a. exe~:u\ii.O 1h~ presente 
n . 20:33. de 20 de setembro úe 1871 . excepto lei no exet-cicio corrente e lte 18!1:3 . 
na p:wte dcrognda:pelo presente :ll'tigo. Art . 22. Revo;;<\1\l·::.C u.s Lli~siçiJcs ~m 

Art. JS. Cn.l>e tL nc~iio dn. justi~<~ publica. o contrar-io. 

T,\..t3ELL.\. D,\. ))ESPEZ:\. CO;\! O SER.YlÇO D.-\ POLICI,\. :\"0 DISTR!CTO FEDERAL 

l chefe de policia. .. ... .... ...... . .... . ..... . 
2 delega.dos o.uxilit\res tlo chefe . ..... . ...... . 

20 delegu.dos nas circumscri~ões ..•••. · ..... . 
20 escrivães elos delegados . . . ............. .. . 
8 dele.,n-a.dos suburbanos ... .. ....... .. ... . , • 
8 escrivães destes ...•. . _ . ...••..... .. ...... 

200 inspcctores nas sec~.:ies ..... ... . ......... . 
04 díto3 st1burbanos .• . ••..•• ••..• . • •• • • .• . • 

l inspector' de agentes . .. . .... .. .......... . 
· 50 :tgentes de 1" classe .. .. .. . ...... • ...... .. 
100 ditos de 2.-• . ....... . , ... . . . ........ .... . .. 
150 ditos de 3" ... ... ...... .... . .......... .. .. 

15 :000~ 
i:200~00 
4 : 800:::000 
3:60o$00o 
2:400SOOO 
l :000~000 
1 :800:-;00() 
1 : 000:)\)00 

.'3:000$000 
2 :400SOOO 
1:800$000 
1:200$000 

S ecrctar:a rJ,o. 1Jolicia 

1 secreta.r ío . .. . .. . .. • .. • .. . . . .. . .. .... ... . 
5 officiaes .. . ............... ....... . .. .... .. 
~ escripturo.rlos . ... .... ...... ... .. .. .. . . ~ 
, amanuenses . .... .... .................. .. 
5 :praticantes ..• ••• . .• , ........... . .. . .... . 
1 thesoureiro . . ,., ... .. ... . . . ........ . . , .... . . . 
l porteiro .•• , . •.. ... •. • ..•.•..••..• • • . · • · · 
1 continuo . .•••..•.. .•• .•... ... .•.. .. .... . 

7:200i;OO() 
4:800SOOO 
3:60W>ao 
2:600$000 
1:200$000 
4 :8oo:;ooo 
2:000$000 
I :500$000 

Inspect;!íO de -oehicuZos 

1 inspector . •..• • •• , .•.••• •.•• .. . .. . .• .•• . . 
1 escrevente . . ...••.....•... •. . .. .•.....••.. 
B auxiliares, .... , .. .•. , . , ......... , .. ~ .. . . 

2:160$000 
1:000$000 
~0$000 

15 :000~0 
14:400$000 
96:000St.IOO 
iz:ooosooo 
19:200SOOO 
8:00~~000 

3ú0 : 000$()00 
64:QOOBOOO 

3:000$000 
120:~ 
180:00®>00 

I 180: OQ0$000 

7:2000000 
24:0~000 
)8:~000 
18:2000000 6:=1 00 4: . 
2: 0 .. 000 

. 1:500$000 

2:1~ 
1:000$000 
5:760~'000 

048 : ()00$000 

483 : 0008000 

81 :7()0$000 

8:920$000 
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G me•.licos ... . ...... : . ..... .... ... . . .• .. .. . 4:SOO::;()llO ;?.~:Roo;:;ooo 
3 escrivãe.<> l)<tt'<t ,;,. dcl(";n.llos mn:il.ia!'CS •l•:o 

chefe de polida.... . . . ..... .. ... . . .... .. ~::fõl1(l.~OOO -;"::!OO: fJOO 
2 escrev-ente.> 1lo::: dclcgllt!OS a.uxiliat•cs..... . I :Wu:-i/JOO ::!: ·100~1()11 

Brig:td:t policial.. ... ............ . ..... : . ......... : .... ;.).f.:;;Z: (i07s~OII 
C;~&t de JM~!nc,:iio............. . ... . . • . • .. . .... . • . . • .. lJ G:::iOtJsii Utl 
ReformattrJ<; da briga.Ui\ l>Olicial.. . . . . . .... . ... . . . .. . . . :lO: : :o::;.-<~;211 
Diligencias polici<1.M .... ..... .... . ... ... . .. .. , .. • .. • . . f>O: f)()(}.; 11)(1 

------ :3 .1 07:!):):2.~~0 

4. :;::)0: I ~~.iG:lO 

O SR : Pa":~Jr>E:-:~-:0 ~roject.o n_. iü :\ vne' cmcntbl~: lJI'Ah~ ~c1 St· . p:·r~\·l•~n r.c p:ll'!\ -'tli:\r 
sel' envmth:ttt comnns.~:IO rtt\ t•erhl.cc;:Lo, :ts rot:.t•;"e:> j):t t•:t a. ~~·~~~" ~~·;.;llitne . 

E' annunchttb :~ vut.ih;Üu <111 prqje.:;Jt~n. :)~ n. 0 .;:1. 1'I'F<ll r :-.TF- o 11)' ., , 1,- -1t; 11 ",e· 
:ll t~t·an•l•J a~ di~l,n~ !<;.·~.e~ d:1 l<!i cl,.ir.ol~L l n. ;{:',, 

1 
.. l.-·- -· • ·- ' · · • - ' •n ~ ' '1" 1

' ' • .In 

•l<• ~(] r! e j·lnnii·o d e.'!tc :1.!11111 •
1·'"· . _ . .. . . 

I . ' . • A~ r·r:lt'll•l:\< ,;~r·:r<1 i lll[li1''.~:1..: I ' •!!> ôt'tll ll!• l:t~ 
o SR. FRc\:-iCJ:<CO c;;.Io:J·::: In ( )JC' " o .· ·'t.~;.> )- . ~· m:t.llh:·; . 

Sr. PL'C:;.i.lcnte ;petli ~. ]1:11:\\'r:t )>1\1':1, ela. td- I (11 ". 1'•-·· ' .. ,.. I· r· ... I :. • 
b I. .. 1 " 1 · I . . ·-,. ~ ,. , ,,,, ' : ,1o ' •. (1 • • r1,. .. , , (.,.. ,_, a '· a· 

una. 100 !Clt:ll' l i) llO•Jl'e I ~ll tlt:.tJ I) o) :Íl', .l ll:;;t.! I rl'' "' ,,,,)li'. · ··l•-1c' ,,, . : ~- . '. t•( · ' .... " · . t. L I . t . . . ·• t ...... , ~ ~ ... •L ,' ~,_,' ,,. ' ' ,, ~~ fJq u • ' • 
• n;ll'l\\lll\ a rc tr·u• t\ c.o ,;carequer:m~n " · '-'IS.tt> v·1u· ( .. , .. c'c·· · ... -,í.111 . · · • 
como, si elln J.íir <~ppr·cv<Vlo. n:'iu la\ tl'!1!1p<~ 1 " '· ·· - c •'"-~' ·'·· " . ) 
su.lllciente pa.I'i.l o Pl'llj~ctn Yült;u· ao Scnaclo. 

Si estas minha.'> pomh~raçt3r"s tiH·cm ucceitas 
pelo honrn,..[o ueputaclro, e~tO\\ certo ue que 
::; • E..'X. . -concorrel'il. IJara. o :1nd.amento do pro
jecto e para que elle se.ja votado n;\ pt·esente 
sessão. 

A.tltrmo que a. commi.sli5.o tomar<\ em consi
deração o a.ssumpto do seu requerimento . 

SEC·H;"OA PARTE DA OHDE~l DO Jl[A 

Di&:us~ão 1mica dll p:u~c~·r n. 42, •l •~;;r~ 
~nno. opiuando l lO ~e:Jii t.l r> tlr! ~t! l' o.l:ula. 
promptü e-xecus:>iio (ln. }litl't.u o.la !t:i olo or•;:t· 
mcr.to em Yigor c do reguhmc·nt.o. r(,.:\Li n~S 
aoimpo:>to ti•> rumo, qu~ cou:"i<lc,ra. ('OiUI) im. 
l:xl.~to de consumo. O SR. JosÉ iHARIA:.\'0 (1JC'rt o>·de;~t)- St•. pt•c. 

sidente, o meu requerimento Yi$<W<t, ~em em
baraça.r· o p:·ujccto em di~u;;~ao, aprovcit:tr :1. . o Sr. 0:\ :.•cia. P h•c;o:-Sr . }lresi
opportunid~ldl) para se !itZer a. re>i:;U:o gcr,ü d~ni :•, Yenho t mr.er <tnlc a. reprc.-<eHT.tH;ilo 
da iei eleitor:Jl . O<l.t:ional ns jnstl.S aplii·Citell,;iir,- ole llliLitos 

Entretanto, uma. yez que o nobre deputado militares de meu.~ t·oncit!adiios f!Ur.: >u YCc:n 
presid.ent~ ua commiS$ãO que tem !le emitt ir nm~a.tlos em,P.tls m:ti~ ..-it.ac.' i o te1·• ·:>~s pel:t 
:pareCP.I', e O primeiro a <lcclara.t· C[UC toma.r-:1 (·XcCU<.~_;-1.() do ~~·~uhLmcnf.o {ltW ha ÍXo1U (;(ttn V 
em considera.~'iio o ::.ssumpto CIO W L ueri1nento, I d<-crcto de 17 ele m:J.io . 
p~.o a. Y. Ex. que consulte a. ca.-;:.1 si con· Dr.1•o prenmir ~t Camn,rJ. 'lc f! uc n5.o lilf~) 
sente na retirad<t tlo mesmo. ahsollltamente questii.o •.la 'III:t.nti<~ pc.l.iufl. uo 

Consulta.d<\, a CamM·a. consente .u r etiradil illlJlOsto creado pch\ l~ i tle :;u d~ dez~mbro . 
pooi\La.. Desde q~e ,, razii.o ~tpictl :l}JI'~senf.;ui •~ P;:_l:~. 

o SR.. Cos T,\ MACIL\DO (pela 01·c;Le11~ ) - Sr . Cntn8-r~. fi> I :1. tL~ ncc<"~W_l:~le _'l~IC sc~te ~ U~I.mo, 
presidente, n.presentei trunhem um11 em~ncla., dar~·n.~h1. ct.u~ ll?:le pxo';• tio ~rnpo~w~obtc ~~ 
que foi acceitu. pela. casa. e como t\ su<~o adop· ~r~p.1r uao~ t~O_! t.mo, na o me 'enho C•p)lor .t 
ç-lo importa retardar o :mdamento do pro- c""~. contr1h~·~~o. ~ . . 
J·ecto consuléo a Y. Ex. si po:l:lo requerer :t E"k1.!JlOS ha.bltll?-?.o;. n.o s-a.erJficJO. c nun?:t 

' · so ouvm um gcmwo de dm·, (• :tppello ao P·~-
sua. rettroda . . . . - triotismo sem que ll<' Y:mgtJarrJn, tios m:us 

O SR. PRESIDE:'IiTE-:-SI 11. emenda /01 apre-~ dt~im.dos, tlos m;.~,i-; estremecidng pela lronra, 
sent.'l.da. em 2" discuss_ao e Yo~u.. ell11 acha-se pelos 1)rogt'C39JS d;t P.,1.tria, pelo bem est.'\r da. 
encorporada. ao proJecto e so um:> emend;~ t1àmilia bra:r.ileira.,se ~tcbil.5-;;c o e;;t:u.lo a. que me 
suppressiva pode1·á conseguir o que o nobre 1 desvaneço de pertence1·. ~ue indig-n~tmCJlte re· 
deputado tem em vista. t>reoscnto. (N<io apoir~dos. ) 

Vou submetter à v~ta~ão as emendas oft:e- ~ Não Yer &\ a minh:\ qucstii.o tJ.o po~('O sobre 
recidas ao projecto n. 5l$ B, alterando as (hS· a eon;;titucionn,lidade do iml)osto . Nao a ex
posições da lei eleitoral. o.mino, não quero ~l::tmin:l.l:a, n:i.? devo e~-

0 SR CASSIA.XO· no NASCBIE11'TO (pela Ol'• amin::tl-a, porque Uffi<t ra.z:;tO Jl!U.t J.10<lCr<:>a. 
dem) observa que estã. finda a 1• parte da pait"a, domin~ todas a.s outra~ • .:\. UnvJu prcc.sa; 
ol'det!l do dia-, e, nã.o estando imvressas as d!! re-Nla ck unposto. 
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Occupo a tribuna, Sr. presidente, para es- pela id_ade, os nobres deputados permittirão 
tudar a fórma :por que vae ser arrecadado o que t1re togo a conclusão a que dá lo"'ar 0 
imposto, a exequibilidadc do reg. de 17 de ap11rtedo nobre de]!utado por Minas 0 Sl' 
maio, osvexa,mes a q_ue vão ser sujeitos os Aristides Maia. ' · 
contribuintes, a ftscalisação d1·aco1niana que Si esta parte do regulamento c inconstitu
estabelece, as difficuldades que encontra na cional, si ell.a é o eixo sobr-e qu6 gyra o de
pratica. ereto, como quer o nobre deputado que se 0 

Sr. pra.idente o governo da União ja reco- execute eliminando-a? 
nbeceht es~ di~cuWtd~s. q:;_an~o attendendo O SR. ARxsTlDES MAL-\.-Póde-se continuar i\ 
as rec rnaç:-Jes os a rtcan ~ 00 :pre~rados executar o reg1.1lameuto suppr·imindo o. to.x(l. 
do fumo, ,suspe~deu a e-xecuça.~ do de-_r~t~. O e fol este 0 pensameJllo da comm· ~:--
n-overno aa Umuo reconhece a. mexeqmbiltdar . Issuo. 
de desse decreto comprehendeu em seu patri- q SR. G;-I.RCIA_ PrR~-Attenda S. Ex . que 
otismo, que ou estabeleci ria uma fiscalisa.çã.o, a bcença e o umco me10 que ter-à. o Fisco de 
que levaria. (Js seus agentes a. inva....c:cl.o do lar conhecer da. r~gul<tr execução do regulamento 
domestic-o ou seria nullo o imposto, e o tl1e; ~ g,ue sn~tra.h1da ella. do mesmo regu.lamentl\ 
souro defraudado. (Apoiaclos .) e 1mposstvet a.b:>aluto :1. 1iscalisaç--~~\l. 

P eço licença-a. Camara para dizer, que esta Ainda ~or es~ disposições :~n~ os _!lobre.~ 
fôrma. de imposição assemelha-se muito a deput:ldo::. que ? tm.po-:to vae tnclllir d!recta-
aquella. de que se 5erviam as a...~mbleas pro· mente ~qbr~ a 1ndus~rm.. _ ~ 
vinciaes, pl'i; adas pelo acto addiccional de Mas, JIJ: ~e ~ ~eptt~. que .nao f<IÇO q~testü_o 
crear impostos sobre a imporw.ção. Classifica- da constl~UclOna.hdade ou mc-onsm~c!On<1lt· 
\'am solJ a rubrica- impostos de ~'.Ousumo, dac!_e do ~mposto. Elle t~~Jlai",\ mm~um:-. 
verdadeiros impostos de importação. razao 1ru:1s ele•ruho. ~ Umao necessna de 

E' o que se da aqui. rend~1.s, nao tell_l_ onde 1r bus~l·ns, pede-as e 
O imP,oSt? é ~lassificado de co~sumo ; mas e;se lrnposto. :Nao f~ço qu~tão. Mas o que 

vae fer1r directamente a inclustr1a. nao posso c~nceder_ e que, par<l: cobrar ~t 
. . ~ renda, que J<t considero romo f~.vor espema.l. 

O SR. B.\.D.-\.RO - D1rectarnente . uma. conces..->ão elo nO§o patriotismo, se Yú. 
O SR. Gt..ncr.-.... PmES- Si v Ex. me per· exercer uma. fiscalisaçiio. que dará em re· 

mitte, com :pouco trabalho demonstrat•ei. soltado oppressão e v-exa.mes. 
o SR. GoNç .. u;vEs .CJlA.VES _ Então é im· QSr. P,I·esidente,~sal.le Y.rr~~· que,pa~~- esta· 

posto de indnstrias e proffissões. b~lecer um 1mpo.to, o iegisla.dor n~~-:;tta de 
. . . _ conhecer :profundamente a mater1a que >;le 

O ~R- .G.:~CL-\. _Pr&~- ~a ~ comiDlssao de tributar, sua. natureza, sua producçã.o, os 
CO}lStttru<;·a.o, legJ.sla.ç:a.o e J_UStiça em ~m lu- meios da. troca. . O imposto é subordinado a. 
)llmoso parecer do qu~l fo1 _relator o !Ilustre regras de que se não pbde affasta.l" 
Sr. Chagas Loba-to assun opmou. Exa.minemos. ainda que ra.pida.me11te, al-

O SR. GuCER.Io - Que et~a. inconstitu- ~umas_ das dispo~içõe;; do_ re_gula.me~to _de 17 
ciona.H · ue ma.1o, e veremos que sao mcxequtveiS por 

O s , . . m.a.iores e mais intelligentes q_ue possa.m ser , 
. R. G .... -act:'- PIRES- Sim, ta.nto _~ue oon- por mais acti>os e energícos que se mostrem 

clruu o ~eu ll8:' ece: concedendo \ Um~o a a.r- os prepostos <la. til.zenda. 
r~cada.ç_ao do,/ mpo:sto, somente no, estados que o regulamento determina que as estam· 
nao . ~'ião or.,a.msado:s. pühas sejam colladas. · 

O SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Esse pat•ecer Sr. presidente, não é este trabalho do nego-
.ja foi r evisto. ciant e dos pr-eparados üe fumo. 

A commissão de constituição reuniu-se á de Elle recebe os maços de cigarros em ba.rri 
orçamento, e fi.:mu o seu pensamento em novo cas. ou :pacotes. 
par~cer. Não póde ser elle qu~.rn vá colla:a. ·_estam-

0 SR.. Go"çALYES GII..-..VES --- o nobt•e depu- pil.h~ no_ en>olucro que~·\ vem tla. fãb~1ca .. 
t.ado esiã. recorda.ndo 0 elemento hl..~orico da Nao p~de ser o negoct~nte que~ "a. co~ar 
questão. a a;tampilha no cla.ruto, que ll;te e remetttdo 

. na. caixa . Ser-lhe-ha necessar1o alml-a. para. 
O SR. G.~OL-\._ ~IRES- Sr. prestdente, basta prender a cad3- charuto sua estampilha, afim. 

uma. das dispos1çoes do r~.gulamento para da.r de v-endei-o solto. · 
. ganho de causa. a.o parecer ela.bor~do pe~o il- Os no"'ores deputados me desc~lpem de en
lustra.do Sr_. ~L1<~-::,o-a.s L_obato, 9;ue na.o a.ss1~ou trat• nestas minueiosidades ; mas devemos es
odas comm1ssoes reunidas. (1 rocam-se ck oer- tuua.r 0 regulamento pra.tica.mente . . A ques
sos opcortes. ) · tão é importante. e necelisitamos deste estudo 
-Aocei~o o aparte do n.obre deputado e, pratico. 

como já me vae fa.l.tandll a memoria, t.al'vez Esta exigencia do regulamento traz a ne-
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cessidade .para os negociantes de um accres
simo de empregados. Elles terão uma repar
tição especial de estam pilhar charutos, caixas, 
massas e pacot(ls. 

D2snatura assim o regulamento as funcções 
do commercio. 

Por outro lado, como póde a fazenda ga
rantir-se contra a fraude, que naturalmente 
se desenvolverá; p0rque é de naturezadas 
causas. Quanto mais elevado o ímposto, mais 
vexatorio, mais provoca a fraude. 

Admitto, Sr. presidente, que exija a colloca
ção da estampilha na caixa do charuto, no 
envolucro do cigapro, no pacote do fumo. Mas 
o charuto que foi estampilhado na caixa, não 
traz a estampilha tambem no corpo. Quem 
póde garantir que o charuto que eu fumo, e 
que não apresenta a estampilha,pagou o impos
to W massa de cigarros,quem pó de garantir que 
o cigarro que tenho nos labias pagou o im
posto ~ Não passo ser obrigado a trazer um 
pacote de fumo para apresentar a estampilha. 
Quem póde garantir, que o fumo que trago 
em minha carteira provém de um pacote es
tampilhado ~ 

O governo não tem o direito de exigir que 
eu traga uma caixa ele charutos para provar 
que aquelle que fumo pagou o imposto, nem 
que guarde como relíquia santa o envolucro 
dos meus cigarros. Portanto, a fazenda ha de 
ser inevitavelmente defraudada, ainda que o 
contribuinte seja vexado. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- Qual é O im
posto que não é defraudado~ 

0 SR. GARCIA PIRES-Bem sei que todo im
posto é defraudado. Ja li algures que a 
fraude tem seus encantos. Mas a experiencia 
prova que são sempre mais defraudados os 
impostos onerosos e vexatorios 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Entretanto na 
Europa é acceito este imposto. 

0 SR. GARCIA PIRES-E' justamente este O 
nosso grande defeito, o de querermos trans
plantar instituições da Europa, para as quaes 
não estamos preparados. Devo dizer que li 
com espanto o artigo do relatorio do Sr. ge
neral Ruy Barbosa sobre o imposto do fumo. 
O illustre conselheiro da monarchia quasi que 
transcreveu o que disse o Sr. Leroy-Beaulieu 
em seu tratado de sciencia ,das finanças. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-E foi tão feliz, 
que foi logo acceita pelo Congresso, e já é lei. 

0 SR. GARCIA PIRES-Desculpe-me o nobre 
deputado; o facto de ser acceita a idéà pelo 
Congresso, e de já achar-se transformada em 
lei nada prova ; porque essa lei até hoje não 
foi executada, e ainda neste momento estuda
mos o modo de execução. (Apoiados.) 

Por isso digo que li com espanto o relato
rio do Sr. general Ruy Barbosa. Julgo essa 
idéa uma das infelicidades do seu plano finan
ceiro. 

Não nos achamos nas condições economicas 
da Inglaterra, que estabelece impostos prohi
bitivos; nem da França onde o governo tem o 
monopolio do fumo. 

Si o illustre ministro do governo provisorio 
estudasse, pudesse conhecer o que é entre nós, 
no nosso estado, a cultura do fumo,certamente 
s. Ex. não procuraria anniquilal-a. E' um 
grande mal, que muito tempo se faz sentir 
entre nós. Faltam-nos na direcção do paiz os 
homens praticos. 

Sr. presidente, todos os males deste imposto 
vão. incidir sobre a gente mais pobre, a mais 
necessitada, a mais miseravel mesmo da nossa 
lavoura. 

Sou proprietario de terras na Bahia, conhe
ço perfeitamente o que é a lavoura elo fumo. 
Disse que o imposto vae ferir a parte mais 
necessit.ada da nossa população agrícola, e é 
uma verdade. Em minhas propriedades plan
tam o fumo; mas, senhores, é tal a indigencia 
elos que cultivam o fumo,. que não pagam a 
renda ela terra que occupam, e nem lhes exijo. 
E não sou eu sómente. São todos os proprieta
tarios de terras em meu estado. Ahi está ao 
lado do nobre deputado o Sr. Soclré. S. Ex. 
t3;mbem é proprietario de terras, e pócle dizer 
a V. Ex. quanto lhe pagam pelas terras cul
tivadas em suas propriedades. Pois é justa
mente sobre o desgraçado plantador que vae 
recair o ~eso deste imposto. 

0 SR. LEOPOEDO DE BULHÕES - Admira que 
V. Ex. vá substituir este regulamento. 

O SR.. GARCIA PIRES -Que quer V. Ex.~ 
Desde que não posso revogar a lei, procuro o 
meio menos voxatorio para sua execução. 

Da fórma por que está regulada a lei. o 
unico a soft'rer será o plantador. Como já 
disse, o plantador do fumo é o pobre que não 
póde guardar o seu genero, que não póde fa
zer greve no mercado, que acceita o preço 
que lhe dá o comprador. Este necessar ia 
mente levará em conta no preço a clift'erença 
elo imposto, e a corda quebrará no mais fraco. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-O mercador é 
quem paga. 

0 SR. GARCIA PIRES- 0 mercador não a 
quem paga, será o plantador que não póde 
luctar. 

UM SR. DEPUTADO-E podem ser todos jun
ctamente. 

0 SR. GARCIA PIRES- 0 consumidor com
prará mais caro, entrará no rateio; mas a 
victima sera o plantador, que recebe o preço 
no mercado, descontados todos os encargos. 
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Isto e em relação ao imposto . Quanto ao que não c.'l.nçava·se em repetir o meu illus. 
regulamentü, permitta-me o nobre deputado t~ado professor. Di>.ia. e!Ie que dous princ:i· 
dizer-lhe que repugna essa. fisca.Iisaç;ão que ptos concorriam pa.ro. formação da riqueza, 
-penetra. na. Yida. intima de uma. fa.brica., de dous elementos que não se poiiam separar
uma casa c·mnmercial, que pôde levar o exa.g- o tr~llalho e a economia . Estês princípios oe
geroa. metter as mãos no bolso do cidadão. venam prevalecer aqui. Nw nos incommo-

0 SR. LEOPOLOO DE Bt:LHÕES- Nã<> penetra.. damos com~ ~gunda. pat'te.- salvo qu:mdo se 
(Jh otttl'os apa.nes.) trata. de alrnar qual<n1er mdustrit~ d:! ol!US 

excessivo. · 
O SR. G.o,.n.cr.;. Prm;:;,- Ouço todos os dias 

dizer-se: nos E:'<tados l:nidos se iaz isto, se íaz O Sn.. LEoPOLDO DE BuLHÕES dá. um aparte. 
a.qnillo. EmboNL não seja. autorid<\d2. d igo, O Sn. . GARGL\. PIRES - O deleito <la. illustL·e 
pelo que teriho lido dos ~tados Unidos, que cornmissão e esse ex;.;gero: os nobres deputados 
nos podemos c:onsiderar os antipoda.s de..~e apa:vor:l.x-am-se do deficit . . 

po>o. . . . ! O SR. LEOPOLI>o DE BtlLllÕEii- Si v. :E:~: . 
~ gr:an?e_ erro da. Repu1J1IC3. t01 macaquear souw1• a quanto se eleva. · 

asmstitUJ~ amerK-a.nas. . . 
r B - ~ E tã v Ex. O SR. G,\R.CIA Pm.Es-SeL que sem granda. _o SR .• EO~L,oo DE: t."t.HOES- n ° · mas, si n~o ctesen~olvermos as nossas fontes 

nao tem razuo · de producçao. si ni<o procur-a-rmos aun·menta.r 
O SR. GARCIA PIREs- .~s nossas condições a riqueza, n unca. &'lhiretnos Jeste está:.lo. lte

era.m e süo inteiramente diver~ das dos Es- ~ fere-;;e o nobr~ depuw.do a di:>p:m~ tle dirai
tados t:nidos, as c~>ndições tla vida. são ou- tos a machinismos int!'oduzid(l::; para as fa-
tras. brica:; projectadas. Entendo que esses direitos 

o SR. Ruuaó- NoBrazil e prosper·a. d~vem s~r ~ispem~dos, toda_ v.ez que~~~ p;•i~ 
. . . . . nao se hbnquem tues ma.clumsmos. Nao se1 

Q Sn.. GARCL\ PmE.;;-So s1 e no estado que onde esta o pr .?jtlizo do Thesouro. Quando 
Y. Ex. r epre..oenta. muito p:;dem esses favores ser éonsiderado~ 

O SR. R-..nAnô-Em Minas e. adiamentos de renda., ql.\e setão pagos com 
o Sn. GARCJ,.., Prn.ES- Posso d.izer a v. Ex. Yan~em, desde que ru inclustrin.s se desen

que na Bahia. e riliseravel a. vida da. lamm·a, volvam. 
mesmo da grande lavoura,cla qlze tem grande O S_n •. LEOPOLDO DE BcLIIõEs - Quand9 esses 
capitaes, muito mais a do fumo, que como machuusmos c_ome~atem a produz1r, nos su.>· 
unico capital tem o trabalho do plantador·. penderemos o 1m posto . 
~· ·SObt'e essa. classe que ne recallir o pero O Sn.. G.Utcu. PIRES - Quando elles come-

do mposto. ç.a.rem v, prodllzir, pelo caminho que levamos, 
e Sn.. LEOPOL!>O DE BI:LHõEs-Essa classe au:;mentaremos o imposto . 

não fuma charutos de Havana.. Os nobres deput.'\dos des\·iaram-ms do meu 
O Sn.. G.illCIA P.IRES- E o imposto por -.·eu- obj:;ctivo. l'ló'TI.o estou me oppondo ao imposto. 

tura va.e ferir somente 0 char·uto d~ H.wana? .Jú. o disse e repito. A minh:1 questão e do 
Não va.e.pesal' ta.mbem sobre 0 fl1mo cultiva- modo de arrecadtll' o imposto, é <la ftscalisação 
do no pa.iz? estalJelecidn, :pelo regulamento. Volto ao estudo 

O que admira., Sr. presidente, ê que, em que fazia.· · 
- uma cama:ra onde se propõe que o governo dê o SR. J..'ae:oEarco BoRGEs - E' inex.ectuivel. 

auxilio pecunla.r io ás industl.'ia.s. se queíra. o SR. G.U!CL~ PmEs _Diz 0 regulamenf(l: 
ma.t:l.r uma industria que não pede auxilio. Ora., supponha 0 nobre deputàdo que vae 

O Sa. L EOPOLllO DE BtiLliõES- Segue-se s. Ex. comprar cha.mtos de marc-1. especial. 
dahi que a camara soube comprehender as O commerciaute os t"!m sômente em c:.üxas 

. necessidades do Thesouro . · fechadas e estampillw.uas. Si ab!"e a caixt~ 
· O Sn.. FREDRICO BoRGEs- Porque não se para mostrar as charutos, perde a estampilha . 
. ~mprellendem as necessidades das fontes pro· O SR. LEOPOLDO DE BGLllõEs - NT1.0 precisa, 

ductoras do paiz. f tem a C!l.ÍÃa de amos:r:1. 
O SR. GARCL-\. PIRES-Sr. presiden~. os O Sa. G,m.cn PJRE:s - Será a unica P..sta.m-

.. . nobres deputados teem uma. economia poli- 1 pilhada. cuia V. Ex.; mas conco:·clo que o 
'., :tica. ta.lvez·moderna., moderníssima; mas que :comprador s~ja. de tãi> tom accommodar, que 
~- -;~nã,o comprehendo . Devo- declarar á Cama- ! acceite a a.mostr~ .Elle, portant ·, não quer 
·:;.-r a., que de economia. politica foi o que apren- ! comprar a C<.J.ixo., ~ó quer um pequeno numero 
: : ·~dLna•fa.cwda.de de direito. Ja la vão muitos! de cuarut03. O commerciante, ou haó.e >euder 
~''3. ~3.iui9S, S'r. J.li'esidente, mas fixa.mm-se em llÚ· I a. caixa inteira, para. obedecer ao ~ula.mento, 
\~·,1lhllllem.oria. certas re.,"'l'SS. certos princípios, I ou não vender a sua mercadoria; porque lhe 
.• ~··.-.· .. • .;. . .. . . . 
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ê :per~ittldo esb1m1)ilhar ::1. caix<L. e eHo o fhz. 
llkilS nao trazendo o.> charutos ~oltos o sigmtl 
dessa estampilha, púde iucot'l'i!l' na sanc•:iio 
:Penal.. 

O SR. LEol'or.no DE Bomõ~-Scltmí. um 
] Or um os charutos. 

O SR. GARCI,~ PmES-)las si elle jú pa;rou o 
i1:n.posto estmnpilllt\ndo a. c;üx.a. como pú.\c ser 
ollrigndo ~. pagn.l-o ue llOY<~ estam]..>ilh:\mlo 
csd(l. um dos charutos 'I E' obrigoJ.-o it [):l;!:n· 
o imposto llm\s vezes . O que sedá com o ch<t
r--.tto, dá-se com qtw..lqmn· um üos ontl'o;; pl'o
parados de fttmo. 

Devo ainclil. chatll<ll' n. ;\tten<ÜO do nobl'e de
Jrl.Ü.<tdo ).)"J.r~ auesiguu.ldmle tlo imposto. o eh:t
ntto, o cig:J.rro. o fumo pic-J.(lo ou dl.ost1:t\lo 
í:;Lt'ia. de qualidade e de pre•;-o. O impo.st(• ú 
1.Lniformc. E' e:;tabelec.ido :;obre o pc.;u D nilu 
sobre a qualidade, de ii'tt'tn<J. ctnc o cktrutO 
CLUO custa c1uarenta. ou ciu~oenta mtl !'c i ~ au 
e~nto paga o mesmo imposto que Jt.lfr.L o de 
e'Usto de cinco ott dez mil rei,;. )!em i\O meno~ 
tem esse imposto o m~recirncnto de concot·re1· 
pilra. o melhorarneni:o <b industri;\, 

Exn.minando as disposk•~es peml~> nm1t\S 
l<igO da. primeil'l\ clelhlS (\ ue e O imposto de 
profiss6es e íncLustrins. (LGJ 

o sr~. Lt:oPo:.DO DE BnwiE;; - JÍil.S y- Ex. 
oão pôde argumenmr com as licensa~; _porqne 
o governo jt\, clecl<lrou que supprmm·t;L e~:><t 
taxa. 

O Sr::.. GARCL\ PIRES- Si o guYemo sup
prir a licença, qu~ é a b;~<> <lu regulamento, 
elle torna.r-se-lua1nexeqnrrel. 

o SR. LWJPOLDO DE BGt.nõES - ~ão é pro· 
Friamente ;L 1Jase ; o g:ove~·no púde ma~c!a.1· re
~;istrar <t msnde comm=o de fumo. Kcnlmm 
mercador de fumo potler.:\ veuclet· esu" mer
cadoria sem registr:tr sua C::l.."<t. 

O SR. G.\RClA Pum; - Si elle deL\ll.l' d~;; o 
:fazer? 

o SR. L!iol',)Lnn DE Jlt:JJIÕF.~ .....,. Si 11i.í.o re· 
,gistt~a.r, p11ga a multa de :3008000. 

O SR. Go\.ROL\ Pll1.ES - E' O ffil'SIDO, i\ li· 
-eença. permanece, dispen::>).-se o emoluD?-enr.o, 
~ imposto il.ca perfeit.amente ~aract~rlsad~
. Sinto-me tatig<\do, St•. pres.1dente, e ntw 

, Vamo~ ütr.cr n. cxperiem:i:L •l r. um:t lei vo
W.!h JJ~lo C<mgr·csso. e 110r Y. Ex· me~rno. 
. O S1~ . GA!'tC!o~S PmEs - O qllc tem que eu 
üve~~c vot.:ldl) •1. let de ::o cb dcxellli •l'O. c rt 
l0i. •lo <)t•çn.meHto '! Pt·oyo l ilW Yutas,:e .;·,su 
<tl'tig"O ? Dedam il V. Ex. que n;l'-' u •: cocei. 
:\l:t::. C')Hanrlo o \'Dt:ct,;s<). C'Jll)()llli( >-111'! a tl'i \' 11. 
t~O t·egulamt·nto rl\lC pt·ot'miÜillnentc: o <tlt~·t~t ~ 

O St~. l.t·:.,rul.to:• !IE B cuJi';};,; - ;\ t;:•l'lll<\ 
es li~ ::-~ L<t!Jcled(ht n:' lei. 

o ~~-- G.\ltCJAi' Pllii·:'S - ?:\;il) ]t;l. t~\ l ;Lfd 
d~ !lO <lc dezcmht·o s• '• mancl:~ que o iu tpct~t" 
Sí'J:L col>t:ulo vor meio etc e.~ <;unpithas. .., 
mai.~ do rcgul;unc uiJJ t:S~'t fúr;t d:t sut~ 
lcth~t . c\ üo seu c-pír\r•1. 

Sr. p!·e.::idcntc. sei que <'IS ntiu ha3 palu.n·J;. 
s;í~ pct·didti.S. mesmo pu•·({Ue ;L iHu~r.t'C ~:~Jirt· 
nu:;;ilo do or•;;uncrl to tollowu a fi l!l.>st;'to no 
tcmmo da <.-onfiaw.-a pulir,i<;;.l. · 

O Sr:. L~-:u1 'ÚOO DE: 13t:Lil•:íR~-E' ex:1c:to, f:l.z 
quc.-;t:1o r.lis.-:o. 

O Sr:. G.u:ca Pnu:.;-E cle,·cm co:nprehc!l· 
LlCl' 0> llOIJ!'l":-i tlcputatlu~ OS l'tnl.~ll~l<,'O:> di\ 
minlt<t po~ir;f(o. De um ht<lo. o c:wntwinumto 
de um dever· qw.' enM rm do m•md;tto (l tH: me 
trOUXl~ ;\c,; I:>\ c::~; ,,; tlu orttt·n :.\ c~tima c eon
siclfJl'tH;ão c·)lll que tl•t :ho muito.<. dos m~mht·o,; 
d:t commi~•:i.c-,, a.- :'0lir1at·i<·r[;((!ee rn (Jlte tcuLO; 
y\ritlo. c Clll qnr. eouiinu:u·ctn (r.<. 

Fizct·ão ru;tl o~ rn;:u" iUustrt~" :uni1-!n;; em 
coll<l\:.ll' ;r, qucstt'lo tw:;;e terreno . Teulw•tt 
cülllO q 1.lC>i:'il) aberta. úe:;o.lo (J nc nii.o rccUS~.> 
o imposto. e o minlr:~ diq,r-;.:mcht t::;tá uni
c;\mente uo m•:xlo ,1;. <trrec<ll.li!.•;ào. 

.\ mi nh:\ }XJ.'i•;.:.l.o na. tribuna niio " ignitic;L 
ol)['Osic:ii.o. íatl;\ de <.-onfi:~.u<,-;1 110 :';OVctno. uem 
nn !'nnt!o tli~ct·ep:wc::i:t do;; qur, t-omo cu no ::cin 
,la commi$:>:io prucur~'in auxiliar c• gowrno 
!li\ \lHicit bu-ef:L •.ltL l't•construt-<;.."io Ü<L pttlria . 
Cnmo :uní~r>.Y~jo o;; pct· igos e addri,c. o :;,"0-
n~!'no da pt'e::<t:u ~~ l dclk;;. 

