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RELATO RIO 

BElt'l'A a 2a sessão da 1 a legislatura aos 12 de maio ele 1892, só a 12 ele 

novembJ'O foram encerrados os trabalhos legislativos , tendo sido prorogada tres 

vezes, em virtude de oukas tantas resoluções do Congresso Nacional, iniciadas 

.. a primeira ê a segunda na Camara dos Senhores Deputados e a terceira no 

Senado. Essas resoluções foram publicadas pelo Poder Executivo por decretos ns. 81 

de ll de setembro, 100 de 13 de outubro e 115 de 29 do mesmo mez, todos do mesmo 

anno de 1892. 

Durante os seis mezes de trabalhos, a Cainat'a dos Deputados discutiu e votou definiti~ 

vamente diversos projectos de lei, que foram submottidos à Sancção do Presidente da 

Republica, constantes da relação seguinte : 

SANOOIONADOS 
, · 

Iniciados na sessão de i892 

Orça a receita e despeza para o exercício de 1893. 
Fixa as forças de terra e naval para o mesmo exercício. 

Conce4e amnistia plena. a todos os indivíduos que tomaram parte nos movimentos 
de lO de abril e aos revoltosos das fortalezas de Santa Cruz e Lage. 

Concede amnistia aos implicados nos movimentos revoltosos de Matto Grosso e do 

Rio Grande do Sul. 
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IV 

Autoriza o Governo a conceder a Antonio Vianna Gonçalves Fraga seis mezes de 

licença, com os vencimentos do seu emprego. 

Autoeiza o Govemo Federal a conceder ao bacharel Ernesto Rudge ela Silva Ramos, 

procurador seccional da Republica no Estarlo de S. Paulo, 10 mezes de licença, sem 

ordenado, para tratar de sua saude. 

Approva os ajustes postaes concluídos em Vienna, em 4 de julho de 1891, entee o 

Brazil e varios Estados. 

Altera as disposições do art . 3° da lei n. 35 de 26 de janei ro ele 1892. 

Autoriza o Governo a abrir desde jú o credito supplemen tar necessatio para occorrer 

ás despezas com o pagamento elo augmento de vencimentos a que teem direito os tele-

graphistas de 1 a, za e 3a classes da Repa t·ti ção Geral dos Telegraphos. 

Approva os actos do Governo referentes aos acontecimentos da no i te ele ' lO de 

abril e constantes elos decretos de 10 e 12 do mesmo mez. 

Abre ao Ministerio da Justiça um credito extraord inario de 486:215 '000. 
Autoriza o Governo Federal a conceder ao Dr. Manoel da Silva Mafra, juiz do 

Tribunal Civil e Criminal, seis mezes ele licença, com os respectivos vencimentos, para 

tratar de sua saude. 

Concede ao Governo um credito ele ;t 1. 4G~-5-0 para pagamento a Luiz Cohen 

& Sons. 

Reorganiza o serviço policial elo Districto Feder al. 
. . I 

Dà direito aos secretarias ela Côrte ele Appellação e do Tribunal Civil e Crim'tnal da 

Capital Federal a perceber custas, quando trabalP.arem quando escr ivães . 

Proroga por cinco annos o contracto ela Associação Sergipense para o serviço ele 

reboque a vapor nas barras de Cotingui ba , ·S. Christovão e Estancia. \ 

Autoriza o Governo a abrir no corrente exercício um credito 

5.674:579 518 para serviços ela Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Manda cessar os effeitos da reforma do capitão João José de Oliveira Freitas. 

Fixa a força naval para o exercício de l 893. 

de 

Autoriza o Governo a abrir desde ja um credito supplementar, na importllJlcia de 

18:000$, para pagamento de vencimentos aos lent es do Gymnasio Nacional, e 
\\ 

approva· a despeza feita com a mudança do Museo racional para a Quinta da Boa-Vista,, 

na im portancia de 25:000$000. \ 
Autoriza o Governo a abrir creditas na importançia de 3.471:209$'214, para 

occorrer a di versas despezas do Ministerio da Marinha no exerci cio em vigor. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um cred ~ to supplementar de 540:000$ a verba 

n. 17 do art. 7° da lei n. i26 de 30 de dezembro de 1891 . 



Providencia sobre o pagamento do subsidio dos senadores e deputados durante a 

prorogação da 3.ctual sessão legislativa, assim como do serviço tachygraphico, de redacção 

dos debates e publicações nas duas casas do Congresso. 

Autoriza ~ Governo a abl'ir o c1·edito de 160:000$ para occorrer às despezas do 

Ministerio das Relações Exteriol'es no exercício em vigor. 

Crea no 4° di~tricto militar o logar de auditor de guerra, seEdo a sede na capital de 
S. Paulo. 

Permitte a livre entrada no territorio da Republica de immigrantes de nacionalidade 

chineza e j3.poneza; autoriza o Governo a promover a execução do tratado ele 5 de setem-
bro ele 1880 com a China, a celebrar t!'atado de commercio, paz e amizade com o Japão, e 

clà outras providencias attinentes a immigração daquellas proceclencias. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder à Companhia Fabril Industrial c Cot1struc-

tora os favores constantes elo a viso n. 75 de BO ele julho de 1889. 

Autoriza a contractar com o cidadão peruano Julio Benavides o serviço de navegação 

e transporte de mercadorias pelo rio Içà ou Putomayo. 

Perdôa a D. Rosalina Pires de Bittencourt Bat'cellos a divida contrahida com a 

Fazenda Nacional por seu fallecido marido, Dr. Israel Rodrigues Barcellos. 

Autoriza o Governo a abrir no corrente exercício um credito supplem·entar de 

f, 33.826-0- O para a conclusão das obras do prolongamento da Estrada de Ferro do 

Sobral. 
Autoriza a contractar o serviço de reboque, por meio de vapores, nas barras dos rios 

Itapemirim e Benevente, no Estado do Espírito Santo, e nas de Itajahy e Laguna, no de 

Santa Catharina. 
Dá novo regulamento ao corpo de engenheiros navaes. 
Autoriza o Poder Executivo a abrir um credito de 9:425$14i para indemnizar ad 

cidadão Augusto Francisco Maria Glasi"ou de despezas feitas no Jardim da Praça da Repu-

blica em 1883. 
Antoriza o Poder Executivo a mandar abonar a D. Constança Iphigenia Coelho o 

meio soldo correspondente á patente de seu fallecido pai, o tenente-coronel Vicente Coelho. 

Autoriza o Governo a mandar reformar os calculos referentes às aposentações dos 

ex-secretario e sub-secretario da Faculdade de Medicina da Bahia, Drs. Cincinato Pinto 

da Silva e Thomaz de Aquino Gaspar. 
Autoriza o Poder Executivo a conceder ao cabo de esquadra reformado João Coelho 

de Mello uma pensão de 200 réis diarios, sem prejuízo do respectivo soldo. 

Autoriza a .transferencia para as armas de infantaria e cavallaria dos los e 2°8 

tenentes de artilharia que, por falta de habilitações scientificas, nâb possam ter acce'sso, 
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passando daquellas armas para esta numero correspondente de officiaes com o respectivo 

curso. 
Manda computar integralmente nas aposentadorias ja concedidas, ou que o forem, aos 

juizes federaes, o tempo de serviços prestados anteriormente nos cargos de magistratura 

ou semelhantes. 
Approva o accordo celebrado entre o Governo e a Sociedade Anonyma do Gaz, pelo 

decreto n. 826 de 24 de maio.do correnteanno. 
Concede à Companhia Piscatoria Sul-Americana os favores ·de que trata o art. 3o 

§§ 2° e 3° do regulamento mandado observar por decreto n. 8338 ele 17 de setembro 

de 1881. 
Regulariza a concessão de aposentadorias aos funccionarios pu blicos. 

Autoriza o Governo a inclemnizar o Estado do Maranhão da quantia de 439:496 532, 

relativa às obras do furo ou canal do Arapapahy. 

Autoriza o Governo a prorogaL' o prazo para a clesobstrucção elo rio das Velhas, 

facultando-lhe fixar para ponto inicial da navegação a barra do Paraúna, e concede para 

este serviço a subvenção annual de 150:000$000. 
Autoriza o Governo a considerar a reforma compulsoria dada ao official de fazenda 

de 2a classe Antonio Mariano Barreto Pereira P i~ to na effecti v idade do posto de 1 o tenente, 

passando sua graduação a do posto immediato. 

Autoriza a abertura de credites especiaes aqs Estados da Parahyba, Goyaz e Piauhy. 
' Manda augmentar de mais 40 °/ 0 Sobre as tabellas vigente os vencimentos e ·alarios 

do pessoal da Imprensa N acíonal e do Dia rio Of!lcia l. 
Manda continuar em vigor as disposições do decreto n. 3163 de 7 de julho de 1883, 

sobre o furto do gado de qualquer especie. \ 
\ 

Institue monte-pio para os operarias effectivos ou do q_uadro extraprdinario e serven-

tes effectivos do Arsenal de Marinha da Capital Federal, operarias e ser entes nas mesmas 

condições das directorias de artilharia e torpedos. 

Crea um curso de nautica no Estado do Pará. 

Iniciados nas sessões O?'tlz'nct?"ia e extram·dinct?"ia de 1891 \ 

\ 
Autoriza o Governo a mandar pagar a Justiniano José de Barros os venciment0s, 

do logar de pagador uo Thesouro Nacional dumnte o tempo em que esteve privado dé 

exercei-o. 
Determina que todas as pessoas habilitadas para a vida civil podem passar pro 

curação particular do proprio punho. 
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Concede direito a D. Adelaide 'l'elles Pires, viuva do capitão de artilharia Antonio 

Telles Piren, á percepção do soldo integral que cabia ao dito official na época em que 

falleceu. 

Concede direito a D. Adelia Carolina de Oliveira Ennes Bandeira e a sua filha. 

menor Adelia Ennes Bandeira, repartidamente, a pensito que percebia D. Carolina 

Cecilia Campos de Oliveira. 

Autoriza o Poder Executivo a relevar a pena de prescripção, em que incorreq 

D. Olympia Candida Guimarães do Amaral. 

Autoriza o Governo a indemnisar ao padre Antonio Martucci serviços prestado.s 

á immigração. 

Fixa os casos de competencia dos poderes fecleraes e estadoaes para resolverem 

sobre estabelecimentos de vias de communicação flnviaes ou terreskes entre a União 

e os Estados ou destes entre si. 

Autoriza o Governo a despender ate à quantia de 400:000$, para realizaç&;o da 

ligação ela estrada de ferro no Estado da Bahia entre as estradas Central e S. Francisco 

e Jacú. 

Abre um credito de 400:000$ para a collocação ele açudes e reprezas de ribeiros 

nos Estados do Piauhy e da Parahy ba. 

Concede a D. Olympia Rodrigues Vaza pensão de 30$ mensaes. 

Concede a D. Anna Maria das Neves Damasio a pensão aunual de I :200$000, 

Estabelece a organização municipal elo Districto Federal. 

Orea uma escola de machinistas no Estado do Para. 

Approva o tratado ele arbitramento firmado em \Vashington em 28 de abdl de 1890 , 

Isenta ele imposto de importação todo o material destinado a canalisação de agtlêl, 

potavel na villa de Curralinho, do Estado da Bahia. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder a D. Clara de Faro Montes a pensão 

correspondente ao soldo que percebia seu filho, o alferes de voluntarios da patria José 

Antonio de Cerqueira Montes, morto em combate no Paraguay. 

Reconhece a PD. Paulina Huet Bacellar Pinto Guedes e Otltras o direito á 
percepção do meio soldo, como filhas do major reformado do exercito Vicente Huet 

Bacellar Pinto Guedes . 

Autoriza o Governo a cunceder as honras do posto de capitão ele fragata da arruada 

nacional a Adolpho Fortunato Hasselmann, actual ajudante da lnspectoria da Alfauclcga 

desta Capital. 

Concede isenção de qualquer imposto de importaçil:o às fabricas de fiação e te· 

cidos, companhias de aguas e trafego maritimo no Estado' ao Maranhão. 
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Mand.a readmittir no quadro effectivo do exercito o tenente reformado Raymundo 

Perdigão de Oliyeira. 
Concede um anno de licença, sem vencimentos, ao capitão de artilharia Octavio 

Gonçalves da Silva. 
Autoriza o Governo a conceder a D. Isabel Curvello de Menezes a pensão vitalícia 

de 50$ mensaes. 
Concede à vi uva e filhos do Dr. Tobias Barreto de Menezes a pensão annual 

de 3:000$000. 
Autoriza o Poder Executivo a de,spender pela verba- Exercícios findos- a 

quantia de 408:622 821, · para pagamento de Antonio de Alcantara Fonseca Gui-

marães. 
peclara que a aposentadoria conced ida a Antonio Peeeira Bastos, no lagar de 

inspector da Alfandega .da Bahia, é com o ordenado do mesmo empreg0. 

Garante os direitos j4 adquiridos poe empeegados vitalícios e aposentados. 

Manda que o Governo conte para a aposentadoria elo ex -porteiro da Escola Nacional 

de Bellas Artes, Manoel Pereira Silveira Junior, o tempo de e(fectivo serviço elo mesmo 

no Arsenal ele Guerra desta Capital. 
Eleva a l 00$ por mez a pensão concedida a D , J osephina Pereira Pinto de 

I 
Andrade. 

Autoriza o Governo a melhorar, com o accrescimo de gratificação, a aposentadoria 

concedida a João Paulo da Costa no logar de I 0 escripturario do Thesouro Nac·Rnal. 

Declara que a aposentadoria concedida a Bernardino Jose Borges, no lagar de admi-
' nistrador da Recebedoria da Capital Federal, e com todos os vencimentos. 

Concede a isenção de quaesquer impostos, dos que se acham sob a alç da da União, 

aos legados e doações feitos á S:Jciedade Amante da Instrucção, ao Lyceo de Artes e 

Officios e aos feitos em apolices da divida publica federal, ao Colleg'o dos Orphãos ~e 
S. Joaquim da capital do Estado da Bahia. 

Concede isenção de direitos de importação para os materiaes e preparoq do Hospital 
da Misericordia da capital do Estado do Parà. 

Innova o contracto da The Ceará .Harbout· Corporation, limited, ~leva o seu 

capitala4.874:000$ com garantia dejuros po.f' 25 annos e autoriza a prorogação de 
prazo para conclusão das respectivas obras. \ ' 

Manda indemnisar os officiaes e praças, que forem unanimemente absolvidos etv-

conselho de guerra, das vantagens pecuniarias CJ Ue tiverem pe1~dido. 

Autoriza o Govérno a conceder a Bellarmipo Braziliense Pessoa de Mello aposenta-
doria no cargo· de director da Casa de Correcção da Capital Federal. 
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Concede vantagens aos inferiores dos corpos de marinha, qtiândo doentes nos Hospi-

tae.s e Enfermarias Militares e as praças de pret da Armada, quando baixarem aos mesmos 

estabelecimentos por mo ti v o de accideutes a bordo dos rtavicls. 

Autoriza o Governo a dar transporte para os seus Estados nataes ás praças que 
obtiverem baixa do sérviço ~ o requererem. 

Concede ao tenente do estado-maior de l a classe, João Albuquet·que Serejo, uri1 anno 
de licença para praticar em trabalhos de engenharia. 