Ctunpl'(J um tleret oll1::r2ccn(lo aind<L tuuu. 
ycz ~10 meu esta<lo o pouc•) ctuc, valho, <> IJ.UC 
pO!~;<O llttdefeza de uma úu~ <.:üusa:; Jll<\is iJU
JlOl'tan te . .; iL S\lil. a;!l'icul tm::• ~ ao seu . é'Oin
mcl'c!o. (Al:n!;e;~la: n Sll1,~ :tt otl •vn,) 

\ ·(,!U tL lllCStt, é lidO. <\l)Oi ttdO C l)i)Sto COll · 
jtlllC!ttmeute em discu~&lo u seg-uinte: 

quero roubar mais templ). t . . - Su1J;;;tittHico tl coacit~'''~ 1iu 1w,·ccc • -;~. •l .. Z Corno jit disse, este regnhmen o_ e mexcqtn· 
vel, produzirá resultatloB negn.ttvos p<u-:t o 
Thesouro,produzinªo gt'<'-mle Yexame ao com- Em Yer. d.:- ü Yi.;:ttt do que <<C:J,lxlm ele 
mercio-e á populat}<tO em g-ern.!. . cxpur. as commissG<!s reumtlas opino.m pel•• 

. f prom;pt<l. E>xeeut;ào cb. lei e tio reg-uL;\mP.n~· re-
0 SR. !-to~LDO DE Bt:LIJÕ.ES - vamos azc•· specttvo, dig'i:l·se-ii. ,-ist,t 1lo c xpt>Ef.O._ opma ::L 

a experienCla.. . . C;J.m;•,r<• pela. pt·mnpt:.t cxemçii.o d;t_lei, u que 
o sa. GXRCJ;\S PmES- lsto não !'e dtz. n. a1·reeadu.çiio sej•• feita, scgundu as ta~as <lo 

O S LEOPOLDO DE RUI.HÕES - Xiio sO digo I Ol'\::lffie!_ltO de 39 de dC7~mv:o, _ pül' met~. de 
R. . 1 couc:es..::ao 1\e hceDÇ<.tS a.s c: .. SlS co!lllnerc •~ 

como rep1t.o. 
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que ftzerem o commerci~ do rumo, proporei o-I ao se.u C,'\})ital, 9, ue se verifica H pelo valor 
nado o tributo por chtsslfica.<;ao e por ordem, lomttYO do predio ; o 1mposto de consumo é 0 
se!ffindo o algarismo dos negocias constantes I C[Ue se dirige â. propda mercadoria. 
dos liYJ'OS e balanças dos esta1Jelecimentos na. lWOfunda clifferenç:.<L rmtre a natureza de 
mercantes. um e outro im[IOsto, e tanto isto e verdade, 

Sa,la da.~ sessües, 29 de julho de 1S9Z.- ~ue a.~bos era;rn pagos simultane:1:mente p;u·a. 
GarciaPire:<. -Santo., PeYrJiJ·a..-Ht:m·iqua ~~c mstt•1.urem a ~c~~ç~ ~o com~erctc:ntc,_ afi1n 
C/srl)al/w.- Fon.~eca Heí'iites.- Atrgrrsto h- de que a mmucLp~ltdadepode::>::;e expe<hr sua 
lllwes.-Cos~(~ .iJ-Iachad~J.- JosJ J[, 1·iano.- ct\r~-patente, ou llcença. . . . 
Flem·y CH;·ado.- P4 ula .·1rgolo.-: 3[artinho O I~:çt~osto e, ~ortant~, CO~l~~ttuCLonnl ; :pül' 
Rodrigucs.-A.mo't·ii;t Ga,·cia.-Er,co O;c1!to. esta iorma, quer elle -~ d!r~Ja ao f~1mo, . .to 
-Ar~.;elo PiY<heiro. alcool, ao roie_; porque nao o estou s~tentando 

~ pox·que c!le 11ilO se refiraaosprocluctosdo meu 
O Sr. Francisco Glice~io -

O substitutivo apresentatlo pelo nobl'e depu
tado pela Bahia nada mais íaz do que ins
tituir o imposto de induscrias e profissões. 

O SR. GARC.L\. PmEs- Como o outro tam
bem. 

estado ; não, tanto o assuc<Cr, como o catê, 
a borracha e o alcool estão sujeitos ao mesmo 
imposto. 

u.r SR. DEPUTADO - Estenda. isto. 
O SR. FttA:-;cr.sco GucEaro -Não estoutra

t<'.ndo de cretn· impostos no orçamento cht 
re~eitn. OSR. FRAXCtsco GLICE!UO -Não ê exacto. . . 

O imposto de industrias e profissües repou_sa, O SR. ~oxç;~UE;; CHA.VES- E p1·ectso es· 
corno resa o parecer, sol)re o valor locatlyo tudal-o sc1enttficamente. 
elo preclio; e um imposto Proporcional -..·er1fi- o SR. FRA~ciSco GLICERIO- E' exacto; mas 
cado pelo h-.n~~mento que e J?l'OCCtlid~ pela~ estou tratando ele demonstrar a, di!ferençu. 
repartiçües fiscaes, e, pelas lets ~nter1ores n I que existe entm a na.tureza, (le um e ontro 
Constituição, e1'a da competencm. U.o poder imposto. . 
geral. O imposto de que _se _trata, rmposto de I Pat'<:1. mttorísr.r a minha. opinião é que e~ton 
c~nsu!llo sobre o !'~o. e o tm:posto _q:ue .or- 1 dizendo que t<1.nto está sujeito a esse imposto 
dmartammlte era t1mdo pelas mumc1palid<.1.· 1 o rumo. corno o café a aa·uit·ardente e outros 
eles, não só imposto ~obt'e o fumo, co1uo soll•·e i "'eneros· de consumo 'interno elo paiz. 
,a aguardente, sobre o consumo de cafe e tam- 1"' P<nece-me que esta.s observações terão con
bem sobre o c-onsumo de borraclltt, . on d.e ou- ,·enciclo ao men nobt·e ttmi.ga e collega lle que 
tro qualquer proclucto de consumo mt.erno do I o sub<tituti''O e inconstitucional. 
pa.iz. Os nobres deputados que residem no in- • . . 

1 
• • 

terior devemlembmr·sedeq~e o_s negocittn~e~, .o SR~~FL~{;RY ~t:RADO-\ • Ex. pensou sem 
antes de se diri.gem a munictpalJdade. solict- p1e ele;.. a íurmn · 
tando a.licen~a para. terem casa de negocio. O SR. FRANCisco GLICERio - Agra.de<:o 
paga-vam este imposto üe industria e profis- muito ao meu uobre collega o haver melem-
sões, ainda que a sua casa tosse de vender 1 Lt~ldo e:;se facto. . . 
. rumo ou aguardente. . . 1 -~· prudencia. mudar-se em tempo de opt-

O SR. GARCL\. PIRE:S-~ã.o lH.vna systema.

1
m,~o. . - d 'ust· ofii receu um"" 

· · 'b t · _.,_ comm1ssao e J 1ç~ e •""· 
tr1 u arlo. _ . recer, julg·o,ndo este imposto(lo qual cogita.~ a 

O SR. FR.u'icrsco GLrCERlO ~Entao qual e o lei e rezulamento inconstitucional; preste! a 
re,"Ímen trihutario que existe actua~meme ~ minlw. ãssio·naiUl~ a esse parecer de accordo 
, Pela. Constituição o imposto sobre mdu~trms com meus" colleo-as e o fiz conscientemente, 
~ :prof~ssões perten~ aos E:>t~~os: ~ual ~ :sse l)Qis.e.staYa. ~onven~ido. de que se t~atava. de 
1mpcn."to a que se re1ere aCOn::-tltUlçao? E ::oem um 1mposto mconstttuc10naL Posterwrmente, 
duvida. o de que tratam os regula.::eutos de tendo-se dado a rellliião das duas commiss~es, 
1876 e 1878. . . a de justiça e orçamento, apoz estudo det1d0 

Ha, portanto, ~erença e.--s~nc1al do que ~e me convenci de que estava em erro. 
chamava au~rrormen~ - llllposto de li- 0 SR. Cosl'A. :..L!,..Cfi.~O _ Supientis est m11-

oonça. . . tar-e co1!Silium. 
0 SR. FLEl.:'RY CURADO- Fa.l.ta um reques1to ·. G: _ oiado não 

que e 0 da proporcionalidade. _ . O Sa .. FB:ANCisco LlCERlO Ap . , 
. . e a prrme1ra. vez que cedo da mmha para 

, . O SR.. FRL'\CISOO GLICERIO - O modo. de opiniõe$ mais sabias. •. 
· .. arreca&.çã_o é int_eiramente d.i:ffer~nte ;_o 1m- 0 SR CosT& M.\cKll)O-Gostodisso; e como 
· .}lOSto de mdustnas e de profissões nao era d. • • -
:· : JJll:rioSto de mercadoria, se dirigia a casa de proce 0 tambem. . 
• ' (Oillli:i.ercio, era imposta direeto em relação 0 SR, FRA.:'<CLSCO GLICERIO- Ainda. DO a.nD.O 
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passado di~cutindo-s~ urn projecto que levava, estado;; no intuito ue obtf>l' as. ,,-_u~~ •onn.• 
~ntr-e outras, a mmhtt assignatura, o meu 1 d "" '' '"' 
illustre collega_. de ~íunmisslí.\ t, 0 Sr. Clw.ves, 'c ren '~-- ~ern seria pr·cciso Sr. pr;1sidf:nt<:. 
chamou-me a attenç:ao sol>r·e 0 assUJnpto mos- ~a. oceaswo pr~seme tramr de d<:-senvol\·er 
tJ!!ndo que eu estava em erro ; c:onvetld-me '' o:r:_dem ile 1'leas que esW.IJelece <l di;;<:rimi· 
dlSS? e na. ~eg-uutla discussão retirei o meu mo;:<LO tle~tas rhw~ especi8> de Jontes tribu-
apOlO ao proJe<::to. 1•:t:lils._ n_em preeís~ n~ occasião prêsente 

Po •~ to S deoon_> rol\- C!' 05 ll10t!Y<l~ ile ortlem publica rw.n ' r. presidente, ne<,o permissão ~ ao nob d tad 1
' ' qul.l .l U$tllrcaut a üi;t:t·iminai;d.o rln esphet';J. 

ainda r~e epll: o pela. Ba)lia, para vouw, rle jurisrlir;~o etn m<ttet·ía de le"'i"laç<lo so-
0 S q b t~turtt? coustrangld<tlnente, contr:.~ ht•r· "" impostú". de.;, I e QIIC no re,~'i;nen ~ed' ,_ eu su s 1 u nro. i • · - 1 '' • " ,-

l l~ttv_c! ~r:e :v.opta_mos SI p!'ocurou ~iserirninar 
0 S . . . ~ nrtO ~u ·b e5pnera~ r[ç :M;ç•1€S dos rltversos po-

J: • ~sp:rrl:to Santo-:Sl'. prc5i·. ~et·es publko~ rht l'nião,eotno í..1.mbem dos po· 
dlge:ute, pe~.o ~cença _a Camam, pm·<l. adtlllZít· deres relatiro.s as eit·cunw:ripçúes terri
a rr~mas con~1d~raç?es a resp~ito do prcseub tr.>ria.e:>. 
projecto em ubcliencw. ao ~eve1• que me aS:>íste De:;. I·~ fJl!'.' a tcderar;ão mio~~ mais do que a 
d~ v~l~r pela ~oa. execuç-<~.o e gua.rrla da Con- Uf;';,<reg-aç-iio de E~tados autonomo> para cura
stitu~çao que Juramos defender e mantet·. t·r·m ~<\quelle• inter'l:::scs (Jne lhe ~ão peculia
(Apotados.~. _, ires. e hem coa~pr:ellen~il'el rrue ficasse pert~i-

Sr. pr_es1dente, no~ com:prehendemo;; o :.ll· 1 tJ.t1'9-~1He desmmmada a. competencia. quer d~t 
cance SOCial das bpas le_Js,quando decrew.rhs de, i t nvw. quer· (LOS Estados de maneira a não 
accord<: rorn as necessid.ades socia.es, pa.ra ma- t 11brir l:untlictos entre uns e outro. de maneira 
nutençao da. ordem, pa1:0, a. garanti:J. dos dirci-ltl nito dar-~e :1. absorpçã•J rle u. ttribuiç~•'j)s dos 
~s •. e_ paro. o desenvolvimento das ac:t(v-idad.e~ elcmen'os mai;; p8dcrosos sobre os elementos 
mdiVJduaes e do progres~o social. I mais rraço~. 

Sr. pres!deo.te,_ quaesquer que sejam a;; in- Sr. presidente. uma ou(r:.t ordem de consi-
fiuencm.s das lels, elln.s se _tornam complet.\-l tiel'<tÇüe~ ~os lenl. u. mostrar-no.;; zelosos sobre 
mente nullas, _desde qne seJam úüseadtts pelu a Yerciadetra mamttençilo da compet.encia do 
Pode~ Executivo ou pelo poder competente! Est;ldo e tla União em materia tributaria. 
para mterpretal~as e llay-lhe o se_u c:u~npl'i-.1' . h não qmro me referi1· ~ conveniencia· de 
mento neces?ar~o~ deduzmdo uo prmctp!o ge- executarmo.< fielmente n. let. ;:ob pena de tor
ra._l ouJros pr_rncLptos particulares paL'a a ap- nRl-~ letr~L morta e sem effeito rea.l em sua 
plicaç-.ao pratt~?<'· apphcn.c;-ão, sob pena de ~er sophismada a cada 

Quando se trata. da lei positiva.ue caracter j' lllomento, ~obpen~t de não obter-se resultado 
comm~m. o executor exclusivo ne>ta HH e,;tú al;:;ttm de um trabalho intmso de ela.boração, 
persom1icado no poder executivo; ne~te casv o, Jl<.H'que na oc.:asiiio de executai-o lança-se mão 
Congre..:;so nã.o é mai3 do que o fucu.t d" tn<t-j' tle t•.>t.l• '8 o~ rtem-sos pa!'a J~tlsea.r principias 
neira pela qual é iuterpreW.do o pen~ame!ltO 'I li e :w:· então 5e ti-atOu de apurar e definir. 
que externa a. bem da garantia publica. I Refiro-me a um,1 consider-ação de ordem 

Mas, Sr. presidente, qua.ndo se trata. de d~~- pnmmcnte sochtl, refiro-me a esta. tenrlencia. 
envolver principias que se acllam definidos em r!e centntlísaç'ão que existe em todos os bra· 
nosso pacto fundamental; nã.o e o Pod.:r Ex- tildr11s em cor1sequencia do inicio da. sua 
ecutivo o unico executor desttLS leb, mtts ttLm-1 cdtr<·;t.;-ii.o policica desde a oct:asião em que se 
bem o Congresso que, pelas Iegislacties e;;pc. cou~ticuiu a nossa naclonalidade. 
ciaes, estabelece o maio pratico ue re;J.lisar 'i Si obset·varmo~ o nosso passado, si enca. • 
nossa lei fundamental, r:mnos attcn ta mente as condições precisas 

Sr. presidente, si attendermos que a Ca· em toda.s as manifestações, quer do poder pu
mara dos Srs. Deputados e uma parte ainda blico, quer dos i ndivíduos em suas relações 
do proximo ()()ngresso Constituinte, que Joi o para com el~.s poder.es, veremos que nos 
proprio a formular estas mesmas leis; é na- achamos sob a, lll:tlue_ncra absoluta e ?JIDpleta 
,tura.l esperar da illustre Cama.ra a inter- de UJ?a centra~saçao es~ag~dora, a qual ~s 
pretação a ,ma.is fiel dos diversos princípios propr10s republiC?nos l\lstorlcos, por mais 
consignados na nossa Constituição. que tenham cle5eJo~ de emereàar p~o ca-

Em vista. de taes considerações, é difficil millho do prof,'l'C..<:S~ e de _entrar na. :pratica. do 
explicar como do proprio seio do COngresso se j ~e,;im~ democr-~_~-ttco, vao cedendo pela. força 

. apresente projectos ideuticos que. u. meu_ver. 11mpenosa ~o ha.btt~. . . 
vem ferir.de morte osprincpíos esta.beleC!dos. 1 Sr._ presidente, st eu qu1zesse tornar amda 

. No art. 7' da nossll. Constituiçil.o o Con-~perfeitamenée accentuado_<;> facto a. que acabo 
gresso constituinte descriminou as diversas a~ alludir, não ~ncontrar~a. por ce;:to u. menor 
materia:ftributaveis peltt União, c no art. 9°, d1tnculdade, po1s que sao mult1plos os que 
elle ainda detlniu quaes a.quellas cuja ~mpe-1 concoz:rem para comprovar a verdade que 
tencia. para Ia.nça.r im:postos pertenCJ.a aos enunmo. 

79 Cam&la Y. lll 
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Sr. presidente, referia-me a este habito in
veterado e invencível de nossa centralisação, 
que emana ainda hoje dos diversos problemas 
que teem sido offerecidos a esta casa pelos 
diversos representantes da nação, e consi
gnado ainda nos pareceres das illustradas com
missões a cujo estudo são offerecidos estes 
problemas. 

Mas, Sr. presidente, para que pretender 
desenvolver a demonstração de um facto para 
o qual não precisamos de um grande esforço 
intellectual tendente a chegarmos a abranger 
a comprehensão delle ~ · 

Poderia, Sr. presidente, pela primeira vez 
fazer referencia aos secretarias do Presidente 
da Republica, porque, sendo democrata e 
como membro elo Congresso, nada tenho que 
ver com os secretarias ele S. Ex., e simples
mente dirigir-me á S. Ex. que é o unico re
sponsavel por qualquer resolução tomada 
pelos Srs. ministros. 

Mas, Sr. presidente, poderia, tratando de 
provar o nosso vezo de centralisação, mostrar 
a força que influe sobre nós, a obecliencia in
veterada a um poder central, uni co, absor- · 
vente, de onde emanam todos os poderes; 
que suffoca toda e qualquer aspiração á liber
dade e que torna quasi impossível a effecti
viclade elos nossos direitos. 

Não posso explicar a rasão porque mem
bros do Congresso, representantes da sobera
nia nacional deixam as suas cadeiras para 
serem secretarias do presidente da Republica. 

Não existe rasão alguma que explique se
melhante facto, a não ser o nosso vezo de 
extrema centralisação. 

Sr. presidente, não se polJe negar que os 
represm:J.tantes da nação deixam de occupar o 
lugar que tinha no Congresso para prestar 
um serviço ao presidente da Republica. 

O SR. GLICERI0-0 substitutivo é parla
mentarista, 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Folgo de ouvir o 
conceito de V. Ex. reconhecendo que é do 
proprio Congresso que parte o ü1lseamento do 
nosso systema prisiclencial. Notando, porém, 
que os representantes que assim procedem 
pertencem à illustre phalange dos repulJli
canos historicos, se torna evidente a necessi
dade ele envidarmos todos os esforços para 
enveredarmos francamente no regimem de
mocratico. 

A elevação do representante ela nação é 
tão consideravel, que ella só pócle ser compa
ravel com a elo representante do Poder Exe
cutivo. O Congresso em sua collectiviclade é o 
ligitimo e immecliato representante da. sobe
I'c1ni?L nacional; e o poder supremo, a quem 0 
precndente ela Republica tem de obedecer . 

0 SR. FRANCISCO GLICERio-Não é. 

0 SR. ESPIRITO SANTO- E' incontestavel, 
segundo penso, a minha asserção. 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO-E' contestabilis
sima. No regimem presidencial não ha ne
nhum poder omnipotente; todos se equili
bram, todos são iguaes. Ha outras apm·tes. 

0 SR. ESPIRITO SANTO - Quero prevenir 
desde já aos nobres deputados de que não se
ria capaz de tomar a palavra sobre este pro
jecto para fazer uma mera declamação; desde 
já previno a ordem de argumentação que vou 
estabelecer para queVV. Exas. vejão que eu 
estou perfeitamente na materia. Quero 
mostrar como esta lei se ressente da condi
ções de centralisação politica, como ella é 
uma consequencia dos habitas centralisaclores 
dos quaes ainda não conseguimos descarta-nos; 
para depois vir tirar a conclusão do esforço e 
do cuidado com que elevemos repellir o pro
jecto em discussão. 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO- V. Ex. vota 
contra o projecto ~ 

0 SR. ESPIRITO SANTO-E contra o parecer. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-E contra O sub

stitutivo ~ 
0 SR. ESPIRITO SANTO- Isso vamos ver. 0 

substitutivo foi apresentado agm'a, e pre-
ciso estudai-o. / 

Mas, tlizia eu, que effectivamente era con
cludente e provado ele modo eloquentissimo o 
defeito da centralisação enorme que eiva o es
pírito dos homens políticos deste paiz, mesmo 
os que desejam seguir o regimen democra
tico. Mostrei como não se explicava que um 
representante da nação abandonasse o seu la
gar para ir ser secretario elo· Presidente da, 
Republica; como o Poder Executivo está em 
condições ele inferioridade em relação á conec
tividade do Congresso. Não quero com isto di
zer que o Congresso seja efl:'ecti vamente chefe 
do Poder Executivo ; que o Poder Executivo 
esteja, sob suas ordens immecliatas; mas em 
cathegoria o Congresso é superior. 

0 SR. FRANCISCO GLYCELUO -Si ha clifferen" 
ça, é para menos, porque para as deliberações 
elo Poder Legislativo h a o veto. 

O SR. EsPIRITO SANTO - Digo que o Po
der Legislativo é superior pela razão ele que 
effectivamente é aquelle que manifesta a sua 
vontade para ser executado por alguem. O Po
der Executivo não pócle manifestar vontade 
sinão em bem cumprir as prescripções do Con
gresso, sem o que se terá desviado da posição 
que lhe compete. 

O Poder Executivo não póde praticar actos 
contrarias ás leis votadas pelo Congresso. 

0 Sn.. FRANCISCO GLYCERIO - E O leo·isla· 
tivo ~ b 
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Sessão em 29 de Julho de tS:t~ 

O Sn.. ~PIR.lTO S.A:'iTO- O [(".gisl(l.tin~ púde 
. decret<\r leL~ !LUC ~J:tm mesmo (."Oni,raria .. ~ ao 
modo <l& P?llsar e :w..; rle>~jns 1lo Pt·e~idente 
da Repu~hctl, ; ap~na,s :~ noss;t C<mstitlliçiT<), 
p~ra ve~t~c:tr se eílccLiv:lmcnte n c,ongres~c o 
f01 prectplttdo, em m:mlf~\St:w :>.m\ YrllH<uic. 
determinn C]1te lt:~ja i\ Y<~to, f!ll(i haja, um:~ 
demora um ob:;;t;~culo momenta.nN., it e:xecu
ção cl~t lei, p:tm que o Congt·e~sn di;::a ~c~ 
etrecttY:tmente quer :1. lei : si o Cc.n:.:l't~-~~ro 
disser : quero, ape7.1r dn, mit ~·unw.·;lc doo 
Pre:>itlente d:t Republícn e:;tp n:in tem IM i:< 
que submette1·-se it Yonttole do:> Cong1-e~~" ~ 
e como qu~1n man,l:\ c supel'ior :t l Jno·m obl~
ce, o (:{mgl'e>so ê Hl}Jet·ior :to P1·c;:iol<mt.e ola 
Repuhlic:t. 

P orem. Sr~ . • istl) nú~ dizemo;:, çc•mJl:l.l~tlltlo.o 
o Congrc:>.."' em :<11:~ Clllll'<!th·i•hl•l" r,o;u o 
Pt•esidente 1l:~ Ropuulc:>.; enh·ctcn~ ... ,oi 'lll i· 
:r.ermcs cot.ej;lr o reJ111lSI:ntantc da 1w r;:i•• l' lll 
relac;.ão :to Prcsitlcntc d:t Jt,.pulolic:\ 11:i" " , 
podet~.i, 1\t.7.Cl-o pot'qUtl O l';:pl'(•:'CIIW-II tll d;o 
llitÇ.úo não L'eprc~enta llm lMlet· l~>litk•• . 

O SR. FRA.xctsco Gr.rct:tW.l ,(,·1. 11 111 :.t.p:.ll't\•, 

O SR. E;;r>l!uTo SA:'iTO - E' um:1 lllCl'a. me
dida, tle execnç:ão. 

O St{. FIUXClSCO GI.YCERill- Xn I'C:!ÍIIll'll 
pt·e~idenci;Llnifo hu. um puder m:IÍ•)t' .(, 'llte 
outro. 

11ico;; c;: sew; movimento~ ll<l.s or·uítns que ll1e 
:;lo propt·hts. 

1:~t ~~~. Dt·:Pr:-t.\Du-E,.:tú W'l'f;•i t. lmQuí:• rc.>· 
(JO !t<lído. 

OS!~· E~!'~l:rn• S.\XTol-:\~:<iln ,·, (jne m(t·n 
JliJS cy10 lJI'('elo(;L h:1. ,.,~l' p1·c. 'CC\l f'JH:ii 0 t!c; J 1 a. r • 
1l10ll t!!':u- t<1JH<' o> p,·,lr.n:>. l•:t>t;\ qnt• r·ao!:t t 1m 
ron;;~r1·c-~c na Sll:t <:wloJt.:t pi·o);wi:J _ 1 1 (,-,l l!r1·e.<;o 
h:u·m_oni,.:a.,:., r·o_> tn "· ç,,li, IÍ J.ui•;:in rp~:o.wlo =~ 
l'!!"ll'· lfa (' do•t\11 > d to-< CfliWI'IlO:< f.'OII:'l.ii.IJCÍ! IIC:H.!i' 
<1:< pl'ind pio\:' fJ ll~ tklles ;J, .,,J'I'l'lll. 

) 1:1,; tlizi:t o•u. ~,. jJI',•,.:ioi•.•J JIJ·. •pu· ~"iilpa
J ~•wl o "~ 111<'1111or(l~ ,[,. Colll~ I'IO,:>o •. o•aol:o. 11111 il!· 
ol ~,· idu:•l nJt:nb• '"111" l'r""i•h·IITI' d:o l:..·pnl•l io::.L 
JtHo ;:' pouh;oo·~~~ l• · lt~"'l'J~I t;Jl'f•!Jnt•• ·:tl. JlO!'IJII• • 
o11 lo•) •I!Wdoo ucol t n ol11a Jumnh• ll:ioo to'lll l~llho•~· •I' ia. 
~ ~ ·Hth:1 PUl l't-l:u;:·,,. :t tt:S llndtl l'fl"' da ww:·u, .. 
~Ja :-: ~"' 1 11 l 'P):h:ilu :1u c.:.at·::o 1l1 • ~(·•'l'I ''HI'Íl ; ,.J, • 
l'ro•.<Ícl t•lll." oi;,. J(pp u lo!i l'õl 11:i 11 ~'1' Í iL COI~ I i~ll<• 
111' 111 ol t'C·'!J ic•. 111'111 111 1'~11 10 do• ~''IH• ''"1111111111\ 
Jll'l>Clll~\r t!>l;tlo(')p, . .,,. J~<ri,J:ocJ t: t ·nl.r•t · o.< rlfiU< <: 
mui ·u Hll'll•.o:<:L S lljll 'l .l tol'i < l:oolc~ olu •::ll';!oo ole ~o:
f:l·el~ll'Ít.l sobre o ol t~ I1' IH'c ·seHlitu rt• oi a. n "::io. 

Qll:tnolll [~"ll'\'t'l1t11t~L "'·'~<· " <';n·;.:" ,,,, so:<-n:· 
l.:li'ÍII o.lt.o l'l'l'~idr•!lf.(' <h HI'JHI I.olio:a. lililÍ~ Cl<·
\';11)(). 11:in t~llllprehcnd"i'·:<e-hi: t qw· o •lepu
lltdo •lo.•íx;t.<-'1' a >'ll:t cadei~;t, p;tl 'a <.o<.:dlpat· o 
C:ll':-:'0 tlt: SC:CI'CI.ill'in elo Pr<'~io.!entc·. 

S<:lllitoc·e~. i~10 11ii0 ,-, ~~~~~~~ c!l'c·ill• ind~h·o 
ol:t cen r, l~tli:;ar;ii.o a. 'f li<~ e:<tamn~ ila!Jitu:v l"~ . 

O Sn . . EsPIRITO SA~To -.Já [ll'ol·,·i a \'. :\Üt) ê si não 10 I'CII r•x•• •la 111:tnr·ir:t J~la !JUal ;;<.: 
Ex. o contrario • t1.)1l;:iJer:tv:t 11 miu i~tr·o !J<~ tl•1npo.o d:.t mom\r· 

O Rcozimen pre.<:irlenc[rtl cnusi~tc 11:1. iiHle· dl i : ~. 0 (jiJal tinlta Pl'í'JlDIJo lct;LncitL inllil•idu:.ll 
-penU.enci:~. ela <\Cl;:ÜO dO>i potlt,!'<.!B. muito \' lll- nwntc 80hr <: rJ clCJIIIWllu. r111e c llc contiOUilY<L 
1Jora ha,j<L hormonia enke elle:<. lr:m_nuni<L 11 ,;c1•• 

que se compt>ehende tle fol'm:L <:Oil\'Clll(Hlt<' . l~t,~) j usi~fto·:t n a.llut com 'Jltc! o olcpul:ulo !to 
O Sn.. Fru.xczsco Gr.YCEH!O -A h:t.t'monia nmi;;ru r<•;!imeu aspil'<l-"•~ o lo!;at· de miuit·u·o. 

esbi. exaet:.-.mente na scp:~mc:fio cln~ pooiCl'CS. Enko:-t:wro. ,·cmo:> ·~om o:; me:;mos resur-
0 SR. FsPIRiTO S,\ :'l'l'o- :\. h;\i'lll<)Hia c tun t.1.1l<JS ,[e;:;;a ctlttca·~-w c~lltl'alisaúor:t. Si um 

facto que clecorre de C:!ri.<\ ordem tlc consitlc· clct>Ui:1.•l(• .-ompt·e.tcn<lcssc '' mag1~itude (~a 
ro.ções sociaes,a. harnwni:l uo)S _podcl'es •ll'Cill't'C po;:i<;i'to Pm qut• ~Til. co!loc-ado, 1mo JlOllcna 
da sinceritla.rle, di\ verdade e .JU><tc7~t com que dcb:m· :t su:1 cadeu·a par:t l)(::!upa.t· o log-.1r tle 
cada um poder exerce su;1.;,: obt·igtl~c~-e~: prtrqne >ecrc~u·io. n,, me;;mn mlllo o senador. 
a. harmonia. não ti um f<1cto rc.~ulktnte tlo sr:>te- ()SR. Fc~AXCI~co r~r.Yo~:-~~10-De!>c.lc f( UI! pP.rclc 
ma presidencial, é um !~teto gcr~~l qu~ preili~e ol<;o;mt· ac:tl,m-sc. o dcpututl•) r:st..·· deutro 1hc, 
n. natureza e ao unil·er;;o_ Harmonm<.-os :><LO constituiç,io :tcceitamlu um lo::,'ll.r no Po~er 
todos o;; corpos rtue gyri:LO no e!pnço cll<bt um Executin1. 
na sua orbit:-l. ; lnwmonicos san os pcttm·es: 
qtu\ndo gy1·a ~atla_um ~~t csphel':J. ~ue 111~ e O Stt. E>PWLTO S.~:wo-N:"io rli~o que seja.. 
traç~da. ; e :por 1sso e n<J. mdep~ndeucm e fi~l illc-;;al, ma.s di;.ro que lH·atíca um :.teto d~ ües
exercicio dos poderes que rcs1de :t llarmOIWt orientação politicn.. 
correspon(lente ; )J()l'fJ.lle des(l~ qne C$5es Pt1- O SR: F'-A:>cr:;co GtYcEruo -E' umu justa. 
deres obedeção aos justos wte~ses elles aspit•o.t:<tO ll\llitic;L. " · 
serd:o harmonico:::. o St~. f.spcmTO s.~~ro-Gat~moo. com ~ 
. u~r Sn. DEPU'TADO-Nii.O se comp~ehenue en- fr::mquez:.~ Cül!l qne ~omuno s~mpre litii :Lr q_ue ~· 
tão um poder supremo <lO outro- nunca. clm~~rca, a mmlott cade~r~t no Con_?Te.•S? 

0 S Es ruTo S-\NT'l-1Iuit{) "l'll.lltle é o sol p;i.r1\ occupar o log:n· de _mumtro; 11:10 9e1· r· -~~ te m; ~ n~ e1~tanto Os sem; ffiOYÍ· X:ti'Ü\ O posto Onde 1-.odet'el _prestar 5ei'YIÇ0\1 
em ;e aç~ ~ ha.~~onicos. Assim tambem e :~. mais r~te•.-:.mres p.··l.l;t occupa.r um cm-go se· 
:~~a ~m ~la.ção ã. lua. ; e contudo são barmc- • cllmlal'lO. 
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0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA-E' dever de 
V. Ex. acceitar o cargo quando nelle possa 
prestar mais serviços . Significaria isto a penas 
desprendimento. . 

0 SR. ESPIRITO SANTO-Em um paiz que 
adapta o regimen democratico não lla cargo 
politico onde o cidadão possa prestar serviços 
mais relevantes do que o que lhe confere a 
investidura suprema de representante da 
nação. 

0 SR. DIONYSIO CERQUEIRA,-Dá um aparte. 
O SR. EsPIRITOSANTO-Ningnem tem o di

reito de praticar um acto no sentido de preju
dicar a causa publica. 

Mas nó.s podíamos legislar que os mi
nistros deviam ganhar um conto em vez de 2. 

0 Sr. DIONYSIO CG:RQUEIRA-0 ministro tem 
mais o que fazer que o deputado. 

0 SR. ESPIRITOSANTO-parece-me que V. EX· 
nesse ponto não tem razão, appello para si, Sr•. 
presillente, analysando este effeito enervador 
dos nossos velhos habitos centralisadores, 
eu tinha mostrado como elle l:'e accentua no 
facto de, membros do congresso, aceitar la
gares na secretaria do presidente da Repu
blica, abandonando assim as suas cadeiras e 
desfalcando o gremio ela ropresentação na
cional ele modo a embaraçar o serviço do 
congresso. 

E' claro que quanto ma1s clesfalc_ada se 
achar o numero de representantes da nação. 
mais sensível tornar-se-ha a ausencia de um 
certo certo numero de deputados que impos
sibilita assim muitas vezes a delibaração que 
devem ser tomadas pela maioria absoluta 
elo numero total dos representantes da 
nação. 

Ja vê pois que os n?gocios publicas se tem 
resentido deste effeito de cei1tralisação da 
parte dos nossos collegas uma vez provada 
em traços gemes com a reterencia qué fiz 
aos proprios companheiros ele congresso e 
aquelles que tem todos os titulas de bons 
republicanos, mas aincl<1 pouco habituado ao 
regimen da republíca, vou fazer applicação 
ela serie de considerações políticas, que acabei 
de apresentar a illustrada appreciação da 
Cá.mara, ao projecto que occupa presente
mente a nossa attenção : 

Sr. presidente, em vista ele achar-se um 
pouco adiantada a hora, não poderia alongar-me 
riaquella ordem de consider:.tções, estenden
do-as ás diversas classes sociaes, applican
do-as a factos que ouservamos a cada mo
mento, quer em relação a actos do governo, 
quer em relação á oriéntação quo o con
gresso segue em seus tra.bàlhos. 
, Tenho _provado, tenl10 mostrado, porque os 

fa:_otos evidentes, aquelles que ~ão tangíveis, 
nao se provam, mostrctm-se, que devemos 

obstar a todo o transe os effeitos enervadores 
ela centralisação, centralisação tal que parece 
não haver um só direito que não possa ser 
atacado pelo chefe do Esdado. 

Eu não preciso mostrar que o Congresso, ou 
porque tenha verdadeira dedicação pelo Poder 
Executivo, ou porque esteja mal orientado, 
não tem opposto um dique aos seus desman
dos ; não preciso mostrar que o Congresso; 
approvando de uma fórma vaga o estado de 
sitio, nem tratou ele iildagar si éom essa 
approvação ia de envolta a sua resporisabili
clade na demissão de funccionarios vitalícios . · 
(!11uito bem.) 

Pois é possível que o Congresso pretenda 
fazer o que lhe é vedado~ Pois é possivel que 
o Congresso approve actos illegaes e inconsti
tucionaes ~ Si o Congresso a pprovar taes actos, 
não ficar.\, fóm da léi ~ ! Não, senhores ; o 
decreto de 7 de abril é um decreto inconstitu
cional, os lentes não estãodemittitlos, os mil i
tares não estão reformados, elles estão apenas 
privaclos momentaneamente de exercer as 
suas funcções (apo iados), pela força das bayo
netas em que se apoia o chefe do Estado. 

Srs . si por um acto de prepotencia, cerca
do de capangas eu pretendesse obrigar um com
merciante a ser lavrador, pretendesse abri
gal-o a ser ferreim, elle ficaria inhibido de 
voltar ao exercício ele suas fnl)cções , enquan
to não cessasse a compressão. Mas, perderia 
o direito ele exercer a sua profissão ! Cer
tamente que não. Pois bem;o presidente da Re
publica,apoiar.lo pela força das baionetas privou 
os lentes ele exercer seus lagares e privou os 
militares de seus postos. Mas como a Constitui
ção garante a victaliciedade das patentes e dos 
cargos conquistados por concurso, e esses 
funccionarios voltarão aos seus logares 
quando cessar o constrangimento material a 
que estão sujeitos . 

Esse constrangimento illegal lia de cessar 
necessariamente desde que o poder competente 
corrigir os desvios elo Poder Executivo se 
deliberar a tornar uma realidade os nossos 
direitos e as nossas liberdades 

Si vemos esta centralisação immensa, 
enorme ; se o Congresso é o unico poder 
bastante para garantir e tornar effectiva 
a nossa Constituição, se elle jurou mantel-a 
sempre em toda a sua amplitude, pergunto: 
Será o Congresso que pretenderá por sua vez 
rasgar essa Constituição ~ 

Si o Congresso até o presente não tem am
parado :.t Constituição dos golpes que lhe 
tem sido !lesfechados pelo Presidente ela Re
publica póde amparai-a d'aqui em deante, e 
eu assim o espem porque sempre mantenlw 
no meu espírito a esperança ele que a Consti
tuição lm de ter uma guarda. 

Ma:> St'S., >:e o Congresso até agora não 
obstou aos golpes desfechados pelo Presidente 
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EXPEDIENTE 

. O l'St·. l=te,·il:t(L ua - P"'lí :1 p;da,·r~J 
snnplt"'lllt'nt., p:tr:t t•.·t,:Ord:lr :1. r. Ex. um 
l'rrjllf'I'Í lllPIII~1 qlll' LÍ\'o• it 111•111':1. do• 11-JII'I!"I'Ill; ll' 
!ta. poucu,: olr:L..: por pat'lt• d :L ·~•mmis.....:i• • t.i{• 
ulJr:Lo; )HI IJlkn.~. :t!Íill ol r i'CI' d:1o!O p:L!IL <• t·dcm 
do Lli:t, o pl'ojecl,.t,l n. t'\'i A. rtnc tl'at: L J<J. :m
nnlla~:To das estralin." de• lét•t·o <.'Orwedida • ..: pelo 
.SI', Lll(,_•na., de,ll(lis de -"f'!' pr·"mtJI)la;Ja :t Cun
;:titnir..í.<>. E:;p~6• que \". Ex. IÁ•Ill:LI':i. em C(lll· 
siclct':IO::fio o meu pCIIiolo. 

o Srt. PRF.$111E:xr&-A l'(~;I:Lmao;."to o to nol>rf' 
tlcputa.do) será atfendidct. 

Officios: 
O Sr. Bellar:JtJ.il1.0 de ~Ien

. Do 1-finrsterio dos ~eg-ocio.s da .lu!'ti~·~\. de 28 <lou0a ~·em á tribuna p;J.ra trat..'tr de as
do corrente. remettenclo tôpia o.lo officio e or- sumptos de inter·e.o..c:a pnblicn qne a:iSM o 
ç.ament.o annexo, em que o chcf~ de p. Jici<l. obri;,';lm. Antes, p<mhn, dar:i urruL puhtica 
da Capital Federal. referindo-se á progre;::>iío demon~r:l.(•iio de quanto e;>.ti• l;u."Cr;\da. a sua. 
sempre crescente dos delictos contra a vida e ahna e de qu;m~• os seus com11,.nheiros do 
a pro:priedade dos cida.dii:o5. propiít~ t\ •:r~aç~í.o exercito de\Tem c~t.<u hc\jc entristed<.los pela 
de uma. colonia. agrico:;t COI'L'l'Ccion;~l no irrt>p;m~\·cJ pct•lhl qne acaln de ~oiirer a 
proprio nacional. Fa7..enda <h\ B•h Vi:' ta. no p:~.tria hr:t1.ilei r-J.. 
municipio da Pa.rahyb • do Sul. esta.do <lo Rio A est'Oit\ rnilit.1r contusa. em ~u seio. como 
de .laneiro,-As commissGes de constlwi0~.o. um rlos seus mo.is illustres me~tr:es .o geneml 
de legislação. dej ustiça e tle OI\-amento. Ant.(JJÜO .Josê (lo Amaral (n.pDi!ulo~). ~tlja. morte 

· Do }!inist..erio do~ Negocio:; da !1-brinha, de a todos acab;\ de meq;ulloar agora na mais 
Z7 do corrente, envia.ndo o r.:querímento ern profunll<\ dor. . . 
que os remador~s ·aa.s emba.rca~iie:> do com· Foi ().<;Se ·nmerando mestre qnem unrant.e 
missariado Geral da Armad:\, pedem que seus 30 anno::; edncou e instruiu nos ;-errlatleiros 
-vencimentos seja.m equipa.rod~ MS dos em· principias mUit.'l.t'es e na sciencitl da guerra 
pregados de igual categol'ia do .Ar.-ent\1 de :1. quasi todos m officiaes sup?riores e ge-

. Guerra desta eapital..,-A' commissil.o de ol"(.a- nerars que hoje constituem os ol'namentos da 
mento. ctas:>e militar. (.4Jl.?iarl.cs.) 

Do Ministerio da. Agricultura.. Commercio, Foi S. Ex. qu~m os e~sino~-e .entre eHes 
e Obras Publicas. (le 28 do corrente, remet- ao orador- com a sua. mtelhgcncra. esclare· 
tendo os documentos que acompanharam <~. I citl;\, co~ ~ ill.mtraçào pou~ vulgar _que 
petição de ArthUl' Fet·reira Torres e Wcnces· ~ t.1.nto o dtstmgum m. sua glol'losa ca.rreJl'a ; 
Jáo Pa.nnero, relativos ao pedido de conce.s·_ lbi o venerando mestre quem 111~ mostroa, . 
são de varias estro.das de ferrointernacionaes, com o seu exemplo cC<Jm a sua pa.4vra, como 
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:se pt.ille rer um íP'andc ~-eneral e como se 
llcvem cmnmandar :as tt·op:ts it') serrit;o dil 
n:u;~1o , (Jl uito li em,) 

S. Ex. niio ei".t!ll) um illu~tre mestre; er-J. 
um dos nosso:> mais ·valentes c1.bos tle gut~rrn. 
(Ap..iados.) Foi elle quem, na batalha. de Mon
te-Caseros. commanda.ndo uma. ba.teria de fo
guetes CongreYe, fez a mais distincta. e bi·i
lha.nte figura., contribuindo poderosamente 
para. a Yictoria. alca.nç.a.da pelos nossos alliados. 
na. qunl tanto se distinguiu o exercito brazi
lP.iro sob o commando do bravo Duque de Ca
xias. 

Veem á mesa as seguintes 

Aos illustres cidadãos Marechal Flori:.nJ 
Peixoto, vice-prasidente da R.epu"blica; 
Dr. Antão de Faria.. ministro da. agricul
tu.ra e Dr. Fernando L)bo , ministro dJ 
intsrio:r 

Excellentiss.imos Senbol"CS 

Os abaixo · a.ssigna.dos,presidcnte e membros 
da Commis><1o Agl'icola do Districto Federal, e 

A sua. codificação da legislaç<ii.O militar e dos Comícios Ruro.e.> d:tS 1'reguezia de ll'a.ii~. 
ainda iloje poderoso e lemento e va.nfujoso r.tt- Engenho-Novo. Inhmima e s. Clu·istovüo, nu 
x.ili.ar, tanto pn.r11 os mUit<l.l'Cll como pilt".l oo Districto Fetleral, por onde transita.m 05 tl'cm> 
ctvts. tia Estra!la de Fert·o do Rio de Ouro, usn.nt!o 

O orador .-em pedirâ Ca.mam que cons.int..• do direito de petic;d.Q que lltes outo1·ga a 
em inserir na. act.a. dos tt':J,balhos tle hqje um carta constitucional tla Republica, tomam n 
voto de peza.r- pelo iniànsto pil.s .. <amento do ve- liberdade ele recort•er ú, VV. EE.\., expondo 
nerando general Antonio José do .Amm':l.L · um t1..":5umpt.o dl;l maxima impor~mcio.. e que 

Cumprido esse derer. I>a.sS\ a tratar do;; l\S- solicita dos alto:> podere:l d;J. Republica. l'eso-
t · · ll1<;ã.o Ul"JCUti.ssitnt\. 

sum11 os l\. que J:l a.Uuüi\l. O; abaixo a.ssígnados pondo de parte os 
A Ca.m3.ra. sa.be n ditrl.culd:lde com que luc- logat·es comJnuns e b<Lna.cs on a.~ demonstr·a

ta.m as industrias do nooso paiz e conltec~ a ções superflua.s de qu;, a viação publiCll.l)Cl'· 
necessidade que eHas teem de que o Congl'esso teita e nccelera.di\ ê um el8mento vitu.l para, 
Nacionall11e:> pro})Ol'CiOll() meios pll,l'll o seu as industri;.ls, porque de pouco v:tle pl"o<luzlr. 
desenvolvimento. ~i os.produ~tos não podem procurar os pontos 
. O Ol'ador submett.e àconsiliemc;:io do::. seus de.:"Onsmno,ou porque o tl'abalho da. produC\.riO 
colleg'J . .s um requerimento da cOmpanhia. de não serú.rêmtmerador ,si os meios <le locomoç-J.o 
Fi~o e Tecidos :Ma.geense. pedindo isen~io rorem nullos ou imperfeit.os, Yeem respeitosa
de unr.~tos de import3~.Jo para os machlnis- mente applico.r estes principias ::.~t\Jidos il. E>
mos que lhe forem destinados. tl'a{la. de Ferro do Rio do Ouro. no Districto 

AjustiÇi\. d.a. p~ti.;:.ão resa.lta della. propria. Federal. 
O Ot':ldor espera que seus homo.dos colle•r;l,S Estn. via-fet•rea., emoora. mn.l k«çada. mal 
não teriJ.O tluvida. em r!eHoril-a, contl'ibuill'do constmid!l e de.cuidadamcnte exo!orada., sa
assím part\ desenoÇ-otver n. industrla national. tisfílZi<t outr'Ol'LL mais ou menos io seu desti-

Passa a. tratar da crise r! e iransportes com no primitivo, qual o do servit;\O dos nque· 
que ora.Juctamos. E' })Ortador de uma repre- duetos, !\lltando-l11e a intuitiva previsão de 
sentação da commissão agrícola. do Oistricto poder servir simultaneamente ao transporte 
Federal e dos comícios ruraes. pedindo provi- de gente e de productos de industria e prín
dencias sobr<l o serviço d;l Estrada de Ferro cipalmente da a,"Ticul.tur'a.. llfais tarde :reco
Jl.ío do Ouro, solicita. da ,ca.mara. que a. tome nheceu-se. porém, que pa.r:~. isto podia. ser ~p
na devida. conside~.do e espera da. mesa que a plica vel e etfecti vamenr.e o foi. l$0 tem tJ.dl) 
fa.ça. publicar no lJiatio do Congrc#o Nacional, lO"O.r, entretanto. com vistas de tal fôrma er· 

Termina. referindo-se a resolu~.ão manifes· ro~cas, que embora prestasse ~erviços nes~ 
ta.mente ílleoo>al do Sr. ministro da marinha., ponto, toram estes sempre maos e caros até 
:pela qual foi mandado reYerter ao corpo da chegarêm a ser quasi :prolüliiivos e mesmo 
armada um capitão de frogt~.ta do corpo de nullos em largos períodos. . 
engenheiros navaes. Oppunlla-se 3. isso o art. Por es53. causa. e por outras, b material da. 
22 do regulamento que baixou com o deCl'eto estrada. applicado .ao sar>iço dos t~nsportes 
_ll: 270de9 de maio de 1891. :p ·rticulares ia,' sa.tis;azeodo mesqumh~mente 