Autoriza a reorganização das diversas repartições dds Ministerios da Gúerra e da 

Marinha ela arma ele engenharia e dos corpos de engenheiros e de estado-maior de 
1 a classe e artilharia e da outras providencias. 

Concede melhoramento de reforma ao capitão reformado do exercito Luiz José da 
Fonseca Ramos .. 

Autori'za o Poder Executivo a mandai' abonar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a grati-

ficação de professor interino de geographia do Externato do Gymnasio NacionaL 
Não foram sanccionados os seguintes : 

Considera como lentes substitutos das Faculdades de Medicina os ex-adjuntos que 
passaram a preparadores. / 

Concede aos 1 os e 2°8 cirurgiões do Corpo de Bombeiros da Capital os postos de 

major e capitão com as vantagens inhereutes a seus postos. 

Determina que o magistrado que for aposentado de conformidade com a Consti-

tuição tem direito desde logo à percepção dos vencimentos que lhe competirem. 

Os dons primeiros foram iniciados na Camara, sendo que, quanto ao primeiro, já 

ella se pronunciou, sustentando-o por dous terços de votos. 

O que se refere á aposentadoria de magistrados foi de iniciativa do Senado. 

De entre os 243 projectos apresentados na 2a sessão legislativa, alguns acham-se em 

adeantada discussão, pendem outros de parecer das respectivas commissões e outros 

estão ainda sujeitos ao voto do Senado. Foram rejeitados 47. 

PARECERES 

Foram apresentados pelasdilferentes. com missões. permanente.sl03 pareceres, a maior 

parte dos quaes pende ainda de decisão da Camara, como vereis da respectiva Synopse. 

Os requerimentos e indicações offerecidos á consideração da Camara durante a sessão 

acham-se classificados por ordetu chronologica, seguidos do respectivo andamento ; 

bem assim as requisições das commissões,. sobre as quaes a Sect•etaria teve de ex.pedie 

officios, como pt'eceitúa o regimento interno. 



X 

A relação circumstanciad~ dos papeis, que durante o período legislativo deram 

entrada na secretaria e o destino que lhes foi dado pela Mesa da Camara, acha-se igual-

mente appensa a esta parte da Synopse. 
Nos differentes annexos sob as lettras A, B, C, D, E, F, G e H são mencionados 

os orçamentos de despeza e receita e respectivo andamento, desde a proposta inicial ate 

as redacções finaes ; os projectos sanccionados, os não sanccionados, e que pendem de 

decisão final, a mensagem da abertura da 2a sessão legislativa, a relação dos novos . 
deputados eleitos para preenchimento rlas vagas abertas, as commissões permanentes e 

especiaes eleitas ou nomeadas pela Camara, o regimento commum elaborado pelas Mesas 

das duas casas do Congt·esso Nacional, e finalmente as actas das conferencias da Mesa da 

Camara realizadas para o fim de providenciar sobre o preenchimento de vagas que se 

deram na representação do Estado do Rio de Janeiro. 

vorros DE PEZAR 

Logo nos primeiros dias de sessão, a Camara dos Daputaclos, asso.::iando-se ao 

sentimento nacional, votou que se lançasse na acta a manifestação do seu profundo pezat· 

pela irreparavel perda dos bravos offi.ciaes e marinheit os mortos no naufragio do coura-

çado Solimõés, e nomeou uma commissão do seu seio para representara Camara dos Srs. 

Deputados em quaesquer demonstrações de pezar. 

Mais tarde e em homenagem aos 'relevantes serviços prestados ú causa da 

Republica pelo seu primeieo presidente, Mal'echal Manoel Deodoro da Fonseca, resolveü 

unanimemente a Camara que fosse levantada a sessão, que a Camara dos Deputados e 

todos os empregados da seceetaria tomassem lu to por oito dias, e finalm~ te, que fosse 

celebrada uma solemne sessão funebee, a qual se raalizou na noite ele 29 de agosto. 

Por occasião do fallecimento do deputado Fraqcisco Corrêa Rabello, como jâ o 

fizera em relação aos Srs. Astolpho Pio e Francisco de Paula Amaral, mandou tambem 
a Camara lançar na acta das sessões votos ele profundo pezar. 

AROHIVO E BIBLIOTHEO ·\. 

Depois das constantes e reiteradas requisiçõe~ vossas foi finalmente entregue á 
Garoara a parte do pavimento terreo ate então occupada pelo Instituto Vacciuico. 

Dispondo assim de maior espaço e autorizado pela Mesa da Camara para alliviar o 

·archivo de grande quantidade de papeis e livros inserviveis, conto qué até o fim -da 
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presente sessão, depois de feitas algumas accommodações, poderá a Camara dos 
Srs. Deputados possuir um archivo bem organizado. 

A bibliotheca deve em breve ser augmentada de mai~ algumas collecções já 
encommencladas. 

OBRAS NO l~DIFICIO DA CAMARA 

Encerrada a sessão legislativa, providenciou a Mesa da Camara para que fossem 

desde logo começadas as obras projectaclas, para cuja realização havia sido votado o 
respectivo credito. 

A' vista das judiciosas ponderações do director das obras do Ministerio do Interior, 

não pôde ser executado o plano de alargamento do salão, como se projectara, porquanto 
-

demandariam semelhantes obras a reconsteucção de todo o edificio, o quo não comportava 

a escassa;>: do tempo por um lado e por outro a insufficiencia do credito votado. Assim, 

pois, resolveu a Mesa mandar levantar um segundo pavimento onde pudessem 

funccionar mais commodament~ as com missões da Camara dos Srs. Deputados, e ao 

mesmo tempo offerecesse ao corpo tachygraphico salas mais arejadas e confortaveis. 

Infelizmente a natureza das obras e a escassez do tempo não permittiram que 

pudessem estar concluídas a tempo ele aproveitar a esta 3a sessão. 

Não obstante, curou-se do asseio e decoração do pavimento onde funcciona a Camara 

e mais depenclencias. 

Prepararam-se as salas destinadas ao presidente, aos secretarias e ás commissões .. O 

salão das sessões foi pintado de novo e tapetado. A pequena e acanhada sala dos ohapéos 
foi augmentada ·e guarnecida de cabides mais commodos. A antig·a sala contígua a essa 

acha-se convenientemente decorada e mobiliada. 

SECRETARIA 

Apezar do contratempo das obras, a secretaria funccionou regularmente durante 

o intervallo das sessões. 
Todos os trabalhos foram desempenhados com zelo e solicitude pelos empregados, e 

acham-se em dia. 
Secretaria da Camara dos Srs. Deputados em 27 de abril de 1893 . 

Ao Se. presidente e mais membros da Mesa da Camara dos Ses. Deputados. 

o Dlnr.c:ron, 

. ~-.',1 • . .:, 
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ANNO 

1892 de Abril. . .. 

" !l de Abril. . , . 

" 21 de Maio . . . .. 

" 21 de Maio • . .•. 

PROJECTOS 

ASSOML"l'O ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1 Reconhece validos pa ra a Em 27 ele Abril reimprim Da commissão de instrucção 
ma tricula nos cursos su- o projec to n. 72 de- 1891 seguido publica. ao projecto do Sr. 
periores da União os es:a- das razões da não sancção sob ::everino Vieira e outros 
mes ter':llinaes feitos em n. 1 deste anno.- Em 20 de (Publicadas no Diar io 
est abelecimentos partícula- Outubro entra em discussão Offloic~l ele 4 ele Fevereiro 
r ea de ensino, mediante un ica. Ora o Sr. Severino Vieit·a de 1892 as razões de não 
condições q11 e estabe lece. que r equer que, evidenciada sancção, com data de 21 
(1\'ão sanccionrulo. ) pe la Mesa da Uamar a a e de J a neiro). (Vej a n a Sy-

dão das datas da remessa uopse de 1891 "o anda-
sancção ~ da devolução do au- mento do projecto n. 72 
tographo não sanccionado, e desse anno e em outro 
ver ifu::ado que a não sancção logar desta, na parte r e-
e :ccedetl o decendio constitu- lat iva aos projectos de 
cwnal, seja o mesmo envmdo ao 1891 que t iveram anda-
Vica-Pt·esidente do Senado em mento na sessão de 1892.) 
virtude do disposto na Con 

2 Isenta de qualquer imposto 
de impor tação todos · 
machinismos e appa relhos 
dest inados ás fabrica s de 
fiação e tecidos, compa-
nhias de aguas e tratego 
marítimo no Estado do Ma-
r a nhão. (Não sanooion 

tuição. Ora m o Sr. Seahra e o 
Sr . Cantão, que requer sej a o 
projecto enviado á commissão 
de constituição para emittir 
parece1· sobre a duvida levan-
tada pelo Sr . Severino Viei ra. 
Ora m os Srs. Zama, Severino e 
Azeredo. A r equerimento do 
Sr . Glycerio, é encert•ada a 
cussão . A pedido do autor 
r etirado o r equerimen to do 
Sr . Cantão. E' reje itado o do 
Sr . Severino Vieira. O pr o-
j acto é r ejeitado em votação 
nominal por 67 contra38 votos. 

Em 27 de Abril r ei mprimiu- se 
sob n. 2 seguido das razões da 
não sancção. - Em 8 de Junho 
entra· em discussão unica , que 
é sem debate encerrada. - Em 
14 approva.do em votação no-
minal por 81 contra 28 votos. 
Em 15 enviado ao Senado onde 
foi approvado por dous terços 
de votos. Pronmlgado po1· de-
creto n. 60 d~ 5 de J~~lho ele 
1892. 

Do Sr. Rodrigues Fernandes 
ao projea.to n. 193. (Em 3a 
d iscussão.) Não foi sanc-
cionado, segundo as ra:zões 
publicadas com data de 14 
de Janeiro no D iar'io Otfi-
cia.l de 10 de Fevereiro. 
(Vej a na synopse de 1891 
o andamento do projecto 
n . 193 desse anno, e em 
outro Jogar desta , na parte 
r elativa aos projectos de 
1891 que tiver am anda-
mento na sessão de 1892.) 

3 Autoriza o Poder Executivo a Em 20 de Maio enviado pelo Da commissão de instrucção 
mandar abonar ao Dr. )!;v a- Senado, t endo sido ali i appro- puhlica ao projecto ini-
risto Nunes Pires a grati- vado por dous terços dos suf- ciado no Senado. (Veja 
fi cação a que tenha direito fragios presentes ·-: Em 2'1 na Synopse de. 1891 o an-
como professor intedno de im primir sob n . 3. - Em 9 de da mentodoprojecton.i99.) 
geogt·aphia do Externa to !unho entra em discussão uni ca, 
do Gymnasio Nacional. que é sem debate encerrada.. 
(Não sanccionado.) - Em 15 approvado em vota-

ção nomin al por 87 contra 20 
votos.- Em 17 enviado ao Vice· 
Presidenté da Republica pa ra 
ser promulgado . Pr·omulgado 
por decrc;to n. 56 de 1 8 de Ju-
nho de 1892. 

4 Determina que os secretar Em 21 de Maio enviado á com-
da Côrte de Appellaçãn e missão de const i tuição que em 
do Tribuna l Cil'il e Cri - 3 de Julho deu parecer com pro-
minâ l -da Capital Federa l jecto que se imprimiu sob 
terão direi to ás custas n. 4 A .- Em 23 entra. em 2a 
quando trabalharem como discussão o art. i• , que é sem 
escrivães. debate encerrada e em seguida 

o art. 2•, que tambem é encer-
rada e adiada. a ''otação .-Em 
26 approvado e dispe.nsado_ o 
interstício para a 3a d tscussao, 

Da comm issão de consti-
tuição, legislação e jus-
tiça ao projecto do Se-
nado. 
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a requerimento do Sr . André 
Ca valcanti .- Em 12 dP. Agosto 
entt•a em aa d iscussão que é 
sem debate encerrada. Appro-
vado . - Em i3 enviado á 
sancção. Sa.nooiona.do por deor. 
n. 76 de t 6 de Agosto de t 8 92. 

OBBERVAÇÕES 

5 Releva a carga imposta por Em 26 de Maio a imprimir o 
seu tença do Conselho Su- pa1·ecer com projecto substi-
premo Militar ao tenente- tuti~o ao projecto n. 141 de 
coronel Jesuíno Cesario 1891. 

Da commissão de marinha 
e guerra ao projecto do 
Sr . Menna Barreto. (Veja 
o projecto n. 141 de 1891.) 

Nunes. Impresso sómehte. 

6 Organisa o Districto Federal Em 31 de l\Iaio a imprimir o Da oommissiio especial no-
parecer da commissão especial meada a 9 de Julho de 
sobre as emendas do Senado ao 1891 a requerimento do Sr . 
projecio n . 80 de 1891. Em 6 Aristides Lobo, e com-
de Junho entram em discussão posta dos rs. Arist ides 
unica as emendas do Senado. Louo, Franciaco Figuei-
Ora o Sr. Thomaz Delfino.- redo, Sampaio Ferraz, 
Em 7 ora o Sr. Vinhaes. En- Lopes Trovão, Furquim 
cerrada a discussão. - Em 9 e ·werneck, Thomaz Del fino 
W procede-se á votação. São e Doming-os Jesuíno, cujo 
approva.das as seguintes emen- relator foi o Sr . Thomaz 
das : aos n~ . 3, 4, 5, 6, 7, 10 e Delftno. 
12letra a. do art. 4•; aos ns. 2 (Veja o projecto n . 80 de 
e 4 do art. 5P ; ao art. 9" (para- 1891.) 
grapho unico somente); ao art. 
11 e seu paragrapho unico, á 
letra a do § 7° do art. 15 ; a, os 
arts. 34, 35 e 37; ao ar L 55 que 
em virtude de suppressões feitas 
pelo Senadp de artigos ante-
r i ores passou a ser 51 ; os arts. 
54 e 56, selíundo a numeração 
observada nas emendas ; ás 
letras o e f do art. 56, que 
passou a ser 58 ; os ns. I, II, 
IV, V e VI do paragrapho unico 
additivo aq mesmo art . 56 e o 
referido naragt·apho un ico. 
Foram regeitadas as seguintes 
emendas: aos arts. i 0 , 2°, 3• 
e 4• ns. 1, 2, 8 e 9, aos arts. 6• 
e 7° e aos §§ 1• e 2° do mesmo 
art. 7° ; aos arts . 8° e 9• ; ao 
n. 2 do v,rt. 10; aos arts . 12, 
i3 e 14 ; aos §§ 4•, 5°, 6• e 7° do 
art. 15 ; ao § 8° que passou a 
ser 7• ; ás letras a e o do mesmo 
paragrapho: aos§§ ()o a 2(), 3i, 
36 a 44, todos do art. 15 ; aos 
arts . 17 a 26 e r espectivos pa-
ragraphos; á epigraphe do Ca-
P,itulo V, aos arts. 30, 31, 32, 
33, 36 e 38 e seus pa.ragraphos; 
aos ar ts. 39 a 46, 48 a 51 e 54 : 
os arts. 52, 53, 55 e 57, segu ndó 
a nume1•ação observaJa nas 
emendas; o n. III do paragra-
pho unico additivo ao art. 58 
que era 56; os arts. 59, 60 e 63 
que E!ram respectivamente 57, 
58 e 61; os§§ 2• e 3° additivos 
do art. 63 das emendas; aos §§ 
i• e 2° do art. 64 que era 62; 
os arts. 65, 67_e § 1°, 68, 69, 
paragraf.ho umco db art . 7•, 
arts. 7 1 72, 73, 75 a 78, 80 e 
finalmente o art. 83 additiTo 
todos se&"undo a numeração da~ 
emendas.- Em 13 devolvido ao 
Senado, d'onde voltou em 25 de 
J ulho acompanhado das emen-
das que ali foram sustentadas 

I 
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ANDAMENTO 

por dous terços de voto~ . E' 
enviado á commissão especial, 
que em 13 de Agosto deu pa-
recer que se imprimio sob 
n. 6 A..- Em 26 entra em.!lis-
cussão unica. Ora o Sr. Horacio 
Coa ta. Encerrada a discussão. 
-Em 12 de Se.tembro procede-se 
á votação. São rejeitadas por 
2/3 de votos as emendas se-
guintes : aos arts. 3° e 4o n. 1, 
7o, 10 e 61 § 2o. São mantidas 
as demais emendas do Senado, 
excepto as que foram offerecidas 
aos arts. 7o, §§ i 0 e 2°, 61 e 
§§ .io e 3°, 79 e additivo ao 
cap . VIII que foram prejudi-
cados. O projecto é envia do á 
commissão de reclacção.-Em 6 
á imprimir a redacção sob 
n. 6 B.- Em 9 approvada. -
Em enviado á sancção. (Sanc-
aionado pela Lei n. 85 de 20 
deSetem1))'o de 1892.) 