. Protesta. oonira essa resoluç.ão, ana.Iysa.-a. as exigencia.s do publico; t11egou, po~~m. de 
.em face da. legisla.çã.o vigente e dos direitos tempo$ a esta. parte, por e3;usas que n~ é ne
~adq_uirid?S e senta-se. couscio de que sedes- ressario memorar, um pmodo de. mov1ment_o 
;:ew.penho~ d,a tarefa que lbe coube, pedinda. regenera.dor em que po~toda a zona perc~rr•
~ª~~1?.3. ;aps seus illustra.dos collegàs por bo· da. pela. estl'~do. no Distr1eto Feuer-a_l,a a~rlcul
~~~~~~o .. da sua_ :pa.ciencia em tão adea.n- tura. pr~u~a sabir do estado de dest3Uec1m~nto 
~-'~?~;(:f{ ao· qpoituW.s ; . m1lito bem, .. m~tito em. que Jazra; o trabalho. sttrl{e esperan90::;0 ~ 
ãH~t-h.~li.·.:._;:_:_.··:.',:·:.· ... ·.· · · · animado, e a. gra.nde ca.pttal aa Republica. v 
~W...~~~~ ... ·- ~ ~ . ' ·- . . r 
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Vae a imprimir a seguinte : 

Re fccçao 

Project.o n. 67-de 1892 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado 

a coneeder ao Dr. Sebastião Jose Spinola. de 
Atha.yde, medico adjunto do exercito na. guar
nição da. Ca.pital Federa.l, um anno de licença, 
l!lml vencimentos. p~.ra ir á Elll'opa. aperfei
çoa.r os seus estudos cirurgicos. 

Art. 2." Ficam revogadas as dísposições em 
contrario. 

SaJ.a. das commissões, 29 de julho de 189-2.
Alcirles Lima.- Leovi.gildo Filgtceiras .-Froes 
da Cru:. 

Vae a imprimir o seguinte 

Purecer 

PARECER. r\. 47- 189":2. 

Inde(c;·~ as petições de seis empre!Jtulos rla Casa 
de Cort'ecçcio desta cqpital, rle cmpre!Jildlls (l4 

Côrte de A'[lPcltiJçc'ia e de ctous cscrivacs vita
lícios ctas dei egqc il).~ ele pnlici a. so/Jre au
gmeato de "Oencirnentos 

A commissã.o do orçamento exa.minoa as 
petições seguintes: 

1 ... 

De seis ~os 14 empregados da. casa. de Cor
recção desta ci~ade, sem indica.cão dos em
pregos que exercem. all~ooando que seus Yen
ci!Ilentos fo~m taxados ha dez a.nnos. quando 
na verdade o foram ha menos de seis e o do 
medico ba. dousa.nnos-Lei n. 3314 de 15 de 
oUtubro de 1886. e decreto n. 201 de 11 de 
i~y~reírQ de 1890 e pedindo o augmento 
d~ 50 "/u· 

Districto Federal. não obstante vencerem 
custas. qu~ <:Uc~lam em 100$ por mez. 

A comm1ssao e de parecer que sejam toda.; 
ind.-feridas, porque as ci1·cumstancias actuaes 
do ·1 besouro não lhe permittern pagar melhoL· 
os fun.:cionarios pu!:tlicos. 

Sala das commissões. 29 dejulho de 1892. 
-.'.fomes Bal'·ros, relator.- F. So,lre.
Aristi•fes i1>1ai•l.- Arthur Rios.- L. Buth.ries. 
- Almeida N01]1.Ceira .- Se, erino Vieira.
Leite e Oiticica.. 

PROJECTOS 

N. 96A-189"2 

Autorisa o qo'lle'f'l'l.() a contract~l" com quem mais 
,antaqens of!erecer o ser~iço de reboque po1· 
meio de "''TJDte~ nas ban·a.s clo.s rios Itape
m idm. c Be!le111.mte, no est'.ldo do E spiri!cJ 
Santo 

A commissão de obras publicas e coloni
saç-ã.o, tendo estudado a proposição do Senado. 
sob o n . 96 deste anno. e reconhecendo a. uti· 
lidade da medida e a · nece..osidade do ser;iço 
que ella attende, é de parecer que, submettida 
à discussão, seja adoptada pela Ca!lla.l'a dos 
srs. Deputados. 

Sala: das commissões, 29 de julho de 1892. 
-A.ntonio Olynthc, pl'€sidente.-11lO do Pra
do.-JosrJ Beviktqu'!.-Garci<l P ires.- Urbano 
MarC<Jnde:>.-Joa?ttim Pe;-,~amlmco. 

N. 96 - 189'?. 

(Do Senado} 



Cêmara dOS DepLtados • lm~esso em 1810512015 10 53 - Página 22 cJe 27 

Sessão em 29 de Julho de 1892 
633 

uma _naç.fío rnode~na: são o; seus porto> os 
ponto" lmprcsclllthYels. n•'-~>~rio~ Jl1lra 0 
d~len,·oh·,_men:o U(' ;:en pl'íltfl"li-i'SO. :\"a Ame
r":· :Ht·ri·llnn.rJ é o _pnrrcr <I~ i\lrg"l-:t do:; R!' i;: 
~O> mclltore; c llt:tt •-'~•·:< . ' ' fhi ;:,:,f•rE'tutlo mo~ 
,._nlo pu~·_e5-~l C\lll\"l~~~o ' Jtll' .. Con;.!J•e,;.<o Ya

~f~: 6.' Re·.-og-am-se as disposiçfí<>s em con- cJOn<~l ' "wn n al tande;.:·:tmenw do port.O de 
Angra. 

Sala. dns commissl"l€>. ~2 de julho •le 1 ~92 __ 
Prv.dentcJ. de Jlm·ae.; e Dw·.-,H. Yice-presi· 
dente.-Joao Pcd1·o Bel"ol·t F:,.:--a '" ·-c .ft · ,.,_ 1 • .... , , ' ,.. •.• re-
.... rJO.-<n_l Di?ti: Go!tla,·t. 2o sec:ret:wio . ..::_':rno
m<:~:; Rodr•g~tes da Cn::, 3• secretario interino. 
'"7"F. "1!· da c,,,lhc. Juill•)r. 4o secretat•io inte
rmo 

N. OR-1892 

.4.uto rÍ${1 o got:CJ"llO .-. co,Jr:t'd,;;· a !f,111 f! I·:,, J.i. 
nut a conslr~(C~~fiQ Htt) {! qns() "L' '' J• I(l. -r. ... ·tNz;frr 
de {tTTO do J1'j~·tn tlt~ _-1 wJ,•rt ,,,..,. N·· r~..; , ,,l ~·- 
tafl.o dA Rin ti,: .frtud1·n . ; ,, ,·.t:ft~·,7n .1,. t.'1·,;f·:'J•H 

1t0 Ul<vlo de ~. Paulo~ hl •:rl,;r~,n.· , ,:~ r'(lll li(· . ;,·.~ 
!JI.!C cstipal11 · · 

M:~~- Y~ta:~~~ o ~"li fi\.n ;l,,~,.nv•Jn" 1!(' }Wtü> o:l e 
:\ngi_.t du" r,c!> pw· eonw. tio::: C(lliv:> dü e>r-<~rlo 
d~ R1o :lr -!a!~cn·o. <ttr.emo~ <t:'emham•:o~ fin~n
~1ro,; u:l. l..nwo. nCongt·l'o~) atw ndeu sõmente 
u. urg-e_nci~. que ~e 1111. ~t'mh· em intlr > 11 H!~U:il. 
de a.hr u· no1:o::yortus :~ :':thida. ,]a ]lrodue<·iit• ~ 
~() commcrcto J11tN·nncton:ll. 
. Par:t que c.;;~ alfitndt·;[auu•nio ~ja uma rea

lHhdc. _:;r.n.lo :~'"llll J"t ·~p.·_i 1~1 ol:l , . ··mnpri1h a 
f"(':<l,lli(,~H> 1Jn l;Ul))!t'P.~'"· P 1ft' flt"o"I'.-'~Í.J:t t ]~ <) li<! 
tl pono l!t• Au;:r:1. ~··ja. l\'1:1111" r.J,, ,f, ) tfll'JX>J" 
1•1ll (!1 1<' ~c ach:•- n C)llC ~'' nhl •·1·:'• J":lpi<l:tllH' ll l.(' 
pd~- , : 1• · -••·.nY~•lnm~nh • •la Jll"·• l tr<'t;·i~<l m>:l nm· 
riii"IJUO~ h!llt 1l'•\!l l t ~·;: . )l:•(a. 1:1t· i ~í,Ja 1(t• d,• Íll l)JO!'· 
w~:a j I f' f" X lrflJ•r;b;a n. P•1}11,...: Jt)c•)l),..:. Jil 'f)J}l p!a·~ .-)(~ 
1 ra ll~l''l"t•'. 

:\ ]li"• •ln•:•;:i tl all;!lrlt-ll!~lt~-~ ~·:q•í •latnt•tt lt'. tf• -,.,{•• 
tjll<' n~ t.t"allS[~lt'l· ... ~·~J:llll lhe<'i:-: ,. l ~tl':llo\.<. <' 

_A' c~mmissão •lc o!Jt·n~ pnhlit~ts c r;11lnn i:;:1- dalti ;t I'X!JOI ' Ia•;:"~t~ ~- Jlt r·:"t "'111 na trrt•:> lioh1l(•. 
cao f~1 PI'c;-'lente o 1\'qlwl'inwrr to 1k• ciot:J•I:ill t r:L%\'11~\o a rlq1h·%:t. t• a p1WJK•ri.t:L•I'" pda ltn
Honorto LJnl:t . ~uc se pi'Op<it•, IK•n i. ou e1n - 1rlrt:t•:-'•o. 
preza que ot•ganizar. lcmr a. ctreito llfll õ"l ~- O porr.•• Jc Au;.n ·:l ,k\~ 11r· i~. l"-'' -' (jll" llnj11. 
tt;ada. de ti!rro de bib.~!o. est r·eifa. r1uc. pt"inci-. um:L esn·:~..!:t .!e l~ t 't\• qnr tig-ul! an; r.<t~tlo;; 
pta.ndo no porto da Ctthtde rlc All;!t"<'· d•'::' l{ci~.- d~ ~!iuas c ~- P:111 lo, t. t·:n•;i í llttncdb.t:t~ ,·:m
estado do Rio de Janeit'\1, vü. tCJ·inin:tr 11a ('5· w~('n~. tla:' qua••;; -~ inr.t'VIiU~·:iio J o:< irumi
ta.çã.o do Cl'llZeiro. esta. lo d<~ S. P:t.uln: :'r~ rn ;il'<l.l l tc~. ~··m p:l.l-'&1.I'Clll pcl:l Capital Ft1k·1~d. 
garantia de j uros. · ond~ ;;u;t Jli'C."'Cilt;'\ 6 inrrtil >i nii.o pcri;.:-o..-;,'1.. 

_O pe~icionario dednm pre:;(:.indir (U\ ga.t-;tn- t\ito é '~ mücn. nem :. HWilO' import~ llll.•~-
tia de JUros, sem fuzer menr;J.o de pri \' Íl!•gio .-\ · estn.;ii.o do t;ruzeit·o vem termina~· :1. Es
de zona, nem do prazo da concessão. wmo se i.t·aJa. ele FOI"t'u ?\Ii nas c Rio. que tra11~pvrr.a 
1azia outr'ora., em que esses dous liL\"ore:s ac- ,.,!m::tudo ~;ulo que ,·em :tb:t::tec-et' a Capital 
companhava.m implícit..'\mente as con~~·:>!'ues. ,{;t.- Repub!ic:;t, ~~. niio a.::hando sit1iín ttma.,.:",... 

A distancia a :pel·correr é. pelos documen- hid:L pa.1•~ appr·ox.im;LI' •::;.<c ;;cucr·r, d" con
tos apresentados. de 144 kílomotl·os, no smno rto met·c;.ldD c:msumit!nr. o au:untul:.~ 
desenvolvimento completo d\1 linhr.. propon- ness.ô c.~trtç;i.o, cülll gt>:.tndc tlctr iment.o •lo >et·· 
do-se o pe1icionario a cúlloc;\1' no p:·rcur50 do 1"/iJ publico. 
estado do R.o sete ~t:!c; ""-~ - p~!o m::no-". com A ant:ga l~ó'<L•ltt dn !'CI'l'O S. Pauto c Rio 
intervallo:s nanca mai"res de n n: lul,•me- l'Cx.lcria t·m ultima anaJy:;e :=:éi"\'ÍI" :~ n~i;"Ln 
tros, pa..~ndo ~la. viU:.\ do Rio Claro. antes I norte (!e (;;;tatJo d. e S. P"ulo. si ~tw. bito.la pu
de penetr-il.l' no estado de S. -Paulo. desse ter sidn ili:Lt·g-ad:L e.•:-o: d·. ' d<•crc!.o ex-

O proponente apresenta. um orc;.'ltnent.o pelo ' jli:Jitlo em tempt' tio Guverno Proví:>~;rio. 1mLS 
qual a.Yalia em 9.787:500$. o t(M I tlas de:>pe- ! •• ~ituaçüo preca1·ia. do Thewuro Nacional e 
zas com a construcção e IUo•·imeuto tia. estta-j ontro" rnütb·o;. t<ü vez. impeli i ram cs,e tic,..i 
diJ. de terro do porto de Angra dos Re_is ao rk•·:(•Cul :· !DtlS, 1~l~mo ! j Ul: is;;o 1b-":'e lc l'~\llO lt 
Cruzeiro; orç.1.ndo em 5.2-50:000$ o letto tht 

1

. effetto. a.md11 ass1m , )Jela :,::made_d,stancta dos 
e,---trada entrecrue ao trafego, e o reSk'l.nte le- mercados act1Htrs pa.m es&L l:cg"laO. osgener~ 

_ va.do á conta."' do material rodante e a.cce~so- 1 ClXpOrtados quer paro a ~pita! Federal, quer 
· ri~." pr.1ra. Santos. s;."lo dcm\J.Sit~tlo ~bt·cca.rc~a.!los 

A crise ~la. qual ~tra.v:es.."3 o Bcazil nes~e I no px·cço de transpol"tc. :om e~·1dente preJUlZO, 
momento, si e finao~1ra. e ta.mb; m econoiDI· • pM-a. o publico, ao passo !tue, ha.vendo para. 
ca, e um uos m·:io.; de cornbatel-a é dar ex- ; nm porto como o úe_ An~l'a._ uma._ estr-.l.da 
pansã.o tranca á producç;.ío a«rico!(l. e ind·u;- , d~ ferro flue econom1>a. <L dtstun~ta de_ lOS 
t ria.l, e ao commer-cio, em todas ns pa.rtes do· küomeuos, !lO me o.os os g1m~ros _alimentlcios 
paiz, onde fôr poosi-.el e sobretudo facil. Par-a. : e outros, cUJo valor mercantil nao sup:port.e 

C=o.r:t. v. 111 SQ 
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!n'ande t.a.xa terão esooamento, alimentando 
·desta. sorte a.' pequena. la.voura., tão necessaria 
no pa.iz, e as industria.s que sustent:.tm tantas 
f<\milias bra.zileira.s . · 
De.~e 1883 c,ue ê essa. estrada. de ferro do 

porto de Anrrra ao Cruzeiro um deside1·atU1n 
intenso das ,Povoa~ões ~o sul do. es?do do ~io 
de Jlloneiro. que uao :póde prescmd1r de v1as 
de cotnnlunícaç.ão abundantes para lutar pelo 
seu progresso e evitar ll. _rnina completa de 
sua lavoura. O desenvolnmento de estradas 
de fõrro e de portos 'Para o estado do Rio de 
Janeiro diz respeito a sua propl'ia autono
mia, e para qu~ a Fedef?-çáo .s~j<l. uma. v~
dade 6 necessano que seJa. íl.\<:thtado aos esta
dos a >ida e·-o progresso. 

Ha. portanto, tod:t a. conYcnicncin.. p;wa o 
paiz. na ~;o_nstt•nc~ii.o de uma estl'ada de 1or~~) 
11a.s oondtl;.t.!ê; \l(\. <\ tte or\~ <l<!cUp.'1. '" ;\ttl)m;.lo 
dn.commiss:i.o. c 11âo podendo :o:et• !i.•íta a. rx
pensa::: uo Thesom·o Nadounl, nt1o s,·, pot·quc 
os :;t•ande~ pr(liJlemas rht ·1•nlitic:t attrtLhem 
Jlni"J. si <1 n.ttençtio 1lc).~ pi'tlut·u~ publico~. como 
tambem porque :·~ sacied:HIC ~!l \'Ppete I']U(' e 
preciso cm•t;.tr tlcspezns r. l'Cltllllllli~n· u1e.~mn 
110 neces:>a-rio. c ll~·oponu<H;.c '-' pet\~k•w.wi\) \\. 
Jll'O\·er a e:>S<L n~ct•ssid:t•ll' tu•:;cnr.~:•. ~em tJillls 
tle quali<l3dc alg-uma lJ:ll'a. :L Cnião, t·c~pci
ta.ndo todo~ 03 clireito:~ de tc\·ccil·o:;., pois a 
commis~o. a.lern de limitar o lll'aZO da conee:>
~o ao mínimo. JX\I':l. que os ca.pir.ae::: nclltt cm
lll'eg-.vlos nfi.o sej<'-11\ tota.hnentt? P,erd!dos, sup
l11'ime todu. e q_uala.uer zona. pt·t nleg;~:.td\l., ('_ n. 
commis5iio ue parecer que seja adoptndo pela 
Camo.l'a.dosSr:i. Deputados o seguinte pl'o
jecto: 

O COngresso Nacional re:;ol>e : 
Art. 1. o E' autorizado o Poder Executivo a. 

conceder ao cidadão Honorio Lima. constrnc
ção, uso e gozo de uma estrada de ferro de bi· 
tola de um metro entre trilhos, que, partindo 
do porto de Angra dos Reis, no estado do Rio 
de Janeiro, passando :pela villa. do Rio Cla.m, 
no·mesmo estado, vá terminar na estac~o do 
Cruzeiro, no estado de S. Pa.ulo. 

. . . . .Art. ·2. o Essa concessi.o s.erâ. sem ga;s:;l.llt\a. 
_:: de juros, nem zona privilegiada, e sua dura-:
t ~lã-o de 50 a.nnos com ·reversão á Urúiio findo 
-:~ ·o: prazo, ou antes. mediante accordo. 
·~< . Arl~ 3:0 .Ficam livres de di~ei~s adua.uei
:' ';i·os os· ma.tel'ià.es importados exclusi1;ameHte 
:' ;.i]_êsf.ina.dos á construcção e o matería.l rodante 
~'::~ ·fixo, ·cuja. exi.o;.tenc\a. ou fa.brico não )lajn. no 
!~~-P4~; .con;cedida. a. desappl'O].lriação conforme a. 
(-:J}al;·. devendo a linha. ser entregue ao trafego 
t:::liô~pra.l.o'.:mmm~ de tres a.nnos. 
· <o -.:;r-~ - -. , .. · . . . .. • 

~f4!~{..'4l~R~jjeitados dirãitos de ~~íros. 
, .. · ;fooera.es. ·e esta.doaes relativas a. vu1.ção 

.• t~~ge#.\~> . 

Art. 5. • Revogam-se as dis.[JOslções em con. 
t.1·ario. 

Sa.la. das commiSSóes, 26 de julho de 189:1..
Urbano J[,trconde<, relatot•.-.!ntoaio Ot,melw 
presidente.-Josd Be1li!a9v..a. .-foo do P rmlo'. 
-Joaquim Per'ilambuco .- JosrJ Augt.,to Yi
nha.e; .-Dom;naos de Jfor('es.-Garcia. Pires. 

0 SR. PRESIDE:\'TE designa. \}ãra. l\ma..nhü \\ 
~"'Uinte or-dem do dia : 

1• parte (a.té as 3 hora.") - Discussii.o uniCit 
elo p:trecet· n. 30 concedendo :1 licenç<1 pedül:t 
pelo St'. depntado Pontes de 1-Iiranda, pô.\m 
tt·atar de sua saude : 

Votaçito do projecto n. 58 B, a.lterando ~s 
di~J.lOSiç.iie,-; da Lei eleitor;J.l n. 3.') de 2G .Í<l.neiro 
d~ 1892 1:~ · dbcnssão)-Ptojecto iniciado eõt:c 
anno, no Senndo) ; 

C.mtinu:tç:io d;L '.liscu:>.>iio unica. do p;Lreccr· 
n. -12. dt'i'tc anno anno. opinantlo no sentido 
U.c ~er d:t<h pt·ompü\ c,;.ecuçiu) d:\ parte d;~ 
lei do ot-ç;unento ern Yig-or c dv rcguhtmento. 
l'elat.i\'0" an imi,L~tc"' de rumo, qui.! cun:>ide~o. 
como impo~to J,, consumo; 

:!" di~cu;;.~;io liO pt•nJcc;eo n. Gil .A. de 189:?., 
(do Scn:vlo), r·e;;uln.mlo ;L~ pro...-idcnc:ia.s tt ad<r 
pt<w :\O ~cr \\ecl:l.l'<tt\o o e.~tm\o de sitio ; 

:;• díscm:«l.o do pt·ojecto u. i2A. de 1892, 
Jixanuo ·:t l~ol'l,a X:wa.l p•u·a o unno J.e 1893; 

:2• discus~o do projecto n. 77 de 1892, 
n.utorí:;andn o govet·uo :.1. conYerter os juros 
de 4 "/ .. , ouro, das a.polices da di~·ida. pttblica 
intet•na. no> ele 5 •/ ... papel, e a fazer as ope
nwõ~s c\e ~redito preci::,az J?:),l':l. : em.bolsa.r os 
possttídot·e.;; de apoUces que não :tcceitarem a 
con\·ersão ; consolidar a divida lluctu:.\nte e 
supprít• qualquel' deficier::cia. de renda do cor
rente exercido ; 

2• parte (as 3-b.oras ou antes)- 3' discussão 
do pro,jecto n. Sí A. fixando a. des]Jeza. tio Mi· 
ni:~t~rlo da~ Rela,çõe~ Exteri.ore3; 

2' discus...~o do projecto n. i B, de 1892, 
ct--eando uma. aUilndega. em S. Paulo e out:ra. 
em Juiz deFóm; 

2> discussão do IJrojecto n. 38 A, deste ann?, 
autorisando o governo a _des~nder a quant!o. 
de 250:0005 com a a.cqmsiçao de um preilio 
onde funccione o Tribunal do .Tury desta. Cll.· 
pita!· 

2• discussão do projecto n. 70 deste ra.nno. 
isenta.ndo dos direitos de importação e expe· 
diente toclo o material e mathinismos desti· 
nado a construc~o da. là.br ica de tecidos da 
Compa.nbia. Ma.nnfa.ctora Flum~nc'nse, si~a.da. 
em Nictheror. no estado do Rio d~ Ja.netro, e 
manda re~tituir os direitos porventur<J. co-
brados ; . · 

3• discu~ão do projecto n. ·28, de 1892, re
formando o plano geral do or~mmto da. _Re· 
publica e determinando ó modo _de organJ.Sar 
as leis da. receita. e despesa :pubhca.~;. · . 

1" cliscussiio do parecer n. 9 A, reJertando o 
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Chaves, Domingos de Moraes, Angelo Pinheiro, 
Mursa, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Al
meida Nogueira, Brazilio d()s Santos, Fleury 
Curado, Leopoldo de Bulhões, Alves de Castro, 
Urbano ele Gouvêa, Caetano de Albuquerque, 
Bellarmino ele Mendonça, Marciano de Maga
lhães, Schimidt, Pereira da Costa, Borges da 
Medeiros, Alcides Lima, Thomaz Flores, Cas
siano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Sr·s. João de Avellar, Justiniano de 
Serpa, José Avelino, Miguel Castro, Retumba, 
Rosa e Silva, Meira de Vasconcellos, Pontes 
de Miranda, Augusto de Freitas, Seabra, Ma
nhães Barreto, Viriato de Medeiros, Jacques 
Ourique, Mayrink, Jesuíno de Albuquerque, 
Alexandre Stockier, Matta Machado, Lamou
nier, Alvaro Botelho, Domingos Rocha, Adol
pho Gordo, Carvalhal, Carlos Garcia, Rubião 
Junior, Eduardo Gonçalves, Lauro Muller, 
Lacerda Coutinho e Menna Barreto. 

Deixam ele comparecer sem causa partici
pada os Srs. Gonçalves Ferreira, Ivo do Prado, 
Villa Viçosa, Prisco Paraíso, Fonseca e Silva, 
Alber·to Brandão, Oliveira Pinto, Erico Coelho. 
Furq uim \Verneck , Figueiredo , Ferreira 
Brandão, Costa Senna, Monteiro da Silva, 
Martinho Prado, Paulino Carlos, Costa Ju
nior, Cincinato Braga, Julio de Mesquita, 
Fernando Simas, Victorino Monteiro, Julio de 
Castilhos, Assis Brazil, Homero Baptisia,Rocha 
Ozorio e Fernando Abbott. 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, que é sem de
bate encerrada, ficando adiada a votação, o 
parecer n. 30, concedendo a licença pedida 
lJelo Sr. deputado Pontes de Miranda. 

O SR. PRESIDE:-.!TE-Não havendo numero 
para se votar o projecto n. 58C, alterando a 
lei eleitoral, vamos passar a 

Continuação da discussã,o unica do parecer 
n. 42, c! este anno, opinando no sentido de ser 
dada prompta execução ela parte da lei do 
orçamento em vigor e do regulamento, rela
tivos ao. imposto de fumo, que considera como 
imposto de consumo. 

Vem á mesa, é llda, apoiada e entra con
junctamente em discussão, a seguinte 

Emenda 

Accrescente-se ao substitutivo do Sr. Gar
cia Pires e outros as seguintes palavras: de-

vendo ser cobrado o imposto unicamente no 
Districto Federal. 

S. R. -Sala elas sessões,30 ele julho de 1892. 
Tosta.- Gonçalves Chaves,- Leovir;ilclo Fi!
gueiro.s. 

0 SR. ALFREDO ELLIS (pela ordem) re
queiro encerramento ela discussão. 

0 SR. PRESIDENTE-Não ha numero para. 
se tomar em consideração o pedido elo nobre 
deputado. 

Continúa, portanto, a discussão do parecer 
n. 42. 

O Sr. Leopoldo de Buihões 
diz que o substitutivo apresentado pelo nobre 
deputado pelo estado ela Bahia não pódeservo
tado pela Camara. S. Ex. não apresentou um 
substitutivo ao parecer ; apresentou um pro
jacto que altera uma lei votada o anno pas
sado pelo Congresso, modificando o processo de 
cobrança estabelecido nesta lei; tornando-o de 
indirecto directo, tornando-o inconstitucional. 

Como se sabe, o imposto estabelecido em lei, 
por meio de estampilhas, é inclirecto, de con
sumo, e o unico permittido pela Constituição, 
portanto, o uni co que o Congresso póde lançar. 

Como defeza a est,e ponto, fallou-se em 
fórma da arrecadação, e que/ a questão se 
reduz a uma questão ele fórma, e que esta 
não tem importancia. Ora, a fórma da arre
cadação é tudo. A sua modificação altera a 
essencia da contribuição, fazendo-a passar' de 
directa a indirecta. 

Allegou o nobre deputado pelo estado da 
Bahia que o imposto feito por esta fórma é 
im prod ucti v o. 

Parece que S. Ex. não está. a par elo histo
rico da questão. 

Na America do Norte, estabeleceu-se o im
posto directo, e este deu logar a fraudes; ao 
passo que, tendo-se adoptaclo o imposto dire
cto, arrecadou-se umf1 somma fabulosa. 

A Russia com o imposto directo chegou a 
produzir 3 milhões de rubros, e com o indi
recto chegou a 19 milhões. Como se vê, a his
toria attesta. o contrario elo queaffirmou o no
bre deputado. 

Assim, pergunta o orador ao Sr. presidente, 
que destino dará ao substitutivo, que é um 
verdadeiro projecto e propõe a revogação de 
uma lei~ 

O SR. PRESIDENTE~Si a camara approvar a 
conclusão do parecer da commissão, está ter
!llina\la a qu~st~o; si regeitar, ·enviará o pro
JOcto a comm1ssao para dar parecer. 

0 SR LEOPOLDO DE BULHÕES--Essa quest[o 
deve ter uma solução urgente. 
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0 ~r- Fonse_ca. I ·Ierllle>f - E' s com. :1!gum co l«t - r. marrchal_ Deodo!'o convid&U-ú para minis-

h 
·E .1- :-"'ug1met\tl:> que 'em <t h't- wo_das r0lac;;>es ex.wl'iot·c~ ,, (; .. r·aol •_,,_· t·,··· JI.lCt ' 'Ll. 

una. m prm~en-o Ioga.r. potqua '\ m:tteri~t d ~ v que so debate n·w co t" c ts;e-lh~ que ou,·i<~e "-' umr·,_,; wemLro:; do 
dad . d · - ~ ' ns l~ue <l. sua e:<peci<tli- g·ov·er·no que se i:t eon~t.itui!". · 

e, epoJ~, llOl'(!Ue Ye-Se Obl'i"~do " JU''I'" F L[i [" uma vez d "tM t " ' .,. w ~ • ' ara_m. 'ts;:n a(, Sr. B;u·iiu de LU<.:éll'', e 
• ,.__u .n sua. lJesso,t, ü YO de o.ccu- este v saço~-> :sem nome, de odiosidacle:> .. -r.utul''··~,. , , n~ultO _I'~Zonscltnronte, di>~e qn;, _niio el'<\ offi.cwsas. " """v ;x~m fazer rxu te 1lo ~uYet·zw um "Vbrmllo do 

. Não é a. primeil'a Yez. que, d: ~ tribmH~ lh 1 1~~~tl·c mar(dtttl, qltau,lo diziam r,uc n :;,;u 
~amaro, tem o Ol'itdor pro\·oc:tdo seus fni ii 'J·· gulict·no Cl",o, mn go,·et·no ok pa.rcnt~; • 
.. os a prov • . Nada mais.ius1v ; e •t pt·•J\":t •I<~ 11tte ct•llcor-11 • arem as ac~usa.ções que llteatir;uu. tluu __ absolumm.,ntc cotn e."~:t opínfw ê 11ue 
_a~. estes mmm\ o fiz_ er;~.m. Gan\nte que. 110 o t dta. em que demonstr-.tr·em CIUC o solJJ't. lllto· do c_ n Int.tou cc:mv ~ecr·eM.ri r• ,_lo ;:on:ruo. Po:;te· 

mar I l Deod d rtot·men~e nu que o :3r·. Lucena não se~uia 
ec1a . _oro_ a Fonseca foi urn \Vilson um camtnho Yel'lladeit~tm~nte I·epu1Jlk:u1o. e 

o orador abrn;:t ~~o do seu dire ito m<tis s;,: gmdo- o d e Cidadu.o lJr-asiieü·o ~st:!·e,·c:.: u r~:L <:artõL .._,, llMl'et:hal. tun:t carta 

T L 
. mttma, •lc tiO :t ~ohi·inllo. c IH:lla fui lntstante 

. oc avia, ,:IS :t~US:.<ções continuam :< ser-lhe rra nCú. 
a.tt!-Ma.s. ~ asstm qu~, tend~. lm dia~ pa.•st· Um di<~ dC:púi~ •le5tc facto. entrando em 
d~:!,_ devo. 1s de dtscutn· ne:.rocto,; t"'lc···t·ent·.· -.· "O tt·'llt·ot· t t. ,. -·~ ttl · · · M t d ·• v ·"" .. ' ~ - : -~ -"'que r! numstt•t·in t:L pl~lil · :~ 

tnts erro o Intcri_or. COll\'i!l:ulo tl rcprcscn- ~~~:\ d .. rms>:-a'' eulk-e r.~ \·a . c.,1111m·hendcu. 
tu.nte desta SCCI"tOll"la de Est:.ulfl " Ucb;:n· 51!:\ <:lll~t•.', O lll't\<lúl' f!liC o >t~ill<! do: l~tlllÍii: ~ tiuha 
pa.st:J. n que~ mell!or a possu. gclir. um jor- ~1olo quclJl'arlv. ~: . pat·a n:iL• ~ae1·itir.;• t· v lll in is
na.l 1lcst:t capttal, mtran.>i.g-cn!cm''Jrtc go,·cr· t(;-J·io a ,;ua pcs,;<ja. deu :l >li:L • lr·mi>~:i .. olc ~1.!-
nista., pergumo_u rtue HuY<~o Jll'etcw:ãu et•:• " et·et~u-io c r \: tlt"<lll-se. · 
d~ g:1-otesco soe10 do S1·. ~:>al'io Ab·im. n•, D~Lle r.1l1ilo. nunc:• nwi~ (•ntt·ou eru Sé\:r<.:
M~n~sterio do lntel'ior, reppelHtlo 1x:lo lt(•llrttdll t.u·ia alguma de l'~t:l\lu. nem .!il'igill·>C a alliÍ· 
nnrusti'Q destõlo pasta., Jlt\l'<L que este Jo>sc llOl' ;;<• <Ll~:-um &·u rcl<u:iort:~<!" '-"'-'lll ,, ;.:· .. n· r·uo. 
ll.q_uella a.tacauo. . _ pai':L liC•Iil' v minimu tarnr. 

O orador, n~ ~l~cu~sao a que suhor~linott o.-; Como, p~>i>. t!SS:'- ill.illl'i;L. qw.• n5o i."m ••nlru 
. actos_de~s~ m1~1stro, nem umt~ Ye:r. rcl'iu ~t. 11eso $inflo,_, <.lo odio o!lidl•so •1ue a :;er'-'" '1 
~ua_ ~ndrv:_duahd:J.de de ltom~m., mas u. ~u~~ ;\ún, WiliOU nã(• t! 'Hl•ht·inltu ~lu· m:LI'\!dttd 
mdiv1çiualidad<: poli tiro, ver·du.deiram<mtc Deotlol'o, roas nm 'sobrinho da ~ituaç:i.o. ligado 
desastrosa. . . a.o F:r;co·u , esse que foi secr•~~t.riu <lo minísic-

A' pess~~ do mzmstro do intedor niio pOde rio da a.;rl"i<:nlwra e que s•J u.o:it:t. u~L Elll'OJJa 
ser s~speno o orador, pois que, em tempo3 gozando o floucto de su:t. concc~s:i.o. 
que vao l onge. concor•reu mais de umu. vez Passando it nmtcria em debate, diz que ha 
para que se presta~ homen:J.gent a si e a u m conllíct.o entre :1 commiss5o de Iq~isl <l· 
pe..~ d!l- sua família.. ção ejusli{~ c •• commissã/) de f;IZendá. A 

Fot assun que concorreu em tudo que es- cormnis..~o tle le;;islaç:io defende o re)'{\acleit·o 
~vl! a.o seu a.lcance paea. que um illustre pt"i~cipio, o 9ue esti\ de uecordo com n novu 
trmao de S. E:s:. fosse nomeado governador do regtm~n. opm;mdo que o imposto tle fwno 
Pa.ranâ., e par(!, que um outro ~ervi:;;;e em se.i•~ cobt•.ldv pelos e;t.ado,; que pr!.Jlluzem 
tlmacommissão honroso. e de confiun~:a. est<t. merc<tdot·iu.. ).-l:L-; a comtnissiíO tle Jll.-

Mas, diz o orador, encaremo;;. :\ o.ccusa~::lo : zend:t vem deautc das ~!"andes vet'\>:\S do 
Em que epoclla. J!ediu e mercade_iOtl conce.-5i!ões'f despez:.t do nosso Ot'l;<llnen to clntm:tr i~ t;niii.o 

No governo provisorio '! A\ü estão os minis- a ,-e-rba. d~ J:e~:.eita \)t'út\u-t.hh~ -pe\o impo~w 
tros deste governo, que apoiMn o goverJtO de fumo. 
actual e poderão dizer si .i amais o ora.dot• en- E' uma injusti•;-J. tir·~n· aos estados que tra· 
carou estas questões, sinão pelo interesse pu- õ:tlham c produzem o !'umo, o~ pro~·entos dos 
blico. seus proluctos; emqu:wto que a ou!!·ose:::tados; 

No governo do Sr. Lucena 1 quo niío prottuzem estas mercad()l'ia.s. porém 
Logo. em prin~ipio, as relaç;Jc~ do or,tdor e outras, fica o direito_ de cobr().r o imposto 

desse ministro fica.rom aha.lada~, niio IJelos sobre os proctuctos ma1~ a.dttpl:ados a.- seu solo. 
motivos que se propahwa.m. mas porque e r:.\ O irnposto d~ rumo co~rado por meio do sello 
sua opinião que entrassem p.:ra o g·overno tem todos os mconvementes. Entre outros o 
tres lllustr·es republica-no~. a saber: os S~- d_e poder ser soplt·s~udo; porquan~o o nPgo
Ubaldino do Amar-al. Lopes Tro,•llo e Sampa1o cH>.nte lie char~to póde ter uma catX:t. sellada, 
Ferraz, que s. Ex. nfto. acceitou. . o~ de va deposnando cha!"utos lla~ ca;xas que 

Propalaram então que esse rompunento r.<tO_ foram selladas. _Accresce awda que_ se 
era devido a não ter o Sr. Earão de Lu<:t'na tera de pagar um unposto duplo, por lSSO 
a.cceitado o orador _pa.ra.fazerpa-rte do governo. que, alem das ~. tl.e"'Yel'áo m.mbem ~r 
E' fa.Iso. Quando se orga.nisou esse governo, o sella.dos os cha.-rutos. 
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Ainda mais: o contribuinte que não póde 
fumar um charuto de havana tem de pagar o 
mesmo imposto que aquelle que o pócle; l)Or
que o sello é o mesmo para um e para outro. 

Em sua op·inião, o substituiivo sana todos 
esses inconvenientes; e não só por isso, como 
porque tl'a,cluz uma reclamação justa do povo, 
eleve ser approvada. 

O orador faz mais algumas considerações 
attinentes a mostrar a vantagem do substi
tutivo. Termina concitando a Camara a 
approvar o substitutivo ,que exprime a opi
nião publica. 

0 SR. ALFREDO EfJLIS (pela ordem), requer 
o encerramento da discussão. 

Consultada, a, Camara approva o encerra
mento pedido. 

0 SR. FONSECA HERMES (jJela ordem) requer 
verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
ter sido approvado o enceràtmenio da cliscus
ção do projecto n. 42, por 69 colitra 39 voios. 

E' posto a votos e approvado o párecer 
n. 30, concedendo a licença pedida pelo Sr. 
deputado Pontes de Miranda, para tratar de 
sua saude. 

E'annunciada a votação do projecto n. 58 C, 
ÜLl Senado,alterando as disposições da lei elei
toral n. 35, de 213 de janeiro deste anno. (3• 
discussão.) · 

E' posta a votos e approvada a emenda do 
?r. Manoel Fulgencio, suppi'imindo do pro
Jecto do Senado, n. 58 A, a emenda offerecicla 
em 2ndiscussão pelo Sr. Costa Machado, rela
tiva as assignatnras dos eleitores nas eleições 
federaes. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas offerecidas pelo Sr. Manoel 
Fulgencio, ao art. 2' do projecto do Senado ; 
do Sr. Chagas Lobaio e outro ao final elo§ [o 
do art. 2° do referido projecto@ os additivos 
offerecidos pelo Sr. Zama e outro e João 
Vieira. 

E' posto a votos e approvado o seguinte ad
ditivo offérecido pelo Sr. Amorill1 Garcia : 

Art. Nii,o podem ser votados nos estctdos 
para deputados os senadores federaes : 

I. Os parentes consanguineos e affins nos 
lo e 2" graos, elo Presidente e Viee-Presidente, 
do governador e vice-governador, que se 
acharem em exercício no momento dtt eleição 
ou que o tenham deixado até seis mezes antes. 

0 SR. CHAGAS LOBA TO (pelá o1·dem )-Sr. 
presidente, pergunto a V. Ex. si não se 
póde separar o additivo que foi votado para ir 
em proj ecto separJ.clo ? 

O Srt. PRÉSIDENTE-Isso compete á commis
são ele rellacçiio. 

0 SR: CHAGAS LOBATO-A Camara não póde 
determmar que se separe? 

Ü SR. PRESIDENTE-Póde. 
0 SR. CHAGAS LOBATO-Nesse caso, peço a 

V. Ex. que consulte a cala si consente na 
separação. 

0 SR. MORAES BARROS-E' uma medida sal
vadora. 

Consultada, a Camara approva o requerí
menio do Sr. Chagas Loba to, para que va á 
commissão de constituição, de legislação e de 
justiça o adclitivo offerecido pelo Sr. Amo
rim Garcia, afim de ser o mesmo redigido em 
proj ecto separado. 

E' o projecto n. 58· C approvado em 3' 
discussão e enviado á stwcção. 

E' annunciada a votação elo parecer n. 42-
opinando no sentido de ser dada prompta ex, 
ecução ela parte dn, lei do orçamento em vigor 
e elo reg-ulamento, relativos ao imposto de 
fumo, que considera como imposto de consumo. 

0 SR. GARCIA PIRES ( pela o r· ele .r/. ) requer 
preferencia na votação para o substitutivo que 
apresentou á conclusão do parecer n. 42 . 

0 Sa. PRESIDENTE- Tenho duvida em 
submetter a votos o substutivo do nobre 
'deputado, por isio que o substutivo trata de 
revogar disposições em uma lei. 

Julgo mais curin,l submetter a votos o pare
cer da commissão. 

Si este for approvado, é claro que o substu
ti v o fica prejudicado ; si for rejeitado. con
sultarei a Canmra quanto á deliberação a to
mar-se sobre o substutivo, visto como ha 
duvidas relativamente ao seu andamento, se-
gundo o regimento. · 

Peço, pois, ao nobre deputado que consinta 
que ponha a votos em primeiro logar o pare
cer das commiss3es de orP.amento e de consti-
tuição. · , 

Em seg:uicla é posto a votos e appl'Ovado o 
referido parecer n. 42, ficando prejudicados 
o substitutivo offerecido pelo Sr. Garcia 
Pires e a emenda, do Sr. Tosta e outros. 
. 0 SR. ALCIDES LIMA (pela ontem) requer 
dispensa de impressão para a redacção do 
projecto n. 76 A, afim ele que seja a. mesma 
discutida e votach1 immeclia,tamente. 

Consultada, a Camara concede a dispensa 
pedida. · 

Em seguida, é sem debate approvada a se
guinte r edacç.ão : 

N. 76 B-1892 

Reda.cçt'ío do projecto n. 70 A, elo corrente 
anno, que reorgcmisa 1t policia do Districto 
Fede1 ·at c fixa a clegpeza a {u>cr com este 
serviço. 

O Congress:J Nac:onal decreta : 
Art. J.o O s~rviço da policia no Distrícto 

Federal, orgamsc1do segundo as bases da pre-
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se~i~ lei, tem como superintendente u'f.l':Ü o 
mm~.stro e secretario de Est<tdo do tn'kt~ior. tP:tH~!ü .m::_íot' ll lllllCt'<) llf':"tC' <Hll a!···unm cir·
na iorm~ (lo art. 4·• ~:L lei n. :23 de :3o tlc ou...: cnm>ct'lJJ<.:<LO, quando al;;um lhd o"' de ;rt•ar i
tu~rÇI_ de 1891. e ser-..t_ dirigido pclt' cltcte d:• •latle CXI/-!11' a Jll'c;(' lll;:l . cru al)!um:t. ele lll:l.iót· 
]lOhcn nue "'"~ 1 ' lllllllel'•._• dv 1 1 11~ " fi xa.dt• uo 'tll:ttlro. 

· .. ' ' '" -"'~e( et·tl. :1.0 polici:l.mento tio um- \ t c 
nt '~tP•.od pot· Jntet·metlio tlo> seus a"'únre> rc- '1':. '_.. ao la oldc~a·lo <lc pali<:ia teJ·:'t um 
rluUl os na rurma d,>süt lei. " , ~SCL'trao ya~~~ .. o sut'\'i•;O ,[,., ~·)t i can.~· ... cum ~~~ ~--

.Art. ~-~O Ptld~r Executiro d iYittit·ã o Di:;- ".~m''" nta ltct:t c twmcatl" pdo chelu olo pv!i
tncto F~deral, •;.ttentlendo à tlen5idade dn. $tl:l. t·t; ~. suh }Jl 'Opo~~L •lo llc le;!<tllo. 
:popuh.ç<w.e!n cn•cumscrilJ<.~ie~ llOlicia~s.nt•; ''O :~ ~~~- S ." Ao !'•ulct· Ex.(:ctnil·•) compete :t no-
numero ! ''Ü r. " ~ -• lHCrl_\·~0 (ll) cilelt< r[ c JrO ltctn c :L 1:~1:\J " tl•J~ ,;t;U~ 
.·.,· C e;, Uruanas e Oito .~ubutl;ul"~· ui- MlX!ltarcS. 
!lcLd~ catln. uma dest~s J.Xll' um dclt>(!;1do lle \ fl 
:pol~c!:\ . sob as orctens ímmetlb.tas tio êitelc d<' : .n . . -" :ú; :l.llb_wi d:ttlf,-: cnu firm:t•las JX·h\ 