Crêa uma alfandega na ca- Em 1° de Junho julgado objecto 
pital do Estado de S. Paulo, de deliberação e enviado ás 
e outra em Minas Geraes, commissões de fazenda e de 

' na cidade ele Juiz de Fór,,. orçamento, dando a primeira 
parecer com proj~cto em 14 ~ue 
se imprimio sob n. 7 A..- Em 
19 ele Julho a commissão ele or-
çamento deu lambem parecer 
oom projecto subs titutivo que 
ae imprimio sob n. 7 B.- Em 
25 entra em t• discu~são que é 
encerrada sem debllte.- Em 
27 approvado , dispensado o in-
terstício para a 2•, a requeri-
mento do Sr. Gonçalves Ra-
mos.- Em 2 de Agosto entra 
em 2a discussão. Oram os Srs. 
Arthur Rios, Ellis e Espírito 
Santo; a discussão é encerrada 
e approvado o projecto substi-
tutivo da commissão de orça-
mento. ·-Em 5 entt·a em 3• 
discussão, Oram os Sra. Pal-
Jeta, Hermes e Pires Ferreira. 
A discussão é encerrada .- Em 
6 a imprimir a reclacção .- Em 
7 approvado.- Em 8 euviaclo 
ao Senado. 

Pende de decl•iio. 

OBSERVAÇÕES 

Das commissões de fatenda 
e de orçamento ao projecto 
apresentado pelo Sr. Al-
fredo E llis e outroa. 

8 Autol'iza o Gonrno a cC>n- Em 7 de Junh o en\ra em dis- Da commisaão de petições e 
ceder a Antonio Vianna cus são unica, sem debate en- podereB. 

9 

Gpnçalves Fraga, fi el de cerrada.- Em 13 approvaclo . 
thesoureil"o da caixa de -Em 18 a imprimir a reda-
amortização, licença por cção.-Em20 approvado.-Elm 
seis mezes com vencimen- 21 enviado ao Senado . (Sana-
tos. cio11ado por dco. n. 66 de 22 

Permitte aos Estados ela 
União a livre introducção 
de immigrante8 que mais 
convenham ás suae neces -
sidades. 

de .Julho de 1892.) 

Em 2 de Junh o. julgado ObJ ecto 
de deliber::tção e enviado á com-
missão de obras publicas e co-
lonização, que em il de Julho 
deu parecer com dous votos em 
separado e se imprimiu sob 
n. 9 A.. 

Da commissão de obras pn-
blicas e colonisação ao 
proj ecto ap'reseníado pelo 
Sr. Costa Machado e ou-
tros. (Veja o projecto 
n. 144.j 
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ASSUMPTO 

Dispõe sobre proprios n a -
cionaes nos Estados, n os 
termos do pa r agt·apho unieo 
do a r t. 6'1 da Constituição . 
(Não sc~ncc iona.clo.) 

Reorganisa o corpo de enge-
nheiros mnaes . 

ANDAMENTO 

Em 3 de Junho a imprimi r com 
as razões de não sancção. sob 
n. 10 de -:1 892 .- Em 20 de Ou-
tubr o e ntr a em discussão unica, 
sem debate encerrada. - Em 
21 é r egeitado em votação 
nominal por n ão ter obtido os 
dous terços de votos pt·esentes. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de constitui-
ção ao projeclo do Sr. Ho-
mero Baptista e outros . 
(Não foi sancc ionado, se -
gundo as r azões publica-
das com data de 25 de 
J a neiro no Diario Official 
de 10 ele Fevereiro de 1892.) 
(Vej a o projec to n. 162 de 
1891 ') 

• 
Em 3 de Junho env iado á com- Das comm isaões ele marinha 

missão ele marinha e guerra e guerra e de orçamen to 
q ue em 30 de Julho deu parecer ao projecto iniciado no 
com emendas que se imprimiu Se nado. 
sob n. H A.-Em 10 de Agosto' 
entra em 2a discussão, sem ele-
ba te encerrada e por delibera-
ção ela Mesa envi ado â com-
missão de orçamento por ·trazer 
a ugmen tode despeza.-Em 22 á 
imprimir o parecer ela commis-
são de orça.mento sob n. 11 B 
- Em 29 procede-se á votação. 
é approvado o a r t . 1.0- Em 31 
são a pprovados o ~ r t . 2o ~ a 
emenda da comm issão ele ma-
rinha e guerra, o a rt . 3° e a 
emenda , os a rts. 4°, 5°, ·6°, 7° 
e 8o e a emenda a este ultimo 
a rti go . E' appr ovado a emenda 
ao art. 9°, o a r t . 10 El a emenda, 
o a rt. ii, o ar t. '12 e a emenda, 
o art. · i 3, o a1·t. 14 e a emenda, 
o ar t. i 5 , o ar t . 16 e a emenda, 
o a rt . 17 e a emenda1 os arts . 1.7 
e 18 a 21 , o a rt . 2.2 (j a emenda, 

.o art . 23 e as emendas aos §§ 5° 
e 6o , o art. 24 e a~ emendas, 
o a rt. 25 e as e~1endas , os 
ar ts. 26 a 29 e emendas ao 
ultimo, os a r ts . 3Q a 33 e a 
emenda ao ultimo, os a rts. 34 
á 47 e a emenda a,o art . 48. 
O projecto passa a 3~ d iscussão 
com as emendas approvadas . 
- Em 3 de Setembro entra em 
3a discussão, que é ~em debate 
encerrada.- Em 6 approvado 
e enviado á commiasão de re- • 
dacção .-Em 8 a \rnpr imir a 
redacçiio das emendas appro-
vadas .- Em 9 approvadas e 
en viadaR ao Sena,do, donde 
vo l tou em 15 por não terem 
s ido appr ovadas a ~ emendas 
aos arts . 3° , s o, 10, 1"' parLe do 
a r t . 12, §§ 2o , 30 e4°clo a rt . 23, 
ao a rt. 49 §§ 5o e 6o e ao <>rt. 50. 
E' enviado á commiasão de ma-
rinh a e guerra que em 17 deu 
parecer que se imprimiu sob 
n . 11 C . - Em 20 entraram em 
discussão unica as emendas 
r ejeitadas pelo Senado. Oram 
os Srs . Cassiano do Nascimento, 
S . Marcos, Cassiano e Pires 
Ferreira. A cliscuaa(Lo é e nce).'-
rada.- Em 21 são manHdas 
por 2/3 de votos as seguintes 
emendas: aos_ -arts. 3°, 8o, iO 
e 23 §§ 2° e 3o . E 1 devolvido 
ao Senado.- Sanccionado por 
decreto n. i 0 5 ele i 3 de Outu-
bro de i892 . 
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ASS UJ.o!PTO 

Determina os casos que 
clamam o emprego 
guarda nacional ou m ilicia 
civica da Un ião. 

RejeiLa o projecto n . 54 
1891, que dá 
ao Senado e á Camara 
Deputados para receber a 
demissão ou renuncia dos 
respectivos membros, por 
ser caso previste no art. 61 
paragrapho unico da lei 
n. 35 de 26 de Janeiro d 
189.2 . 

ANDAMENTO 

En1 3 de Junho julgado 
de deliberação c en v 
Commissão de Constit 
em 12 _de J ulho deu pa 
com proJecto e se imprimiu 
n . 12 A .-Em 25 entra em 
P d iscussão, que é encerrada 
sem debate.-Em 27 rejeitado. 

E m 9 de J unho entra 
discussão, que é sem 
encerrada .- Em 15 annr •w,tu 
o parecer e prejud 
jecto n . 54 tle 1891. 

OllSFJRV AÇÕES 

Da comm1ssao de consti-
tuição ao projecto do Sr. 
Tosta e outros . 

Da comnussao de consti-
tuição ao pro jacto do Sr . 
Casimira Jun ior apresen-
tado na sessão de 1891. 

(Veja projecto n . 54 d~ 1891. ) 

» 6 de Junho. .... i-! Dá direito de poder passar Etn 9 de Junho entra em 2• Da commtssao de consti-
procuração por instrumen- discussão o art . i o, sem de tuição ao projeclo iniciado 

" 6 de J uoho . ... . 

., 8 de Jtmho, .•.• 

3 de J unho . . .. . 

8 de Junho .. ... 

15 

16 

17 

to par ticular de proprio encerrada, e successivamen no Senado. 
punho a todas as pessoas arts. 2° e 3°. Or<t o Sr. (Veja o projecto n. 239 de 
habilitadas fara os ac Vieit·a, que apresenta e ~t!9i. ) 
da vida c i vi . o o St·. Serpa. A discus. 

Concede no actual exercício 
um credito de f:. 1,466-5- 0 
para pagamento a. Luiz 
Cohen & ~ons, credores da 
Companhia Estrada de 
ferro de S. P aulo e. Rio 
Janeiro, encam pad<t 
Governo Federal, 

á ex-praça do exer-
ci to José Caetano Telles 
uma pensão diaria igual 
ao soldo corresponden te, 
pela tabella em vigor. 

é encerrada. Entra em d 
cussão o ar t . 4°, sem de 
encerrada .- Em 15 são 
vados todos os <t r ligos e 
tadas as emendas do Sr . 
ver i no . O projecto passa á 
discussão. - Em i3 de Agosto 
entra em 31' discussão , sem 
debate encerrada . -Em i7 
approvado.- Em 20 6. Sancção . 
Sanccionado po1· decr . n . 7 9 de 
26 de Agosto de 1892 . 

E n1 9 de Junho entra em, 2" 
discussão, que é sem debÀ 
t ncer rada e successivamerfté: o 
art . 2o - Em 15 approvados 
os artigos para passar á 3• 
discussão .- Dispensado o in-
terstício a requerimento do 
Sr . A . Maia - Em i7 entra 
em 3a discussão q ne é sem 
debate encerrada. Approvado 
- Em 27 a imprimit· a 
dacção .-Ern 4 de J ulho 
vado .- Em 5 enviado ao 
nado. Sanccionado llo•· dec. 
n. 75 de 8 de Agosto de 1892 

l 'CSI!IO SÓIUent e . 

Isenta de direitos de im- Em 29 de Agosto entra em i• 
porlação os materiaes e d iscussão, sem debate en cer-
machinismos que a Com- rada. - Em 6 de Setembro 
panhia Nacional de Forjas jei'tado. 
e -Estalei ros destinar á 
installação de seus esta-
belecimentos. 

Da commissão ele or çamento 
á l\Iensagem do V ice-Pl·e-
side nte da Republica, de 
2 de Junho. 

Da comn11ssao de fazenda 
e industriaa. 

Da com missão de faze nda e 
industrias , 

18 Concede a RodolpboJoaquim 1mpre11so ~ómente. Da commissão de fazenda e 
i ndnstrias. Rodrigues ou á em 

que organizar o dir ei 
cllls i v o de explorar esponjaa 
d.os mares que banham o 
littoral dos Estados do 
pirita-Santo e Bahia . 
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rianno, Azererlo e Zama . Con-
tinua a discussão, sendo apl·e-
sentacla a seguinte emenda : 

« A ccrescen te -se : 
Art . Ficam igualmente amnis-

tiaclos os sentenciados e as pra-
ças ele pret implicaclos na re-
volta elas fortalezas de Santa 
Cr:tz e Lage, no dia 19 de ja-
nen·o do corrente anno . 

Sala das sessões, 2 de Julho de 
1892. - OliveiJ·a Vc~.Zadão . » 

Ora o Sr . Jul io de iV[esquita .-
Em 4 são apresentadas as so:~
gu intes emendas : 

« Art. 1. 0 Substitua-se pelo se-
guinte' : 

!TI' concedida amniatia : 
r. A todos os cidadãos impli-

cadlls nos acontecim~ntos quP 
motivaram o decreto executivo 
ele 10 ele Abril des te anno, de-
clarando em estado de sitio a 
Capital Federal. 

II. A todos os crue directa ou in-
directamente tomaram parte 
na revolta das fortalezas da 
Lage e Santa Cruz em 19 ele 
Janeiro deste anno, quanto aos 
crimes sómente que estiverem 
ligados a este movimento. 

Sala das sessões, 4 de Julho de 
·1892 .-Severino Vieú·a.» 

« Art. aclclitivo (onde con- 1 
vier) . 

Fica approvaclo, oos termos do 
r.rt . 34, § 21. e do art. 80 ela 
Constituição Federal, o decreto 
de 10 de Abril do corl"ilnte anno, 
expedido pelo Podet• Executivo, 
declarando em estado ele siLio 
a Capital Federal. 

Sala das sessões, 4 ele Julho de 
1892.- Sewrino Viâ,·a. » 

Oram os Srs. Julio de Mesquita 
e F elisbello Freire.- Em 5 
continua o Sr. Felisbel!o·Freire. 
- Em 6 encerrada a discussão. 
- Em 7 por occasião ele pt·o-
ceder- se :i votação, o Sr. Za-
ma requer prefereucia para a 
emenda da maioria da com-
missão . Suscita-se quesLão ele 
ordem, em que tomam parte os 
Srs . Cassi:tno do Nascimento, 
Arthur R ios, Francisco Gli-
cerio e Aug-usto ele Freita~ . E' 
app t•ovado o recftteri men to . E' 
t•egeitaclo o requerimento ele 
votação nominal apresentado 
pelo Sr. Inclio do Braúi.- Em 
15 o St·. Lamounier Godofredo 
r equer votaçã.o nomiital, o que 
não é approvaclo. E' approvada 
a emenda da ma ioria da c:om-
m issão sobre os acLos elo Go-
verno . Sãll i ;ualmen·te appru-
vaclas as emericlns su bstitutivas 
elo Sr. Severino Vieira e pre-
judicadas a do Sr. Vallaclão e 
a da min oria ela commissão 
constante do voto em separado. 