pol<cw .. que os nomeari e dcmitliL·ú ~r."ttndo pt•c:>rntc ll•t, t:r)mu ;~ :; ll~> \"a.nwu r.cct·t.,a tlas. w<n
l\ confi':l:n~.n, que nelles (lcpositar: !):·t~~ltt.r., o 1~:-~eu.l ::s att~·il•ui•;i•t;< j;'r. dl•lillicl:r:< n:r.~ ll'.i.s em 
I e5 - 11 . \ L"m. supp!'llll!do~ o) (':\1');0 c: a ; :ttu·ihui<;i:('.~ 

Cl e suo_o3 'e eg:\(los de }lOlic:ia rc.•pt•o~L\'eis •_los >uh:lclc;;aü•;; de [l<)[icia, e ca lwu.ro :r· ~· 
pelo sernç.o ;lo $ell c'1r;o. v > 

.§ 1." Es~as cit•cumscl'ir .. ·iíe;; ;;•~ t-:in ,_·ttl·clt' ,.·t- ~n$pcctore.<. n;,,, :'C'('~:.-l(',:_ ;L< :LI ll'iiJll io:•:il:.:' •lc.lo 
l d " ' • lll>[ll~r::to:·e~ tln rjll :u·l.~·i t~-,,. 
(L as em see\"ie~. at(, uo uumcr·o de ~011 ur·- p b..1.nn.s e 64 suburbana.~ . a:·a;:t·aplt•' unko. n ;.:'"Wi'tm. t:l• L'!:":.!ttiR-

' '> 0 1 1 ll!t!lllü 'lltl' . l'Xl"''i it·. C<.!tlilit!lll':'t ''"-"iL~ cJi~INi· 
~ :..o 5 c e e:;ado~ tle JlOli<:i:t ~·t~"lu ~ttl~Sfi- '·'>(•; , oldllltn•l•• :1.< ;l l.t.l' il.Jni.;;'l.,_,, ,,. caoi:L 1110a 

tmdos. em $11;1:< lb.ltas c imped illl<:llto5, pl!l•J:> o la:<autt~r ida.t. -:< . •lc a•·~:~J t'olo cu111 :L um·:H[i:<
seus supplentcs. m1 f;ir·m:t. d:t~ lds em ri~~t·. t.t·i lmi•;;io do ~ •·t•ri•:o . -

Arr;. :3.• o~ t.leleg:tdO,< de polido. t.erão' 8ul> A~· r:- lo. I) t:hcli: ·I:L p<Ht:i:o. t<·t·:· •. t:lilllll 
suas ordens 111Spectot·e5, tanto:; fllla.n tas lb:·em :wx1harcs tu• -"~'''i'da !'ia da polici:L dou . .: , [~h:
as ~çüe;; em que_ 8e_diyitllr ;t cir.::um:<et·ip(;:io ;.rado,:_ •)~ r1u:w> s(H·:io seus !'l•ptx."SCutauk-~. 
policial de :ru:t .JUl'J&Itcça•>. nt,mc:ttll'i:' <-:<te$ ~'.>LU t• ".las a~ ~II<L' :o Tl.t·i l.>ui·;·~~' . na :ut::cnci:t on 
IJelO chefe de polic·ia. sob prop<>sta:; tio <Jclc·- qu:md•> p••t· l'lle incuml .. h!(,, de alg-um:1 1\ili-
gado. . ;;t•utm. 

Pat'<lgropl!c) nuico. Os iu;:p;,·ciore;; <iíu im- ~ !.': II:tl'CH•l" •.k rc tit,l r-'o <'la ,;{~:t•l)ttrh 
mediata.meute mbortlinados ao:; •l~lr!!';Hlo:; ~la llf• ~ icia. p~>r. ttna lqllet· muL\\'o. o chcli · des
de policht e peronte:< estes respons.wci~ pcln t!,rnara nm c.lo> >l!u,: auxilia1·e;: p;tl~L sull.• ti
pohciamento tla secç-J.o <lesun. jtJl'isdíc~iio . wil-o. tle modo qne h:r.i~. ~t'lll[ll'c . :tlli. um t·c-

Art. 4.• Crea-;;e o c-orllO üo~ M:cntc> tb se- JH·cs~nt<llltt! dit polic:ia f!<tL':< :<c11tlir :to sL~ <'I' i<;o 
g'Ul'a.DÇ(l. publica subordinado a.o citei<! tle poli· puiJI K'O. 
cia, que os nomeará e demittil'<'l lil'l'l'lllentc : § :!.': D::cs tlclc;.!:.Vl0:3-:tuxHim·es ümío p:tro. 
pura e;:se corpo se1·:~ ex:petlido l'Cgni:Lmemó o SCL'VJ(;o <10 s••u cargo d.o\t:; c~l'ivãcs c rlous 
em que. es]lecificatlas :J.S chsses, ~c ·a>"'gura- e:;cre,·entes. 
r-:1 o <lireito t~ promoç,;io por hon~ :.:er 1·iços :\rt. 11. P;tr.t n.s •le;;pe1;.tS :\ fitzet• ('()ll\ o 
prestados e como premio. quando se õLln·ir polici:~mcnto do Distri.::to F~er:\1 o PO<.lcr Ex
Taga. no qu:t.dro (lO corpo e n;~ classe superior c:cutiYo dh>porá tla~ :::e;.:uinu~< Ycd•a.s com a}l'
iL do agente t•ecompen&tdo. plk:.u;iio especial c ~l~p:n~ul:t~ do ot·ç~tmcmc. 

.-\.rt . 5." O corpo d0:3 <1!,'\lllte:s tb ~egtu>:~n<:a get~l lh~ Repuhlíca : 
pnbliCiJ. organisar-se-IH\ com o numero de :300 •· J contribui<;ão p:\1<\ o SCl'\"i<:"O policial do 
homens. sen<lo 50 para. a primeir:L cl:t"-"e. 100 Distl'itto Fedl'r.~l. anuualmcnte votad<l pelo 
para tt segunda e !50 pam <L t ct·ceit'tt. po- Cong1•esso Xacional: 
dendo ser este quadt'O tt.lte~·ado :tnnn~lmcnte '') contrilHlii;ão <li:! JHCÜldc 1la.~ dcspcz,.rs •t 
pelo ministro do inreriw, sob pl'oposé'" do 1âl.et· com o scrri•:o. do concurro do rxxLeJ· mtJ· 
cbefe de policia, si a. Ycr!Jil tle.5tinacl<\ peh~ nicip:tl c P%'11. ]!elo conselho municipal por se
presente lei para o policia.mento tiO Dlstr k ro mestres n. come~;.n• ; 
Federal deiX<U' sohms, o 11a proporção das c i producto tk~s multa:; !JO!' i nlhlc(.-àO do:> 
s6bras existentes. termos de segu!."J.D\'i\, contt-.L \'enções policiaes· 

Art. 6." O chefe de policia. d~s~tibuir{l. o" e fiu.nç;~s . ~rn rorn~ outras,cobmdn.sna fôt•ma. 
agentes pelas circumscripçõcs pohctae~ c pel~s ti;~ lt>gtslar:!I.O ~ v1gor ; .. . 
secções, fixltndo. no rcg·ul:tmento quec:xp~d1r : d ) contrtúutl,\les dos }l<H'ttculares que 'J.Uet- . 
para. a exccuç:üo da pre.;;;ente lei . o ntlOlet·o de 1 mtn concorre!' para a.u_gmen~o do~ ~en~es da. 
agentes que a CéUl.."l. circumscl'iJX:ÜO ~:ompetír. I ~c::rl~r<t.nç-a. nas l'c:;pectt vas eu·cum.."Crtpçoi!S ou _ 
attendendo .: .. densidade da. popul<t.<;-ao, a ex- 1 sccç .. JCs desr.t\S; . . _ . . 
tensão desta. hem como ás tli fficul•.lades rlo 

1

1 _ e ) cuslas üos <te.· tO$ JUdtcm~ :pmttcados pelo 
policiamentn em cmh uma.. chelé e pelo~ deleg~d_?S d!l pol1cta. 

· Paragrapho unico. PO<len't o chefe de poli- Att. 12. Os e..,:cn-va.es dos deleg;\d':'S- de Jll>
cia. · mobilisar o corpo de a,.n-ente;,, concen- licia perceberoio as custas dO$ actos e termos 
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judiciaes do seu cartorio, na fórma do regu
lamento que o governo fica autorisado a ex-
pedir. · 

P<Lra.grapho. Esses escrivães poderão ter 
ajudantes e escreventes. quando as necessi
dades do serviço o exigirem, reconhecidos 
pelos delegados e pagos pelos escrivã.es. 

Art. 13. Os vencimentos dos chefes e de
mais autoridades da policia · do Districto Fe
deral são os determinados na tabella annexa á 
presentt? lei. 

Art. 14. E' restabelecida a competencia dq, 
policia para o preparo e julgamento dos pro
cessos nos termos de segurança e bem viver, 
na fórma da lei n. 2033 de 20 de setembro 
de 1871. 

Art. 15. E' limitada a competencia da poli
cia, nos inqueritos policiaes, para a formação 
daculpa nos crimes communs, ás diligencias 
poiiciaes para o descobrimento dos factos 
criminosos e de suas circumstancias, devendo 
transmittir, com breve relatorio, directamen
te, ao juiz da formação da culpa, com os autos 
do corpo de delicto e indicação das testemu
nhas, todos os escla,recimentos colligidos, na 
fórma do art. lO, § I o da lei n. 2033 de 20 de 
setembro de 1871, excepto na parte derogada 
pelo presente artigo. 

Art. 16. Cabe á acção da justiça publica o 
procedimento para a punição do crime de 
furto, sem embargo da excepção do n. I do 

§ 2° do art. 407 do Codigo Penal, quando pro
vocado o pl~ocedimento official por queixa 
escripta ou verbal, reduzida a termo, da parte 
offendida. 

Art. I7. Os serviços a cargo da policia no · 
Distr-icto Federal, para os quaes é creada pela 
presente lei a receita com applicação especial 
e que deve ser satisfeitos pelo producto dessu 
receita, são: 

a) repartição da policia ; 
b) diligencias policiaes e conducção de 

presos; 
c) brigada policial ; 
d) reformados da brigada policial ; 
e) Cas3, de Detenção. 
Art. 18. E' autorisado o Poder Executivo 

a rever o regulamento da força policial da 
Capital Federal, dando-lhe a organisação que 
melhor satisfaça aos seus fins, para o que. 
ficam desde já reduzidos a dous os com mandos 
parciaes, sendo um para a força de infantaria 
e o outro para a de cavallaria, este auxiliado 
por um major-fiscal e aquelle por dous. 

Art. 19. Fica o governo autorisado a abrir 
os creditas necessarios para fazer face ás des
pez:.ts accrescidas com a execução da presente 
lei no exercício corrente e no de 1893. 

Art. 20o Revogam-sa as disposições em 
contrario. 

Sala das commissões, 30 de julho de 1892.
Leovigitdo Fitgeiras .- Alcides Lima. 

TABELLA DA DESPEZA COM O SERVIÇO DA POLICIA NO DISTRICTO FEDERAL 

I chefe de policia ........................... . 
2 delegados auxiliares do chefe .............. . 

20 delegados nas circumscripções. . . . . . . . . . . . . 
20 escrivães dos delegados .................. .. 
8 delegados suburbanos .............. . ...... . 
8 escrivães destes .......................... . 

200 insp2ctores nas secções .................... . 
64 ditos suburbanos ......................... . 

l inspector de agentes ..... · ............... . 
50 agentes de la classe ....................... . 

100 ditos de 2" ................................ . 
150 ditos de 3" ................................ . 

15:000$000 
7:200$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:400$000 
1:000$000 
1:800$000 
1:000$000 

3:000$000 
2:400$000 
1:800$000 
I :200$000 

Secretaria da Policia 

I secretario ............... · ................. . 
I official· maior ............................. . 
5 officiaes. . . . . . . . . . . . . . ... , .............. . 
5 escripturarios. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •....... 
7 amanuenses .............................. . 
5 praticantes........ . . . . . . . . . . ... . ....... . 
I thesoureiro. . • . .......... . .. . ............ . 
l porteiro ............ . ..................... . 
I continuo .......... . ............... , ...... . 

7:200$000 
5:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
2:600$000 
I :200$000 
4:800$000 
2:000$000 
I :500$000 

15:000$000 
14:400$000 
96:000$000 
72:000$000 
19:200$000 
8:000$000 

360:000$000 
64:000$000 

3:000$000 
120:000$000 
180:000$000 
180:000$000 

7:200$000 
5:000$000 

24:000$000 
l8:0U0$000 
18:200$000 
6:000$000 
4:800$000 
2:000$000 
1:500$000 -------

648:600$000 

483:000$000 

86:700$000 
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adm_inisit'<tdvr do ..lrpo-"ito .. . .. 
5 offictae~ do 0xped;<:t1te. .. · · · · · · · · · · ·. · 

······ ···· ··· ··· ··* 

1 inspector. . .. . .. .. . . 
l escTevente · · ..... · • ·· · · · · · · · · · · .. · 
S auxiliar~·::.- . .'.'.'.".':::::::·:::::.·: .·:::::::: 

:~: t~JCI.'Of)n 
\l6ll ;llt'lll 

::: !tiO.'" lhl 
l : t)()l)~J.II.~I 
7:!l]~_l\l!l 

Cl m0dico~ . . . .. . .. . ... . 
2 e~r[Y~t~ p:lr:t L'$ Ll~l~~:\;i;>~· :;\;X; Ú.,;:.: · · ·

1
- ·l : S{It\-J HII\ 

:3:Lil_l;"'t)lir'l 
.j : ~»;i!Uil -------

:!: 11 :11,;r N1u 
J :ú<J(ii;I:HH_I 
5: -:-GO,.;V\1\1 

dtek Je ll'~•lida . . . · · ·· t . ' v 
2 ~~t·c,·ente~_ tlo; Jel;·" n~t~s- ;t·t;xiú;t;.:.~- ·.. .... .. :h~ "'--:'1 " ~ ' : ::.!t "t'' .,r, 

Bn;;ad;.\ poltc~al. . . . . . . . .. . · .. · "· -- I: :!rou_.:ar_,,; ~ :- I' " '·'' ~Jt , 
Casa elo! Deterw·io .. •· · · · · · · · · .. · · · · .. · · · · · .. - :?.87:!:tõ!l;,nu! 
Retormtlt.lo5 d;~ ·! ~i,;1;t;,· i> ,ií~:;i · .. -- · · ... · .. · · · · · · · ·-- ·.. !I li:;,,, ,_,, N''' 
Dili;!encias polii:i:te~ . ........ . .. ::::: :·.'.'.'.' .. · · .... · · · ... . : :<1::~r •. '< r!u 

... .. . .. .. .... ~- l :lllill;-:q lfl 

S: 9~0,.;rJ!.lll 

- - ---- :-; .\0~: \lu~~J:!U 
--------

O Congresso Xacional decreta: 
.Art. I. 4 Ao juiz ou Triburutl Federal, de 

que trata o art. 60 da Constituiç--ão da Repu· O _:o!.' r. A .. lciudo Guanabara. 
blica.. só compete a oouc;~ssii.o defla&c <~·co i'J>cl$· cot~w m~mlJ~'O ú~\ d?lllmis~"io de constit uiç.'i:o. 
em fa:>or de individuo já. pronunciado 011 sen- leg,~la.,.,to €Jn>trç:a.te:•n o (le,•er ele íntormar a 
telleiado poz· autoridade judkiaria do estado Ca.mll;l'.l.."obre os motn·os pol' que assignou com 
em que o mesmo jaiz ou tribuufl.l exercer ju· :·e;;_et·tc.;1Jes o p:trecet· que acomp:mlta. o pro· 
risdicção, qua.ndo essa :mtot•iclade estadual for Jecto om em debate. -
incomperente p.'U'a proces..~l--o , pronunciai-o Div-etge em pontos ~ncia.es do pcojecto do 
ou sentencial-o. Senado e queria tlú preferenci<v a.o:sin-nar-se 

Art. 2.0 Da. ~isão do juiz <JU Tribunal Fe·. ,-eucid~. Jrui.S vae e:>por os mot ivos ,,u~ -.tem. 
dera!. que dene,n-ar a ordem de haóeru-corpus,/ par01 que'~ Camara poss-1a.juiz:u· (\eUes. 
quando em favor do paciente for invocada a. O orador foi escolhido para. relator do pro-

Camart~ Y. lll 81 
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j~cto apresentado pelQ Sr. A!lnibal Fa.lcã.o, j. vem á rnc&\, é lida., apo:a.da e cnt!'O. con
<\Ssim. como 1!0 JH'OJCCto que >em !lo Sena.do. 1JUnctamente em dis:!ussiio a. seguinte 

Divergindo ues•e em pontos capit<tes, resol~ 1 
veu romper com :1s prax:es, apr~~ntando·se a ! Eozeml-z 
Camnm p:tr::t tle!enller as suas uleas antes de 1 

IA;YI-ar 'Sett IXLt·.ccel' ; pro~~climento qu_e lhe foi· Ao orçamento do Ex:tel'ÍOl'. 
d1ctn~9 P~la _unporta.uc1a déJ: matena e pel:.t 11 Fie<• extin~ttt a lezaç:ão brazileinL J·llnto 
oçcaswo esp~c1~l em que de na elht ser re~l- Va,tic;mo. ~ ao 
Ylda. I No seio da commissão decla.rotl que não .~a.Ia. tias sessf~5. _29 de julho de 1892. -
acceitava o :pro.jecto, porque elle niio respeita. 2'i!lo P er;cmlw.- .:lnntbal Falcão.-Goaçalve• 
terminantes dbposições constitucionaes, esp~- Ra1nos • 
cificand_o os ~nf.?s que dão ao Presid~nte da V~em á mesa, sii.o lida;;, ar..oia<las e envia
Repubhro o r.l.tre1to de fi..-..:<n· um prazo par:~. a dn.s a commi,gã.o de orc:amento as ~erminte~ 
prisão e desterro dos ill<liYiduos alcan<:ados · · • o ·· 

p2lo estttdo de sitio, e drLo ao Congresso a ~t-I Emenrkts 
trlbuição <le mo.nter,su~pemler ou prorogar tal 
prazo. 

:Xão chegou ::t 1ormar.se maioriO.}Jro ou coa
tJ·a. 

Jl.ttent< a imp:'.lrkl.ncin do assumpto, n. com
missão r;:solreu con viuar a. do S2na.do para 
tratar delle . 

.A.o p1·o.fecto d<t commis&i:o de orc:nmento 
fix:an<~o as clespezas do :\línistel'io da.s Relaç6e~ 
Exterwres pal<t I 893: 

_.\o n .1 do ;\rt. 2. ·-Acresceute·sedepois d;\ 
pa.L't Vl"..l ; Vigo - ou:m er.t i.lliúio ; ficando o 
resto como no projecto. 

.Ante os membros dacommissio do Senado, o Sr.b d~\s sessões, 30 de julho de 1892. -Pc-
orador sustentou as stms idêas e propoz as d1·o .4.mc:rico. · 
emendas que julgava convenientes. .-\o orçam<!nto do Exterior. 

Essas eme:1das instituíam uma j~i~dicc:ão Fica creado um consulado simples em Roma. 
esp~cialrmra. o julgamento e processo dos réos · Sala das sessões, 30 de jnlho de ·1892.- Nilo 
alcançados }.lelo acto de declu.raç-;:;.o do estauo Pr:t;aíllut .-·Antoaio A;;ewln. - Cmsiano do 
de sitio. Kasci.rwlto.- Fomeca He;·,;1es. - Epitacio 

Essas emendas foram Tiolentamente i mpu- Pessoa. . 
gnadas ].X!lO relator da commi~ão do Senndo o Ficam elerados á ca.tegoria de secreta.rios 
Sr. Ca.urpoo Sall~. como inconstitucionaes, de 1" classes loga.res de 2" secretArios das 
tyr<>.nnicas e inopp::~rtunas . le;a,<:,Qes do ?<fexico e da. Santa. Sê, que fi-

Na commissão da Cmnara. não houve maio- caram e:ninctos, a.proYeitado:; os actua.es z.· 
ria nem pro nem contra; e, 11or isso, tomou-se secret..1.rios nas vagas que houverem com 
a resoluç.ao de apresentar â Camar~ o parecer as promoções p11ra aquelles cargm ! 
que o orador su!.Jscre>en com restricções, vis- Sala das sessões, 30 de .julllo de l8'J2,
to ente.ntler que deviam ser trazülasà Ca mara ,1_ Jiontenefp·J. 
as emendas que apresentúra . 
~assa a. fundamentar ~ suas emendas. dis- o Ss.•. Pedro A1ne1·Ico (mov:-

cutmdo lar·gamente o pPOJecto do Senado. ment 9 el e attcnçt7o}-Não vou , Sr. pre.sidente, 
Termin~ decla.ràndo YOtar contra o projecto I me_ o~-cupar de qu~ tr~nscende~taes; en· 

porque, st elle passar cem as disposiÇÕes que ketanto, como ousar<-I resp1ga.r, e 3;té <\rl'an~r 
o orador impugna. e inconstitucional e iníquo; 1 <tlguma papoula. da.mnlnha na seara. allle1a, 
si pas:sar sem ellas , e inçolor, inodoro e in-· espero da gentile:-a ua Can~ara merecer, J?este 
sipido. momento, a mesma attencao com.que me tem 

Fica. a. di"cussã.o adiada pe1a hora distinguido -todas a~ 'l"ezes que tenl!o tratado 
~ . ·. de a..ssumptos du. mmha competencta . 

W Sr. Ber.!~ard•.no rfe ,Campos dczxa a ca- ,, E ' - V Ex. e sempre ouvido com muito 
cl~!;ra -dn 1We$<denc:a, gtte c ocCtltJada pel o SJ·. • oz. :; · 
. v •ott~ 2• tl::ce-p1·esiclente) . Pl azet. . 
· · · O Sn. PEDRO A.:"\IERrco-Todas as vezes que se 

: .. : SEG(j~A PARTE DA ORDEM DO DH. 
.. -> ... 

\"entila uma idéa nova em uma socie<la.de oa 
em uma corporação qualquer, eleV8-m·se pro
testos, porque não se Tê, !lesde logo, as vanta
"ens que dessa idéa poderão advir. (Apoiados) 
" ora si esta lei historica. acha a sna. expli
cação 'n(l. repugnancia que tem a alma. hu-
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·mana em reeebet• o !]tHllhr~ ê tlescnnltt•drlo.! Ao {';unl,io •.lt• 10 11. <~:<~:•. quaati:1. ex i::c. c ttl 
·no momc~~o :J.<:m•L ('~s:~ l't'}JU:;tl.'tnCi<\ cxpli- .

1

l'l;tpel. u~.-I!IS:IJ;IOi.•lf)f.J. · 
ca-~ )ll't'let~LI!lente !Jcm }ll:LO espit•it/ o tlr• eco- Atlilli·t'ütH;:Lo:lecauiltio ,·. ,J., 2-":!, f!lf~:rJtJI"r.-;IJINI, 

·,llOffit:l, C\UC Jo\g-o ffiU I(t) ,fl, l'('()">HfH:lt'Cl' l11t~ ~~·~. $~111 lõLlt.:t ti<ll' <.1 \"ai"\' t.\:1,; n'llli'~,~L;; pat'ti<:U-
ueput:l.U~, C em :;et·al nus lwmcns Cltlincntt.:s l=lrt):; tlc t.liulteit'it p:u·a n e . .:u·:utgt•il·O. llt!lll a 
-deste pttll.. _ . _ inlliwnd:• t·cllex;t tlo:> pt·:•c;"" ..tr: ilaponar;:i.o 
. T~i1~~llo-se _<h Cl'C::tc;:t•l c manutcn<;"o <k ;<O i ot~.· ·~' p l'tlt.:05 ;;c1~u·~. \'erillt.:a-.<:, ' i lt<.: ;~ iax:t 
mstttut{:ues u~e~~_. '-o me, por r::,emplo. a. !i:tk:t·ia :\t:tual •lo cambio tt~tz um pn'.itti:l.l.t monet:•1·i<• 
-e o .T!leatr o )ittCIOil~ll , Yel'ificamo;; esse l!l·>lllo jc[o)$ v:i.!Ol'c~ circnbnir,: Ü•: cct·.::~ •lc l.f)f.n:OOIJ):., 
espt~lto de_ economu~- c:;~a nw~m:~ ú!'(lem d e 1)a r 'I'"· nu :;utJ::?Utj:iiU/Js pl)l' an110. · 
constderaç;oes mater:n.o?s e po>:tt_nt:>. Sendo •I c :;t.'J,'iOIJ:tlfiOs. wt:d tlu papd em 

R.econlleç-O <X!ID ~ltiSÜt!;ão nos 11lu~h·cs mem- <:ircul:.tc;.io. o pi'c;iui7Ji :tll ttclid<•, lem•lo it C(lnm 
bros d:t commlS&tO de OI\<lmcnto muitn pa- de jHI'O, rcpl'C.':>cnt:t í O .. ·,. at"• :wno. úo t:a-
.triotismo e muita pr;::videncia; ma~ su 11 nbl'i- pita!. , ' 
gado iL adtluzit• ns seguint~;; p0n•lct·:wii:!i' :l (1.< JJOhrc~ ~:o llt ·gn.< :.<e rccoJ·•.i<~lll fJI W ten ltv 
J:>espcito dO prOj ccto ftU t• fl:\::t ;1. •.lc.~ [ll'/;1 t!u ,;::tii(H'C >lli>tcn t:1([(1 ((11<.: lt ;\•: e 11:1:' pPCJUCtJa.< 
Ministerio úas ll cla<;üe,:. Extel'ior~.:> p:u~t IS~: :. •;ed·a~ oit coo~i;!na~·~· '·' Ho:< L•)r t•"' o!Ji,Hsh·u< 

.A commissão tttteJlllen primcit~t!HCJHI; ,·, [11'< •· ao l'lll!ceic>naml'nt" r!c iu~1.i ttti •:•~c:> ttiA·i.<. que 
posta _do g·overno. tlcpoi~ Oll\'Ítt :o c~t:r~ r~:w·i!" ·' '' ,[e\'1! lttt :i~.::u· J'~lnt•tlio pa t·;~. u .. , 1 11:\ lc·~ ([ li I: nos 
.a commi.s&1o de d i}.tli)lll<tei<t e t ral•llh•:-:. 1:. a:<~n.• t<tllt. Ora. r n pet·;.:-:tul:": tlo::wtl' ol e:-:,:e~ 
a.póz kwer examinado p rop!JSÍ.a <ljtilt'C:o::·t· •J ir. :tl~u·i:'mCJ5 t:•.•IO~:<at~< .c c!a ;,:t;l. lll li?~~ do pro
O serruinte: lob:lll:l l[lll! :tS <l<.:t!l:te,.; • ·i t'l: l llllSi;l ! td:t~ ])tÍCIII 

«A commissão do or~mnr.nto. tenclo t,!xami t!r·<tnt .. ,r.:o polit.ko c •I(• liu :t.nc:c,ir". Cl qt11' ti um 
nado n propo$k\ do govr?rno. OtlYh!n o 1uinh· ('ioru: Jc ::0 ou 40 ttnltu,.:. ntt o :m;:mw nw •lc 
tro das relaçiles cxteriorr::s. (!(C .. ew .. _jul;;otl um:t •lcspez;\ annuar <l<· Juu ou ~IIIJ. quaHdll. 
acert.l<lO apt·oveilltl' :1lgumas ml'<lid;t;; pt'Opo:>- :tliil.s, se t t•.lt.\ uc ol!ir:ctO:> impl)l't:tutcs pat~~ o 
tas pelo. commi:;.->;i.o <le diplr!lr.aei;t .. . :trtu:tl in- ruwro <ht na•;oi.o ~ 
·dica que sa .c1·eem consula.tlos em ~li!~ o. l~oiM Pcc::antto ~m um jomttl ou ttltriudo urn li
. e Viga... sem desconhecer :\S n1.nT;.\!.fcn:: ~~~w no. 'r.ncontro muit:tS Ycz:::> ;\ '-'Jttlli'lll<l.l;áO do 
de futuro p os&Wl trazer o-; ~on~ul<tüos •I_:, )llh•n 1 ue tl i•!O . 
-e Roll!a• julgou. entt•etan_to: de'lel' adta.r css:~ i , ~ . , . _ . . . ; l<:liz ..• 
-creaç;tO, altel!t(c$ a~ co;ld::ouc~ acttwcs du o•:- O ~~.. :\Ir.o l EÇA:" II.\. \_-_Ex c , . 
çamcillo da RepHlil ica, cc acccssid"dc d•.l ;a.·tc.< O Sr.. PJ,urw A)u·:Juco- :\ar! sou _td tz p~t· 

. . ?·igo1·osa economia, e o p~'Jt!r!iW ;·cnc/:;,..;;il rJ ~imple; lit\'ut· do aCC<I;S~. nao: Im_nha_ ldi
.qu.c í1o~sam actualmente fJi·oci.u:i;· twu cons·~- ~ cidarle dct·ivt~ thl. rcC:Hll:~o d:• consctettCt<t~-c 
tar.Ws. » . üa jmtez<t dos motirc.IS qm: me. mo\·crn. l\au 

Eis pa.rte do clocu!llento r~\'eln_do~·· it um Et•,,) com_9 muita:< \'ez~s se ~-~v: : l :;·n':t-sc,.UJ~~ 
-tempo. da competent::m e do pa.tnot1smo cl:t prupo>tçao, e dcpol:>. p.u.t .LlJ'):. tl-~. ~ue •c 
.eommis&iO·. . bU.~t<U' pi'O\'US, t J'tlflC:aJtl lO ::1. CX] Hr.. l\:..10. c.\B 

Nos repa.ros que li:;eiramcnh.' You fuzet• n~o thcws, as c~tuçücs, c dt-.,;t:onhcccndo-se a.tc :l 
-entro, }l:)is. de moclo algm~. um <J~::conhcc1- YOz ([a r;~zao. .. . • • . ,. , 
mente de illustt'ê•Çito e u!Vlsrno Ja tl!ust•·:\d;t En QtltZCm que o~ tllusti_<>~ . m~m~_ o, tl~ 

.commissão; reconheço que clla., cm1t.1. _e pl'Ht- Cong-resso propu~e:oem mcthd.L~ ~th~,ulo_::;s~ 
.denie como é, parte desse prin~ipio, ho.tc ger-J.l. então me a.s;;ocmr!a. <t cllt::>. :\Ia:s na o ~ nessa:; 
que e necessario fazer·cconomt:L. . pcquen:J.S economt<~>. · · 

Mas, como os a.lgarism~ tecm sempre h'l'<l.t~- o sr.. AlUSTIDES MAIA-Sii.o a.s pei'J.ue_n(l.S 
··de eloquencia. na elncit!a~<ta de~ ~ssumpt~, ·clesper~;s que desb:n•at:tm ::t. r~cctt.t pubhro, 

1blgo tle_poder ?ital', em t\bono ~" m!_nh:\ ~11~..:. 'á Uizi:L .Aristoteles~ . 
·nm arttgo ho.)C esta~~;u:lon,\ . pr;mcn.L co . 0 SR.. PEI>Ro A~rERrco - N;ío apotndo. 
iumna da Ga;eca ele .i\·o!:ctas . E1l-o. . ,~ <OU ami"'o de cit:tc;ue~ de autoridades. 

· <.: O TheEou~o despende t~~mu(l.lmegtc. em\~~~ t~mos autorioade maior üo c1ue uquillo 
moed:J. meta.ll!ca; cerc:~.de f. ;>. lj~ -~8• ~~:: CJUe ., 1-azao nos mostm . Devemos consultat· 

··ao ~bio de 'J:i , r epresenta. . ;). ( :> tl.l~\Q, que e a n.uto_ridade ~prema ~!U t_od?S 
dt~ re1s . . . 1 0• a.ssumptos. a razao. que e o a!tccrce da. l!-

Ao cambio d~ W d. aquell:L somma eqmva e b~rdade, a ~ão, que produzit~ na_ ar te a 
:a.1.23:411:000$fJOO. ,_. . ta o~t..tnto revolm;-J.o do Brunellc..<co. e_. na sctencw. are-

A d1trerem;:r. de camviO tntpor • P • ' voluçiio de copernico e Galileo. . 
· -em 77.708:000$000. . ,. 1 Aristoteles era. tão grnnde uutorulade em. 
: Cslcillando-'!le o valor da Importai:'•LC! an11:110. m:~.teria de economi<t politica. como o eram os 

pela. taxa !l.duaneira, a q?."f•, 0~J'J~~3;oo~$ satrapas da Persia, os pltara.õ~ do ~~>te., 0
0

11 
' .portado3 custam, 1w ?mmmo, · ainda os reis ·de Fra.nça. • LUIZ Xll! . 9 
em our o. · 
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conhecimentos especiaes na ma teria, até en
tão, autorisavam a reclusão dos thesouros 
publicos em cellas de granito ou erarios 
guardados pelos fieis do chefe de Estado, de 
onde só sahiam por ordem deste. A lettra de 
cambio, apenas ensaiada pelos phenicios no 
tempo de Aristoteles, só foi adoptada na Italia, 
e entre ella, a Hespanha, a Turquia e a França, 
pela opulenta família dos Medieis, isto é, 
daquelles grandes protectores das bellas-artes. 

Demais, si invocarmos aqui a autoridade 
do grande philosopho e naturalista grego, 
então permittam-me tambem que cite- o seu 
grande mestre e contemporaneo Platão, o qual, 
nas Leis e na Republica sustenta,quenenhum 
estadista poderá ser provecto se ignorar a 
sciencia do desenho, 

Quarido, pois, trago exemplos da Françâ, 
da Allemanha e de outros paizes, é lembrando 
factos, e não citando autoridades, muitas vezes 
arbitrarias e sem valor real para a argumen• 
tação. 

Não sustento que fosse dever da commissão 
á que mais particularmente me refiro, idear 
novos systemas financeiros para salvar o paiz ; 
não exijo della esses vôos aquilinos em que 
se sente a vertigem das atmospheras rare
feitas, não lhe posso aconselhar as éommoções 
de quem galga as altas montanhas, ou des
prende-se da terra em um balão. Pelo con
trario, apraz-me seguil-a no terreno em que 
à collocou a propria natureza da questão1 
isto é. no terreno pratico e positivo dane .. 
cessidade das grandes economias. Mas ainda 
ahi ella devia fazer considerações tendentes á 
realizar a suppressão de certas lega:ções que 
creio escusadas ; ao passo que devia crear 
consulados que lhe foram indicados pela H
lustre commissão de diplomacia. 

Assim como ha uma repug·nancia em in
novar, ha tambem repugnancia em supprlmir. 
Entretanto, sUpprimir é, ás vezes, tornar 
facil a organisação do que é util ; é orga
nisar o serviço com todo senso e eriterio. 

Srs. collegas, comasuppressão de alguma das 
nossas legações tanto na Europa como na 
America poderíamos perfeitamente, sem one
rar o thesouro, crear algumas instituições 
que tenho reclamado aqui. 
. Nós temos uma legaÇão nos Estados Unidos, 

e é muito util, mas temos uma legação no 
Me:Xico-, aqual absorve 31:500$ annuaes, 
que, ao cambio actual, sendo as legações pa
gas em ouro,representam a quantia de 90 con
tos; somma que bastaria tal vez para manter o 
theatro nacional, instituição de muitíssimo al
ance, de maior alcance do que uma legação 
em paiz com o qual não mantemos relações 
constantes (Apartes). 

Sr. presidente, a respeito do Vaticano tenho 
opinião di:fferente. Acostumado a vêr como 
é considerado Summo Pontífice na Europa, 

cujos paizes, entre os 1quaes alguns quasi aca
tholicos, manteem legações junto á Santa 
Sé ... 

0 SR. BRAZILIO DOS SANTos-Mas por inter-
esse da sua política interna. . 

0 SR. PEDRO AMERICO. . . não posso . concor
dar com a slippr()sSão dessa legação. Além 
disso ha nesta questão uma· co usa que entende 
um pouco com a reputação ·da Republica, á 
qual taiitas injllstíças já são feitas na Europa: 
parece ou que nós queremos acabar com o 
respeito a todas as tradicções da humànidade, 
ou que realméiit'i\ estamos ém.taes embaraços 
financeiros, que nem siquér podemos manter a 
nossa representação no exterior. 

0 SR. ARISTIDES MAIA~ A suppressão da 
legação do Mexico seria mais inconveniente 
do que a suppressão da do Vaticano. 

0 S:R. PEDRO AME:RiúO-Pór que? 
0 SR. ARISTIDES MAIA~Eil explicarei. 
O SR. PEbRo AMEI'nco -....V. Ex. Já teve a 

bondade d:e rrre dizer em particular, que nos 
devemos cortezias ao Mexico ; mas., si em 
materia de política exterior somos sensíveis a 
essa cortezia, por que a nossa sensibilid'llde 
não so:lfre tambem com a descortesia do Czar, 
junto a quem vamos restabelecer custosa lega
ção, e que, entretanto, não quiz acceitar a 
Republica durante dous annos e meio, dizeiido 
que o 15 de novembro. não passava de um 
motim militar ~ -

0 SR. ARISTIDES MAIA~ Mas àgora nos reco
nheceu, e nós temos interesse em manter essa 
legação. 

0 SR, PEDRO AMERICÓ- NÓS é que preci
samos nos reconhecer, nós é que precisamos 
affirmar que somos um povo, que temos di
gnidade e pundonor ; e por isso é que abro 
esta campanha esforçando-me por crear insti
tuições tão proprias para desenvolverem a!J 
nossas aptidões e avigorar o nosso caracter. E 
si os interesses que temos com a Russi_a são de 
ordem commercial, si queremos abrir os seus 
mercados aos nossos productos, é melhor crear
.mos um agente que trate activamente. disso, 
que faça propaganda pela imprensa, cousa á 
que não podem descer os ministros; que faça 
a propaganda puramente commercial. 

0 SR. ARISTIDES MAIA....., Não me opporia á 
substituição de certas legàções por consula
dos. 

O SR. Nr'Lo PEÇANHA- Mas v. Ex. assi
gnou o parecer. 

0 SR. ARISTfDES MAIA-Não importa i .ac
ceitaria essa idéa se fosse resultado de um 
plano combinado, 

0 SR. NILO PEÇANHA-'-Eu l'egistro o aparte 
de v. Ex. 
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Sesstio em :10 de Julho ele 1 ~9.2 

. O SR. BRAZrr.ro nos SA.'iTe>s-E eu tambem iCM;Wúl. li;ra :1 pre.>en~-::~ Jr· Hlll :r::r·nre /.m:<i· 
tomo nota do <J.PQlO elo Sr . deput.1.Llo. len·o. p:1~riot.t r: 11<:z·sp ic;~z . crn cayi,IJrta . re !lti\J 

O SR. PEDRo A:IIERICO-Sc hOU'i'es>e inte~CS· do mo•tmen;o in,·a,o!'. nH·io nawral ~ mr-io 
ses que regular com a Rns:1h. se o~ hú. man- Jnt&nciomtl, d:~ Fmn.,.a rw terri101'io bra"'i
de-se um homem especi:tl pa.m irata.r rlt>lles. lca·o. 
A F'rança_. a. Inglaterra. os E~tarlo' [nidos. c Temo~ um minL<r.m nu P-Tú : ,, qué llLZ r:l!e 
até os lJil.lzes Orientile~. eomo o .Jap:io. i1n-cs- !iliC'~{· po.;;:a :qlJ"··llid:n· 11'il. uv•:(:S:':n·i•> e pro
tem de func~oues n. um tempo diplommic:t• c d11C:tl\'O, par:1 (JUc JI"·'-'<UJJ"~ Hl:•Jif.i·· J.1 :1lli ;:em 
consulares a um mesmo indi vidno coHtktv.lo. "·' repug11anci:l~ I• ll(: ;;e l'h_·\·am ('Olltt~'- :1 •·ro' a.
ás vezes, no c~ntro. geogt•a;pltico t!e um grup(• \'~O (•li m:ltlur.eu.;,~o r],. il:'riwi ... -.,.~ ar·ti~tica$ 
de tres ou mats pillz:es. ou li tt~r·:u•i:~< n:õ •• tot:dnwur, .. iritpt'O(ItJ''Li ,-as~ 

A Fmn~~~. por exemplo, ;\ Austria. a ln!!l:t- T(•mo.> um 11~• Chile· .... 
~ra, a ltalia. q_uc_t-eem g-mndr·:; it~ren'$:.:t·~ no l')t ::r:. DJ-:t·t:H I•o-nn miui;o:t.t'IJ t~m ;crnpre 
R to da Pmt.1., Pt'lll~tpalmente ;L IW!ta·. m:Ht•l:llll (• I ) Ué :itZl:!'. IÜW la quanol·· uada Iioz cJ:o.<l)$,) 
<:ada uma. um un1co plcllljlOLCilct :u·~t·· ••a •~ • :t 1 o;; , • · 
Republkn Oricnt;,1! do t:ru~tnn·. a lt· ·: ;uhlí•·:. , . ~1 • J; I "'•J:I •_ .\~I!=l:IU•- f t·tn••:<_ r_on wt Bo· 
Argentina. c 0 Par:.l!!ua,·: · · · !11 !:1. ta llt·z Jll tl. 1 d th•" 111 11 !la o.tu'"'" 1,:, 1~1 

tpl·· ,, di, .:..:. ui ;o;~ ,. ! 
"!:.::-.r SR. D~:rL:TAW-);~o tem n~ nn~"'" in- r .11 ::-:1 ~. l l~J·l"f.\L•••-Cv! ll : t :--=ui::•a l ··:nr·~ nm ter esses !·olitk'Q;;. :\iio f;t(:a. mn par:lllt·lio t· rttr ·•· 

os n ossw iniere~e;; e os th Fr.tllc"'a ott •la l<a- Li •lllp!·omi·-:;u. 
lia. no Rio da. Pr.lt:l.. . I j",-. <':<m--e ''''!···.- ' '!"''''-'·' · 1 

O Sn. Pmmo A)IERIC0-3!Cll p:tr·a t1r:c ,~ 'JI I~ O :=:r~ . PE!Jl:" .I.:.;EJ:JC••- Eu "'u'n1 :1J'!!Ulllen-

nós q11eremos mandar um plenirl(•t•mci<• t· io lll JJolo <:om t•> pri J tcipio~ P''·'ii. i l'ü>' •la ec:•.•:rumia; 
para'' Rmsi~ ·? Que ::,>t~lndes intere;;:;c:s p()!i- 1·' \-.E:;. 111c '·'1':.:"., erHL'i ilt• t': ll:<u·~ ol<· r. rdem 
ticos temos nós naquelleimp~rio? dh-~t·~~~ .. qu:IIHlo a; repo:ll1· '' prop~ ·~ito de uu-

Se os temos. são muito problcmLtTicm. Pode- u·o,; :l:>:;umpt•'' · .. 
mos mamh\1' par~• liL um tt.g-ente commercial. O sr-~ :-in.\• Pt']A:\11.\-Y. Ex. tmz ~~mprc 
que nos custará muito menos do qw· um [il~- '-')lll[.:O.m<;üe;; .. -
nipotenciario, e far-nos-ha. servi~'o m~is pos i- 0 SP.. P.t:l>l:il ~urer:rco- \'. Ex. quer Jimi
tivo. t.W o~ men;; mein;: d~ demntt ~tr:11;;io ? Silo as 

O SR. j!o~rE:s-EGP.o-E· preciso qut- o no- IninhLtS ;tl'tlUt>; ni'io po~su aliena!' o que í·.'•l'm~, 
bre deputallO nos explique o que G um ag~ate a lOI'\':1. d;L lllillha ;,trgumeiJL;1i;ão . 
commercial. C•llHlJrehenJo que ~e con::< · t·,·c~m. :ts leg: ~<~iJes 

O SR.. PEDRO A.)!ERico-Kiio ~eria oou;;o. mui- du. lu;latcrr-a. o.la Fr:l.n<;.~. tlc I><~r·r,ugLll ; mas 
tó difficil em 'llill re!rulameuto de ~cretari:l.. quanto á ouu~tS. que ;;t<U1lko;: qu~~tüe.< iilr.er
A Ita.lia. e a França tiulm.m in:;cntes infcre;ses na.::ionae;: i· .. mo~ 1111~ com e.<,-;,ts u;cl,,,:-<:;, J>a.r-a. 
na Tnnizi:I.. 0 que occasionM·o. ::_,'1-a.nd~ r i- Qllé uum le!.f.l\'ãO colloe:.ul:' uo l:êntro dn uma 
validades entre as dun~ naç.Xíes ; entJ·etanto. r~giJ.0 uiío ' po,:,;;t <iat· ,·azü" aos nef(ocio;; de 

alo u:; oum;d:,~>'t:.ttlos ~ · lâ. sustentavam apenas um consul, o qual tra-
tava de todas as questões. Lo;!'O que as eit cum- (I SR. lxi•to no B t:.\7J.L- Entãn i•n.!e com o 
sta.ncias pto!Y.Jrcionaram o t r iumpito do. Fmn· H·IE".;!I"apho IJa.,t<ll'i:t um minisu·o dos nc~ocios 
ça., foi o consul francez elevado á categcn·iLt dc cxt•:riores. · 
encarregado de negociO>. . o Sl:. PEl•~<<• Ant::r..zco- hso niio. ot; Jega,-

Mas, digo eu , então nõs po(lemos SllSl:entnr ~>'il•> cu.jL~ utilidade .::omc;to. 1ws ciJ·tmnst.an