ODSERVAÇÕES 
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E' approvado o art . 2o. O pro-
jacto é enviado á commiss~o 
para redio-il-o para 3• dis-
cussão.- Em 19 imprimir a 
rellacção sob n. 22 B. --Em 
22 entr a em 3• cliscu são, que 
é encerrada sem debate. São 
approvadas as emendas e remet-
tidas á commissão ele redacção. 
A imprimir a redacção sob 
n . 22 C.- Em 25 entra em 
discussão. Ora o Sr . Belar-
mino ele Menclonça, que offerace 
emencla3. Oram os 8rs . Zama, 
Cantão, Leovegi ldo Filgueiras 
e Francisco Veiga, requerendo 
este que, approvada a redacção 
Hnal, seja o projectn reme ttido 
ao Senado em duas· proposições 
clistinctas. Oram a inda os Srs. 
Costa Machado, G!icerio e B. 
de Mendonça. A requerimento 
do Sr . Aristides Maia encer-
r ada a discussão. Siio regei-
tõl.das as emendas, ficando pre· 
.indicado o requerimAnto. E' 
approvada a redacção. E' devol-
vido o projacto ao Senado, 
d'onde voltou em 31 de Agosto 
com indicação propondo a sepa-
ração . E' env iado á commissão 
de constituição, que em 4 apre-
senta parecer que s~ imprimiu 
sob n . 50, acceilanqo o alvitre 
proposto pelo Senado. São apre-
sentadas as reclacções das duas 
proposições e approvadas . Na 
mesma data envinqas á sano-
ção .- Sanccionada~ por clecr. 
n • de 5 de A,qostp de t 8 9 2 . 

OBSERVAÇÕES 

Fixa as forças de terra para Em 22 de Junho Bl)l ra em 24 

o exercicio de 1893. discussão o art. 1°. Ora o Sr. 
Da commissao de ma,rinha 

e guerra ~ proposta do 
Poder Executivo ele 24 de Balarmino de l\lendonça que 

offerece divorsas emenclas .-
Em 23 ora o Sr. Bez~rril.- Em 
24 ora o Sr. Espirito Santo 
que offer ece diversas emendas. 
- Em 27 oram os Srs, .João 
Pinheiro e Bevilaqua. São 
apresentadas emendas pelo 

1\Iaio. 1 

Sr. Athaycle Junior.-Em 28 . 
ora o Sr. Marlinh q ~odrigneifíl~ 
- Em 30 ora o Sr: Vallad1io. 
São a presen taclas emendas pelos 
Srs . João Pinhei ro e outros e 
Lauro Müller . E' epcerrada a 
discussão e success ivamente sem 
debate a dos mais artigos. -
Em 1o de Julho a impr imir o 
parecer da commissij:o sobre as 
emendas sob o n. 2q A.-Em 
4 e 5 procede-se a vqtação. São 
approvados o art. 1° e seus 
p:.tragraphos a a elllenda do 
~r . Espir ito Santo p.o § 2° do 
art . 1o; os arts. 2° e 3° e 
a emenda elo Sr. Belarmino 
ele Mendonça a est~ ullirn o; 
o art . 4° e a emenda do 
Sr. Athayde Junior; os arts. 5o, 
6° , 8° e 9° e o add itivo do 
Sr. Athayele Junior. 'As demais 
eme ndas são umas prejudicadas 
e outras rejeitadas . São en-

1 viadas á commissão para redi -
gil-os em projectos separados 

\ 
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os arts. 5°, 7° e \)0, assim como 
as emendas do Sr. Athayde 
Junior ao art. 5°, do St·. Be)ar-
mioo de Mendonça ao art. 90 e 
os additivos do Sr. João Pi-
nheiro e outros, dos Srs. Balar-
mino de Mendonça, Lauro Mül-
ler e Espírito Santo. E' enviado 
o. projecto á comlllissão para 
1·edigil-o para a 3• discussão. 
-Em 7 a imprimir a redacção 
sob n. 23 B.- Em 11 entra em 
3• discussão. Ora o Sr. Marciano 
de Magalhães. E' apresentado 
um adcli ti vo p6la comm issão. 
-Em 12 oram os Srs. Caetano 
de Albuquerque e Lamonnier. 
-Em 13 oram os Srs. Valia-
dão e Demetrio Ribeiro e são 
appresentados adcl itivos pelos 
Srs. Bevilaq ua e Carlos C~lmpoa. 
-E ·n 15 oram os St·s. Dio-
nysio Cerqueira e J oão Pi-
nheiro, sendo por este offet·e-
cida emenda.- Em 16 ora o Sr. 
B~larmino de Mendonça que 
otferece emenda.- Em 19 ora 
o Sr. Ca n lão.-Em 20 ora o 
Sr . Demetrio Ribeiro.- Em 21 
é encerrada a discussã~ .- Em 
25 procede-se á votação. E' 
approvado o additivo d<t com-
missão. São rejeitadas as emen-
das do Sr. Bevilaqua e Joãu 
Pinheiro e r ."tirada a do Sr. 
Belarmíno de Me~ donça. São 
enviados á comm issão para 
consti tuirem · projectos em. se-
parado os additi vos dos Srs. 
Cal'los Campos, Dionysio Cer-
~ueira, Paula Guimarães e 
Espiriio Santo. E' adoptado o 
peoj ecto em 3a discussão ê en-
viado á cO~l!lissão do ~dacção. 
A imprimir a redacção~ "" 
n. 23C .-Em 26 approvado e 
en dado ao Senado, donde vol-
tou emendado em 1.3 de Agosto 
e enviado á commissão que em 
16 deu parecer e se imprimiu 
sob n. 23 J:t.- Em i 8 en tra em 
discussão a emenda. Oram os 
Srs. Cantão e Pires Ferreira.-
Em i 9 oram os Srs. Valladão, 
Badar6 e Cantão . A discussão 
é encerrada. - Em 22 appro-
vada a emenda e enviada á 
com missão de redacção.- E"m 
23 a imprimir a redacção sob 
n. 23 E.- Em 25 approvad~.
Em 26 enviada á sancção. 
Sanooionado po>' lei n. 80 de 
27 de Ago:~to de 1892. 

OBSERVAÇÕES 

Additivodestacadodoprojeoto Em 16 de Setembro entra em Da commissão de marinha 
de fixação das força.s de discussão unica . Oram os Srs. e guerra. 
te~Ya. Manda rectificar as Severino Vieira e I3. de Meu-
patentes de reforma dos ge- donça. E' enc.errarJa.- Em 19 
neraes cujas reformas tive- approvado.- Em 21 a imprimir 
rem sido effecluadas como a redacção.- Em 24 approvado. 
compulsorias. -Em 26 enviado ao Senado, 

donde volta emendado em 22 
de Outubro. E' env iado á com-
missão de marinha e guerra 
que em 24 dett parecer que se 
imprimiu sob n. 23 F'. 

Pende de decisão. 
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l=========l====================i==================l================== 

31 ele Agos~o ... 23 G 

31 de Agosto ... 23 H 

19 de Setembro . 23 I 

Additi·vo destacado do p1·o- ;1n1.presso són1.ente. 
jeoto de fi xação de (o1·ças 
ele tcr,·o.. 'fransfere para o 
Es~ado de P ernambuco a 
escola militar do Ceará , 

Additivo destacado do pro- Em 16 de Setembro entra em 
jeoto de fi.xcbção de {'o,·ças discussão unica. Ot•a o Sr. B . 
de te,•,·a . Dispõe sobre o de Mendonça. Encerraela.- Em 
Jlroceclimento das vagas 19 reje itado. 
dos postos ele tenente a 
coronel nas armas ele in-
fantaria e cavallaria . 

Addítivo destacado do pro- Em 28 de Setembro entt•a em 
jeoto ele fixação de f'orçcbs discussão un ica . E' aprese n-
ele ter1·cL Autoriza o Go - tado um subsLi~utivo pelo Sr. 
verno a rever o regula- Mursa, que se imprimiu sob 
mento das escolas mili· n. 23 I'. E' enviado ã com-
taras. missão de mn.rinha e guerra , 

Pende d e parecer. 

19 de Setembro. 23 J Additi~o dest,wado do p1·o- Impl'esso s ó1nente. 
jeeto de fixa.ção ele ,~'orças 
cl~ ter.·a. Dispensa elo con-
curso os acwaes adjuntos 1 

do corpo de saucle do 
exerci to. 

19 de Setembro. 23 K rldditivo destacado do p1·o- lmprel!so sómente. 
Jeoto ele fixação de forças 
de terra. Reduz o nuruel'O 
elas escolas mili~ares pela 
fusão ele umas com outras . 

1.9 de Setembro . 23 L ;!dditivo destacado do p1·o- Impresso són1.ente. 
jeo1o de fixação de fo• ·ças 
de te1·ra. [!;stabelece o modo 

13 ele Junh_o., .. 24 

14 de Junho.... 25 

pelo qual devem ser repat·-
tidos o meio soldo e o 
montepio dos oillciaes do 
exercito, que tenham fllhos 
de mais ele um consorcio . 

Determina que o imposto de 
f11mo só será cobrado pela 
união nos Estados que não 
estiverem organizaclos. 

En1. 21 de Julho entra em 1" 
discussão O Sr . Alcifldo o~a
nabara requel' que o pt·ojecto 
seja enviado ás commissões ele 
orçame n to e ele co nstit,tição . O 
requerime nto é approvado. 

f•ende de decisão. 

Consider<~ clesnecessaria a Impresso sõanent~. 
primei ra dir.posição cio pro-
.Jecto n . 157 de 189 1 e de-
c i i na da competencia para 
em i tti t• parecer sobre a se-
gunda . 

Da comm issão de marinha 
e guerra. 

Da commisaão ele marinha 
e guerra . 

Da commissilo (!e marinha 
e guerra . 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão ele marinha 
e gnerra, 

Da comrn'issã ele marinha 
e g-uerra , 

Da comnussão de consti-
·~uição, leg islação e jus-
tiça á r epresentação da 
Assoüação Commercial elo 
Estado d<l Bahia. (Veja 
paraccres ns. 28 e 42 . ) 

Da comm issão de consti-
tuição, legislação e jus-
ti ça ao pt·ojecto n. · i57 
ele 180 l. (Veja o projecto 
n . 157 de 1891.) 

14 de Junho.... 26 Declara s ~m efl'eito os ele- Etn G. de Julho eotra em P clis- Da con11nissão de fazenda e 
m·etos de 8 e 26 ele Dezem- cttssão, que é encerrad~ sem de- inelustrias . 
bl'o ele 1.890, que aposen- bate. - Em 7 apprqvaclo e 
taram os Dl's. Cincina\o dispensado o in tersticio para 
Pinto da Silva e Thomaz passar á. 2n discussão ,·-Em 22 
ele Aquino Gas[Jar, nos entra em 2" discussão , E' apre-
cargos d_e secretarto e mb- sentado um substitu~ivo pelo 
secret~r10 da Facu!dade de Sr. Dionysio Cerqueira. A 
Medtctna da Balna e re- clisr.ussão é encerrada.- Em 23 
integrados os mesmos func- rejeitados o projecto e o subs ti-
CJonarws . tu ti v o, 

I ~ 
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1892 15 de Junho... . 27 Autoriza o Governo a conce- Em 22 de Julho entra em dis- Da commissão de petições e 

)) 17 de Junho .... 28 

17 de Junho ...• 29 

!7 ele Jt1nho ... . 30 

17 de Junho .... 31 

der ltcença por se1s mezes cussilo unica que é encen•ada poderes . 
ao Dr. Antonio dos Reis de sem debate . 'Approvado e eu-
AraUJO Góes . viado á commissão de r eclacção. 

- Em23 a imprimir a reclacção. 
- Em 25 approvada. - 8m 26 
enviado ao Senado, onde foi 
rejeitado. 

H.eform >\ o pla no ge t·al elo~ 
orçamentos ela Repuu li ca, 
determinando o modo ele 
ot·ganizar as !eis de recai ta 
e despeza publicas. 

Em 4 ele Julho entra em 1• dis- Da oommissão de orçamento. 
cussão , que é sem deba te en-
ce•·rada.- Em 9 entra em 2• 
discussão o art. i. 0 Oram os 
Srs. Casimiro Junior e Oiti-
cica. - Em 23 encerrada, bem 
como e successivamente a dos 
demais artigos do projecto.-
Em 26 são appr ovados e o pro-
jacto passa á 3• discussão.-
gm 3 de Agosto entra em 3" 
discussão . Ora o Sr . Casim ira 
Junior . - Em 10 encerracla .-
Em H approvado e en-viado á 
commissão de reclacção.- Em 
12 apreaentada e a pprovada a 
redacção .- Em 13 enviado ao 
Se nado . 

Pende de decisão . 

Determina CJile o magistrado Ern 17 ele Junho remetiido á 
Qlte fôt• aposentado em con- commissão de cons tituição, c1u• 
formidacl e ela Constituição- e m 7 ele Julho deu parecer 
e leis em vigor tem direito com pro jecto e se imprimiu sou 
desde logo ápet·c~pçiio dos n. 29 A..- Em 16 de Julho 
vencimentos qne lhe com - entra em 2• discussão, que é 
petirem . eucerrada sem debate. - Em 20 

approvado e dispensado o in-
terstício, a requerimen to do 
Sr. José Mariano .- Em 22 
entra em 3" discussão. São apre· 
sentados dous adclilivos pelo 
Sr . Joã::> de Siqueira . A dis-
cussilo ~ encerrada . }!;' appro-
vaclo o projecto e o add itivo do 
St·. João de i[[ue ira, que I imita 
o tempo ela aposen~adoria a 
30 annos ele serviço pub lico. 
sendo reJeitado outro relati vc 
á perda elo direito ele disponJbi -
liclacle . O p rojec to é env iado 
com a emenda approvada á 
com missão de redacção.- Em 
25 appt•ovada a redacção .- Em 
26 devo lvido ao Senaclo. - Não 
sa ncoionado . 

Regn la as providenci as a Em !7de Ju~ho julg!ldo ~bjec to 
acloptar ao se r declarado o de deltberaçao e _euvu~clo a com-
estudo ele sitio e clepoiR ele mi~são ele constttu1çao . 
sua suspens.:o e dá outras Pende de pareoet•, 
provideucias t•elati v as ao 
mes1110 assumpto . 

'!.'orna applicavel aos animaeR Em 17 de Junho julgado obj ecto 
ele toda e qualquer especie de delib_er ação e env~a~o á 
a dispos ição do art. i 0 do commissao de constJtutçao .-
clec. n. 3IG3 da 7 ele Julho l!:m i9 de Agosto en tra em 1° 
de 1883, a que se refere a discussão, que é sem debate eu-
l ei n. 21 ele .24 ele Outnuro cer rada.- b;m 2.2 approvaclo e 
de 1891. dispensado do interstício, a r e-

qHerimento do Sr . André Ca-
val ca nte.- Em 23 en tra em 2• 
discussão . Ora o Sr. Badaró . 
- A discussão é encerrada.-
Em 24, appro-vaclo para passar 

Da comntissão de const itui -
~ão ao projeclo iniciado 
no Senaclo. 