"Uma legação em S. Peter>burgo. e não pode- cias <Lpel'üula.> ~~m. que :'l' _aéh<t o_ l:li"olZ!l. ~od~ 
mos crear o theatro na.cional? l'iaul se1• ~upJll'lllWla.~ no mt~r.:s:;c d<: mstttm-· 

UM SR. DEPCT.UJ0- 0 que tem o t1teatl·o çõc> nacionaes. Pe_lo eambto actuai ellas ab-
com a discussão? sorw~m sommas nnuto tnultadas ... 

O SR. PEDRO A:~IEruco-E como quer V. Ex. lJ)I s1-:. DEt'n:ulO-E' uma declaraçii.o de 
que, em um trab<tlho ha.rmonico,aiuda que ~e pair. quefll'ado. 
algarismos, 11~0 IJ<!SS<L ~mpara.r facto~ ou ~s-~ 0 Sn. PEDRO A~IERICO - A de~la.rnção de 
).lOSições ~ let, no mtmto _de d(.mo~st1n.r erro~ qucb~·a t>S~~ reiut desde qu~ nao podemos 
fa.taes ao mte~esse do pau? N~ nc~o Jl~demo:> est;t.J1eJecer um<~ . galeria nacJOna.l com uma 
consagrar ~e.."Saa nenhum;.l.espemal_o. es::.a h:1.r- de.~peza. de 70 contos por a.nno. • 
monisa.ção a esse tr-.J.ballto syntlletico. I · . . da. --· d :;tas 

Já temo; um ministro em Venesuela,e agora. A ~nom•a resultante suppressao es : 
quer-se crear alli um consulado. lega~vcs. · · • . . . · 

o ue fa.z 0 ministro em Venezuela.? I O SR. AR.lSTIDES ~L\J.J\..- V· Ex. J?Odta. T.er 
:M~to ma.is util, e .de uma uiilida.de incon- ac<:L-escentado ta.mbem a da Santa Sé. 
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. O .SR.: PEoRo ~IERico- Não o~ e ne~ o! effeít0 da :pintura, e~1. tambem tenho me 3.fa.s
íaret tão cedo, por .causa. do .Pemmo eifetto \ tado da mmh:~. patrla; (-ontemplttudo·a., M.mi.
moral que essa meO:llla. causaria na Europa. i rando-a, de longe,ma~ tambem moclifica.udo mui
Tu~ que denur.cm. o J)l'~posi.to de ~erir os i t?S dos meus cDnceitO:S primiti,·os ntl. eon\· iven-· 

catholicos, produz a.lh pess1ma unpressuo. 1 cH\ de llOY.os ac1ianr.ados. e uindt\ ele llessoas de· 
O Sr. .•. ACGt:sTO I.IoxrEXEGRO - )..1<\S não h.:t) 1:0d~ <\. 11<\ClOir&hl.hd.e, gradas ou :p;:quenas, il· 

tal pr . .~po5lt.o . ln;wes ou ~ude5. . 
. _ . _ A.ffirmo a comiUJSi'Ü0 deorçv.mento que o· 

O SR. PEDRO A)I<.RICO- Bem set que. ll«O I consu!nllO de Jlilüo aão é um cOn$ttlNlo •n-
o ha; m:>.S os no~,os f!t-audes a.migcs tliJ Rte d.-..' util : elle tem ~ido reclamado cor11o am:1 tleêes. 
P.ra.ta, e Ol~~:~s, exploral_ll :udo (lUi~~o ~o.dcm ! si<lacie por quem. conbec~ hem os nosso5 in- · 
t;entra o Br .... :-.1.,. ~an~o ,. ulto e rei~ 1 o .unda. 1 t~re~ses commerctaes na Ita.iia. 
as menor~ cou~>· , . _ 1 O nosso conHtl ~t'tl.l n:.VIU(-Ue reino. o qual 
. _Entre !J~ _ cor:~ubuos: que a. COI!'JffilSõaO de i~ um cítlattão presiimosu e illu~tratlo. ha. ÍlllUO 
dt.ploJnacw. m c!Jcou como neces;;arws. 2t c ou~ -

1 
e meio (lU e insiste CD!mni!:o p:w:.t que p;•opC>

ffilssao ll? .o~·(:amenr.o. ~(\optou un> e nao ([UIZ 1 nha. o.o go'l"erno a crea~o daque>ll<:l con~u lndo. 
que se ~r e.t .. ,.em o_mm,.. . 1 'Sewlo en mem)Jro ct<\ Con~tituint ::-. t•ecebi 

.~;a Slllto que nao ~c cren.sse o c..nsu!ado de! f\o :tlludido e zeloso fm1ccion~wio duas c~\rta;; 
)Itl,lO. - [nesse sc:ntido. cartas que sinto llÜO ter em 
. o. Sn. At:ct.:s-ro J!o~~zc,r..o-Con~ulado ar· ! 1:wn pode!' p:1-ra mo.swar á Camnra. 

ttsttCO. J ~;e"";;as car·l.'l.S el!~ demonstr;).'\3. <\ ne.:essi--
0 Sn. PEDRO A:>rEr.rco-:\üo é ne,$e ~entido . f dn.clc de ~e crcar _un1 consulado . naquella ci· 
Si t:1l consuüt·lo é arti-<t:c? , então uma 1 d~tde_. CllJ<lS yela~(;es ~on~.~osco, J<l 50!> o p:nto 

lega~âo .na Sui;:;!l. i: uma cou~a m~rameHt~ i f\e ,-~st.l. da 1TDmJ.g_t:a<;ao . .1n. a outro~ 1·espettos. 
pitoresC/1. 1 elle conh:ce p?r!etmmente. _ __ 

Eu íhllei com o illusü·ndo relactor da ! Ot·a. n 05 :>..1.bemoo qne a Lomb<Lrclta. regmo 
commis>~o de or(.i<'lmenw. <J.emonstr~ndo-ll1e I o. mais bem agricultalla. e tal,ez a mais rica 
a. couvenien<:ia desse consulado; mas elle, I de h~nnens e(~~".a.dos no c:ral1alho em tOI!Os o;:; 
por circumstancias qne não dependiam da j senhdos. re~guo lJor muno temJ?O don~madn. 
sua vontade, não annuio ao meu desejo. o que : l~".Ios al!e.m•~es, e nr. qual se encont,r<1.m Hl~us
muito senti. - - · • tnM 'ut~hs;,1mas e iim~en.'tk;;, no~ fornece tm-

De todos esses consulados o menos. util é. 0 i migt·r .. nte$ que prfJvam quoticlia.ncuuente a. e::r-
de Caracas. I' cell.encia. de tal origem. 
~ão sei por que se >ai crear 11m consul:ulo E;n C\1iliio temos uma colonia. l>~·azileira.. 

em C<!.f'j,(;ns. Si e, como Já se disse. p orque ! moYel. mas numero.sa. Todo o ly~·aztletro que 
temos alli quatro vice-consules, os quae.-; não : d:1 Fra n5-a ou da Sws~ >ae r.dmn·:u ~ bel!~ 
sabem a quem se dirigir, eu direi que o regu- J zas de 'Veneza. por a.lb pass:\ .. e YO.l plS&~.r· 
lamento do min1sterio dM Relaçõe:> e~terior~s 'i !JelO me.n~~ un\a UQ\.\~e n~ Üle<\.tr o dellil. Scala,. 
manda que, na. !alta de consules no lon-ur. f Otl ~ns dHts na galer1a V1ctor )I:~;noel. · 
dirijam-se os •ice-consules a secretaria. '" ·1 E. me :J.gradavel :ecordar .~qm. que as ma-

~ _ . . . _ : nw1!lias da Italta constttuem. um~ das 
O SR. z\.RI:>TIDES )L>,.U-FOl m<hcaçao do; f~mtes de renda do e.o;t:ulo; e C[tl~ o g-rande 

Governo. J theatro de )filão e ao mesmo tempo uma glo-
0 SR. PEoR.o A1rERrco-Xão desconheço a f 1'ia e uma garantia de :riqueza. para o. ele

autoridade e a. competencia. do Governo nest-.1. I gante capital d<t Lomb:u·dia. 
m~teria; porém tambem não Jlo;;so alheía.r de ! Quem d;1 extremid<tde r~-ustral da. pe_~suia 
W:.?l o· direito de me pronunciar, quando ; vae it. Suissa. e e:ses são numerosl:5$un.os. 
a.lias o assurnpto foi suhrnettido ,i. diõeussão da : pa..<sa. por Mili.\o, e a.lú demol'a-se attraht~o. 
Camara ; e e deve? de todo o represmtante pelos deleites que l\1e ofi'erece aquella. Parrs 
a.'UJtiliar e orientar o ministro, colla'borando italiana. . 
. com _elle sem preven<;~o noci•a. ao interesse Temos além dessa coloüia movel, e que 
, patriO: . · _ . . m.uit"J..S vP.zes ).lt:ecisa do consubdo, Ullli\ colo-

·. Fallando nesta questão sem autorxdade al- nia fixa. e vem a ser a dos nossos estud:1ntes. 
(~'!o. ~poiado.); n.ão estou n~ posi~.ão compcista., portanto. de pessoas int~lligentes, 
;lndnzduo que .so ~m consxderado o . que âs vezes co.recem d.a protecçao de um 
um J~>n!-0 . de "''JSta mtern.o; pelo con- 1 representante do Brazil. 

o ....... wiih-· mmti;ssliDa.s -çezes ten?o ~mpa.rado a j' E pois, por que razão. apresentando eu. 
~rffi;.~C:·I"n'~·· ii.nha dell~ ~a m:nh~ Juventl;lde, -es..~ considerações àcommissã.o de orç.ameuto. 

•. • ·.. . . _ . depo~ de esular repetida.- ! n~ !1-Cc~~t.M:â. ~ll;,\ a. ~menda que lia dias ma.n-
fa;z ·Um !ml.nde quo.- .de1 a mesa ~ . 

,~.u-"u'"· .,..,. arástàr- par~ · 'ier. o I O SR • .ARISTIDES ::VL\u-Depenue de estudo~ .. 
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648 sessão em 30 de Julho de 1892 

sentei á. considencão d~sta. camara. (.Muito 
bem. ,nlilo bem ) 

Fica a discuS&~C adiada pela l1ora. 
(O Sr. Jot1.o L')pes ( i ,ice-presidcnt~) occzljXl 

a cadeira da prc.,idencia.) 
Passa-se á hora. destinada ao ~xpedíente. 

O SR.. 2• SECRET,\RIO (se.-vi>1d~ de 1•) pr~de 
à leitura do seguinte 

E:S:PEDIE:-."TE 

Officios : 
Do Sr. l" secret.wio do ~ennclo. ue 20 ;!11 

corTente, communicundo que aqudk1 cam;~Tll 
en•iou á :>nucr;.<1o os auwgrapl!o~ tio con~rt-s:'o 
autoris.'\ndo o go,·erno a abrir l' crediw sup
plemenULr nece~sat•io para occon·e1· á~ de•
peza~ com o pagamento de <lUg-nwnto de 
Yencimentos :1 que teem direito (1,; telrf!ra
plli~t<ts de t•. z~ e :~· classes da l~cp.trtit:ão 
Geral dos Telegraphos.- Inteiraun. 

os de:."J)ac'hos de que t rata o decreto n. 70<13 , 
de 31 de outubro de 1879. 

Art. 3.' Fica o goTerno autorisado a abrir 
o credito Jlece.;:sario pat-a fazer íace lis despe
zas originadas por est~ U.ecreto. 

Sala das see.sões, 30 de .julllo de 1892.
J.IcirJe~ Lima.- Cas.<iano do Jioscimen!o,
Th~Jlrza:; Floras . - .Bt11lli>'tÍ .- Bo•·gcs ele Mc
dei,·os.-Gon!:al'VC-< Chrrve.<.- Percíra da Cos!a. 
-India do Bta:;il. -Domiii<JOs P<J;-to.-Bcllar
;aiHO C!tn1CÍI'i>.-S e:.,.,, (le 'ra~conccllo>'.-Du
tra Nicc1cio.-C. !'al/cuc- .-l.J•rt~lo Pinhr.il·o. -
1'. Jfusca;-c;lltrr ~.-G. R11 ''"N .·-LCJP~·' 1',·o ~rio. 
- ,\ . Lu: . . - .·L )ftd(I.-P . ' 'i:lll i.-F. Pi1·c~ . 
- Lt:onel FiiiiQ. - .1. OI!Jil tlto.- C . .l!atta.-
r,•irt:~.-J!"" w·l Fr<lo;t'HCi••.-.1. :;o..·,,,, .. c:ra.
.Tor~:, L>~ '~.-1' . r'rm'o ··.- J. Ef l:'s. ,.;_J·(!,·r ci;·rr 
1.'·rhd / ri, -St:~ ·z.<fi,7o l.rlllrfllf)lh'> . 

Fic:1. ; oltt'C :t m~~a. p:n~1. opp<.lt·mn:~mcnte set· 
npoiado c ~ iltl':ll' r· m dí~rll ,.,si'' · o S<'guinte 

Do mesmo Sr •• de if,"Ual dM~•- dl",·ol,·endo R{'q\\C~il'O <l'le ::.c rcqtti>;tc <.lo !!Ovcrno a. re-
n. proposiçüo desta c:.\mar::~. que autorisa o mc-s&t de cúpl:t Ja_;: inlvriJW(:tie~ do Quartel Ge· 
Presillente da Republica. a con~ldel'ar· r efor· neral ua .\rm~(h\ e do Conselho Xl\Nal sobre a 
mado, clesde a datt da p resente lei e de ttc- l't'\"er.;ão JXI-1-;\ o qt10.tlril tlo cot·po d<t n.rmada, 
ccrdo com o ar t. 9' § :2~ da lei n. ô-18, de 1S do en!!enhei!'<) n:~x(l.t de 'l• cla:>Se capitio.de 
de agosto de 18-')2, o e:\:·capitão do exercito ft·a.,"atii F1·nncis~o C:wlton Otho da Silra.. 
Chri~plm de :\fe_llo_ e C~stro. proposiç-.i'io a qt~e S~la d·'~ ~ess0es. 29 de julho de 189'2.-Bel
a.quell.-. camo.ra nao pode dar o seu ~:onsentl· 1 . .. . -; .,0 . • , li. •·v' oÍu:•l 
ment.o.- luteir:tcla.. '1

' · · ' · '· v~ • c • • .. • 

l)equerimentos : 
De Alberto Pedroso, llropondo-;;e. medM.nte O Sr: ]:J.::pi ~~~i o. ~essoa. lembra 

certos ra.,·ores, a creaJ' um. banco. para ::nrxilinr que no d t(l. g de .Junl.o lto_J3la.pr~Jseentado um 
as gr-andes e p!!quenus mdustrHtS, com 0 co.- prQiectO. que tom0u o 1 q, trata. das 
pita.l de 200.000:000SOOD.-A• commis~o de tli.,:posições do decreto de lSSS. referentes aos 
r~ cr imes de !Ul'to dos gados 'l'a.ccmn e c<lo:alla.~ . . 
azenda. · Req ner ao Sr. pré'sideni;e q~e fa{:c1. mset:U' 

De Julia Na. varro Mnia, pedindo uma pen- este pro.jectD na ordem d<l d1a. para ser dis-
são.-A' commissão de fazenda. cutülo. 

Do ma.jor reformado Manoel Joaquim Pinto o SR. PRESlDE:Sl'E - a m2&'\ tomara em 
Pacca, pedindo melhoramento de reforma.- consideraç-ão o r~querím~nto do nobre depu-
.!.' commissiío de marinl1a e guerra. tado . 

Fica sobre a. mesa ate u lterior delibera~.ão Yem à. mes..'\. a seguinte 
.o seguinte 

· PROJECTÓ 

. . O Cong1~esso Nacioila.l decreta: 
·::: Art. 1 ;.; E' ele-vada. à. catbegoria. de alfan-
1degaa.~esa de rendas ~era.es d~ Sant'Anna 
,;40 .Livre.men~. no estado do R1o Gr a.nde do 
~:·~·. · . . . 
~;S,~;~. 2; ~ A mesa de rendas gera.es de Pelotas, 

·=·"":.:d · .... ..:~ -"- h bil'tada ra :f.3.zer ~· ()_ es ........ o, ....,.., . a 1 pa. 
""~";f-::.:~; .. : ... : ;: .. . . • , . . . . 

Declaramos ter votado contl'a a: co_n~usão 
do parecer da.s co~miEsues de constltuiçaO, de 
le"'islação .e de justiça e a. de or(}amento reu
nidas. mandando arrec:.\dar o imposto de fumo 
de conformidade com o regulamento de 17 de 
maio deste armo. 

Sala. das sessões. 30 de julho de 1892.-To->t? 
- -4. Mtlto11. -Ma1·co~ino de Motwa.- LC01)l· 
git elo Filgtleir·as. 
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Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. ll A-1892 

Reorganisa o corpo de Engenhei;·os Na'Daes 

Art. 2° Haverá para cada uma das secções 
o numero de engenheiros abaixo indicados: 

Nove engenheiros de construcção naval ; 
Sete engenheiros de machinas ; 
Cinco engenheiros de torpedos e electrid-

dade; , 
Quatro engenheiros de artllharia e pyro-

technia; · 
. Tres engenheiros hydraulicos. 
A,rt. 3.0 O quadro do Corpo de Engenheiros 

Navaes constará de: 

A eommissão de marinha e guerra tendo 
examinado a proposição sob n. lI, de 1892, 
vinda do Senado, reorganisando o Corpo de 
Engenheiros Navaes, e considerando que o 
regulamento proposto pelo Senado satisfaz do .r 
modo mais completo que o actualmente em z 
vigor ás necessidades do serviço naval e traz 
Bconomia para os cofres publicas, é de parecer 
que seja o mesmo approvado .com as emendas 
abaixo indicadas, que sem alterai-o em seus 
pontos essenciaeg o tornam mais de accordo 
com o regulamento dos arsenaes e com os 
serviços a que se destinam os .officiaes do 
Corpo de Engenheiros Navaes, sem prejuízo, 
eantes com vantagem, para os cofres pu-

CLASSES POSTOS 

1 Engenheiro chefe, inspector 
ge.ral. ..•....•.. , . • . . . . . . . Conh·a-almirante 

4 Engenheiros de 1• classe ... Capitães de mar e guerra 

5 Engenheiros de 2a classe ••. Capitães de fragata 

ô Engenheiros de 3a classe ... Capi~ães-tenentes 

blicas. . 
6 Sub-engenheiros de 1• classe 1os tenentes 

Sala das commissões, 30 de julho de 1892. 
-S. 1riarcos, relator.- Ma1·ciano de Maga
lhães,-M. Vartadao.-Paula Argollo.-Pires 
Fen·eira. 

N. 11 de 1892 

(Do Senado) 

Re01:ganisa o C oTpo de Engenheiro Napaes 

O Congresso Nacional decreta: 

Regulamento do Corpo de Engenheiros 
Navaes 

CAPITULO I 

DA "ORGANISAÇÃO DO ÇORPO 

Art. 1. 0 O. Corpo de Engenheiros Navaes 
comprehendera todos os offi.ciaes da armada 
.effectivamente empregados nas especialidades 
de construccão naval, machinas a vapor, ar
tilharia e pyrotechnia, torpedos e electrici
dade e hydraulica, divididos em cinco secções, 
a saber: 

Na. la secção: 
Construcção naval. 
Na 2• secção: 
Machinas a vapor. 
Na 3• secção: 
Artilharia e pyrotechnia. 
Na 4" secção: 
Torpedos e electricidade. 
Na 5" secção: 
Hydraulica. 

Camara V. IU 

6. Sub-engenheiros de 2• classe zos tenentes 

Engenheiros alumnos .•..•. [ Guardas-r.narinha 

Art. 4. o Ninguem poderá ser admittido no 
quadro dos engenheiros navans sinão como 
engenheiro,-alumno. 

Art. 5. 0 Os engenheiros-alumnos serão no
meados pelo ministro da marinha, de entre
os guardas-marinha que houv(',rem concluído 
os estudos escolares, tendo direito de prefe
rencia, por ordem de classificação, os mais 
antigos dos que declararem querer servir no 
corpo de engenheiros. 

Art. 6. 0 O ministro da marinha fixará, 
quando convier, o numer.o de engenheiros
alumnos para o preenchimento. do quadro, 
determinando as especialidades em que de
vem ser admittidos, tendo em vistà as neces-
sidades do serviço. . 

Art. 7. o Os engenheiros-alumnos serão dis
tribuídos pelas offi.cinas do arsenal da capital, 
c.orrespondentes as suas especialides, onde 
praticarão durante dons annos, sob a direc
ção de um dos engenheiros da mesma secção 
para esse fim designado. 

Art. 8. o Findos os dous annos, serão os en
genheiros-alumnos súbmettidos a exame pra
tico, afim cl,e demonstrarem si teem ou não 
aptidão para a especialidade para que tiverem 
sido designados. 

Art. 9. 0 Os engenheiros-alumnos que forem 
approvados serão promovidos a sub-enge
nheiros de 2" classe e nomeados para com
pletar em estabelecimentos especiaes do es
trangeiro um curso theorico e pratico das 
materias componentes da respectiva secção, 

82 
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sendo obrigados ú. ap~nta.ç-:io de diplomas inbeli;os do quadro, os fica.es ou cnca.rregados. 
scientificos on. d~ attest.1.tlos pelo~ qur,es po~a 1 dos tr~ba.ll1os que houvet·em de ser exe'êuta.
o gove1•no aJmzar _do aprovertamento dos i do~ fora. dos. arsenaes d~~ Repuhlico., bem 
mesmos sub-engenheu·os. 

1

. :~.ss1m os yue tn·erem de acompn.nhar as ope-
Art. 10. Nenhum enge1ll\eiro almuno poder{t l".ll;ões tle ~:uerra.. 

ser pt•omovido a sub-eng~nheiro de 2• cl~se . Art . . 18. Em disp9nlbUiduüe e i>Ot moti.-o 
sem que tenha approvaç:ao no cm·so }>ratJCo. mclependente de sua vontade serão os enn·e-

Art. 11. Os engenheiros-atum nos que, no I nheiros naraes nddidos ús tlirectori:l.s do 'ar
Jll"aZO de qtw.tro annos, não se mostl'<trem ha- 1 se:ta.l da Ca.pita.l Federn.l ou uo conselho 
bilitailo.s e os que forem duas vezes reproV<\- nanll. 
aos, nü.o J.lOder-lo continuar. 

Paragrapho unico. S:!ri'IO, porém. cx.c::>ptuu
àos os cosCt~ de molesti<~ ou de 1brr,a mn.ior, 
juslífic:::tdos ~·rante o mini~t:·o d;t m;tl'inlm. 

Al't. 12·. 05 exames J.mtticos ~edio feito~ em 
acto publicr.•, em prc:>en(·~\ de um:t commissã.t) 
do engcnlwiros (le 1" on tlo 2 • <:lnss~·. llome:'
tla pelo uünistt·o tl<' nuwi n h<1.. 

CAPITt;LO li 

DO E::\c:p;m:mo Di~l'EC'IOR C.ER.\[. 

Art. 13. O engenheil·n ino:pectN' ;;er:tl ~ct·:~ 
o c\tere <b corpo ti.~ en;l'en hei ros lll\ Y<\~~ e 
co••re.spontler.;::e-ha dire~tamr~nte com o mi
nisko da. marirt!t<'. 

Art. 14. j . cor1•espontl~ncia c m:ti$ ser· viço~ 
necessarios :i. :lllminist.rn.~;1o do col'pO de t:n
genheiros n<1Xt1es est.1.riio n. cal'go tle : 

Um secr·::tot•io, engenheiro ele cl• cl:lsse 
ou sub-engenl1eiro de I• cl~se, que p~e
ceber;.i como t1,judr.nte dns officinas do :tr5en.:tl 
ua cv.pit.\1 ; um amanucnse. um e..c:cre .... ·ente 
e um .segun~lo continuo, que seriio equipa.· 
rados aos empregados corJ•e:>pondelltes dM 
directori M do mesmo ar~enul. 

caPITt:Lo m 

CAPITULO JV 

D,\S PRO)oic)ÇiÍJ·:S 

.\ri: . W. O acces~o its d~ts~c3 •lo qu~tlt•r;. 
1\o:> cu;.;-cnhei ro~ ntwaes s,·t·;·,, ;.rt·arlnal c sllc
L'C<.Ji\'O l\('~dC :>UIJ· :m;::cn!tcil•o r[C ~~ dLI.SS<l a.te 
engcnltcil'o lle 1" cl:J~se. 

..:\t•t. 21). E' condi<~io c~.:c-nci :tl par(). o 
:tCCt•SSO nu COt'!JO t!C CII:,!Cilh~ ·Í l'u5 n:W;l(~:> O 
:>et·,·i<;o pt·oflssionalml.< olliciuas Ú03 :trsenaes 
di1. RC)JUblit~t. 

At·c. 21. 0:> it'l.tm·s•idM p:w:~ :1s prornor;iíes 
dos en;;enhciro::; na\'ac:> ~cr5o vs me5lll0:> que 
,.i~;-o1·at·em pn.ra os poo:tos ctwrespontlentes 
do cot•po th ;u·maüa, . $enr!o rt condiçiLO 
ele emlxtr11ue substitnitla P'H' i~ll<Ü tempo 
de ,ervir:o nos ar5en:l.!'s da Repuhllc:t. . 

P;wugrapho unice. Sr•t·i• ront..1.do como tempo 
de serviço, JlM'il. os etl~ito~ do are: 20. ac1ueUe 
em que o sub-engenheiro estiver em estudos. 
do 1~.tmo de en:;·enharht <\ que pertencer. com 
•~\lro':ei\.3.mento prov;\l\O, de ~\Ct'Ordo com o-
art.!)>, . 

:l.rt . 22. :\. .antigui!l;tde dos en:;enheiros
<~.lumnos p<wa. o <\Ccesso ;\, suh-engenlleiros ele 

12• clttsSE\ seril regulado pala. ci<\:SSill.caçii.o que 
1 obth·erem os mesmos uepol;~ do ex:J.me pt•a.tico. 

· J Art. 2:3. Xas promoçli~~ :lo COl'po de enge-· 
DA DISTRIDt'!ÇÃO DOS :E:'\OE:'\l!Etn.OS lnheh•os ll(l.''aes serão OiBCl:'\-<J.<l:l.S O.S seguintes. 

re~n .. a.s : 
Art. 15. Para. con>euhmte distrihuição 'I. o As í'agas ele su1;-engenldt'Os de 2• d a..'<Se 

dos engenlJeiros naYaes nos tu'Senv.es <le ma.- 1 ser-lo pl'eeuchi<h\S po1• ao.tiguitlade, pelos en
rinh(l. da. Republic.:a., ser:ío estes cJ...~--sificados I f,o-enheiros-alumnos ; 
em duas c:ttegOl'ias : 2.n As \'a.g'<tS de sub-engenheit'o:> ~ 1~ elas
. Al'Senal de I• ca~goria.- O da. Ca.pit..1.l \ se ~-Cl'ÜO pre~nchidas !J(l. p l'OPOl'\M tle tres-

. Federal. . qu<trtos pOl' antiguidade e um q_ual'to por mes. 
Arsenaes ele :?? categoria- Os dos :lStados. recimento ; · 
.AJ.•t. lô. Os engenheiros na;vaes de l" e 2"' 3.n As vagas de eng·en11eiro de 3" classe 

classe Só poderão ser empregil.dos no arsenal: serão preenchidas na pt'Ol)Or<;~o d~ do~s terço~ 
de.l• categoria, ou no conselho nav:J.l, como llOl' antiguidllcle e um terQo p_or me1•ectmento; 
ln.embr<ls e:IJectivos. 4.• As v.aga.s de ena:enl telrC'S <le 2" classe

: ', Os_de 3 .. cla8se, como directores nos· arse- serd.o preenchidas na. :prÕporr.:í.o ~e m~tade por 
-~~- de 23 ca.tegoria, ou como· ajuda.ntes nos antiguidade e metade por m~recunento ; ~ 
· ~e . .l ":; e, ·na. sua. falta. os sub-~n.-renheiros de 5. • As vagas de engenbe1ros de 1 ~ classe 
{ lfcla.sse. . · "' . serã.o preencllida.s ã. prolJOl'Ç"lo de tr~ qu~r~ 
. ::_ :.,pg·.su~ngenbeiros. como ajudantes nos tle por merecimento e um qu(l.r to por :ll)tigm-
... ;l~ ' Ô.tl: ~· · ·ca.r,egoria.. . o • l ua(ld ; o o 

: ~.-~·W..t. ·.'":1.'!· ~).'r;ninis. tro ~a. marinha nomeara, 6.". A vago. de. enfolenhetro chefe seTa pre-
:.:~~J;ldO.J.~r necessario, de entre os enge- ench1da por ant1gwdade ; 
·:--<~~;:~ :: . .-::, .. ::.;::· ... .. :~ ... ', . :-
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7. o Quando houver fracçã.b se-rá ·Contada 
em )~WOI'.dl1 ~nHgqid;tc}e ... 

Art. 24. São condições de mer.ecimento : 
§.L o Para a pt'Oinoção- a eng·enhejro de 2" 

classe :. · 

.Ar,t. ,28. Não se, contará para antiguidade 
de en_genheiro naval o tem_po: 

lo, .d.5llicença_ para tratar de interesses par
ticulares ; 

2P, de cumpriniento de sentença condem-
1 o,. maior somma de trabalhos praticos im.- natoria · 

pqrtantes, relativos-'ao Tamo de engenharia a 3°, de' serviço estranho á repartição de 
que pertencer, realizados sob seus planos ou marinha . 
direcqão', · Art. 29. São·exceptuados da regra do§ 3<> 

2•. maior_numero·cle cqmmissõ_es importan,- do artigo antecedente os engenheiros navaes 
tes.·no. ramo qué.lhe disser- respeito .. ; que exercerem os seguintes cargos e com-

3 ', maior tempo ele direcção effecti v a nas missões: . 
officinas dos arsenaes ; · 1o, de ministro ; 

§ 2. 0 Para a promoçãó a engenheiro de 2• 2o; cargo<> publicos de eleição popular; · 
class2: . 3•, commíssões de engenharia em outros· 

lo, apresentação de ·maior numero de tra- ministerio:i ou .no: estrangeiro. 
balhos technicosoriginaes, taes como proje- Art. 30 . . As promoções_ do,corpo de· enge
oios de. obras, memorias e quaesquer outros nheiros navaes· serão . .feitas á· iproporção que 
relativos a.o ramo de engenharia a que per-. se derem as vagas: 
tericer ; . . _ . . . Art. 31. Não poderã0 .entrar ·em·promoção: 

· ;?,o, m~wr tempode .dtreççao ou :a.tudanc1a · : lo, .. os engenheiros •, .suh-engi:mheiros e· 
nas. offic1nas elos arsenaes, com apt1~ao -Pr:'O-- ·alumnos p.rocessados· em conselho de ·guerra, 
fisswnaJ reveladfl: por .Jra.balhos realisa.dos sob no fôro civil ou em conselho, de inquirição, pol' 
seus plano.3 ou dn·ecçao ;. . . máo procedimento habitual · e as irre<~·ular- -

30 , .. zelo recmihecido .nos .trabalhos q:ue_lhe mente ausente&;; " 
forem confiados e economta nas respecttvas 2", os que estiverem cumprindo sentença. 
desp.ezas. . . Art. 32, Todas as promoQões e nomeaçües 

§ 3.0 Para -a promoção a engenheiro de serão immedia.tamente publicadas no D:cwio 
3• classe: Official e nos jornaes de @1ior circulação . 

1 o, maior numero de trabalhos teçlmicos Art. 33. · Os officiaes promovidos no corpo 
originaes sobre o ramo de engenharia· a· que de engenheiros não pocleTão reverter ao qua-
pertenéer ; clro da armada. 

2°, maior tempo de serviço nas .officinas dos 'Paragrapho- uni co. -Os engenheiros navaes 
arsenaes, na·. qual haja ·revelado' aptidão e que reverterem· para o quadro da armacl,a 
zelo pelo serviço publico. voltarão a bccupar os logaras que 1hes com-

§ 4:• Para a prómoção ·a .sub-engenhe:ros petir de ·accordo com as leis em vigor. 
de ·I' classe: · ·Art. 34. ·Os engenheiros 11a.vaes que hou-

i'•, niaiôr témpo de ajudanrja 11as o:fficj.nas 
elos arsenaes ela Reimblica, com reconhecido 
zelo e dedicação pelo serviço publico ; ' 

2•, .fuaior numerp. de tr:abalhos que revelem 
estudo e applicação no ramo de engenharia a 
que pertencer. .. 

·Art. 25. O ministro da marinlm nomeiará, 
dentre os engenheiros de l •, .e 2•. classe,. uma. 
commi~são para julgar dos trabalhos teclmicos 
de que tratam os paragraphos do .artigo ante
cedente . . 
. Art. 26. As dir.ectorias. dfl.s otficinas dos 

verem entrado ·para o respectivo· corpo como. 
engenheiros alumnos não poderão deixar o
serviço da armada, salvo caso de força maior, 
sem terem servido, pelo·:menos, seis annos 
nos arsenae;; da Repuhlica, a .contar da data 
em que tiverem concluído os seus estudos. 

CAPITULO V 

DAS' NOMEAÇÕEs; . ATrRIBUIÇÕES E DEVERES 

arsenaes da Republica .prestarão annualmente Art. 35. Serão feitas por decreto as nomea--
ao. fnspector geral . informações minuciosas ções: . 
sobre Q procedimento 'e habilitfl.ç:}es dos re~ lo, para engenheiro chefe inspector geral ; 
spectivos ajudantes · e engenheir~os-alumnos, 2•, para directores da · secção technica. dos. 
afim de·serem presentes ao ministro ela ma- arsenaes; · 
rinha, e serem levados em cor~.ta :na. promoç,ão 3··, .para o conselho naval. 
dos mesmos. Art. 36. As demais nomeações serão feitas 

A:rt. 27 .. A antiguida,de para os accessos por portaria do ministro ela marinha. 
será contada d<"L data do ultimo decreto de Art. 37. As attribuições e deveres dos eu
promoção; e sendo esta igual, prevalecerá a genhei,ros, sub-engenheiros e .. engenheiros,_ 
das classes successivamente inferiores até a f alumnos serão estabele~idas pelos regulamen-
sub-engenheiros de 2" classe. tos dqs arsenaes e. do .conselho naval. 
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Art. 38. Aos que forem nomeados para 
quaesquer c()lll)l1issões fóra. dos arsenaes serão 
-dadas as instrucções espacía.es, definindo os 
respectivos deveres e attribuições. 

CAPITULO VI 

'DOS VE.:"\CD!.E~'TOS 

Art. 39. Os engenheiros ntn-aes perce lJe
rão, alem do soldo das respecti>as patentes, 
as grMificações que llu;.s forem fixadas nos 
regulamentos dos arsena.es e do ('Omelho 
naval. 

Art. 40. No desempenho de outros oommis
sões perceberão o;; eug~ubeiros nr.'>a~s, alem 
do soldo, as gratificações c ,·antngens que 
forem fixadas nns respecti'-·a.s instruc:çlies 
pelo mini;;tro da marinha. 

Are. 41. En1 disponibilidade, IJOr moti<o 
nll1eio â sua vontade. os engenheiros navaes 
terão direito ao soldo e mais dous teeç-os da 
gratificação que corresponder ao menor dos 
cargos compatiYel com sua cl<l.SSe. 

. CAPITULO Vll 

DAS LlCENç.-\S 

Art. 42. As liéeuo;:.as setJo c:oncedid~$. nos 
engenheiros navaes de conforrp.idade colll os 

·regulamentos dos a.rsenaB) ou outros esia.be
ledmentos onde servirem. e nos c-.\SOS não 
pre~·isto~ ser-J.o as mesmas reguladas pelas 
disposições em vigor parn. o corpo da. ar
.maili\. 

CAPITuLO VIU 

Art. 45. Em casos de erros ou fa.ltas ~ro:ti.s
sionaes, o ministro da marinha. nomea.ra uma. 
collllllíssão de engenheiros navaes graduados 
ou mais antigos, <\fim de emittir parecer re
lativamente ao assumpto de que se t ratar, e, 
sô no caso de não 1HLver mais a.ntigos, r ecor
rerá. o ministro da marinha no conselho 
naval. 

Art. 46. Nos casos, porem, de faltas d isci
plinares, serão applic:weis as disposiç.ües e re· 
~ulamentos communs aos offlciaes do corpo 
aa armada e classes anne-xas . 

CAPITUL-O X 

D!SPOSIÇ.ÕES GE!UES 

Art . 47. Os engenheiros mW<\es u~arão do 
mesmo uniforme dos officiacs do corpo da a.r· 
ma da. 

Art. 48. Aos directores e a,judantes das oí
ficinas dos arsmaes que, por falta rle edlficios 
apropriados. não tiYerem residencia no re
cinto dos mesmos, manda.!",\ o ministro alJona.r 
a quant ia que ,julgarneces;:a.na para aluguel 
de casa • 

DISPOSIÇÕES TR!u-;SITOR.L\S 

Art. 49: 
1. o Para o preenchimento do quadro do 

COt'PD de engenheiros navo.es, o ministro da. 
marinha. farã. , desde já, e sem dependencia de 
interstício, as promoç.ões. 

2." Os espec!a.lista.S empre,"'ll.dos nos arse· 
na.es, que não forem officiaes d~ ar~ada., po• 
derão ser conservados como add1dos as classe~ 
correspondentes tis graduacües que t iverem • 
com direito, porém, á aposenta doria, de con
formidade com o regulttmentO dos arsena.es. 

t sarão do u1úforme consignado no pla.n~ 
geral adoptado paro a. ar~ada., tendo Jlas dt-

D.-1.. G.R .. .u>u_!.ÇÃ.O, REFOR:.IA E ~IO::\TEPIO YÍS3S O distincth·o estabelecidO. 
3." Poderão ser admíttidos no qun.dro de 

. - . enrrenlleil·os m;>o.es com as graduações ou 
.A~t. 43. Sa~ ~xtensn-~ ao .. ~r~o de e~~e- postos, com direito ás respecti~as -vantAgens. 

nhe1ros na;v~es todas as dispo~1ç9e:s que 'I o::! o- os proficionnes adualmente addtdos ao mesmo 
ra.rem relativam~nte a grM.uaç:o~, montepw, uadro que houverem estudado as respecti.· 
r eforma voluntar1a ou compul5orJa, re~el'>ae ·~as es~cialidades com a:pro-yeitamento IJ~o
quaesqu~r outras que pelo :presente regula- vado por documentos provememes de ens~;Uo 
mento nao forem revogadas. apropriado e que tiverem revelado no sernço 

dos a.rsenaes zelo, a.ptidão e boa conducl.a. . 
CAPITULO IX 4. • Os otfictaes que se acharem em estudos 

relativos a qualqner dos ramos de engenha-
. ria naval, sel"'âo admittidos a.o quadro. ~os en-

. DA DI.SCIPLll'iA ~ G-ERAl. genhei.ros, nas classes corr_espoudentes as suas 
. . . . · \ patentes, depois de conclmdos os estudos com _ 
:.-• .Art. 44. Todos os engenheiros navaes se- aproveitamento.. _ ta. 
·ri.ô responsa veis perante o ministro da. ma-~ s.• O governo e autonsado a . r~~err r 
)inhe pelas faltas que cometterem no de>- sob as bases indicadas, as attribwçoes do en::empenho de suas attribuições e deveres. genheiro inspector geral do corpo de eng~ 
·. :l· .. ~ ... -:· 
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nheiros na...-aes, e do pessoaL administl'1ltíro 
sob suas ordens. 

Art. 50. Fica.m revogada.~ n.s iliSl)()Sic_:iJes em 
cont1•ario. · 

Sen:Ldo Federol, l de junl;o de 1892..- P,-u. 
dente .T. ele "ll01''w' Dlw,·o.· , vice-pr<'Shlcnte. 
Jou.o Pcd,·o Bclfol"l Vieiru, 1" sect·etat·io.- (; i/ 
Dil'•i~ Gou·~t.:Yl .. 2·J SCCl1f!ttu·io. -.-~. ~t o.tit:, _.y(L~, . .t, ;f, 
UJ11Ieir'o B rrcna,3' Se<;l',~!~trio.-7J,o,,, , ;; lo'ml.-i
.'/!lt s da Cru; , 4" >CCI'Cth'lrio . 

. O,scm~<m~reirtr:;: ~.le I• e 2~ cht~se. emprcg-1t 
clu, n •• V)ll~llto :S:aml. r.er;~o) as gTatftlC:tÇUc.il 
que compcln·cm ao:< nflld;te; dit armat!a Je 
l~U:lL pawntr. qu., al!i sm·riP~m . 

0~ l~ ll;?'t!DlieÍJ'O:-' CllCat'l"C~:td,o,.; tia~ OS~l('iie.s 
t•Wiledtc:.t~ •.lo~ ; •r~cn:• e~ d•):' e:<ra•l·J:< venccr-;1o 
""1rw :•ju •.h'-lli.(·:< olo,. < ll"~t·tt•• ·c: •.I •· I·• ,,r,_l<:m. 

Tot.fa:: :~ .~ 1-!t·•ti,i lh~u:~·~·;->. :-; ,·r;·Lu :1l.H IU:td:1~ intl~~
J>t·ru.l'"IIL''IIli.'IH.c •lo '" , j,j, o. C• 'l'l'. ·,.;po •IHlt•flTJ•;;; :'L 
j"J:Itt'llll', 

l t:' t !~[)\-ci:.\ li ~ta:-' ••mpt't•;::ul· ~~ no ..: 4\l':~ r·na<·S .. 
1111'' J);j,-, l' •l''.'lll ••!lid:t~.·:< •la :II"Hf:lda. 1/1: '111o"• 
l. l~ •l;t o art . ~>I dn l't!;!tJiam• ·n r ... set~-tlJ '' 'ft<i
(\l·r:i•lo:-' t 'u lllit Sltl :- !•lt ~f!u lwlrt~~ '-'' ' l ·• dt\~~l~ \~ 
cou tinu:o r:í u :1. p: ·r~:e l ..._.,. o-; n ·uo:Í il ll'll L• •s lll i t t'-

c;u)o~ un~ rc·;.;:ulau){.'IJI. •S tlll:.i :u "!'··:t;Ws. )J:u·a. 0' 

I 
aj whwtc• ·l:t" tlit·e<:fu t•i:t ;; (1_-.:·iw io.:;t.>. 

Ü illllilfl \1'.~ 1\:'1::. IJ Sl":,!"ll l ttlu t:,.!l lÍ ilUO !' o) :'1!1'• 
1 y.,utJ · a tpl•' ;,ti) !"t•le rt' ";11·1. J.J ,J., {JI'I::'eutl • 

' l'L•;.:Hlameut" tedi" "" ,-~ut:inwut"S lJil" l'\illt· 

l
)~:t.,lll a.~·~ •·mpr• ·.~t•los de i ~lHtl•·<tl,(ll'g"•Jl'i:t tla.s 
du·~clOI't iL' tlL); :n'$ettac~ ti,· i·• d:t~~t·. 

~ Em tli-~l>'>i"lilJitiola• lc. p.•r lliOLi 1·, • :lllu.: i" i\ 
g / ~1.111 . . ,., •rt w.<Je. ''·' CII.~~:ulwi~-~-'" rm 1·;u~:. r.ur~, 
.. , . '.llL'i.' llO ao SHl t..l O <~ um.t:>. :!.f.) tla. ;_;-r a trll~u;au 

I <fLII: '-'"lT<::<p• •miei' au Jncnur •.lo~ t•;•.r.:;u~ l.'ll!11pa.-
li\"úl C•Jl!l 1\ :<U<L CIHo~IJ. 

8 S ~ f: Senatlo Federul. I tle junho tlll l :-)0~ .-P.·u· 
ç.,_·.!- ~---·_·!· 8._'_', ~-·.·.· : •lc;J t•: .T . ,/,: J{•;•·.-,,;.< J?.t,·:o.<. · vicc-pt·esidt:nte ; 
~ .- ~ _ ,rr;;;,J ]Je.,,f,·o fJ, ~f({J'J•"t ri,!i ·-~L ] ,., :;t;;rctario .--. 

J t;;t l >i;1 i: t;,;ut.u·:. 2'' ><:CI'et<l!"ÍO.-A1llvllirJJVi· 
i 1 C')l ,1oJJ,,r!d,·r) fl~ u:,~'r, :~ J ;o:;:CCI•<: tarírJ. - 1~1t,Ot1l0'; 

1--..;.._---,gc:---o;:~-----:---::: {to ·Í1"i:J !i<.:S d<~. (',·11;, 4" ~CCI'd<trin. 

;; ~- ~ . 
~ i! ~ : E ,,Jervl a::; u;i t (! . ..;;~í1!(li (Q~ ]>da. C ~".~· :~Ji l ~'o:('~ rle tHtt~ 

l"inl•H c; !l t'err á p;·oposi~·rio H. 1/, •l•: fo<l92, 