Do Sr. Annibal Falcão. (Veja 
o project0 n . 66 .) 

Do Sr . To ~la e outros . 
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á 3a discussão.- Em 31 en tra 
3a discussão , é apresentada 
emenda pelo Sr. Badaró.- Em 
1o de Se tembro approvad o, bem 
como a emenda . O projecto é 
enviado á commissão de re-
dacção .- Em 6 a imprimir a 
reda cção sob u. 31 A .- Em 9 
approvada e enviado o projecto 
ao Senado, donde voltou emon-
d:tdo em 19 de Outubro e en-
viado á comm issão de con s ti-
·tuição, que em 21 deu parecer , 
que se imprimiu sobn.31B. 
-Em 3 de novembro entra em 
disc~ssão. Oram os Srs. Chagas 
L obato, 'l'osta e Chaga~ Lobato. 
a discussão é encerrada. - Em 
4 são approvadas as emendas 
du Senado e o projecto remet 
lido á commissão de r edacção. 
-Em 5 a imprimir a redacção 
sob n. 31 C.- Em 8 appro-
vada .- Em 9 á sa ncção. -
Sanccionado por dem·. n. 121 
de 11 de novembÍ'o de i 8 92. 

Dá. d i versa~ proviclencias no Em 17 ~e Junh o julgado. ol .jec~o 
intuito de an imar as in- de de lt bet'aç~o e enVlado as 
dus~rias agTicola e pas- commissões de fazenda e de or-
1oril. çamento, tendo a primeira dado 

parecer com proj ~ cto que a 10 
de Setembro se imprimiu sob 
11. 32 A.- ~m 25 de Outubro 
entra em i~ discussão, que é 
encerrada sem debate .- Em26 
approvado para passar á 2a 
discussão. - Em 29 entra e1~1 za d iscussão, encerrada sem 
debate.- Em 8 de Novembro 
approvado para passar á 3a dis-
cussão e dispensado o intet·sti-
cio,a requerimento do Sr . Pires 
Ferreira .- Em H entra em 3• 
discttssão, são apresentadas 
emendas e um requerim ento . 
- A discussão é encerrada. 

Pende de decisão. 

OJJSER V .tÇÕ ES 

Da comm1s~ão de fazenda 
ao projecto do Sr. A. 
Stockler e outros. 

Concede aos Governos dos Em 17 de J ujlh o julgado objecto Da commissão de instrucção 
Est:.dos a faculdade de de deliLeração e enviado á publica ao projecto do 
crear, çle accordo com o comm issão de iustrucção pu- Sr. Cesario Motta . 
Federal, labor atorios de blica, que em 17 de Agosto deu 
analyses annexos as AI- parecer, que se imprimiu sob 
landegas . n. 33 A. 

Pende de decisão. 

Autoriza o Governo a des- Em 17 de J lfnho julgado objecto 
pender até á qua ntia de de cleliberflção e env iado a 
10:000$ com o labora torio commissão de instrucção pu-
de physica e cbimica do bli ca, que em i7 de Agosto 
curw annexo da Facul- deu parecer que se imprimiu 
dadedeDireitodeS.Paulo. sob n. 3! A. 

Pende de decisão. 

Da com missão de instrucção 
e saude publica ao pro-
jacto do Sr. Cesario i\Iotta. 

Autoriza o Governo a con- Em 17 de J unho julgado ob.iecto Do Sr. Cesal'io Mot ta . 
ferir um prem io de 100:00~$ de deliberação e envi ado á 
a quem apr esentar um t~a- com missão de orçamento. 
ta mento efficaz da lepra . Pende ele parecer. 

Considera Governos Munic i• Em 17 de Junho JUlgado obJec to 
paes só mente os elei tos oto de deliberação e enviado á 
constitui dos em virtude ele com missão ele consti tui,ão. 
leis decretadas pelos Con- Pende d e parecer. 
gressos elos reapecti vos Es 
tados . 

Do Sr. Ma rtinho Rodrigues. 
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Declara ?ontt·arias ao art. 5o En1 17 de Junho julgado objecto 
das disposições transtlo- de deliberação e enviado á 
rias da Constituição as commissão de constituiçiio. 
nomeações para as magis- Pende de pnrecer. 
traturas dos Eslado> feitas 
com exclusão dos magis-
trados existen tes ao tempo 
da promulgação da me3ma 
Constituição e dá ou 
providencias . 

Autoriza o · Governo a des- Em 17 de Junho julgado objecto 
pender a quanüa necessa- de deliberação e remettido á 
ria para acquisição de uma commissã" de fazenda, qne em 
casa para o Tl'ibunal 12 de Julho deu pa recer em 
Jury da Capital Federal. projec!o subslitutivo e se im-

primiu sob n. 38 A. - Em 23 
entr a em ta discussão, que é 
sem debate encerrada.- Em 26 
approvado e dispensado o in -
ters tício, a requerimento do 
Sr. Sampaio Ferraz . Em 3 de 
Agosto entra em 2a discussão, 
oram os Sra. André Cll.valcanti 
e Espírito Santo. E' apr esentado 
um additivo. A discussão 
encerrada. - Em 5 approvado 
projecto substitutivo, bem como 
o addit ivo: é remettido á com-
missão para redigir para 3a 
discussão.- Em 6 a imprimir 
a redacção sob n. 38 0.- Em 
ii entra em 3a discussão, sem 
debate encerrada. - Em 
approvado. A imprimir are-
dacção sob n. 38 C .- Em 16 
approvado e enviado ao Senado, 
onde é 1·ejeitado . 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr. Justiniano Serpa . 

Da commissiio de· fazenda ao 
projecto do Sr. André Ca-
valcanti e ou tt•os. 

» i7 de Junho.... 39 Concede amnistia aos 17 de Junho julgado objecto Do Sr . Bellarmino de M:en-
viduos implicados nos de deliberação e remettido donça e outros. 

» 

, 

17 de Junho .•. . 4) 

vimentos armados real commissão de constituição. 
dos no Ceará a 16 e 17 de Pende de parecer. 
Fevereiro deste anuo. 

na obrigatoria a v Em 17 de Junho enviado á 
nação e a revaccinação no missão de instrucçiio e 
Brazil. publica: 

Pende de parecer. 

17 de Junho.. . . 41 Autoriza o Governo a conce- Enl 4 de Julho entra em ia dia-
der á Companhia Fabril cussão . Ora o Sr . Oilicica .-
Industrial e Constructora Em 5o Sr . Bezerril; a discus· 
os mesmos favores conce- s[io é encerrada .- Em 7 appro-
didos a Companhia lndus- vado.- Em 25 entra em 
trial de Cal e l\Iarmores de discussão, sem debate encer-
Carandahy. rada. - Em 27 approvado .-

Em 19 de agosto entra P.m 3" 
discussão, sem debate encer-
rada.- Em 22 approvado.-
Em 23 a impr imir a redacção. 
- Em 25 approvada.- Em 
enviado ao Senado. S 
nado por decreto n. 9 8 de 7 
de O!!htbro de 1892 . 

Cesario Motta e ou-

commissão de fazenda. 
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Autoriza o Governo a emittil· 
a I é iOO. 000:000$ em a po-
lices do valor de 200;:, â 
i: OOO:S para empresti mos 
i1s emprezas on induslrias 
existentes na Republica. 

Autorizu a abertura ele um 
credito supplernentar na-
cessaria para o pagamen~o 
elo augmento dos vencJ -
mentos dos telegraphistas 
de i a, 2' e 3a classes da 
Repartição Geral dos Te-
legraphos . 

Autoriza o Governo a conce-
der permissão á Companhia 
J\logyan a, de Estrada de 
Ferro, para construir uma 
linha ferrea dupla ela esta-
ção da RMaca ao porto 
ele Santos, 

ANDA)IENTO 01l8ERYAÇÕE:S 

Em 7 de Julho entra em 2n dis- Da comm issão de fazenda 
c •ssiio. Oram os Srs. Oiticica á mensagem do Poder 
e Pacifico Uascarenhas. - Em Executivo, 
8 é aprasenlada emenda pelo 
Sr . J. de Siqueira. Ot·am os 
Srs. Oiticica e Sampaio Ferraz. 
- Em 1i o Sr . João de_ Siqueira, 
q·:e requer a nomeaçao de uma 
commissão mixta. Ora o Sr. 
Snmp:oio Ferraz - Em 12 os 
St•-. Oi licicn, Severino Vieira 
e Costa Ju 'liO t' .- Em 15 é 
npresentado um substitutivo, 
que~e imprimiu sob n. 42 A. 
Ora o Sr. Costa Junior.- Em 
i6 ora o Sr. Alcindo Onana-
bam; é encerrada a discus•ão 
do art. 1. 0 Entt•a em discussão 
o art . 2. 0 Ora o Sr. Oiticica.-
Em 19 ora o meqmo ser.hor. 
-Em 21 o Sr . Henrique de 
Carvalho . - Em 22 o Sr. Fre-
der ico Bot•ges. A discussão é 
cncen·adn., be1n con1o a dos de- \ 
mais artigos. E' rejeitado o 
art. i o e prejudicados os demais 
artigos.lZ' igualmente rejeitado 
o art. 5° do substitutivo e pre-
judicados os 

1
c!emais artigos do 

mesmo. 

E~cu 6 ele Julho entra em i" clis· Dacommissãodeorçamento. 
cussão, sem debate encerradn. 
- Em 19 approvaclo e dispen-
sado de interstí cio, n requeri -
mento elo r. A . Cavalcanti. 
-Em 20 entra em 2• discussão, 
sem debate encert'<tcla; é appro-
vaclo para p1ssar á 3a tliscus· 
são. Dispensado o interslicio, a 
requerimento elo Sr. José Ma-
ri'lno.- Erl) 21 entra em 3• 
discussão, ~3m d~bate encer- -
rada. - Em 22 approvaclo. E' 
apresentada a reclacção, cuja 
impressão é dispensada, a r e-
querimento do Sr . José Ma-
riano e ttpprovacla. O projecto 
é enviado ao Senado. Sanc-
oionado por decreto n. 70 çle 
i de Agosto de 1892. 

Em 4 de Jufbo en tra em i a clis- Da commis ' âo de obras pu-
cussão, que é sem debnte en- hlicas. 
cerrada. - Em 5 approvada. -
Em 7 entr•a em 2a discussiio . 
Ora o Sr . CosLa Machado. E' 
apresentada emenda pelo Sr . 
Ruhião. A discussão ii encer-
rada. - ErlJ. 19 approvacla, bem 
como a emenda, e enviada á 
comrnissão para redigir para a 
3• d iscussi):o. 

Pende de po•·ecer. 

Autoriza o Governo a pr·oro- En1. 21 de Junho enviado á Da commissiio de obras pn· 
gar por cinco anrros o con- commissãq ele obras publicas bl icas e de colonisacão ao 
!t·act.o com a Associa~ào e de colonisação, que em 20 ele projecto iniciado no Se-
SergJpense para o serVlçO Julho tle~ parecer, que se im - nado. 
de r eboque a vapot· nas primiu sob o 11. 45 A. - ~m 12 
barras de Cotinguiba, Siio de Agosto entra em 2a cliscus-
Christovão e Estnncia. sito, que é sem dehate encer-

rada e ó npprovaclo .- Em 18 
entra em 3• discussão. Ora o 

r. Gonçalves ChaTes . Encer-
rada.- Em 22 approvaclo e a 
23 env iado á sancçi.io. Sano -
cionado jlor· dec1·cto n . 82 de 
1 6 cl·: Selcmln·o de 18 9 2. 
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1892 21 de Junho ... , 46 Restabelece o Ministerio da Em 21 de Junho enviado á com- Da commissão de constitui-
Justiça e passa para este missão de constituição, legis- ção, legislação e justiça 
Minis~er10 os serviços de !ação e justiça que em 4 de ao projecto iniciado no 
CorreiOs e Telegraphos. Agosto deu parecer que se im- Senado. 

primiu sob o n. 46 A.-Em 9 

" 

,. 

3 

entra em 2a discussão, São 
apresentadas emendas pelo o 
Sr. Nilo Peçanha . Orao Sr. Oi-
ticica que requer que o projecto 
seja enviado a commissão de 
orçamento. Oram os Srs. França 
Carvalho, Espi rito Santo e Fon-
seca Hermes. Encerrada a dis-
cussão.- Em 1.7 rejeitado ore-
querimento do Sr. Oiticica e a 
requerimento do Sr. Arthur 
Rios procede-se á votação no-
minal do art. i. 0 Votam a fa-
vor 52 e 60 contra. E' rejeitado o 
art. f o e prejudicados os demais. 

22 de Junho.... 47 Reconhece a competencia do Impresso sómente. 
Congresso Nacional para 
decretar impostos sobre os 
terrenos baldios, sómente 
quanto aos existentes no 
Districto Federal. 

Da commissão de constitui-
ção, legislação e de jus-
tiça ao projecto n. 139 
de 1891. 

22 de Junho . ..• 48 Regula a navegação de 
botageru. ca- Em 26 de Agosto entra em 2a Da _commi~são _de co!lsti~ui

discussão e é apresentada çao, leg1slaçao e JUstiça-
emenda pelo Sr. Ir. Marcos. ao proJecto .iniciado. no 
E' a discussão encerrada.- Senado. V1de proJec'o 
Em 31 é rejeitado o snbstitu- n. 168 A. de 1891, 
tivo apresentado pelo Sr. Mo-
raes Barros na sessão de 31 de 
Maio. São approvados os arts. 1° 
e 2° do projecto.- Em 1o de 
Setembro continua a votação. 
E' approvado o art. 3o com 
exclusão da palavra adminis-
trada e os respectivos numeros. 
São rejeitadas as emendas da 
commissão de fazenda aos ns . 1 
e 2 do mesmo artigo. E' appro-
vado o additivo da mesma com-
missão ao ar t. 3°. São appro-
vados os arte. 4o a 7o e os res-
pectivos numeros . E' rejeitada 
a primeira parte do substitu-
tivo do Sr. Moraes Barros ao 
art. 4o e prejudicada a 2a parte. 
E' rejeitada a emenda da com-
missão de fazenda ao mesmo 
art. So. São approvados os 
arts . 8° e 9° do projecto. São 
approvados os paragraphos 1° 
e 2o dos additivos da com-
missão de fazenda e rejeitados 
os dois ultimos additivos da 
mesma com missão. As emendas 
approva~as ell,l 2a disc~ssão 
são env1adas a comm1ssao de 
fazenda para redigil-as para 
a 3a discussão.- Em 2 de Se-
tembro a imprimir a redacção 
para 3a discussão sob o .n. 48 A. 
-Em 9 entra em 3a, São apre-
sentadas emendas pelo Sr. Re-
tumba. A discussão é en-
cerrada. São approvadas as 
emendas do Sr. Retumba, me-
nos quanto ao n. 2 do addi tivo, 
que é .rejeita~o. As em~ndas 
são envmdas a comm1ssao de 
redacção.- Em 10 a imprimir 
a redacção sob o n. 48 D. 



ANNO 

- 18 --

JJ.I '!'A A SSU~IPTO ANDAlllEN'l'O 

==== --=======l========l=======i 
-Em 13 Bpprovada .- Em 14 
enviado ao i::ienado, donde vol-
to 1 em 10 de Outubro, tendo o 
Senaclo approvadu as emendas 
r efere utes ao a rt. 3°, n. 1 ; o 
additi v v - os navios nacionac.;, 
etc. e seu paragrapho e regei -
tado as Ottlras . ~nviado á com-
missão de fazenda, que etu 15 
deu parecer que se imprimiu 
sob o n 48 c. opinando pela 
manutenção elas emendas da 
Garoara, r~geitadas pelo Se-
nado.- Em 18 entram em di s-
cussão unica as emendas da 
Camara, t•ege itadas pelo Se-
n ado. Ora o Sr. l\Iot•aes Barros. 
A discussão é encen ada. - Em 
10 não foi mantid·t a emenda 
da Camara por não ter obtido 
2/3 de votos . E' ma ntido o 
art. 2° do additi v o por 77 con-
tra 27 votos. E' o projecto de-
volvido ao Se nado. - Em 7 de 
Novembro á sancção. Sanccio-
nado 1'0'' deo, ·eto n . i 2 3 ele i i 
ele Novembro ele i 8 92 . 

En'l 23 de Junho a I imprimir o 
1892 23 de Junho. .. . ,19 AuLot·iza a despender no co1·- parecer ela commissii._o de obras Da commiasão de. obr~s pu-

rente exercício ate a som ma pub!Jcas, com substltuuvo sob bhcas e colomsaçao ao 

25 de Junho •.•. 50 

, 25 ele Junho .•.. 51 

, 28 de Junho •.•• 5.2 

de 1.000:0003 com a fu nda- o numc t·o 41) . projecto n. 25 de 1891. 
ção de colonias nacionaes . Impr·ess<> sóm e nte. 

En'l 8 cie Julho entt'ft em discus- (~ 
Autoriza o Governo a conce- são unica , qt te é sem debate Da commissão de petições e\ 

der seis mezes ele J icença encerracla.- Em 10 approvaclo. poderes. 
Ct•m veuci111entos ao Dr. 1\la- -Em 20 a imprirqü• a redac-
noel da Silva i\Iafra, juiz çiio.- Em 25 appt•pvada. -Em 
do Tribn pa l Civil e Cri- 26 env iado ao Senado . Sumc-
minal, para tratar ele sua oionaclo por• dec1·cto n. 7 ·1 de 
saucle. 8 de Agosto ele i 8 {J 2. 

Appt·oút os ajustes concluídos 
na convenção postal de 
Viet\na, de ·1 de Jttlho de 
1891, entre o Bra~il e ou-
tros paizes. 

En~ 28 de Junho entt•a em P 
discussão, que é sem debate 
encerrada, - Em 2 de Julho 
approvado e clisp?nsado o in-
tersticio para a 2a discussão a 
requerim >nto do Sr . Fonsect 
Hermes.- Em 5 r ntra em 2" 
di~cussão, que é sem debale 
encel'l'ada. Approv ado. A l'e-
qnerimento do Sr. Het•mes en -
tra i mmecliatamen fe em 3a dis-
cus>ão, que é igualmente en-
cert•a.da sem debate . Apresen-
tada a redacção, é d ispensada 
a impressão e appr ovada .-
Em 6 enviado ~o Senado. 
Sanc1011aelo p Jr de01•eto n . 67 A 
ela 28 ele Ju ,ho de i 8 92. 

Da com missão de tratados e 
diplomacia á m t>nsagem 
do P oder Execulivo. 

Regula a conc~ssão de apo- Em 6 d(l Julho entra em Ia dis- Da coiumissão de fazenda e 
se ntaclorias aos funccio .a- cussão, q •te é sem debate en- industri as. 
r tos publicos de accordo cet•rada.- Em 19 approvado . 
com o art. 75 da Consti- -Em 10 de Agos·to entra em 
t ttição. 2a discussão . São apt·esentadas 

emendas. A d iscussão é en-
cerrada sem debafe .- ll:m 22 
approvado o projeeto em todos 
os seus a rti gos e. reJeitadas as 
emendas . O proJe<:to passa á 
3a dtscussão. - Em25 entra em 
3a discussão, que ~ sem debate 
encerrada.- Em ~9 approvado 
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ANNO 

1802 28 de Junho ..•. 53 

23 de Junho ..... G4 

, 28 de Junho .. . . ·55 

.... _iO-

1\.SSUMPTO 

Concede ise nção de dil'oitos 
de impor tação pat·n. os ma-
toriaes destinados :í illu-
minação de Pit•ac icab:l. , em 
S. Paulo. 

Concede a D. Henriqueta Car · 
neiro ele Mendonça Faure, 
uma pens1~0 men s:1.l de 
200$000. 

Aut ori z:J. a des pem no ex-
ercício corrente, d::t quantia 
de 486:215$ parn acquis içiic 
o ada ptação de um predio 
para quartel do r egimento 
de cavallaria da brigada 
policial e para varias obras 
no quarte l da rua Evaristo 
da Veiga. 

AX DAii!E :>!TO 

e reme ttido á commisssão de 
redacção.- Em 1o de Setem-
bt•o a imprimir a redacção sob 
n. 52 A.- Em 2 approvada . 
-Em 3 enviado ao Senado, 
donde voltou c.o m emendas em 
1-1 de Outubt·o e e nviaclo a com-
missão de fazend11., que em 17 
d~u parecer soht·e 11.s emenda~ 
do S ·nado e se imprimiu soh 
n. 52 D.- Em 2~ entram em 
discussão :J.s eme ndas , sem de-
lxtte encal'l'adn e ::tpprovadas. 
-Em 24 a impl'im it· a rcdacção 
sob n. 52 C.- Em 23 appro-
vadfl. e enviado :í. sancção.-
Sancoionado )JD1' cl&oreto n . 117 
de 4 elo N ovembro ele 1892. 

OllSEUVAÇÕBS 

ll:n1 9 de Julho entra em ia dis- Da commissiio de fnzenda 
cusqão, que é sem deb1lle encer- e indust.ria s , 
radn.- Em 20, approvado e 
dispensado o interAticio n re-
querimento do Sr. Moraes Ba L'· 
ros. - Em 22, e n tra em 2• dis -
cussão, que é encerrada sem 
debate c appr omclo .-Em 19 d~ 
Agos lo en~ t·a em 33 di scussão, 
são apreseu~adas emendas : a 
disc ttssão é encerrada, ·- Em 
JJ 2 reJeitado . 

Em 23 de .Julho entt':l. em dis-
cussão unica , 0l'a o Sl' . Cesario 
Motta que requel' sej'l. o pl'O· 
jecto remettido á commissão 
de orçamen to. Oram a inda os 
Srs. Caetano el e Albuquerque, 
HenriCJue de CMvalho, João de 
S iqueira, Cesario Motta , Pires 
Ferreit•a, Thomaz Delfino e 
Garcia Pires . A discussão é 
encerrada. - Ji:m 2ii é apjílt'O· 
vado o requerimen to e o pro-
jecto env iado á commissão de 
orçamento. 

Pende de parecer. 

Enl G do Julbo entt·a em 2• dis-
cussão . Oram os Srs. F.spil·i to 
Santo, 1\-Ioraes Barros, Fonseca 
Hermes,qne apresenta emendas 
e Sampaio Ferraz. /~di scussão 
é encerrada. Em '19 é a11pro-
,,ndo o proJecto e rcjeitadn a 
emenda . E' dispensado o in-
lersl icio a requerimento elo 
Sr . llloraes Barros.- Em 20 
entra em 3a discussão . Ora o 
Sr. Espír ito Sa nto qt~<> otierec~ 
emendas_ Oram os Srs. 1\Ioraes 
Barros, Pires Ferreira, i'.foraPs 
Bal'l'os , Fr,n s ·ca Hermes, qu!l 
offereca emend as e S<t mpa io 
Ferr:tz, que cfferece emen das. 
A di scussão é encirradn.-
Em 22 r ejei tadas as emendas 
e approvado o projecto. Apre-
sentada n redncção, cuja im· 
pr~ ssão é dispen~::tda a req ueri· 
mento do Sr. Moraes Bar nos. 
Appro>ada.- Em 25 enviado 
ao ::Senado.- Sa.ncaiona.do por 
decreto n . 7 3 de 8 de !!go~to 

: de1B92. 

Da commi&são de fazend:l. 
c indus tri as . 

Dn, commtssão do orça-
mcnLo á mensagem (l.o 
Poder Rxecnt.ivo. 



ANNO DATA 

i892 28 de Junho.. . . 56 

" 28 de Junho.... 57 

" 28 de Junho.... 58 
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Interpreta o§ 2o do art. 1° do Em 28 r\e Junho é julgado ob- Da commissão de constitui-
decreto n. 1420 D de 21 de jacto de deliberação e enviado çã.o, legislação e justiça 
Fevereiro de 1891 relativo á commissão de constituição, ao projecto do Sr. André 
á aposentadoria dos magis- l egislação e justiça, que em 4 Cavalcanti e outros. 
trados . de Agosto deu parecer com 

projecto subst i tutivo que se im· 
primiu sob n. 56 A.- Em 18 
entra em 1"· discussão, que é 
sem debate encerrada .- Em 
22 approvado o substitutivo.-
Em i de Setembro entra em 2• 
discussão, que é sem debate 
encerrada . Em 6 approvado. 
·-Em 8 a imprimir a redacção 
sob n. 56 B. A requerimento 
do Sr. André Cavalcanti dis-
pensada o interstício.- Em 9 
entra em 3a discussão, que é 
sem debate encenada. Apre-
sentado a redacção, cuja im-
pressão é dispensada a r equeri-
mento do Sr. André Cavalcanti, 
é approvada.- Em 10 é remet-
tido ao Senado. Sanooionado 
por deoreto n. i i 3 de 2 i de 
Outub1·o de i 8 92. 

Prohibe a concessão de hon- Em 28 de Junho é Julgado ob· Da commissão de marinha 
ras militares a qualquer jecto de deliberação e enviado e guena ao projecto do 
cidadão brazileiro. á commissão de 'marinha e Sr . A. Stockler e outros. 

guerra, que em 6 de Julho deu 
pa recer, que se i rp primiu sob 
n. 57 A.-.Em 8 l)ntra em 1a 
discuRsão. Oram os Sra. Pires 
Ferreira e Zama. Encerrada. 
- Em 9 approvadq. 

Pende de decb;ão. 

Altera disposições da lei n. 35 Em 28 de Junho enviado á com· Da commis\ ão de constitui- \ 
de 26 de Janeiro de 1892. mi~são ~e constitp.ição, legis- ção legislação e justiça ao 

laçao e JUSt tça, que em 19 de projecto iniciado no Se· 
Julho deu parecer que se im- nado . 
primiu sob n. 58 A.-Em 2i 
entra em 2• discussão. Ora o 

-~Sr. Martinho Ro4rigues que 
offerece um addi liyo . E' apre-
sentado um additi vo pelo Sr. 
Costa Machado. E' encerrada 
a discussão.-Em 22 são ap-
provados os artigos do projecto 
e o addiLivo do Sr. Costa Ma-
chado, sendo reg~itado o do 
Sr . Martinho Roclrigues.-Em 
25 de Julho a im!lrimir a re-
dacção da emenda para 3• 
discussão sob n. 58 B.- Em 
26 entra f\ID 3• ch~cussão. Ora 
o ~r . José Mar i ano que requer 
volte o prOJeCto á commissão. 
Ora o S1· . Manuel Fulgencio, 
que offerecz emenda . Ora o 
Sr . Costa Machado. São apre-
sentadas emendas pelos Srs. 
Zama, Chagas Loqato e outros 
Amorim Garcia e João Vieira. 

1!... Ora o Sr. Milton. Em 29 ora 
-~ o Sr. Martinho Rpdrigues . E' 

encerrada a disc].!ssão.- Em 
30 de Julh o é lj-Pprovada a 
emenda do Sr. Co~ ta Machado 
suppressiva da elo n1esmo se-
nhor ar,provada em 2• discus-
são . E' approvad;1 a emenda 
do Sr. Amorim Garcia. São 



ANNO DATA 

1892 i de Julho .... 

i de Julho •.• , 

i de Julho .... 

" 2 de Julho .... 

59 

60 
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regeitadas as demais emendas. 
A requerimento do Sr. Chagas 
Lobato é separada a emenda 
do Sr. Amorim Garcia e r e· 
mettida á commissão de con-
stituição para redigil-a em 
projecto separado. E' adoptado 
o projecto tal como foi eu viado 
pelo Senado. A' sancção.-
Sanooionado por Lei n. 69 
de to de Agosto de t 8 92. 

Concede á Companhia Pis- EID 9 de Julho entra em 1• dis- Da 
catoria Sul Americana os cussão, que é sem debate en- e 
favores do a rt. 3° §§ 2° e 3° cerrada .- Em 20 approvaclo . 
do regulamento n. 8338 de -Dispensado o in terstício a 
17 de Dezembro ele 1881. requerimento do Sr. José Ma-

riano.- Em 22 entra em 2• 
discussão. Ora o Sr, Oiiicica, 
que requer volte o projecto á 
comm issão. E' encerrada a dis-
cttssão e approvados projecto e 
requerimento.- Em 6 de Agosto 
a imprimir novo parecer da 
commissão sob n. 59A.-Em 
i 7 entra em 3• discussão, que 
é sem debate encerrada.-l!Jm 
22 approvado. A imprimir a 
redacção.- Em 25 approva.do. 
-Em 26 enviado ao Senado, 
de onde voltou emendado em 
24 ele Setembro. Enviado á. com-
missão de fazenda, que em 27 
deu parecer que se imprimiu 
sob n. 59 B.- Em 6 de Ou-
tubl'O entra em discussão unica, 
que é sem debate encerrada . 
-Em 7 approvado.-Em 8 a 
imprimir a redacção.- Em 9 
approvada.- Em 11 enviado á. 
sancção.- Sanocionado pot• de-
creto n . t t 6 de 29 de Otttubro 
de t892. 

OB8BRV AQÕBS 

commissão de fazenda 
industrias. 

Transfere a D. Maria Eury- EID 25 de Julho entra em dis- Da commissão de fazenda 
dice de Araujo Neves a cus~ão unica. Ora o Sr. Ce- e industrias. 
pensão que percebia sua sar~o Motlf!-, que _reque~· qu.e o 
fallecida mãe D. Carolina proJecto seJa enVIado a com-
Leopoldina de Araujo Ne- missão de orçamento.-Em 28 
ves. approvado o requerimento e 

enviado o projecto á commissão 
de orçamento. 

Pende de pareqer. 

61 Reverte a D. Herundina Ma- EID 25 de Julho entra em dis- Da comm1ssão de fazenda 
ria Ferreira Cavalcante o cussão unica, que é encerrada e industrias. 

62 

meio soldo e pensão que sem debate.- Em 28, a reque-
percebia sua mãe D. Vir- rimento do Cesario Motta, é 
ginia Zenandes Ferreira. enviado á commissão de orça-

mento. 
I~ende de parecer. 

Concede a D. Thereza Fio- Em 25 de Julho entra em dis- Da 
rentina de Cantalice uma cussão unica. Ora o Sr. Hen- 11 
pensãuequivalen teao meio rique de Carvalho. E' encer-
soldo da patenLe de seu rada a discussão. -~ requeri-
irm ão o capi~ão de fragata manto d~ Sr. C~saEIO Motta é 
Fra ncisco Flaviano de Can- env1ado a comm1ssao de oJ•ça-
talice. men·to, que em 25 de Agosto 

dá parecer que se imprimiu 
sob n. 62 A. 