do St<;wdo. ,Jrw do ;~oco ,·c:yl.!lar,e;,w 110 corpo 
ele: CJi!}~ll ~:i1·o íUCCil!t!S. 

Ao a.r t - Z:' Eru n~7. de- llOI'C-<.liga-se-oito 
et)"'ettheiros de construc<;:ão nav:tl ; e om vez 

: " ~ de:_lr-e~- digc\·i;e- flllo.tro cngQnl.J.cu-os hy-
~ .; ~ .s dr-aulicos. . _ 
~- ~--: g ~ -a ~ AO ;trt. :3. ~Em _;·ez

1
ue-

1 
qun.tro .-t- dtg'

1
a-se-

•. c; { ;i. "' cinco cngen!H:iros ue "c asse MPt :<es (c mat· 
-" õ = c .g ~ -~= e g-uel'l"~. . . 
-~ ';; ~ ';; c ~ Ao :trt. 8." Em vez de-exame JWíl.tiCQ-dl · 
'â r: -= ·~ ] :;· O'a-se- e.xam.e. 
~ ~ ~ Z: ~- - ~ " Ao ;Lrt. 9." Substitua-se ])elo seguiu to; : 

] -~ ~ ·:; ~ ~c 4 I Os en"enl!eiros a!umnos que iorcm _uppro
fo ! 1), ~< 9 ~ ~o vauos ser;í.O promovidos a sul.J-~ngeo\lell'OS de 
rZ ~- " ~ ~ " i.; 1 2• classe e nomeaclos IXll'<> pr-a.t1car po~ p~o 

:.:: (J) não excedente a tres annos. em estabele~t

Obse;·ooções 

O en<>euheu•o-cllefe. inspector geral, tet"li 
os venctmentos de commandante de for~ na. 
ca.píta.l Fedeml . 

roentos e;:.peciaes n_o estx-:~;ngen·o, send.o obrt:-
,.,ados .il o.present.açao de dtpLomas ou .d~ atteS
t'.ados pelos c1ua.es _possa o governo a.JWZ~ do 
a_pro"fei!arnento tlos mesmos s\\b-enge~hetr~ . 

~o ;u•t. lO. Em vez de-exame prattco-di
ga:se- exame de que trota. o art. s.• 
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-~o urê.. 12. Em -çez d~-e:s::ame pra~c:a-di- ! § 3.• Pa1'3. a. promo~.ão a S\llH~ngenheiro de 
,ga..se-e:xame ; e em vez de-~ugenhell'OS ue i 1• <classe : 
1• e 2" classe -diga-se- engenheiro~. i 1 a \ I·lior ~o1npo de " 1• -- , , . • d • ' 14 Em - _, b , ,,. ' · , • d , · · • u- ,e • 1\0 no~ arsenaes a _.,o art. .· 'ez; "e-su -e.-1.,euüe110" e i Repnblica, com reconhecido l hdi . .. -
'1~ cla:>s~ -chga-:>e:;:sulJ-~rrge~lle~r?s ·. I pelo set'\iç-o publico: ze ~ e < ' caç;>.o 
,uo .~ut; W. A - 'Patte ,ub,uttu-se pe!ol .3·" ~Iaiorn_umr:_ro.de tralxtlho:;querevelem 
-·g~mte . , e.cudo e ttpphcnc;a.o no ramo de en"enharia a 

Os d<l :31 classe como directore~ nos <\l'Seno.e~ ! que -pet't~ncer. "' 
-de 2" ca,t~;orla. e como ajttdantes uos de l" ou I Ao art. 2.5. Em \"ez: de-en!!enheiros d~ 1, e 
~amo directores, x1a faltu ti& engenheh·os de j:?: class~.-diga-se-engenheiro.s. 
l• e 2• c!~se. . . l ,~o- art. 29. Em :rez de - cargos publicas de 

03 snlrengenllet~o~ como aJud~ntes nos de : elet\'tO popul!tt:_- ilig-.L-se-<:at';;O:> -public.'lls f~
I• ou :?.• t-:\te;;on<~. ou como du·ectv\'es, na./ del'lles d e eleu;:m popular. 
1tl.Lta, de engenheiros. _ O art. 33. Sul!Stima-se pelo ~eguiute: 

Ao at•t. li. Etn vez de-oper ::tÇ:Jes tlc g-uerra j O< offi\:iae" <lo corpo de GJ'"et'h"'·,0~ 0 .,. 
d.(T .. •e o ~ ··ar-~e- navao~ . ' ' ' ~ ·- ' •1•' ~ ..... aes 

- · 1,..-.-. - P~l .. 0 .·~ '""'· : nfto podel'<íü reverter no qu.:tdl'O adiYO da ar-
O art. 22. Substitua-se pelo seg>1.1ime: i mad~. 
A. antk\<idade elo;; ellgenlleir,:~s ::üunul.oo ( O P•.U'<l!'I'<~pllo uníco. Snpprlmn-s~. 

Jlal'?- o acce~so [t sub-engez_llteiros d~ !• cla.sse I o ~l~t. -l::s. S~pP~'ll!l::t:~e ... ' . 
-;>era re!!Uladtl :pela. que m·erem na dt\.ta da I O a.r r.. 4~; ~·~"'~ ~~ =>

1
er ... trtl;,o -.S. . 

'promo</to, I 0M'C. 4~ . :s o.• :Sll.)Stlt~l:.\~ llelo sPgm.nte: 
Ao u.t't. "23. § 2 ." Em yez ue-i.res q unrtos- \ F1~ o go:ex·J~o _ a~tor·J'>·ado_ '" lW~e~e:her ~ 

-.di"'a-.se- dous t.erços: e em vez de- \lDl qua.r·to i qu.*o de en.,en.!eJrO::- r. a. >aes ~<I;mmmdo O=> 
-fim ter<;'<•. · 1 ~ffi::tttes do corpo (l~ ;<rmada qne J ulga-r h!"bi-

A.o § :3. o r.m ,·ez de-dous terços e um terço' htado::. sendo consJderat!il ~ ~o.mo preencbJcla.s 
--dí~-.se-metacle. ) as ,·ag\\.S que tocnr~m. aos ol11C1aes de que tra-

Ao § 4. ''Em vez de-metade 'POr antiguidade) ta o ~ar.-tgr-o.pho anterwr·. ~ 
-d.i••a.-se- um tere;o por á11tiguidad~ - e Eõm. §o. o C~ mo no par~rra.ph~ "'· 
vez de- m~tilde por. merecimento - diga-se I O al·t. oO. Pass;i a see aetlgo 49. 

--d.ous terços por merecimento. j 
O§ 5." Substitua-se :pelo se,."llinte: J 

~- 80 B-IS9'2 

As ,-agas d~ engenueiros de 1• dasse ser~o i Jldac~i<o /Y.t;·a ."J" d iscussao d.o prc.,jecto n. 86 
'lJreenchidas por antiguidade. 1

1 

do co:·.·.mt~ a;wo ftH!? fi~·a a despe;" do .ll'i-
0 § ô." Sub'ititua-se pelo ~eguinte: . n :·~:er:o c?~ ,J;r>liça e _:;Vr::;ocios J;~te;·ioret; 
A. •aga de cl1ef~ do corpo de engenheiros , Jl.l•.z 0 e:r;e1 c.c.o de 1.89.:. 

-na>aes _:;erci preenchid~ J>:!l' escolha do gon~r-) . . . 
no eJltre todos o> engenheiros de I• clas~e. 1 O Cong-res:o ~ac10nnl uecl'eta: 

O ar..t. 24. Substitua-se pelo sc:;uinte: ( . "\.rt •• . : O Presidente da ~~publica e attto-
São conc.li<:,jes de me1·ecimento: 'l r1sado _n_drspend_er, no_ exerclC!O. de l S~3, p~la. 

_ . r~p:n'tlt;ao do ~!m;sterw da Ju>tt~a e :Negoc10s 
~ r.~ Para a promoç:ao ;). engeuhetro de z• l llmriores, a quantia de l5.267:38S.SQíZ com 

.c lasse : . os set'\i\-'OS desi~natlos nas seguinteS rubricas: 
1. .. ~!a.ior tempo de ser'l'iÇ'()nos arsenaes da L Secret.'lria. 

-R~lublic;•. ; _ . . Pes;;oo.l. s~nclo 6·:0()(8 p:n:..• 
. -;.,,a Apt·ese~taçao _d~ ma~or uumero d~ tra- ::rr-.>tinc..1.ç:ào do secrew.rio 
balhos. techmcos opgmaes. taes como pl'OJecws (Jo ministro, compt·~hendi-
Ae obms. memon~ e_ qua.e~quer outras !'<lia-. dos todos os empreg-ados 
ti vos ao ramo de e~gen!J.arm. a. que pertence ;.1 dos tres ministerios fundi-

. 3.~ Zelo reç:oiJIJecid.o nos ~rabalhos que Jh~ do> no actual \{ei n. 23, 
íore~ eonfl.ados e eeonom1a nas ra.spectlva.s 

1 

art. Jl 1: ..... ......... -.. 
-'d~pezas. · . _ . Material cta.·secretaria..- ... ·. 

. § 2;0 Para promo~a~ a engenhe1ro de 2 .. Justiça FW.era.L ........ . 
. -3• !!~ : · 13. Jusci~.a. do Districto Fed!l
. · ·. · I.• :M:aíor tempo de serviç.o nas offi.cinns dos 

1 
ral. inclusi>e ô:600S -para. 

arseuaes tendo r evelado iptidiW e zelo pelo indemnisação da; despeza.s 
,~ç() publico ; com o material do Tribu-
': 2.• l\{aior numero de trabalhos technjcos na.l d.o .Jury ............. . 
·~ri{iínn.e8 so1Jre o anuo de ·eugenllaria a que 4. Re\)3'rtição da Policia da 
pêl'tencer. Ca.pttal Federal •.••••. • • • · 

·- ... . - · ' 

415 :400$000 
40:000~000 

641 :54()8000 

519:036$000 

3-94 :871~'992 
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5. Díli:;enrh1s }JOlici;\CS c con
cluc~a0 clc prl~u,;. _ ... 

·i3 • Bt'igad<\ Polic;ut. 1·cdu·~·!~~~ 
ele _2-!:81<8 ü cnu>';.rna•;<~ü 
:peduh~ )Xn'<~ tàr<h1111C:tto. c 

2.10:0(.)( )-.;i'~ lO I ~ ~~ · ··\~In,~ (';.n r.-la;;iin ,-,_ ra.•·uL· 
· • \

1
J •• >·'·~-~ 1

• H I . ! ~ r dr~ .b : ~ ·l !'ll . . . . 
1 ~~; -~~"4·ta P·JI~· ;.t·d 1 nk:t. ... .. 
1--... _~c·. ~~·,.t:,L·i: • •: i'ii•I[H~ !wé;t da 

\ 

E~;=· •I:\ !'o)lyrc,chni•';. :-:1:p
tJ t·r ~:_1l• !:l.; ~1....: t:(•H ~~ ;.:.· u;":; .. . :-;. 

, na _i~tlJII.•rt :~u (:h dr·::-LfiHl l,....::. 
: p~·dillil.' }1"1 ;·a Jil'-·J uÍ•·:O:: ;: r.~:' 
: lt H: tnl•t~~ .~ ,t., Jll:t;.: i~t•·!· ~~~- \· !a.· 

-4.~e l.J.:~()l~'1-10 a petlitl;o p;tr~t 
Ior~-ngem, fenagem e cu. 
:!'<UlYO de .J.l! Cll.Y:Lt\C;:'- · c· 
l'-uppr-imida n. ciln~i~na: -;(,-, 
de 3_: mos -p:n~1 :t!ll!t ll(~l· dll 
l'red!O q:1c ~··n·~ de huspiML 
na. CoiJ:'<::tlJana .••...• 

7. Relbrm•~dO$ ü:' Bl'i;.;ci:~ 

I :.!''li" :;c:•·nõ.itio-;1,- ,. lll <~ lltt-

1 T"'J•·'to •1 · llll · j· -·· ~;')iJ ~-t · 1J . ' •' •1 l ;1 dUI !Iú Uu 
~ ·' · - -~ • -':O:::J, ! . ,_..::;r:t:t:,t<"i:·· . . . . . . . . . . . . .• 

Policial. . .. .......... ~ ... . 
S. Corpo 1le bom\K![ro~ ..... . 
9. Ca-~;tdo D<,t<-nr:ãH .. . ... . 

l 0 · Ql."'\ de COt'l'CC<;.io •• - •.• • 
11 . .Juut:\ Cnmmet·dal th~ Ca· 

pit..<tl Fc~leml. .......•... 
12. Gurtl'ILt :Xaclonal. ...• . .. 
13. A.imh\s Lle custo a magis· 

trado:; ..... . ............. . 
t-t. -E!<tl;otac:üo do Codi!!•J fi · 

Yil (~·ontractO üe 1::!. de'julhl• 
de I:SilOl ...... . . ... .. .... . 

15, Faculdade de 1tireito de 
S. Pa.ulo .. . . .......... . ... . 

lG. Secretaria. e Ilihiiothec<t 
da. F;l<:UhhlCle !le Direito ch~ 
S. Paulo. Supprimíd(). a con· 
:>igm~o ue G:0002-, l_letlida. 
para. os p1·emi0> de qne 
tt't\ta o nrt. S3 do r egultt· 
mento cii...1.do ......... ... . . 

lí. Fucu!d<llle d<l Direito do 
Reciíe . . •........ . .•..... 

18. Sccrei:at'Í<t c bibliothec<~. 
da FRC\lll\ade de Direito ,\o 
Recite . Snpprimida a con~i
gno.~-ão de 5:000~ pam o~ 
]Jl'CllliOS do o.r t. 83 ao l'e!!U
lamento de Z de janeiro~ . • 

19. Faculdade de)leuidm\ do 
Rio de Janeiro ....•...... 

20. Secretaria. bíblíotheca e 
labor-ator·io · d<\ l"a.eulchl\ie 
de :\!edicína do Rio de .ln
neiro. Supprimitlas as con· 
signn.~;jes,m\ importancia (!e 
I S:QOt.Ji;, destinadas a pre
mios, ill''estig-d\,ü~s sden· 
tincas e vi:\g-en$ de Ienies. 
e bem n.."Sim a de 3:900~ 
pa.r-& pttgnmentD <le dLlpU· 
cata de v~nc-.iment.o~ .. . . . . 

21. Fa.culdade de }fedicimtd•~ 
Balüa. . . .. ..... .......... . 
Secretaria, bibliothe<.-a. e 1:\· 
boratorios da. Fttcnldude de 
:Medicina da. Bah!o .. Suppri
midas o.s consi~:~nat;õ?S já in· 

·.·; ,·\ · - .. ,· ; ~ -~; f~..; t:(,l;l ·k· )l in ;l:O: •lt· Oa:·,. 
-·~·/· ;.M ,_....,,l:.J, . r)t"f''•"!. :'ll tt[':· itll!di! a .t.·df1( ' .. 
' 1 ~~: ~~-~~{(J ' : •::i •' t·,·;t•p•.:p•)ntlt ·utt · ú , ... ~ 1~ 
1], ,:.lliH;-'tl(tO i t•1ll!tÍ t•;!·• \l:•r •..:f ·l•h. ndn , .. , 
1 :-,: ·. : ~ll :!::=:!lr!)! 1ad·• ,,:. \Ji1',.1, ·' t • • :--· 

~ .j- • • : o\. • o o 
0 0 0

, , 

0 0 0 

• 

0 

: - ·> . l'l'!lil''!t'() CXI.\:l'U:tl•-. do 
:-~:!: r~~~-' 1,,, ,o · ..... · · ~ ., • ·u· . •J. 1 Yl!_lt!Ol~;,, ,,;":.1' \l tl):l.}. •• ,, • • • 
.Jir,(.)().r, ... _Ljl! • - ' • . :--.•;!:!!!drl ~·!X fi ' !'ll;{l(J \.1ú 

~ 1 tyinn: ~.:.:ip :\:J ('Í•Jt!:lt 

;;:;:(N)IJ.'"-' '1) . ~-; · E.- ·c•l:t :\ad •m:.1l •1~-Ú~Ú ~I~ 
i .\.!'[l:.~ . . .. ... . . . o.- .. -- .• -

.. .... · ~-' · lailtítl\1~> ;o.;ttd"mtloi<: ::'<[H· 
~-1 :l)_•r.t.--=•.1'.!') : ~i{:: t . H•· • ln~i·~a~ a 1 :I I D11.~ a. 

'" ' ll,;L:ua•;:(il Jl~•liola p:tt~l 
.2Cii :0or~:::.:J<u) . rn· •':(·t :-:. \tt·l ni\t ·i~·~ - etc .. ;· ~t 

:.::~ >:"-"'ll'r'li•l:I.J':ll':l p;1pd. 
l •t·n.n:l..; . L" d ~ ·:; [JCi'..i..t.-i t·rtra· 

• _ _ 1 • .ol· · l1aa !·t~\e ... ... . . . . ...... .. 
;:.:·.1. ll:>':!tn '•' 1-lt>njamiu C•~n
' ;r a::'. ~n p]ll'íllli• h~ a. consi-
! ;.:n~; \t,-:·l··· ·l,~ l ~: l ilO~ }"til';\ !!l'~t· 

l)): 700~.~_.,(, . ~.= :k: H:\1° l\:-·J)Pei~tt' au~ Pro· 
~v:; ~\.·!·~·::. - .. - .. . . ... . . .... .. 

~G:i:iõO:.O:::'.l<:•:• :). • .. b~1::utt> elo~ Stmlcls-mu-
::o:-= • 

. :~l . 1\!bli:l~tt:~~~ ·x;·\~-i.;~\~i. ~::: 
· :::;:! . )!n~,··t) \'a.::ion:tl. ....... . 
j :~: ;. E;o:~:d.'-..'h<t:·imentú~ Htl.Js,i -

(\[;\ lo• p~.; IO E;;ta·ln . • •. • 
0''· 4··1:1~\·'1) 1 :1.L P•'il.'<.o<.'< l' Nlllllli~<-ot'5 . •. 
·i· .. ... . . ~o~ ; ~ l- :'nl"r:'i•HO ..lo P1-c~ ír lt:ntc 

i ..• ' · ,Ja n,,p:tiJlk<t .... . .. .. . . 
:31G:.J0fl,;:o_XI, :}lõ. l':tl:ll·i" th~ ptt·~i·.lend:1. 

' ,J:, l~•:puh lictt, illmnina-
t \':lo ,, objectos jlõ.tr:.~ ex-
! p,•,lknl.t· ...... .. ... . .. . 
i ~~7 . ::O:tt l·~idh ' cl,, Yi(i...._Pl"ta...-
1 .;.i\1<'11!•' •la lte}mblic:t • . • • 
! :~~- ~;~l<:<itlin <.lo:> :;::,mu.lor e:> •. • 
1 :~~1 . St""l''t :lt-i;L do Senado . .•• 
j .J(l. Suh:'í•lio dos uepttt:ttlos ... 

I
, .ti • S<•tt'C ttri;l tia Co.ma.r;t 

,\,,;; nc1mtad05. Sup-
2$1):500;:o(l0! JÍ~inlitlas a.:< con:"1)!~1<t-

•:UC> propost;lS par:~ lm-
323:200.':'1J00 \ JH"c>::.'ües c enc:ul_e~-~~l(~·~e$ 

C pal>L i\ i\CC]Ill$1Ç.:.\O C 
li mpcm de mo1·eis ; c e:>· 
f.ttoolecith~ ;t ele :3:500!:; 
11m·:\ t\<:q\tis!ç~io 1k li n os. 

~7~::~ .,,..::.~, ,. , 

~7-::7-~J~J()' J 

I 'i I :li tO,;;(){~) 

i l :O>r;:-,.:;orw'l 
1·1~ : 7(l(l~k~l 
i liO: 000SOOU 

!l0 :200~0()1) 
:!): ú•.>O~OÕú 

1:~0 :00~000 

20:000;:;ü00 

:~G : 000:!:000 
;;u-;-: ooo;:;ooo 
2-z;>: ;oo..:;ooo 

I. :H'> : 000~000 

291:00~ 
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'656 Sessão em 30 de Julho de 1892 

42. AjudaS de custodos sena
dores e deputados .•. . . .. 

43 .. Pagamento aos serven
tul1i'ios do culto catho
lico a que se refere o de· 
ereto n. 119 A de i de' 
janeiro de 1890 ....... . . 

44. Arclttvo Publico ....... . 
45. Inspectoria. Geral de Sau

de dos Portos. Redu
zida: 

a) a 90:000$ a consignação 
pedida.. pa.1·a acquisição,. 
custeio, concerto de lan
chas, etc., sendo um 
terç.o da importancia. cou
sigrmdtt applle ... ~ào ao ser· 
viço do porto da Capital 
Federal e dons w.rços ao 
serviço dos esta.dos ; 

b) a. 6:()00$ a consignação pe
dido. para fornecimento de 
moveis e cartas de sa.ude; 

.c) a 6:00()$ a pedida para alu· 
g\:J.el de casas para as in-
spectoria.s ............ .. 

46 .. ~azaretos e !Jospita.es ma-
rlt®os ... . . ... ........ .. . 

47 .. Soec."'Orros publicos .. . ... . 
48 . lnstituiçõe~ subsidiadas. 

Reduzido a. 5:000$ o anxilio 
concedido á Escola Domes
tica d:\ Nos..~ Senhora. do 
Amparo de Petropolis . • ... 

49. As5i$tencia de Alienados. 
Reduzida: 

a) a. 2:000$ a consignação 
pedida pam a limpeza e 
conservação de moveis. etc. 
da. repartição ; · 

b) a 6:000$ a. pedida. para mo
veis e utensilios no Hospí
cio Naciona.l ; 

c) a. S:OOOS a. pedida par-d. a 
conservaçiio do predio e do 

. material rodante ; 
. d) a 2:000$ a pedida para 
·, eventuaes no mesmo hos
- picio ; 
e) à 3:000$ a pedida. pa.ra mo

. veis e utensilios nas col<r< nias Conde de MesqUita e 
· . • • S. Ben:to; 
'fJ a-· 3:00($ a pedida :para 
·. ~onse:rvnçã.o de predios nas 

. . . . mes!ÍlaS colonias ; 
,·: g). á. 3:~& consignação des
!:i: :. tina.da. à conservação do 
I". L.mãtérial ftuctuante, idem. 
;: :-~~eh1.'8S,sendo I20:000$pa.ra <> ~- pj~n~~.çã.o pedida :para 

90:000~ 

240:000~0 
35:820$000 

40S:i00$000 

9-2:iQ-2.$5()0 
300: 000$000 

41:000$000 

as ob~ que dereriam ser 
executadas peloextincto:Y.li
nisterio da Justi~t; 300:000S 
. por conta da ccnsignaçã~ 
proposta para as olll'as do 
exttnct.o .Minísterio do In
teriot', etc, ; 150:000$, por 
cont.1. da veL·ba pedida para 
obras do :-.linisterio da In
strucção Publica. com o 
seguin.te destino: ·100:000$. 
repartída.mente, pa.:ra. conti
nuação, uur;111te oe:x:ercicio 
desta lei , das obru.s da Ma
ternidade do lnstitut~) Ben
jamin Consta.nt c 50:000$ 
para re}laros e obra.s de 
conservaç-J:o de predios que 
estavam <lO ser~·iço desse 
ministerio. • . . . .. . .. .. . . .. 

51. E<·cntu,t:;.;: •.••• ......... , 

570:000$000 
00:00Q$000 

§ 1.° Continuam em. vigor, por todo o 
exercicio dest"" lei. os ns. I, !I, inclusive o pa
t·agrapho nnico. liL c IV do art. 4• da lei· 
n. 26 de 30 de dezembro de l89l. 

§2." O governo.extínguindo,emobser vanci<1. 
desta lei, o hospital da Copacaban:t., a serviço 
da Briga.da. l-'o icial. providenciam em ordem 
a. seNm as praças deste corpo, que forem atl'e
ctadns de I.Jer ib<:ri, recolhidas aos hospitaes 
militares onde são curadas as praça,s do ex:er
cito e armada atacadas da. mesma. m olestia. 

§ 3."' Fic:l o go\·erno autol'isado a abrir os 
creditas necessarios pa.ra, manter a Escola 
Normal e o Peda.:,"""gium. até que seja.m estas 
in:;titui<;ões de ensino tr(l.nsfer idas ao Districto 
Federal ; o que se farit. logo que esteja: este 
orga.nisado ; 

§ 4. d Set•ti. transferido para. a <'idade da 
Campanha, no estado de Minas Gera.es, um dos 
e-s:tet·natos do Gymnasio NacionaL 

&\la. das commissões, 29 de julho de 1892.-
2tfol'(leS Bal'I'Os. - }.rlkur Rios.- A lmeida 
J.Yogueil·a.- .<11·islides 3Iu.ia.- Leopoldo de 
Bttlha.:s.-Leite e ú iticicJ.- Dem.etrio Ribeiro • 

N. 99-1892. 

Eleua. os oe;tci .ncatas da,~ preparadon~s-cons-er
~a.clwes do$ 9abine:el..< de li<i,~eralogiet e geo
logia, de bot,mica e :ooologiz d~ Escola Su
perio;• dt G 1.Ct!i'1'a, e do d e cltimzo:' da E saola 
.l[ilit•t•: da Cc-p ital Fede,·al; Cbm f!Olo em 
separado 

A commissão de orçamento, tendo presente 
377:640$000 o offi.cio do MiniStro da Guel'l'a, de 18 deju-

. nho proximo passado e a. petição que o acom· 
. panha, n,a qual Manoel Pinheiro de Campos 
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Sessito em ao de .Julho de 1802 

Junio~, ~uardo ~rn:rcellino da Paixão e João 
,Antomo Prnto d~ M_iranda. preparadores-con
se-cva~ores, o prtme1ro do gabinete de inine· 
ra.logt~ e geologt~ .0' segundo de botanica. e 
~-oo~ogta, da Escola Superior do Guerra o ·o 
ültimo do de chimica da Escola. }.1ilitar desta. 
cap:taJ.. pedem q~e seus v~ncimentos s;•,jam 
equ~pa.rados aos iun~m~mar10s de igual c:1te
gorm. das escolas ClVJ.S da Republica· tendo 
attenta~ente estudado o o~jecto de:;te 'pedido 
e exa.ID:ma.do os documentosqu•l o in~truellle 

Considerando que m requ~r~11r.~s tecm a.pe
n~ o orde_!lad? de. ~00$ ~ 1~ua.1 ;.rrati!icar;ão 
poiS que nao sao mthtares e, port..1.nto, não pet·· 
cebe~ soldos de suas patentes, puramtmre !.to· 
nora.r1as; 

Considerando que seus min,.,<•uados vencimen
tos não sóm~te n~o são suffl?ientes p:\l'<L o. 
d:!eente su~IsteneJ!!- dos pettcton;\rios, como, 
tambem, nao rett'lbuem sn.tisfa.etot·iammue 
os serv~ços dosrespecti vos empregos; 

.Considerando que funcciotl<l.I'ios de i~un.l 
categoria teem, nllS escolas de Medicinil. e~PII· 
lythechnica-onde os cargos são sepa.rn1l0i, 
os preparadores 3:600$, os consen·aüllres 
2:400$ de vetlcim:mtos; a medida que iJ. nccu
mulaçã.o desses futlCciona.rios na E~col:1 Su· 
p3rior de Gue~·ra e apenas retribuída CO!ll os 
vencimentos de l :200$000: 

E' de parecer que seja deferldo, em p~rte, 
o requerimento dos supplicant~s, e elo!vado. 
não a 300$, como pedem, mas a :W08 os 
vencimentos de s~us respec,ivo:s empregus; e 
por isso o1ferece o seguinte 

C:~pital F&leml, qu:wdo n:ia Jl<!rceberern 
solclo, terão vencimentos de 2:400S, sendo 
dous_teJ'í.·os de ut·uenado c um tet·ç:o ';!.e grati· 
fic:J.<"-1.0. 

A~·t. 2:• Re\·og~m-se a:> disposiço:'~Cs em con· 
trat'I O. 

S. R .-Sala rbts commissi'íes, 
de 189-2,- S~u,;,-i,LO l'iei o·a. 

de julho 

o Sn. PIÍE~IIII:!:"'rE :k,igna. pa!'a. o uia 1 d() 
agosto a ~c;.ru intc ~11'11em r.J.u dia: 

I' parte (n.tc it..< 3 horas}- Colttitlu ;u::1o o.h 
2> discussãu do pr•ojl'cto n. \)6 A, tle J8U'2 (do 
&!nado), I'Jl!UI:utJ.o :~~ pro\'idencia.$ u. adnpt<u• 
ao set• dccl:mttlu o c~~~d•J de sitio; 

3 • r!is~us.<:'io do r>t·ojec:tu u. 41i B. Je 1 .~g I, 
dn.ndo provirlencíu:; ~bt·e a.s • pt'OillO•~-ões de í 
de .i<tnei ro dt: I h'OO; 

3·' discu~l.o d • proje<:t.') n. 72 A. de lR!JZ. 
tix;1nJ.o a. li.lre:t u:wa! para o anno 1le I b"J:{; 

2• oliscttssií.o do projecto n. 77, de I ~02, a.u· 
tol'í:G:Lndn o governo :1 COll\'eJ·tcr os j uros rlc 
4 "/,, OUI'O, da~ apoüCl-s da. U.iviol:l llultlica. in· 
terno.. no;; lle 5 "/ •• p;tpd, c a. fat.cr <lS opcra
çt.es t!e ereLii to prc::isa;; p;l.!-J. : em bol&ll" uS 
pJssuitlot·es d\l<ljXJlices que não acceita r-em IL 

com·erslo ; consutiuar :t di viull. lluctuamc u 
suppi·it· qualquer defic:icncia. de renda. du 
cxet·dcio t'Ot'rcn:.c. 

2• pa.t·te (ás ·3 horas ou antes) - 3• tliscuss:1o 
do PL'().Ít!~t.(J n. 87 <l, lixando a ue~IJeza do Mi· 
nist~t· io das H.el:l(,.,ies Exterim·c.<; 

2• t!i,~u~iio uo pmjecto n. 7 Jl, de 1800, 
cre:molo Uln:t alf:tlu.l\:ga em S. P"ulo e outm 
Clll Juir. du F•'wa.; 

2 • d iscu,;'!à" 1ln pt·o~to n. 38 A, deste anno, 
Projecto :t.utori:<.'l!lolo o guvcmo a. di.~pewll:r a. quantl:t 
. de ::!:..O;tli)O$ com a :ro!IJ IIisi•;;To de nm p t•t."<<io 

O Congresso Nacional decreto.: l ttndc rauL-ciouc o Tl'i iJunal do Jury dest.a ca· 
Art.. L·· Ficam elevados a 2QOS, sendo p: tal :. _ . 

100$ de ordenado e IDO$ de "'r':\tificaç~1n . !!" d t;.:ns..;ao o lo pl~!Jccto. n. 70, ú~te a.nno, 
os vencimentos das preparadores:'consct•v:u lo· 1 i~ ·nL:ulth.• olu ~ ol; 1'1 :i~r:; de Irnpo_t·~~~'<LO e expc;· 
r es dos .s,ra.binetes da mineralogia e :Folo;;-ia, • di•·ntc to~ lo o nmt:;;r~a.l e ma~h1n•smos_. de~ü· 
-de botanica. e zoolocria. da Escoh Supel'inr rle l n:ulol:' a ~'Qustt'Ut.!l;:w d:~ !1LIJnca de teci~.! os da. 
Guorra e do de.cbiillica. da Escola ~Iiliw.r da.: Companlua )J;\n ttla.c:O I~l Flu~mense, s~tuaol:• ca ~.tal 'Feder I em Nitllcl'•JY, 11f> ~st:r.úo ÚQ f{ I(.) de .J:we1ro, o 
l~t. 2.• Re;o&-am-se as disposiç:ües em con- tnuml;t !'e,tiwir os di1·cito~ porvcnLur•J. co-

t · brados; 
mr1o. . _ . , 3, di;;cus.>ã.o do projecto n. 28, •I e I B9-2, r c· 
Sallt das commtsso~~ deJulh? de 1 89'-:~-:- ro1·mamlo 0 pi:Lno geral do orçamento da .Rc

Mo'!'aes Barros.- tt nw1rla N'{J't~ll·a, re~tt-~I · puhlíca e rletermínando o motlo. de org-<lmsar . 
- D$1netrio IMei1·o.-Artlwr .R•o~.-A,·tStut~.~ I as leis da 1·ec~ít;L e despeza. pubhcas ; .. 
l>f1ia.-Severino Vieira, com voto em oopo.· 1• di.scusslo do p:tret:er n. !l A., re.)ettando · 
rado qua.nto a conclusão. 0 projecLo n. 1:1. deste a nno, que p~rrnitt.e_ aos- . 

Voto em separado 
c~tuios d;1!Juião a. lil'l'e introrl~cça.o d~-unm!· 
!:!'antes que mais couvenham as sll'as ne~s.l· 

, dadus, com dou:> votus em s·;pa.mdo. no seutl-
0 conn-ressso Nadonal decreta : do ua. adorl!,ií.O do m:':llllD p!'OJecl.o; 

t í' o o a.rodores e conser\-:ulore.'> 2• di;;cu,;:sii.o rJ,, fl l'Oject,o n. 57 A,(les~ ?-nno, 
d:~~bi~e~ J:':J:incr:J,lO""ia e ,...eolo:•ia n de ll\'uhihin•lu u. CUIII:c.<:6o tle hon1t·a.s mt~d~r:a~~ 
bota"'' d l ·a da ~-~la ~ <>upe"'riOr de U~ oll\cíal UC tcl'I"J. Ull OUll' õL qUII ~Uer Cl 1.1. 

n1ca e e zoo O'"'I .I!<O<N .., • • l ' , v· ·•n1·rct'' "' Guerra e 0 de cu'imica. da. Escolà Militm; d:l. IJl".LZilcn'O c 'a ou .. t~ rn·u '"" ~, 
83 

C=ra V. UI. 
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658 Sessa.o em.30 de ·· Julho de 1S92 
. . ' 

. Discussão unica d.o·projecto;vindo do Senado, · · 2• ~iscussã.o do projecto n.. 248 de 18!H, 
., n. 65 de 1892 (organ,sado pelas mesas d.o,.§e- autonsa:ndo. o governo a. mandar consti'llir 
nado e . da · .Camara dos Deputados) re.,~~o -poços · i'trtez1anos nos municípios de Campo 
o~ trabalhos .das duas c1mall'S do Congr-eeso ~ai.or e outros (estado ~uhy ; -:--

. -NilclonaJ. guanq,o funcciol}ar~m em com.m:ll;m;: 2• discussão do p~ojectq n. IJ3 deste annq; 
. , Discussao umca do IJ~Jecto I!-·_78, _telat1vo. rec~o .os. cr~tos ~dos de 540:000$~ 
~ ·elll.enda.s <\0 Sena.do·'a propo~nçao da Gamara. .w.ra q1;J.adr1phcaçao da linha telegra.phica de 
dos Depu~O!l-~· 108~ de 1B91! ~I.Jele~ndo Viseu a Jagu~r-ao, e de 730:00()$, para a. can
os ·~ de CO!Jl.petenCla exclus1va dos po;lloeres strucção da linha de Uberaba a Corumbá. ; 
· féd:mes ·ou . estid,oaes para: resolverem spbre autor1sa a abertura. do credito supplementa.r 
vias de communica.ção fl.u viaes ou terrestres de 18:000$ para pagamento de -vencimenms aos 
é·a:qilelles em:que deve haver a.ccordo entre lentes do Gymnasio Nacional e approva a 
·a União ..e os estados ou destes entre si; . despeza. feita com a.ii:nuda.nça. do Museo Naclo-

2& discUSSão do projecto n_ 4~ A, .de -18~2 nal. para a Quinta da Boa Vista, na imPQr-
(doSênado), aU:torisando o governo a proro~ ptmcia de 25:000$000; . 
gar por· cin,oo annos o contra.cto com a. .A.sscr:- Discussão unica do projecto n. 94. deste 
ciaçao Sergipen'se para o serviço de reboque anno, autorisando o governo a mandar J:n&ra.r 
a. :vapor na.s barras de Cotinguiba, S.- Cb.ris- ao 2• tenente do corpo de fazenda da armada:., 
.tovao e Estalicia.; t .. Wa.nderlinu Zozimo Fer1·eira. da. Silva, a tm..,. 

3• discussão do projecto n. 14 A, quê dá. di- portancia do soldo de su<t patente desde 14 
reit.o de poder passar procuração por instru- â.e junho de 1890 a t~ 28 de abril de 1892; 
:mentó pa!'ticular de propl;J.o punho a todas sendo contado este tempo p::~.ra todos os 
as peSsoas habilitadas para: os actos da .. vida e1feito~ ; ·· _ . _ 
-civil; · . . 3• discussao do prOJecto n. 53, deste anno, 

31 discussão do proj2cto n. 4 A, ~o Senado, concedendo isenção de dirát.os de im_portaçito, 
.de"· J892, dando direito aos secreta.ritis_da Côrtª e~cepto o de expediente, p~ra os mu.teriu.es 

· de Appellação e do· Tribunal Civil e Criminal destinados á. illurninação de PiracicaOO.. em 
da Cil.pita.l. Federal a.. perceber . custas, quando S. Paulo, contra.ctada por L'Uiz Vice!)te de 
traba.lha.rem como· escrivães ; - · Souza Queiroz; -~ 
' 1• diScussão 'ai:.Js seguintes projectos: · . 21 di:>cussão . ~o~ pr,ojec~o n. 7.1. E-este anuo, 

. . . . . . . · . . -. . . 1sentando de dn-ettos de tmportaçiio .os mo.te-
. N."'i7;des~ anno, lSenta.ndo ~e_ dtre1tos de riaes especifico.s neeessarios para. a constrw.

. im]lOI'ta.ção os..P.ULteriaes e m.ach1ms;oos que a. ção e insta.Ua.ção do · Collegio Americano de 
· ·Companhia. NacionaJ. de Forjas &.,Estaleiros. des- Tâuba.te-, no eslado de ~Paulo e de proprie-

. tinar á. insta.1.laçã.O d~ seus :~belecim.entos ; dade de J _ L. Kenedy · :. · _ = 

, · N. 79, con~~ndo isen~ ·de direitos de im-~ - Di::JCussão unica -do' pro;ecto n _ 8-2,-des-te 
:porta.ção e mai$imposto:; Pára· a int~ue'Ção anno, autorjsando o governo a r eformar no 
.~e. IP,P c&.Sal! d~ m~deira da. Co~panh1a -~· La- posto de ~enente do _extincro co~po. de policia. 
.zafl, pa.ra ha.bdaçã.o;.:<}e operar10s; . . ·,;- desta capttal o capita.o honorar14? do exerclto 

2" âiscusEãotloptoJecto-n, _. 87 A . de 1891, desse corpo Antóiii.o Jose Alves. . . 
a!lftulla.ndo as concessões de·estra:da.s da ferro · • . · ,!• · 

· : fei~s.d_lelo .governo depois da promulgação da · Levanta-se u sessã.o ás 4 horas e 20 mi-
ConstíCtliçãl't. '•' · · nu tos. ~, · 

.· . .. \ 
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nba, que pela. amenidade excepcional rlo seu~ tuito r.le reformar o Gymunsio Nncionn.l, ~e
clima, pnrer.a de suns aguns, e facilidade de; lhor:tlldo-o, mas nunc<l acnbanda com ello. 
vida. otfereee condições rnnito dignas de se- 0 s M B .. · · · 
rem devidamente apt•oveit.:Hlas, tendo la a R; 0~E1~·\ _-"-P..l\0~- A muntclpali-
Uoiào um estu.bclecimento de ensioo secun- dade póde clMm.ll-o.~ si. 
daria, que sará freqnentado não só por mi- _O Sr:. FP..j\!\Cisco VEmA.-Põcle, mas a tnião 
neiros e 1lumiuenses como tambem pelos nao TJOilo ?tspens"!-se de ter . um est~beleci
t!Uros do Rio grande do Sul, Pamná e s. mento de wstruccao secuudUt'lO. que strva de 
Paulo, que é sabido, com rar.ão evitam 0 typo e mo·lelo, p:.\r<\ outros que os estados 
clima desta cidade. t•?em 011 venham a ter. 
A~ce ainda que ua.cidade da Campanha, Nestas condicções, _Sr. presidente, ~eixando 

a Umao tem al<>nos predios um dos quaes par..~ outt-a. opportumhde o que :unda me 
convenientemeo"te modificado, póde servi; rest<tv: ~ ll.dlzer, on~o esperar que a commissão 
pa~a nelle !unccionar o 0:derdato ou mesmo de orç-,u!lento accettar~ as emend:ts que re
um internato, a.rtquirindo-se nesta cnpit;~\ ~etterettt ~eu tempo a mcs;~, e que diminu
pa.ra as multiplas necessidades do serviço rnd~ as despez..~ não vreJuche<\m nem •l~sor
pa.blico, um dos vastos p<dacetes occupados ~amsmn os SP.rvJça:>, ant~s ~el~oraoclo algun~ 
pelo Gymtlasio. fazem d~s:.-..~pllrec:er a lOJ?Sbç:l. qne_ se tb 

Posso aind11 lembrar à i!lnstre m:tíoria tão em rel:tçao a escola de mmas quo .nao deve 
dedicada ao gover·no, que seria muito agr·a- co.oti.uuar a reeeber subvenção dos cofres 
davel ao digno Sr. miuistro do interior, dis- mto.etros. . _ 
tiocto -filho da Cümpanh:t, :ts>igc.ahli' sua pas- S1, e~tretanto, a. comm1ssao entender que 
sagem velo I,"'verno, dotnodo 11 su;o terra nad~ po.de ceder e qu~ para a grande obra do 
natal com um estabelecimento dã ordem de eqml!bno orçamenta.t·lo é forçoso cort<n• .ener-

. que deve ser este de que tratttmos. gicM1ente despezu.s, mesmo as que se des· 
_ . tiu:1.:n a defuotlir a. instrucção pelo povo, eu 

O SR. OrriCTOA.-Mas nao como e. a. acompanharei ne~ patriotico, mais dolo. 
O SR. FRA:l<CISCO VEIGA-Nã o e, é uma t-oso empenho. com uma. r.ontliçào, qorém, e 

verdade, mas pócle ser e si nos 1\•rmos suppri· e, q!le :tntes de diminuir as verbas destinadns 
mir .tudo o que não esta perfeitamente orga- HOS estabelecimentos de ensino, aliás tão 
nisad.o, desenvolvido e correspoudendo cal.ial- pouco numerosos (l!ltre nós, acommissão córte 
mente ao lima. que se propõ&, teria mo:; de e córte ··fllndo nas despezas im~roductlvas. 
condem.na.r quasi todas as nossas institui- Si assim não acontecer, votarei contra as 
ç~. reducções propostas no orçamento da. in- . 

Sr. presidente, l:unentoqnea commi>São não strucçrio. 
tivesse em seu poder dados sufficientas p:tra J ul:;o ser es;;e o meu dever. 
estudar devidamente os importante~ assum- VozEs- .Muito bem; muito bem, 
ptos re la ti vos a instruc!,'ão publica, e tl os 
quaes tanto dopenrle o rutnro do nosso p~iz ; 
si :1. ella fattar<~m esses dados mais aimht à. 
Camara. que nem ao meno.s teve o relatorio 
da respectiva. rept\rtlção. SESSÃO DE 30 DE ,JULHO DE 189'2 

Pelo que se vê e pelo qUG lemos a. respeito 
só si póde con~luir que h" cempletn. bn.lburdia (Vidn r•S'· Ml ~·~· .... 1.1) 
Inteira a!larchia ••. 

O Sa.. BR.AZILIO Dos SANtos- Tem V. Ex. O Sr.Alcindo Gua.nn'bn.ra (?no
toda a razão ; em retnção á instrucção pu- vimcntorle r)ttcnçrin)-Cumpre-me. oomo mem· 
blica esta.mos em verdadeiros cahos. bro da. commi~ão deconstitui~ao, leglsla.c:<Jo e 

Ha muito tempo li qne o goveruo enc::rr- justiça.. informar á Ca.mnro. dos motivos por 
regara. um dos lentes da faculdade de Sii:o que 3.5Signei com restricções o parecer dessa 
Paulo de codificar a. legislacão relativa a in- commissão que acompa.nlla.o projecto, ora em 
strucçã.o publica ; no entretanto, o tempo debate. 
passo sem que esse trabalho appareça e as Divergindo, como di>irjo, em pontos essen
cousas continunm no cleploravel estado que ciaes desse projecto, deveria antes ter-me 
V. Ex. conhece e que foi ~inda . hn. pouco, declarado-..,encido; mas vou expor os factos 
justamente denominada cahos, pelo nobre como se produziram paro que a Cama.ra 
deputado por S. Paulo, distincto lente dt\ fa.- a.juize. 
culdade desse estndo. Assim fôra. para desej •r Em principias do mez passado, o Sr. Âlllli· 
que ;r, ;oohre commissão, estutlando o impo:o- baJ. Fll.lciio, um dos mals illustra.dos e com
tante assumpto, por todos os tttul"s dignos de :petentes membros d::t. Camaro. (.4.poiad~s) , o:ffe. 
sua solwitncle, lembrasse e propuzesse as receu á sua c-oosidernçiUl um projecto de lei, 
tnedidàs'tlignas de :>arem adaptadas, no in- instituilldo uma jurisdicção especial pa.ra o 

C~:1~'l . .... iS 
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' pro~se e jul~,o·amento dos crimes :politicos que minantes da. deela.mção d-o- ~tio, respeitado o. 
motivassem a decl:'..raçono do estado de sitio. dircitD !le defesa dos reos. 

Esse prQjecw foi enviado a commissão de O Sr. senador Campos Salles, com a com-
oonstituiç:ão e fui eu designado p:ntl. so1n·e elle petencia juridica que todos lhe reconhecem e 
interpor pn,rccer. que sobe,jnmente tem sido demonstrada na 

Como, porém, já a. os.se tempo bo1n-esse 0 organiS<lção judiciaria do Dist.ricto Federal e 
senado inicbllo debate sobre prQjecto de na cont~çii.o do denominado Codigo Penal, 
identica natureza, julguei de !Jom conselbo, impugnou ar<}e~temente as emendas do re
para evitar attl'ictos entre os dons mmo;; llO lator da comm1ssao da Camara, acoimando-as 
Poder Legislativo, agtnrdar que tat 11rojecto de inconstitucionaes, tyr:.mnicas e inoppor
fosse enviaclo a esta casa. tunas. Para S. Ex. o projecto elo Senado era 

un.a. maravillla, IJanacêa miraculosa, prompto 
Veiu e:IIectivamente c aindn. uma vez mereci allivio admira vel, que a tuuo attenclia e tudo 

a distincção de ser t!e~ignaclo rel:ttor do pa- cunvm. 