Pende de decisão. 

comruissão de fazenda 
indus~rias. 



ANNO 0 .\T.-\ 

1892 i de Julho ....• 

" 2 de Julho ...•• 

" 4 de Julho ..... 

2 de Julho ..... 

" 6 de Julho ••.•• 

()3 

i\.SSUMI'l'O 

Concede. licença ao bacha ral 
Ernesto Itudge da Silva 
Ramos, proc·n·aclor seccio-
nal da Republica no Es-
tado cl~ S. Paulo. 

A:';)l.\MENl'O 

En'l 1 de Julho enviado ft com -
missão de pet ições e poderes, 
que em 12 deu parecer sob 
n 63 A.- Em 20 entra em 
disctls~ão unica que é som de-
baLe encerraria. - Em 22 ap-
provaclo.- Em 23 ã sancção. 
Sanooio11aao 11or clco eto n . 67 
ele .28 ele J11lho ele 1892. 

ODSERVAÇÕE~ 

Da comrnis.qiio do petições e 
poderes ao projec to ini-
ciado no Senado. 

64 Interpreta ns disposicões do E1n 2 de Julho enviado á com- Do Senndn. 
::tt·t. 8" da le i n. 26 de 30 de missão de orçamento. 

65 

Dezembro de 1891. Pende de parecer. 
(' 

Regul aostr:J.balhos das.dl!as Em17 de Agosto ent.ra em dis-
casas do Covgresso Nac10- cu•são unica, que é sem d:·bate 
nal quando trabalham em encerrada.- Em 22 :1ppro1'ado. 
commum. 

Das mesas do Senado e da 
C:1ma1·a dos Deput:1dos. 

()6 Regula ns providencias a 
adaptar ao ser declarado o 
estado ele si tio. 

E1n 2 de Julh o enviado iL com- Da commissiío de constitui-
missão de constituiçií••, que em ção, legislação e ju~tiça 

' 

07 

25 deu puecer que se impl'Ímiu ao projecto iniciado no 
sob n . 66 A·- Ecn 30 entra Se nado . 
em 2' di~cu~eão o art. 1o. Sã•J 
apresentad:1s em;ndaa. Orn o 
Sr. Alcindo Guann-ba1·a.- Em 
1 de Agosto Ol':J. o Sr. Leoveg-ildo 
Fi!gucil·as, que oiferece sub-
stitutivo quo se imQrime sob 
n. 66 B.- Ji:m 2 ora o Sr. Fe-
lisbe llo Freire.-- Em 4 ora o 
Sr. CaeLn-no ele Alb!lquerq :te 
que · ofl'e,·ece emen.dns. Ora o 
Sr. Gonçalves Chflves que otfe-
rece eme ndas ao substitutivo. 
-Em 5 são apre~ontaclas emen-

- das. A discussão é encerrada e 
successivnmente entram em di~· 
cnssão os danais artig .. s do 
projecLO, que é s~m debate en-
c~nada.- Em 9 é conc~dida 
preferencia 11:1 volação pa1•a o 
substitutivo. que é o•cJcit'ado, 
bem como em votflção postet·ior 
o p1·ojecto, sendo prej ndicadas 
as demais emendas. 

Concede licença por um anno, E1n \'5 de J ulho ontrn om clis-
~em vencimentos, ao St• cussão unica, qu~ é sem debate 
Seba~tião J. Spinola ele encerrada.- Em 27 approvado. 
Athayde. -Em 29 a impl'i.mir n redac· 

ção .- Em 30 approvado e na 
mesma data envrado ao Senado 
onde foi 1•ejeitadq. 

\ 

Da comrnissão de p~tiçõe.> e 
poderes. 

» 7 de Julho. • •.. 68 Recl11Z :1 um só os quadros de Em 9 de Julho entra em ia dis- Da com missão de marinha 
officiaes crearlos pelo regn· cussão, que é sem debate en- e guerra. 
lamento de 17 de Janeir,, cerrada.- Em 19 approvado e 
de 1874 e pelo decreto n. 8 dispensado o intersticw a re-
de <!i de Nov~>mb_ro d~ 1889, querim ' nto do S1•. Valladão 
com a clenormnaçao ele -Em 20 entra eln za discussão 
« Q•Jaclro exlra mirneral'io >>. o art . i o. Ora o Sr. B. de 

MeJJclonça. A di. CU~8ão ·é en-
cert•ada e successivamente a 
dos demais artigos.- Em .2~ · 
approvado.- Em 26 en tra em 
3" discussão, qn' é encerrada 
sem deLinte.-Errt 27 appro-vado. 
-Em 28 a imprimir a redac-

•·ir• ção.-- b:m 29 approvaclo e na 
mesma data eavlado ao Senado 
onde é ?·ejeitaclo , 



ANNO VIl TA 

!89.2 8 de Julho .... 69 

)) 9 de Julho ••.. 70 

, 25 de Agosto.. . 70 B 

.25 de Agosto.. . 70 C 

,. 11 de Julho .•.•. 71 

- 23 ..... 

AB~Ul!PTO ANDAME:-11'0 

Autoriza o governo a con- Em 23 de Julho entra em i• dis-
ceder a José Augnijto Vieira cussão, ora o Sr. Ar•stides Maia 
e ou1ros a constr ;cção, nsro e que requer volt ~ o projecto á 
gozo, d ranl.e 30 a11n •s, d commissão para ouvir o go-
uma estrada de ferro de vel'Oo. Oram os Srs. Urbano 
Sapopemba á ilha do Go- Marcondes e Vinhaes.- P:m 2.l 
vernaclor. oram os Sra. Garcia Pires e 

Isenta de direitos de impor-
tação e de expedientP de 
todo o mater1al destinad. 
á fabrica de tecido~ manu· 
factora fluminense de Nic-
thet·oy. 

A. Maia. A disc·tssão é en-
cerrada.- b:m 27 approvado. -
Em 30 de Setembro entra em 2• 
discc1ssão, que é sem debate en-
cerrada.- Jl:m i de Outubro 
rejeitado. 

Em 22 de Julho entra em i• 
discussão que é encerrada sem 
debate e approvado.- Em i9 
ele Agosto en1ra em 2" d•scus-
siio. São apresenta las emen-
cbs e um sttbstit·llivo. Oram 
os St•s. Gonçalves Chaves, Can-
tão . A discussão é encerracb. 
-Em 22 são approvados o sub-
stitu •ivo e as eme11das. O pro-
jacto é prejudicado. O s•tbsti-
tuüvo e as emendas são remet-
tidos á commissão para re-
digir para 3o. discussão.- Em 
25 a imprimir as redacções sob 
ns. 70 A, 70 B e 70 c.-Em 
i de Setembro entra em 3~ dia· 
cussão o de n. 70 A. ora o Sr. 
Sel'erino Vieira c1ue offerece 
emenda sub>titutiva. Oram OE 
Srs. !IIat·tinho Rodrigues e Fróes 
da Cruz. São apresentadas 
emendas. Ora o St•. Sevel'ino 
Vi~ira e J. Avaliar que offe-
rcce emendas. Ora o Sr. Her-
mes a Homero Baptista. A dis-
cussão é encerrada.- Em 6 vol-
tam á commissão o proJeclo e 
as emendas. 

Pende de parecer. 

Redacção pat•a 3' discussão Etn j. de Setembro entl'a em 3• 
~a emenda ao pr••jeclo n_. 70 discussão, q ne é sem 4ebate en-
JSentando de dtreito de 1m- cerrada.- Em 6 rcJe'ta,do. 
portação o material dPsti· 
nado á fabrica de tecidos 
Parahybana, es1abelecida 
na capital elo estado da 
Parahyba. 

Redacção para 3a discussão En' 1 de Setembro entra em 3• 
ela emenda ao projecto n. 70 discussão. Ora o Sr. João de 
isentando de direito de im- Siqueira que offel·ece emenda. 
portação os materiaes desti· A aiscnssão é encel'l'ada .-Em 
nado" ás fabricas das Com- 6 remettido á commissão de 
panhias Fiação e Tecidos fazenda. · 
de Pernambuco. Pende de parecer. 

Isenta de direitos de impor-
tação os materiaes neces-
sarios para a installação 
do Collegio Amel'icano de 
Taubaté. 

Em 23 de Julho entr:t em i• 
discussão, que é sem debate 
encerrada.- Em 27 approvado. 
-Em 19 de Agosto entra em 2a 
eliscuRsão, or • o Sr. Parana-
guá que offerece emendas, 0 
:St•. Montenegro q te igualmentP 
offereceernenda e os St•s. Arthur 
Rios, Cesario MoLta que oftàre-
cem emendas, e Oiticica. A dis-
cussão é encerrada.- Em 22 é 
,·ejeitaclo. 1 

OllSEIW AÇÕBS 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

Da commissão de fazenda. 

Da oommissão de fazenda á. 
emenda do Sr. Epitacio e 
outros. 

Da commissão de fazenda á 
emenda do Sr. José Ma-
rianuo e outros. 

Da commissão de fazenda e 
iudnstrias. 

( 
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ANDAMIINTO OBSD:RVAÇÕBS 

o Em 22 de Julh o entra etn 2a dis .. Da commissão de 1narinha 
cussão. Oram os Sra. Nelson e guerra a proposta do 
e Cantão.- Em 23 é encerrada Poder Executivo . 
a discussão.- Em 25 são appro-
vados os artigos que consti-
tuem a proposta e o additivo 
da commissão. Enviado á mes-
ma commissão para redigil-o 
para Sa discussão.- Em 26 a 
imprimir a redacção para a Sa 
discussão sob n. 72 A, sendo 
impresso o additivo sob n. 72 D. 
-Em 5 de Agosto entra em 3a 
discussão. São apresentadas as 
emendas. Ora o Sr. Almiuo 
Affonso.- Em 6 ora o mesmo 
senhor.-Em 8 o mesmo se-
nhor.-Em 9 oram os Srs. Mar-
ciano de Magalhães e Retum-
ba .- Em 10 são apresentadas 
emendas e encerrada a dis-
cussão .- Em H são enviadas 
as emendas á commissão para 
dar parecer . - Em 1.2 vai a 
imprimir o parecer sob n. 72C. 
- Em 22 são approvadas a 
emenda da commissão ao 
art. io e a do Sr. Nelson ao 
mesmo artigo; as1 emendas da 
commissão ao art. 2o. As de-
mais emendas são umas rejei-
tadas e outras prejudicadas. 
E' adoptado o projecto em 3• 
discussão com as emendas ap-
provadas e enviiJ.do á com-
missão de redacção. A im· 
priniir a redacção sob n. 72 D. 
-Em 25 approva,do e envia1lo 
o projecto ao Senado, don de 
voltou emendado em 6 de Se-
tembro e enviado á commissão 
que em 8 deu parecer que se 
imprimiu sob n. 72 E.- Em \) 
entra em discussã,o unica. Ot·a 
o S1·. S. Marcos. Encerrada . 
E' approvada a emenda do 
Senado . E' enviado o projecto 
á. commissão de redacção que 
n a mesma data a p.presen ta sob 
n, 72 F.- Approvada, dispen-
sada a impressão a requeri-
mento do Sr. Cas~iauo do Nas-
cimento.- Em 12 enviado á 
sancção. SanooiQIUldo por lei 
n. 87 de 20 d~ Setembro de 
1892 . 

.,. 26 de Julho.. . .. 72 B Additivo destacado em 2a dis- Em 27 de Julho entra em dis- Da com missão de marinha 
aussão do pr·ojeoto de força cussão unica. Ora o Sr. Belar- e guerra . 
naval.- Autoriza o Go- mino de Mendonça.-Em 29 
verno a remover o Arsenal oram os Srs. S. Marcos, Oiticica 
de Marinha da Bahia, con- e Pires Ferreira. 'E ' encerrada 
struir uma mortona em a discussão.-Ezt1 6 de Agosto 
Matto Grosso, estabelecer é approvado o ar~. 1°, ia e ~a 
na Escola Naval o ensino par tes, e rej eitadas as outras. 
de torpedos e reformar as -Em 8 a imprin;tir a redacção 
escolas praticas de arti- sob n. 72 o•.- Em 9 appro-
lharia. v a do e enviado o projecto ao 

Senado. 
Pende de decieão. 

:o i4 de Julho..... 73 Autoriza o Poder Executivo Em 14 de Julho enviado á com- Do Senado . 
a conceder aposentadoria missão de fazendll- e industrias. 
a Bernardo José de Castro, 'Pende de pal1'ecer. 
chefe de secção da Secre-
taria. da Agricultura.. 
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A88UMPTO 

Autoriza o Governo a fazer 
reverter ao quadro dos offi-
ciaes em serviço activo o 
coronel reformado Chri-
stiano Frederico Buys. 

ANDAlliBNTO ODBRRVAÇÕES 

Em 15 de Julho enviado á com- Õà omm issão de mal'inha e 
missão de marinha e guerra, guerra ao projectoiniciado 
que em 10 de Novembro deu no Senado. 
parecer que se imprimiu sob 
n. 74 A. 

Pende de decisão. 

" i5 de Julho..... 75 Define os direitos sobre liber- Em 15 de Julho enviado á com- Do Senado. 

" 15 de Julho ..... 76 

" 15 de Julho .... . 77 

4 

dada de culto a que se re- missão de constituição. 
fere o § 3° do art. 72 da Pende de pQrecer. 
Constituição. 

Reorganisa a policia do Dis-
tricto Federal e fixa a des-
peza com esse serviço. 

Autoriza o Governo a conver-
ter os j uros de 4 o/o ouro 
das apo l ices da di vida pu-
blica in terna nos de 5 % 
papel, e dá outras provi-
dencias. 

Em 20 de Julho entra em 2a di s- Da commissão de orçamento 
cussão. E' aprasentada uma á mensagem do Podell' 
emenda pela commissão. Ora Executivo . 
o Sr. Espírito Santo.- Em 22 
é encerrada a discussão do 
art. 1°, bem como successiva-
mente a dos \demais artigos . 
São approvadqs o projecto e 
a emenda da commissão .- Em 
23 a imprimir p. redacção para 
a 3a discussão sob n. 76 A..-
Em 26 entra em· 3a discussão. 
Oram o Sr. Sampaio Ferraz, 
c1ue apresenta emenda sup,Pres-
siva do art . 20, e o Sr. Oitlcica. 
-Em 28 oram os Srs. Fonseca 
Hermes e Espírito Santo.- Em 
29 oram os Srs. Valladão, que 
apresenta emenda, Oiticica e 
Pires Ferreira. E' encerrada a 
discu6são. São approvadas as 
emendas do Sr. Sampaio Ferraz 
e a parte da do Sr. Valladão 
rala ti v a á organisação da bri-
gada policial. São rejeitadas 
as demais emendas e adoptado 
o proj~cto.- Em 30 é apresen-
tada a redacção e approvada, 
sendo dispensada a impressão 
a requerimento do Sr. Oiticica. 
-Em 2 de Agosto é enviado 
ao Senado. Sa.nocionado por 
deoreto 11. 7 6 de f 6 de Agosto 
de 1892. 