recersobre elle. Achando-me, pm·cm, em di- · A maioria das commissões do Senado acom
ver}.."llncia sobr·e pontos essenciaes des~e pro- panhou-o sem restricções; a da Camara con
jectõ, que já ~l(Wht mereddo a sancç.;.ío da ou- tinuava vacillante. sem que se firmas>e 
tra casa do Congres~o. v..f~tei-me da praxe em seu seio convencidamente maioria -pró ou 

· estabelecii.la e, ao envez de levar i commissií.o contra. Nesta conjunctura, deliberámos trazer 
o parecer redigido, convoquei-a para CJ..1)0r- á discussão da Ca.mara o projecto tal como nos 
lhe as minhas opiniões e ouvir as suas, con- foi remettido, con1iando do debate o esclare
vencido como estava e estou de que este as- cimento das questões que nos dividiram. 
sumpto, melindroso tanto pela sua propria Sr. pre;;idente, vindo á tribuna com sacri-

. natureza., qm•.nto pelas circmmstancías do mo· íi.cio. pois que me sinto doente, preciso ser 
- menta em que somos chamados a resolvel-o, 0 m;Í.is breve JlOSsivel. ~ 

deve ser estudado com a maxima isenção. Limitar-me-hei a. dizer em que me fundei 
(Apoiados.) pa.ra impugnar oprojecto que mereceu a sane-

No seio da .::ommissiio de constituição, alle- ç;<i.o do Senado. 
guei que nlio po11ia acceita.r o projecto do Voto oont•a essa projecto porque o reputo 
Senado porque, -e.dizin,-o com o todo o~e- inconstitucional. . 
speito que me merece a outra ca..oa do Con- A primeira violação.-dtt . Constituição e a 
gresso-]Orque me parecia que elle não re- constante da segunda llarte do n. 2 do 
speitava algumas disposiçõCJS con~titucionaes, art. 2•, que confere á pessoa alcançada 
já qnando dava ao Presidente da Republica o pelas medidas de repressão o direito de -pre
direíto de fixar um pra7.o para a prisão e ter•r sa.hir do territorio nacional a soil'rer ·o 
desterro dos individuo~ ::ücn.n<:ados pelas me- desterro em ponto desse territorio. 
didas de repressão, já quando cunferüt ao Con- . . • . . . . . -
gresso a tac~lld:tcle de ma.uter, suspender ou · . A disfOSl~to co~stltuc:ona.l e t~xat~ va. _n~ 
pro rogar esse rrazo. da mar c em a opçu.o. Ba.~ta. ler es,a. d1sposiç~o 

N<t commissüo não s~ logt•ou firmar opinião lMra s~ perceber clar_ ·ment~ que a mn_?vaçu.o 
pró ou oontrG o pro,iecto; e, considerando do prOJeCto ~ c_o~trarJ.a e aunulla-a. (U o art. 
quanto era •.lelicado o a.ssumpto e quilo con· 80 da Con•·t,twçuo.} . . 
veniente seria que a deliberação .mbre elle U)! SR. DEPliTADO d:.i. um aparte. 
fosse assaz ponderad:<., t•csoh·eu-se contidar as 0 sr,. ALCI:\DO GuA.-'\.ABARA-Não S!)i si a 
commissõzs de justiça e de constituiç-lo do ])t\lavra _ âeS~e•-ro-està. aqui bem empre
Senado para uma reunião ontle se dcobatesse gada. De facto e antes- l"~u•OÇ<ÍO- <J.lW des-
a. questão. Teve essa reunião lagar nesta casa. 

O rdator da commissã.o da Cama1-a. expoz t~rro. 
os motivos pelos quae,; imrmgnava. o projecto O Sa. LEovrGlLDO FJLGUEm.,\s-Está. muito 
do Senado e apre;<mtou as emendas que pen- bem empt·~gad:J., porque a Constituição foi vo-
sa va deviam se!· adopcada.s. tada qua.ndo estava ern. vigor o antigo codigo 

Estas emer;rlas dispuem: criminal, 
a) que o Congresso se conside1•a.rá con>"o- O SR. ALClNDO Gt'ANÁDARA-Mas •. não s~ 

cado pelo fado da declaração do sitio pelo trata aqui de penas; trlJ-ta-se de med!d.as lle 
Executivo e reunir-se-ha dentro de 30 dias repressão, de caracter m~r-amente poltcm.l. O 
nesta capital: que a Constituição qui:i foi armar o Poder 

b) que o Executivo instituirú u·m tribunal Ex:ecutivo de recurso ca.l?az, em 1!-m momento 
presidido pelo presillente do Su].lremo Tri- gr-;we para a. ordem social, de ~fa.st:ar, de re
bnnal_!.,.lilitm·, ·.composto de quatro vog<~es, muver uo lagar onde a commoçao se produz(). 
dons dos quaes seri.lo juízes tog~dos_; . il(JU~lles. qt~e ~tenham ~~·?:oca!lo. . 

c) que ess•.! tribun~'l julg-ar:t os Impllcauos Nao_ e sm:w um al<t:St<:lment~ temlJOl"J.rlO 
nos crimes •le sedição e consplra~o deter- l que nao lem o caracter de penalidade e que 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 1810512015 10:54 · Página 27 de 31 

- i39-

anã<; póde- eic1uir. E' es...oe caracter que a ·ao E~eeuti-vo ~ n..ttribllieâo d~ l.mpol' -pro'Zo& 
disposição doprojecto annu.lb e desr<J.z. a. medida.~ c:uj() r.a.racteristico e a temporari-
Da~o o direito de. opç~i.o ao delinqu?nte, ê <lndc, mcllidu . .-• de O(:Ca-ião, verdt\deiros recure 

ma.mfesto que p•-ef(n·tr-se-ha. sempre a retira- sos de policia? Em que se ihnd:L p..'tra. permit
da pa.ra fóra do pa1z. t.ir 91~c ? Con:;re~,:o se sobt·~ponha. ao Poder 

Não ha quem hesite l]tuLndo se lhe d~ a es- -~uclwlarlO. lev,tmlo-o :1. conhecer e ,julgar dos 
colher eutt-e Paríz e Cucuhy. E acceito o pri- tactos dellctuO.."'$ pa.•u. ma.nte1· ou prorogar 
meiro, ibge o delinquente :i. pena.lidade... ta.e> pr<\7.os? Só conheço um meio pelo qual 

O SR. M.UOOLL'\O MoUR,\. dá. um aparte. possa o Congresso t-onstitnc\on:\lroente prati-
0 <:ar taeS nCto$: e -proroga.r O pr::tzo pelo qUal 

SR.. ALCC\DO GUA.J.'\AB.<I.RA-Mas Cucuhy e tenha. sido declarado O sitio, ou dccl.a.ral-o de 
territorio nacional... atG segunda orclem. no\"o. 
(Riso.) 

0 SR. C IV .. \. AS Lo13.\.TO E OUTROS Sns DErU. 
A_ outra viol~ã9 constitucional. Que egte TAllOS- Apoiaclo. 

proJecto consagr<J. e a que se comem na dis-
posiçãoquea.utorisao PresidentedaRepuhlica O SR. A.T.ciNno GGA.l'\ABA.RA- Desde que 
a. marear prd.ZO para. a detençiio e dester ro e o não faça, o. cons~quencia. immedia.ta do seu 
confere a.o Con.,"TeSSO a. a.ttribuição de ma.nte[·, pronunciamento sobre o a~to do Executivo é .·. 
s~nder ou proro"ar taes prazos. :\ entre.,<>:J. do~ ll<1.Cieutes ao Poder Judiciario, a. · 

Ja não estamos discutindo direito a. consti- meno> que a. i"so não os furte )?elo U>o da sua 
tnir: temol-o constituído na Constituição da attribuiçiio de conceuer amnistut. (Apoia(los.) 
Republica. . .Abi encontrar·se-ha. nitidament-e ~Ia.~ não :1.<.-:l.ln a.lli esse truculento art. 6• 
estatuido o que em casos destes .IJOdemi f.t:Zer do pt-ojecm. Ha ainda um pa.rngmpho que 
o Poder Executivo e o Legislativo. dbp-.Je que. ~~gotado este prazo impo;;to pelo 

Póde O primeiro, na ausenci;1. do Cougre~o. Presidente e mAntido ou prorogado ])elO Con
da.da a. commoção intestina ou o p~rigo i.mrni· gre.-so, o:; pMieuí:.e3 ainda serão entregues. ao 
nente, declarar o estado de sítio por tempo Poder Jud.icil\l'io lXI.l'a son:rer a penalidade 
determinado, prendendo e desterrondo para leg-.JJ. ! Dest'at-te, os delinquênte:; soffrerão por 
sitio do terr:itorio nacionai; põde o segull<lo um me:;mo crime duas peno.s: a que arbitra.
approvar, ou .não, ta.l acto e promover· a. riamente lhes for appli<:a(la pelo Executivo e 
responsabilidade das autoridades que houve- a q11e esta. consignada no Codi:;o l . . , 
rem praticado abusos. . 0 SR. LEOVIGILDO FI!.G-üEIRAS-E é assim 

O prazo, pois, que o Executivo póde impor que se ha de co11wlida.r a Republica !. 
não é para a prisiio e desterro: é para. a du-
ração do estado de sitio. suspenso este, porem, tilt Sa. DEPGrAno-M<~S a primeira não é 
podem taes prisões e desterros p!'Olong-.tNe peuu~ e medida. de repressão. Nã.o exclue o 
pelo tempo que ao Executivo ttpra.m. 1 E' o que Cod1go. 
o projecto esta.tue ; é o que acoimo de in· O SR- Atct~no GUA.;."\AB.uA-Não ha. duvida, 
constltucional, porq ne é contr-ario tanto i~ desde que el.la.- obetleç•a á imposiç-J.o constitu
lettra, eomo ao espirítO d:.. lei funuamental. ciona.l, isto é, não se.ia. imr>osta por pra.zo 
Mas devem taes medidas C&"Sa.." pela cessa.ç-lo certo. Quando porém. a commoção imestina 
do sitio, como ~retendeu nest:.~ casa. a illus- est..i. imminente ou dcclo.radt~. ao Poder Execu
trada. minoria. I Tamllem não. A r~ra. está tivo. c1ue tem obJ·igação Llc velar pela. ord~m 
ti..rma.da. na interpreGaçiio que a. e:;st~ dlsposic;ão publica. e manter :~s instituiç•ões, lic~lam o 
constitucionaJ. deu a. u.utoridn:lc t-ompereute- sitio e l<\nça. mii.o ua.~ suas ~'ttribttições c:onsti· 
o · Supremo TriiJUDal F&.lera.t, no memor<:~."el tucion~. as medida.! que mm<\ silo prcven
accor;lüo sobre o lictbe,!S-c •?-pus, longa. e bri- tivas . 
lhantemente defendido depois nu. imprensa 0 SR. CHAGAS L oll,\.TO-E a. prisão preven· 
pelo seu .illmltrcl.do autor, o Sr. ministro t iva não telll prazo. 
B~~ . 

A doutl'ina. da. nossa Co.ustituiçi:io, avigo- 0 SR. LEOVIG-lLDO FILGUELRAS-Perante a. 
rada. por essa interpretação, é que os effeitos Constituição estas medidas sc't são rcpressiV"-5. 
das medidas de repressã.o tomad"-5 -pelo Ex- o SR. AtciNDO GUA.'iABAn.A-Não, senhor. 
ecutivo durante o estado de sitio permant-cerã.o 
até 0 momanto em que 0 Congresso se pro- O SR.. CIIAC:.AS LoB.-\.TO-E' uma questão de 
nuncie sobre esse acto. Desde que esse pro- segurança.. 
nuncia.mento se profira., cabe de direito pleno O SR. ALC1~Do Gu.I.NA!lAR~-0 nobre depu
a intervenção do Pod.er Judiciario. mlico com- tado ent<mdCl que pelo. Constit.uic;[o o SttÜ) 
pe~nte para. conl\ecer da. criluinal!da.de e pro- sú ~? ser. decltu·.ulo p~r-..L reprimi~ a. c:gm
feru· sentença. I IUO\:<~o tntesttna.. Eutretanto, a. Cunstttmç.ao e 

A:ssimsendo, pergunto ü. Ca.mara.: em que ! ad•~itte no ~·de ,, ct·!:.ro i~mincu~. i~to é, do 
se· fUnd.& o projecto do Senado 111U"3. conceder '[lengo que a.mda nao ex1ste, que e apen<!S. 
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uma ameaça, que póde :por conseguinte ser 
prevenido, mas qlle ainda não póde ser repri
mido, visto que nã.o tem e:lfe~ti vidade real. 
E' uma questão de segurança, como bem diz 

·o no!Jre deputado por Min«S. 
0 SR. LEOVIGILDO FILGlJEIK-'.S-Não con

funda. a. decla~~ão de estado de sitio com a 
decretação das medida.s que são tomadas pos· 
teriormente. 

O Sa. Ar.c!NDo Gm ... -.rABARA-São cous.-.s in
. separu;veis. Para que se declara o sitio, sinão 
para se decretar essas medidas ? 

0 SR. LEoVJGILDO FILGUEIRAS- Declara-se 
para dispen:ro.r form:J.li.dalle>' lega.es, para que 

' as autoridades possam agir liYremente, sem as 
:peias dessa!< for ma !idades. 

O SR . .ALCTh'DO Gü.-\.NAB.U.o\.-Perdão. No 
momento em que se sente a commoçã.o ,in
testina, quando a ordem publiCa. está am&'lr
çada ... 

0 SR. LEOv'IGILDO FILGUEffiAS-Não aiX>iado. 
A simples ameaça, não justifica a decl~çã.o 
do sitio. 

0 SR. .ALCI~IDO GUANAlH.RA ••• quando a 
sociedade está. correndo perigo imminente e a 
autoridade sente-se em risco, a declaração do 
estado de sitio se impoe para que se .. poss.1. 
applicar essas medidas que, recahindo sobre 
os que determinam tã.o gra,'e ~ituação, previ
nem a perturbaçlí.o da ordem, ga.rantem a paz 
e consolidam as instituições. 

0 SR. COS'U MA.CtfADo-Apoiadissimo! 
O SR. ALcrNno GUA.NAUARA-Em virtude 

de~te pr({jecto, por~m. esso.s medidas assumem 
. o caracter· de vet·iladeims penas; e, pois, o 
que este pá.rro.fo vem fa.zer e nada menos que 

. impor outra. })ena il.quelle que por um delicto 
jã. praticado j:i. uma sot!reu. 

0 SR. LEOYIGILllO FILGlJEIR.\S- 0 projecto 
quiz Jàzer o criminoso politíco mais criminoso 
que o criminoso commum ~ di~tingue um do 
outro fazendo com que aqu~lle sotrra duM! 
IJenas. 

O S.a. ALCL~Do Gu.L"<AJJARA--:-Não é preciso, 
Sr. ]!residente, salientar a inconstitucionali
dade destas disposições. Ellas contrarin.m ma
nifestamente o espírito da Constituição, que, 
30 Poder Executivo em caso algum admitte 
que julgue e commine penas, e que o.o Poder 
Legislativo só o permitte no caso especial do 
julgamento do chefe do Esta.d.o. Nem se dig-a 

, que ora. não se tra.ta de jul,aamento, porque 
:não 1111 de ser as cegas, m·l>ir.rarlamente, que 
o Congresso ha de resolver si o que convém 

. é ma."lter ou proroga.r os ta.es prazos. Por al-
gum cl:'iterio se lla de elle regular; e a não 
a.dmittirmos que o faça dominado do odío, do 

· · capricb.(); d:m más paixões pellSoaes, havemos 

fatalmente de confessar que inda.garâ dos de
lictos, aquilatará das provas, em uma. pala.. 
vra.-julgal".Í.. Estamos, pois, realmente em 
c-.ce de um julgamento sui gene ris ... 

O SR. LEovwrr.oo FILGUEnus- Uma attri
buiç-.ão nova. 

0 SR. ALCb>DO G'UA.'!lllAR.A ••• uma attribui
çii:o nova., como bem diz o nobre deputado, 
commettida a um tribunal extra.va..,"a.nte de 
que a Constituição só cogitou para. prohibir 
indirect.a.mente que o pudesse vir a ser . 

Por esse aspecto, pois, o projecto n~o póde 
evidentemente merecer a. a.pprovação da Ca
mara. 

Mas si ainda elle se limitasse a ser incon· 
stitucional!. .. E' sobre tudo iníquo, e vil:a 
instituir a ma.is violenta, a mais cruel, a mais 
aviltante de todas as tyrannia..~ que pndem pe
sar sobre uma nação! Imaginae, por um mo
rnento,.,sta. machina em acçã.o ; ima.ginae que 
o Presídente-q ue si hoje é um cidadão bem 
intenr.ionado, póde amanhi ser um despota
iustalla.-a logo após o encerramento da. sessão 
annua.do Congresso; imaginae nessa. corpora· 
çã.o uma. maioria dependente delle ou unida 
a elle; e dizei-me si este povo não esta.ria 
transformado em· miseravel rebanho de car
neiros, cuja vida e liberdade dependeriam ex
clusivamente da vontade caprichosa de um só 
homem?! (.4partes,imcrrr.lpções.) 

Senhores,estou tallando com todo o despren
dimento. 

Nem esta. lei vae regular o passado ; nem si 
o fosse, isso me poderia coarctar a manifesta
ção de uma. opinião que tenho o direito e o de
ver de emittir francamente, porque sou uma. 
vontade livre .•• 
U~t SR. DEPL"'TADO-E isso muito o honra. 
0 SR.. ALClNDO GUANABARA.- Não posso 

occultar, jâ niio direi a. minha indigna.ção, 
mas o meu pasmo, M ver que tão draconianas 
disposiç\íes de lei são defendidas e sustenta.das 
em nome da liberdade e por amor della ! 

Por mais que medite e esqnAdrinhe oo can
tos deste proj ecto, sinto não partilhar, e can
fesso-o de piano, a convicção de seu illustra.do 
autor que, com olhos de pae, nelle viu o 
remedio adequado, o Peitoral de Cambarâ, o 
xarope de Ayer, a pana.céa miraculosa. que 
viria curar a Republica de sua tosse e preca.
vela contra os males em geral. 

0 Sa. Cn..,GA.S LOllA,TO-AS :panaceas teem 
sempre esse efreito : curam tudo sem curar 
nada. 

0 SR. ÀLCI!I"DO GUANABARA-Ao contrario, 
a minha convicção e qu2 o remeMo matará o 
doente, visto como deturpa-lhe a Constituição • 

Será dcmasia.d.o f~rte; o que me prova que 
devemos ainda.. ficar na primeira parte.do 
lk{)horismo hYJ?l?OCratioo. N"ac é preciso ~da. 
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appell~l" ~ o ferro _e ~)l).ra. o fogo : quem 1 provas que as .itt:sti\{<'\S ordírmrias reclamam 
sa.oo· s1 o medtcamento na o sa.no.1 como funda.mtnw dos seus juizos? .Assim :pen-

Não tenh? a pretenção. de que as mi;tbas sei ~u; e l~" i.;so. p1·opuz que t~es delillíJlien
emenuas se.Jam esse ehx1r de longa nd[L ; tes fossem .J ttlg11do~ po1' um tribunal es•Jecial 
m~s quer me p~recer qu~. sem ~erem J?fO· que ~e~·i<t prrsi~i~:o pelo pre•it.lente do s'rtpre
pr!amen~ emolttentes,. sao menos caustwas mo Trtbunal ~!Lhütr e s~ ~ornporia de qu:.ttro 
que o proJec~ em. questão. . vogaes. dous.uos quaesJtuzes togado~, uomea-

Não <'_bstame. 'VI re.>ertidas con~ra ellas as do8 pelo Rresuleute _oom a n.ppro>a.{·;:io do Se-
accusaçoes que ao prOJecto !brmulel. nado. Nao alter<.trta assim sinão a for mula 

Allegou-se na reunião das commi~sões que processual: as pC!lln.s a applicar seriam as do 
ellas era.m: 1•, inconstitucionaes; 2", odiosas; Codlgo; e ainda a.::sim lf.tl"dlltiacJhcs o conheci
ao inopportunas. mento da. accusa.~lío, a inquiriç-.Io das teste

Danao tleta.l~lada.mente ã. cas.1. c~nbeci- mun~as, o dil•eito d? deles[L e o julg:t.mcnto 
lll€ntç da. materm dellas, vou, Sr . _pres1deute, pu~ 'l!co, de~tro de ~11100 dias, }JOl' maiori;;. ~-
examma.r cada. uma de::sas allegacoes. lil.tlVa, a.bol•do. pot·em, o re.·ur$o. 

P. ra isso, porem, precisamos de indagar Contl'a. o pens<~.mento capital dcsta.s emen· 
primeiro que se visa cum este projecto, qual das ergueram.:.se principalmente as a.ccusa
possa. ser o intuito de uma. lei que se insc~eva. ções de que ja dei con11ecímenro a Gamam. 
com este rotulo-re,nuladora do est.'ldo de SJtio. Allegou~e que a cl'eação dos tr i bunaes 
Indicar o que se deva entender por estado de e~pecia.es el'a inconstitucional . Para. bem 
sítio 1 A Constituição claramente o diz. Deter- a.quilafal' do funth\mento dessa alle,"a.Ç:rio e 
minar quando, em que circumstancias, em mister, S~·· presiden~. estudar duas questVP.s: 
que momento elle deve ser declanvlo ~ Ta.m- P, qual e o verdadeno valor e a. verdadeira 
bem nitidamente o diz a Constit!Jic;Jo. Definir expresstio ~~ medi~a politi~ conhecíd.l. por 
como ha de proceder o Executtvo, uma. •·ez e..-trulo de s1l10; 2>, Sl,. transpla.ntn.ndo-a. par:~. 8: 
que o declare~ Tambem se ac1l:l. DõJ.. Consti- nosst Constituição, o legislador alterou-a ou 
ção. Esta.tuir as a.ttrihuiçí.es que em tae:s cn.sos modifi.c'Ou-a, em que pontos e Jlúr que turma.; .. 
competem a.o Congres.'O? igualmente lá está Prometto â Ca.ma.ra qne serei breve. · 
na Constituição. Que resta., pois. sinã.oTe:;uta- O honl"ado Sr. senador Campos Salles sus· 
mentar o julgamento dos deliniJ.uentes e im- t"ntou em um de .seus bellissimosdiscursosno 
por o prazo para a. re•miiio do Cong1•esso 1 Senado que o estado de sitio não equivalia :1. · 
E' certo que o~ detalhes a Constitui~-ii.o uü.o os estado de gucr·r<\; mas antes em um estado 
conteem ; mas e;ses em parte jú. ~tiio cst.1.- intermcdio entre a. paz c a guerra, um me; 
tuidos pelo aww lam do Supremo Tt·ibun:~.l. di:tdor plasticoentt•e dous estados oppostos,al"o 
Assim, é ponto a..<tlente qur. o unicn poder como o 1>1.('0 que une a. alma. ao corpo, unindo 
capaz pa.m torna.r c'Onl•ecirnentn tles.>e acto nqui nca.I-abina Comblain á. ordem de habeas
do Poder Executi >o ê o C<'ng1·~sso ; e que atk COl'JlUS. 

o momento em que este se pt•onuncie, ~$ Qua~ sã.o as orln-ons historica.s do estado 
pessoa.s alcançadas pelas medidas de 1·eprss;.to de sitio 1 "' 
ficam sujeitas li. sua a.cçã.o. ~. . , . .. 

Tanto basta. parece-me, para. se justificar a U~t SR. D!::rurADO Isto o fructo fu~once ... 
primeira. das minhas emendas. t'ffi >irtude do. O S1t. AT.CL'IiDO GcA .. '\AJJARA-Ex:tctai:ncllte . 
qual o Congresso se consíderarin. convocado Como fa~to de guctl~\. o esr.ado de sitio pre
pelo proprio acto da declaraçilo do sitio, rc- existia. O Pl'imeiro acto legttl que o con~rou 
unindo-se ne$l:a cidade trint.-t dia.s depois pa.m foi o decreto de S dejulbo de li91 em F!'<l n~:a. 
o-fim exclusivo de · dar cumprimento a essa O e:c.-tado de sitin que elle previa não era outro 
disposição constitucional.. (.~poi.dos gcraes.) sinão o estado de guerra externa., A pri.melra. 

Assim se pratica em ma.is de um pa.iz e o applica.~.ã.o dest'\ medida. ás pertur baçõe; in
prazo para 1-eunião é ainda. menor. Em nos- ternas foi a constante dn. lei do lO fructidor: 
so extensíssimo pa.iz, lJorem, não é possivE:l a A constitui~.ão do 22 fl'imaire de anno vm, in
reunião do Congresso com brevidade maior. serindo a faculdade da. declaração do sitio, ca• 

· Pronunciado esse julgamento politico, abre-se ractcrisa,·a-o pela fb.culda.de de su.•pc11dc1··sc o 
:para os presumidos delinquentes o jul~amen- imperlo da constituiç<io nos logn.res e duro.nte 
to judiciario. Aqui, porem, cabe de direito a o tempo que tl>rem determinado:; . El"a. um 
intervenção dos legisladores p:trn. regula-rem J?il.l'enthesis abe1•to á ordem legal ; suspeudia.
esse julgamento, instituindo uma jui"isdit~1o se o imperio da Constituiç;io; qu~ .. resta.va 
especial. Da far.to, póde-se pretender que os então sinão a força., :;!não o estado de·guerra. ! 
que visam ~destruição violenta. da ordem le- A lei de 19 de agosto de 184.!1 não veiu des-
gal., reclamem legitimamente a be~iguídade ~-uir estes pl'incipios; e ? que ~odos os publi· 
da lei~ E niio e verdade, que todos pódem sen- CJst.'ls fmncezc.<: nos en;;ma.m e exa.ctamentE 
tir que os crimes de natureza J?Olitica não que os principMs eO:eitos do estado de sitie 

. deixam. lnmca aqueDa somma e 'Val'iedade de são investir a •~utorida.de :ailita.r de todos. m 
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pOderes que_ UOi'!Ilalmente ~~ ~ civil ~ra 
a. m3.nutençao da ordem e m~t1tuu:· urna JU
rú:-dicçilo especial paru- o julgamento dos dc
linquentes. 

E' cet·to que a carta de 1830, tendo estatuído 
que nin:;uum seria. afo.~tado de seu juizes na
turaes, pretendeu-se que virtualmente estava 
revogado o de(.-reto de 1811 nesta. parte. 

As decisões dos tribunaes !oram contra.· 
dictor·ia.s; mas sem embargo da constitniçiio de 
1848 consagr-.J.r o mesmo principio. a casasl;i.i.o 
!ru.nceza. reconheceu a. legalidade dos tr·ibunaes 
m\11 t:J.res e o principio se .firmou detiniti va· 
mente em Fra.n~-"'. 

Na Austria. a declaração do sitio importa im· 
media.tamente o exercido dos tribuna.es espe· 
cia.es pelo modo est.~tuido em capitulo especial 
do seu codigo de processo. Quando as a.utori· 
dades competentes resolvem que cesse o pro· 
cesso e:x:tra.ordina.rio, todos os processos pen
dentes e aquelles em que for.J.m proferidas 
·condemnações <L pena. capital tevertem para 
os tribuna.es ordin(l.l'ios e são então j ulg-J.dos 
.pelo direito commum. 

. Na. Prussia, a lei de 1851 snbmette igual~ 
mente OS individuas preSOS 1lUtMte O Sitio ao 
julgamento dos tribunae:; milita!'es. 
··· U:u: SR. DEP'UTADO d:í. um :tparte. 

fronteiras, resistencia, tirada de presos e ba.ri~ 
carrota, seriam processados pelos.juizes mu
nicipacs e _julgados pelos .juizes de direito. 

Mas. especialmente, a lei n. 631 de 18 de 
setembro de 1851, que regulava o process(\ e 
julg-J.mento dos implicados em crime! commet
tido~ em alguma praça declarada em estado 
de guerra, dispunha em seu art. 1• § 6•: «Os 
crimes de que trata o principio deste artigo 
em todos as seus uume1'0S, fie •m considerados 
militares, e aquelles que os commetterem 
ficam sujeitos o.o julgamento dos conselhos de 
~tuerra. ainda quando militares não sejam,,. 
O n. 3 do ma~mo artigo, dispõe: « ... os que 
nos mesmos Iog-.J.res acima mencionados ten· 
tarem seduzir as mesmas pra.ças; aum de que 
se levantem centra. o governo ou seus supe
riora>.» Os loga.res a. que se refere sã.o praças 
de guerra, acampamentos e hospita.es mili
tares. 

UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
0 SR. ALCii-.,00 Gu.""'"'\l3.~'~.A-Recapitulemos 

para concluir: a origem llistorica do estado 
de sitiO demonstra·tlOS que. elle não e SinãO 
uma extensão do modo de proceder na guerra 
externa ao lJfOCedimento que conviria ter, 
quer no caso de perturbações interiores, quer 
no de ameaças dellas; e pois q_ue o estado de 

O SR. ALCil\"DO GuAXABARA- Ah fi'" Ame· sitio não diverge em seus effeitos do estado 
·rica! Sim, ouvi que etí..a. institniçüo se mOíij· de guerra e que a concentração dos poderes 
.ficara.. De facto, algumas constitui~'ões ame- nu.s mãos da autoridade miHtar e a. instituição 
ricanns determinMn que os dclinquentes sertlo do~ tribuna.es militares sã.oos principaes desses 
julgados pelos tribunMs ortlin:wio:$ 11ns, eis e1feitos. · 
aqui a do Equ;tdOl.' (<trt. 60 § 212) determi- 0 modo de se entender e appllca.r esta.. me· 
na.ndo qlie os presos sl:'jam submettiuos aos · 1~~-: d · 
tribuno.es militares, ainún que tenha. cessado didlt na leg~s....,..o os vartos povos que a 
0 estru.lo de sitio. E vamos. alinnl, ver como consignam, quer europeos, quer americanos 
se ap]Jlicou a dos Estados Unido$. fonte ~'Cl't\· e a nossa propria legisla.ção sob o Imperio 

· attestam que de filct{) o carocteristico üo es-
triz de tcxlas as outt·.lS. A pro1·idencia. <1.lli se ta.do de sitio e a suspensão da Constituição, 0 
inscre\·e como ml!m suspensão dQ recurso de isdi - ·a.1 
habeas-co1'Pus; mas, ~ta :.,"t\1~\ntia., j:\. 0 di~e domínio militar e a jm·· ·~u.o· espec1 paro 
Blakstone, >ale totla. uma cons&itniçfto. A os julga.mentos. Estam~. como se vê, bem 
interp.ret..1.c;ão que se deu :i. disposi('[UJ consti· longe da phant:ISiosa concepção daquelle media· 
.tuciot:al ro1 baseada nisso : smp~nso 0 lmbe~s- dor plastico que constitue o estado de sitio aos 

ol11os dos constitucionaliStas . .. do Senado. corpu>, desa.ppareeeram todas as outras ga.· 
ra~tias constitucionaes e os tribun:J.eS mlli· O SR. F.RA.-;rusco GLICERio-Não aos dos da. 
tares · funccionara.m até p:lm .iulgar e con- Ca.ma.ra .•• 
demna.r deputados no pleno goso das suas pre· o SR.. ALcl:>."DO Gu.u;ABARA - A nossa 
rogativas. Constituição, porventura, ·algo alterou nes· 

Vejamos mesmo entre nós no regimen im· te assumpto 1 Transplantado pa.ra. entre nós, 
1Jerial: A nossa antiga. carta estava longe dll o esta.do de sitio perdeu este caracter que 

· consignar a faculdade da declaração do sitio lhe advem de suas origens bistoricas e 
pelo modo categorico por que o ihz n. actunl da consagração das leis dos povos cultos ~ 

·. Constituição: fatiava. apenas da «S1.1spensíio Vejamos como ella mesma: nos define o que 
tempora.ria de algumas das íormalitiar.les ron· se deve entender por estado de sitio. Em 

. stitucionaes» .. Entretanto •. _nunca nio~uc:m tres artigos falia a nossa lei fundamental 
pretendeu.:que a ferissem le1s creando JUl'lS· dessa medida. Primeiro, no art. 34 n. 21 onde 
dicção especial para. crimes determinados. A discrimina o que compete priva.tivame:n~ 
léLde 2 de julho de 1850, . po1· e:x:emplo;' esta.- ao Congresso (lê): «Decla.l'a.r em estado de sttio 
tuia que os aceusados dos crimes de moeda um ou mais pontos do terrltorio nacional, na 

·faJsa.,. rou.lm. . e,~ ~;.nas emei'(ei:lcia de ~ poP" !ol'l:8S"estra.lt:" 
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geir<J5 ou.de ~~moçã:Q interna •. a.ppróvar ou pezzs:."io das gamntias corzstitucionaes, como se 
-suspender O· stbo fJ.ue houver stdo declarado h;\ de a)?pel1ar fl<l.'l"<l ~'tuillo mc~mo que se 
-pelo Podet· Exccutrvo ou seus :.r.gentes 1-espon- unnu!la, nc ,intuito de i mnedir rttt' se llmite, 
saveis na ausencia do Congresso». Aqui ütl- que se re.~trinj:c, que s<· l'~~ule o arbítrio da. 
la-se da medida sem de!flnil-a; oliscl'imina-se !br1,:a. que. sem essa re:;tl·icçüo do tolemncia 
a attrilJUição t.le applic:tl·<1.. de mantel-;L ou sel".i. omuipotente? Aqul rln-me eu d:1 accusa: 
suspendel-a, sem que nada se saib;t de sua ç-.ão uc ytraunicas e odies:t~. que ~'Onstituem o 
na.tureza. Seg-undo, no an. 48 n. 15, onde segundo ibrt do libello~ Creia-se mu tl'ibunal· 
disci:'imin:l. o que com].lete :pt·ivativaLnente ao g-m·ante-se o direHo de <.leresa; rl:',.-se nota, d~ 
Presidente du. Repnblk~l (liJ): «D?dittar por si, culpa e r'Ol das testemunh:t,;; mais .niio se ad
Oll ~eus agentes l'(·Sllonsa.veis, o esta.do de sitio mitoo que a.s pen:\s olo corli·'o; c nos· accusn. U.e 
c:m qualquer ponto do territorio na.cion:tl, nos tyt·anrücos e violentos !!'Lei~ l1 um só homem 
ca.sos de aggressão estrangeira. ou grave com- comn1eCte a; fa.culda(.!e de prendcl' e dester·ra.r a 
moção intestina». Estamo> aint.h1 e1n faca da todos os outros c.r.·in(onnata c•·nscicncia! ••• 
regulament,lçii'J dn. medida ; sem nada :tpt•en- De um Ltdo uma; só foL\<1, um;:., ~ó vontade, 
clermos cl1t sua na.tucez:t. Mas ve,ia-se o um sõ ca.prtctw, podendo âispoz• >em correcti
art. 80: «Poder-SB-ha declarar em est:1.do de vo al.,.um da liberdade'! da. honru, dos ciila
sitio qualquer ponto do territorio d:1 União, dii.os; "'de outro. um tribuna! ll.'Ue funcciona. se
S1'7Jendendo-s~ a!.i.as (f!u·cmlias con.~lii!~c_io1·1ae·· gund.o um<~ [ef, qtle ju1~11 medí~nte provas, 
'PQI' tempo deter-mmarlo ... etc.» Eis aln ,1, de· que ouve os reos, que at:>.lolve ou condemna ... 
:fi.ni~:ão precis:J. e chtra~ ACou~tituição entende Frnllcl.1omentc, s~nhotes, nü.o ~ irf'isorio que os 
que o estado de sitio é aquelle estado que seca- que defendem o pr·imeiro venlw.m condemnar 
racteri.sa Dela ~V.~JJensr'io elas g"nmtiQ.s consü- os sGrrtmdo~. em nome <1:~ libercb.de~ 
tucioMes e q1le pôde ser motivado ou peh\ o nobre o.lepnt-<tdo pele\ BaJlia. ;\1.Z·me· quasi 
aggressão e.'\:terna ou pela commo~ão inteL·- llm crime dtt ldéa, desse tribunal de exe2peiio. 
tiva. Pergunto eu: no momento em CJ.Ue em Mu.s, senhores, u. justiça popular· é muito 
uma sociedade ei"vilisada declo.ro.-se suspen- ft•agil em crime destA no.ttu-ew. para que o . 
der as ga.ra.ntias constitucionaes, que rc:sta 1 seu ,jnlgumcnto lhe s~il.(· confiado. O sentimea-· 
Supprimida a lei, que 1\ca? 1-;-- força, eVJden- talismo, a thscina.c;iio tbt ide(l. p~litica, a edu
temente; e ·como a 1orça._ esta concentrath\ e cução I'J.Ue vo.mos t<>ndo.tuolo COilCOl'I'Cpara que 
representada. no governo, o que existe, ele- o crime político nito;l..<':mmn aos ollws do povo 
clarado o estado de sitio,é o Poder Executivo, propria.menl.e as propr)!'(;iies de l:l'ime. Nesta, 
armu.do de todos os pod~res necessat:ios par·a çonjunctura. ]l(l. d~ ~c1· :J.Os tribunae..~ popu
manter a ordem, garantir o. pa.z e de1cnder·se lal'e,;, !La de :;er aoJury que lJ_a,1·cmos de cn-
a. si mesmo. {:1poiados.) treg-J.r a. delt!sa u:. Ol'deill polit1cct 1 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO- Suspensa a. lei, 0 SR. LEOYIGILDO 11lT,GlJElR.\S -Mas que 
o unico modo de coerção e a força do go\·erno. tem o j ury com os crime~ poli ti c·J3 ~ 

o Sa-. .ALCil'WO GC,'w.'iA:BAlU.- Ora nqui esta O Sn. •. Al.ct.;;oo C.u"'·"·~n.\ll.A. ·- •\ quem se 
0 que, a. respeito do estado ue sitio, clm.•..t.me!l~ comf!1ette o JUlg_amcato dos delinqu,entes 
te diz a nossa Constituiçií.o a q U<t.ntos sab~JU depms do lH'OnuncUJ.ml~nt.o do Coagrcsso ! 
ler a lingua. 'VCl'U<J.Cul'!• .A:ssit;n SCI:l(l?, C~l 'l~C 0 SR. LEOVIGlLDO FlLG\ilrul.o\:~- A,' justicn. 
se estribam as aacusacues ue mconstrtu('!Oll!L~L- federaL 
do.de ~eit:l-s á cr~~ ue um tribum\l. esp!cJ~ o SR. FF.LlSUELLO Fmmu~ (aG s;·. Leouigildo 
pa.mJ~I.gar O!! ~nldi'Vl.duos a.lcançü<l.o. pel Fifr,ueil•a-')- V. Ex. lcin. a ot•:;.\nisaç-~o da 
alaraçao do srtlo. • justiça l~det·n.! do Sr. Ca.miJOS S;~~les e lm de 

o SR. LEO>lGlLDO Frwm:IR.As-Agora c q\te YCl' que t ao jury que C<\be esse JUlgamento. 
comprehe':ldo porque V· E:-c. sustent:wa. qll.o o SR. Al.CIXIJO GtJA?üBAlu.- Nem ha dU.~ 
eram medidas )?reve_ntwas: era para crear de- vida. : é· ao jury 1\~der-"'L um trihnual popular, 
IJOiS t~ibunaes espec1aes1 um tribuna.l de consciencia, ü~t.,O pai"~ esse 

o SR.. ALc.r.wo GUANABARA- Responderei a etreito, in~~z de go.1·autir e~cazm~nte a. 
v Ex Si prevalecesse a. doutrin:l. do llonrado ordem polittca., domlna.vel l)eco sentm~ .. ento s;. g~eral Ca.mpos Salles, si a nossa ~~msti- benevolo, doce, incitudor de nov::c,s agitaçoes e 
tituição estatuisse que o esta.do de s1t10 era de noYas revoltas. _ . 
essa causa amorpha, moldavel i :pha.ntasia de E' bem de ver CJ.Ue _ll<tü se putla ~onter ~ 
quem· 0 empregasse, meio guerra, meio ].l<LZ, gra.ndes ex(llosties nacwn:tes pm· me10 de ~e1s. 
suspendendo umas e prendendo fh•rnemente , Nem e~ me propon~o u. preve1: o?; a domm~ 
outras !mrantias comprehende-se que a cre- o~ catacl::-·smos!... s, a Reputllica for tão 
ação de" taes ttib~naes fosse illegal.~ M~s de- inep~ que 2e_ nü.o saiba fa.zer ami)or do povo
monstrado, ·como está, que assim n<La e, que e reJO com ~Jst~ gue vae ~ninha.udo co~ 
o sitio sá.se ~ra.cterisa. enc~ente ;nela sus-- grandes vacillaç~- ella nao :pr&-v.alecerao, 
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