Em 21 de Julho entra. em ia dis- Dacommissão de orçamento. 
cussão, que é sem debate en-
cerrada. - Em 22 é approvado 
-Em 12 de Agosto entra em 
2a discussão, que é sem debate 
encerrada, sendo approvados 
os a1·tigos do l?rojeclo.- Em 
16 entra em 3a •uscussão . Ora•n 
os Srs. Alcindo Guanabara c 
Bulhõ~s.- J!:m 17 ora. o Sr. 
Alcmdo Guanabara.- Em 20 
ora o Sr. Severino Vieira.-
Em 22 é apr~sentada emenda 
pelo Sr. Bulhões . Oram os Srs. 
Glicerio e Fe!isbello Freire. -
Em 24 oram os Srs. Bulhões, 
Oiticica e Lauro Müller.- Em 
25 oram os Srs, Caetano de 
Albu'luerque, Arthur Rios e 
Bulhoes. E. encerrada a dis-
cussão.- Em 27 approvado o 
pt·ojecto com a emenda da com-
missão. A imprimir a redac-
ção sob n . 77 A.- Em 29 
a{lprovado e enviado ao Senado, 
onde é rejeitado. 
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lG ele Julh o ... ,. 78 

16 de Julho .. ,., 79 

- 2ú ...... 

,\SSU ~li'TO 

Opinu pela ndopção da 
emendu do Senado ao 
art , 2° do projecto n. 108 
de 1891 e propõe a r ej ei -
çii:o elo :wti go additivo . 

,1. 'DA M!lXTO 

Ent 12 de Ago~lo entra em clis-
cuasão unioa, que é sem dcbo.t:~ 
encerrada . E' appro·.·ada a 
e menda ao art. 2o c t•cjeilado 
o :.trLigo additivo. O lH'Ilj ecto 
é devolvido ao Senado de onde 
voltou em 1o de setembro, 
t en rlo s ido alli man1 ido por 
clous te rços de votos o additi vo. 
E ··viado á commissão de obras 
publicas, q 11c em 13 deu pa-
recer que se imprim i11 sob 
n. 78 A.-Em 20 entra em 
discusão unica , q •e é encerrada 
sem debate .-l!;m 21 é rej •i-
tado o additivo por dotlS terços. 
- 8 m 22 vai a imprirnn• a 
red<•c~ilo sob n. 78 D.-Em 24 
approvada.- 1~m 2i envi ado á 
sancçilo . S<~ncci· uado J.'O>' de -
r.•·cto n. t 09 ele i -1 de Outubro 
ele 189 2 . 

Concede isenção de direi tos Em 10 de Agosto entra em i > 
de importação para intro- discussão, que é sem debate 
clucção de i[):J casas de ma- encerrada .- Bm 12 ?'cjeitado. 
de ira ela Companhia S. L a -
zaro para h abitação de I 
operar i os . 

ODSERYAÇÕES 

Da commissão de obra~ pn-
bl i cus . (Veja o projecto 
n. 103 de '1!591. ) 

Da commissão 
e indn atrias. 

de fazenda 

16 de Julho. .... 80 Concede pensão a D. Corjna I1npresso sõmente. 
Pin to Cavalcanti. 

Da com missão ele fazenda. 

16 de Julho..... 81 Autoriza o Governo a mau- Ean 24 de AgosLo E!lltt·a em dis- Da com missão de fm~~ nda~ 
dar paga r ao a lferes ho- cussão unica . Ora o Sr . Seve-
norario Antonio Paes de ri no Vieira . Encerrada. - Em I 
S:í. Barreto a quuntia ele G de Setembro npprol'ado. -
2 :592 '000. Em 8 a imprimir a redacçiio. 

- [l]m 9 approvada . Envindo o 
proj ecto ao Senado . 

Pende de dec;l!!ilo. 

18 de Julho..... 82 Reforma no posto de tenente .Etn 2-1 de Agosto entra em clis- Da com missão de faze da, 
de policia o capitão borio- cussão unica. Ora o Sr. Pires 

18 de Jalho . .... 

r ario Antonio José Alves . Ferr ,• ira que reque1· seja o pro-
jecl.o enviado á commissão de 
mari:oha e g aer ra. Oratu os 
St·s Severino Viei r a e Thomaz 
Del!lno. E' encerrada a dis-
cussão. - Em 6 rle Set~mbro é 
approvarlo o requerimento do 
Sr . Pires Ferreira, sendo en-
vi ado o projec~o á commissão 
de ma ri uba e guerra, que em 
22 deu parece r q u se imprimiu 
soh n. 82 A.- jpm 1 de Ou -
tubro en ll'a em di seu são estP 
parPcer, que é s m debate en-
cerrada . E' appruvado. - Em 
3 apres •ntarla. a t·e facção e 
HPPL'o rada, sendo diqpe nsada a 
impressão a requ• rimento do 
St·. Azeredo.-l!lm 4 enviado 
ao Senado. 

Pende de decisão. 

83 Concede pensão u D, Maria Em 24 de Agosto enLra em dis- Da comm issão de fazenda. 
":ug rs>a Ferreira de Suuza, cussão unica. Ora o Sr Pires 
v1uva do brtgadeiro An- Ferreira. Encerrada -Em 6 ~ 
tonio Tiburci o Ferrei1•a ele de Setembro a pp,•o ,•ado.- Em 8 
Sou~~ • n imprimir a r eclacção .- Em 9 

ILPP.rovado e euYiado ao 13n~ 
ll!J.r1o1 t;llld" lql ?'ej4 lf.·~d 1 

J 

I 
( 
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81
- :t~~~~1~d~t~~11cl~~:~~~e~~B~; 

da a rrecadação do impobt[) 
de gado. 

Etn 18 de J ttlb o enviado Íl com- Do Senado: 
m ·ssão de fazenda. 

85 

86 

Pende de parecet•. 

.l.uloriza o Govern o a reYer a Etn 23 de A<>osto entt·a. em 1' 
tabe lla dos venc imeut os dos d iscussão . Ora o Sr . S . Ma t•CI)E , 
olftc t •es da a ·ma da e elas- A d iscu•são é encerrada .- En, 
ses aunexas e a r eformat· o 25 appro,·arlo - Em 20 ele Se-
Co nselho Nava l. tembro entra em 2a discussão 

Fixa a clespew. do U inisterio 
ela Jus ttça e Negocias In t ~ 
riOt•es, para o exercício de 
1893. 

·L t t 

o art. 1° . Oram os Sl's . B. c! P 
Mendonça, Mat·t in h o Rodrigues 
e S . l\Ia rcos. - Em 21 c•r am os 
Srs. B . dG Mendo nça, Fl'an-
ci•co ele Mattol e Ma tta Ba-
cellat•. São apresentadas emen-
das pelos Sl's. Retum ba , l\Iar-
ciano de Magalhães e Franc isco 
de i\'la ttos e Ma lta Bacellal'. i\ 
discussão é encerrada.- Em 24 
é reje itad o. 

En'l 21 de Julh o entra em 2a dis-
cussão o a r t . {o. Oram os St·s 
Cesario Motta , André Cn. val-
canti, que offerece aclcli tivo, 
F rancisco Veiga, que offerece 
tt-es emencla8 e Fonseca Het·-
mes. - E m 22 são apresentadas 
di versas emendas e é encen ada 
<t cl isc·Issii.o . Entra m s nccessi-
vamente em discussiio os dema is 
ar tigos, que é sem deba.lc en-
ccl't' ada.- Em 24 a impl'im ir 
o pa l'ecer sobt•e emenda s soh 
n. SG A . Procede-F c á votação. 
São app t·ovados os ns . 1 a 14 
do pt·ojec o da com missão e a { a 
pal' le do 11. 15, sendo rejeitadas 
as 2• e 3• do mesmo n umero, 
Siio a pprovados o n. 16 e 1" 
pa l' te do 11 . 17, sendo rejei ladas 
as 2" e 3a do mesmo nu mero . 
St'lo appt·ovadas as 1" e 3• par té 
do n. 18, se ndo rejei tada a 2"-
São approvado> os ns. i !) a 24 
e a P parte do n . 25, sando 
rejei tacla a 2• do mesmo numet·o 
Sii.o app t•ovados os ns. 26 a 49 e 
os addit ivos da com missão . São 
appt·ovadoso acld itivo doSr . F . 
Ve i (!~. res tabelece nela o Gy mn a-
sio t'iacional. e a emenda sobre 
a Escola de Minas . As demais 
ememlas são umas re.iei tadas e 
outras prejttdicaclas . O p~ojecto 
é enviado á comm issãn para l'e· 
digil -o para 3• d iscussão.- Em 
30 a imprimir a redacção solJ 
n . SG B.-Em 10 de Agosto en-
·tra em 3• discnssii.o . São apre-
sentadas cUvet·sas emendas . 
Ora m os Srs. João V iei ra, Erico 
CoellJO c Th omaz Dellino. Em 
1l são aprcsenLadas emendas. 
Ot·a o Sr . Fonseca HPrmes.-
E m {2 sii.o apresentacln.s emen· 
el as e or a m os St•s . Et'ico Coe-
li to e Arthut• Rios.- Em 13 são 
a presentadas emendas e ornm 
os Srs. Leonel F ilho e Gat·cia 
Piras.- .Em 16 são apt·esentaclas 
emendas e oram os Srs . Alcin clo 
Gua nabara e Espírito Santo. -
Iflni 17 são apresentadas e.men- , 
das c oram os Srs . ~sp i ri lo 
S:1n to c Anton io Ol yntho. -

i r 

Da com missão de mat·inha e 
guerra . 

Da >Com missão ele Ot'oamento 
á propos ta dó poder exe-
clltivo. 

·• 
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Em 20 a imprimir par ecer so-
bre emendas sob n. 86 D.-
Em 23 ora o Sr. Severino 
Viei•·a.- Em 24 encerrada.-
Em 26 são approvados: o addi-
tivo do Sr. José Mariano e 
outro relativo aos lentes das 
Faculdades de Medicina oom 
serviços na campanha do Pa-
rag uay ; a emenda suppressi~a 
da approvada em 2a dtscussao 
relativa á mudança de um dos 
externatos do Gymnasio Nacio-
nal para a cidade da Campa-
nha , em Minas Geraes; a sub-
stitutiva da commissão aos 
ns . 4, 5, 6, 7 e 9; a da mesma 
commissão aos ns. 41 e 49; as 
do Sr. Arthur Rios aos na. 12, 
15 e 17; a da commissão sob~·e 
os externatos do Gymnas10 
Nacional e sobre os cursos 
annexos ás Faculdades; a da 
mesma commissão aos ns. 15 
e i 7 · a do Sr. Severino Vieira, 
supp~essiva do Pedago,qium; 
e o additivo da commissão so-
bre pagamento aos professores 
do Gymnasio Nacio~al e dos 
cut·sos annexos. E' adaptado o 
projecto assim emen~ado e en-
viado á commissão de redac-
ção.- Em 29 é apresentada a 
redacção sob n. 86 E, dis-
pensada a impressão a reque-
rimento do Sr. Alcides Lima 
e approvada.- Em 31 de Agosto 
enviado ao Senado, çlonde vol-
tou emendado em 24 de Setem-
bro, sendo enviado á commissão 
de orçamento, que em 26 deu 
parecer sobre as emendas, que 
se imprimiu sob n. 86 G.-
Em 30 de Setembro entra em 
discussão. E' encerrada a dis-
cussão.- Em i de 011tubro são 
approvadas as emendas do Se-
nado, sendo enviado o projecto 
ao Senado, afim de sElr r edifiido 
com os outros orçamentos da 
despeza. Samooionado pot· lei 
n. t 26 B de 2 t de Novembro 
de 1892 (art. 2°}. 

I 
\ 

OBSBR V AQÕJSS 

I 
\ 

Additivo destacado na 2• Em 10 de Agosto entra em dis- Da commissão de orça:mento 
discussão do projecto de cussão unica, ~ue é sem debate ao additivo do Sr . Santos 
orçamento da despeza do encerrada.- Em ij. é appro- Pereira e outros. 
Ministerio da Justiça e vado .-Em i de ~tembro a 
Negocias Interiores. Con- imprimir a redacçao.- Em 2 
sidera como lentes substi· approvada.- Em 3 remettido 
tutos das Faculdades de o projecto ao Senado, donde 
Medicina os ex-adjuntos voltou emendado em 23, sendo 
que passaram a prepara- enviado á commiss~o de in-
dores. strucção publica, que em 27 

deu parecer, que se imprimiu 
sob n. 86 F.- Em 30 entra em 
discussão unica a emenda do 
Senado, sendo approvada sem 
debate.- Em i dfl Outubro 
approvado.- Em 3 apresentada 
a redacção sob n. 86 F• e 
approvada.- Em 4 enviado á 
sancção.-Em 13 de"olvido não 
sanccionado e impresso com as 
razões de não sancção sob 
n. 86 11''.- Em 20 entra em 
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discussão unica que é encer-
rada sem d ebate. - Em 21 é 
approvado o projecto em vo-
tação nominal pol' 81 contra 
24 votos.- Em 22 devol vido ao 
Senado. 

Pende de decleão. 

OBSRRVAÇÕBS 

Fixa a despeza do Minister i o EID 25 de Julho éntra em 2a dis- Da commissão de orçamento 
das Relaçõ.e~ Exteriores cus são . Ora o Sr. Badaró, que á .Proposta do Poder Ex-
para o exerc1c10 de 1893. apresenta emenda. A discussão ecutlvo. 

é encerrada .- Em 26 appro-
vados o projecto e a emenda do 
Sr. Badaró, equiparando a le-
gação da Santa Sé á do Qui-
rinal. A votação sobre esta 
emenda é nominal, a requeri -
mento do Sr. Brasilio dos 
Santos : votam a favor 72 e 
contra 38 deputados. O pro-
jacto com a emenda approvada 
é remettido á commissão para 
redigil-o para a 3n discussão. 
-Em 27 a imprimir a redacção 
sob n. 87 A..- Em 30 entra 
em 3a ; discussão. São apresen-
tadas emendas. Ora o Sr. Pedro 
Americo.- Em i 0 de Agosto 
or a o Sr. A . Montenegro. -
Em 2, os Srs. Nilo Peçanha e 
Aristides Maia.- Em 4é apre-
sentada emenda : ora o Sr. 
Alcindo Guanabara. -Em 5 
são apresentadas emendas, ora 
o Sr. Pedro Americo.- Em 6 
são apresentadas emendas, ora 
o Sl'. Demetrio Ribeiro.- Em 

i ' 8 são apresentadas emendas, 
oram os Srs. Badaró, Azeredo, 
Montenegro, Cantão, Espírito 
Santo.- Em 9 é encerrada a 
discussão.- Em iO a imprimir 
o parecer sobre emendas sob n. 
87 B.-Em H são approvadas 
as seguintes emendas : do Sr. 
Alcindo Guanabara, suppri-
mindo o consulado de Caracas ; 
do Sr. Monte negro, elevando os 
2° 1 secretaries do Mexico e 
Santa Sé. E' approvado e se-
parado para constitLiir pro-
Jecto o additivo sobre consules 
e a respectiva sub-emenda. E' 
rejeitada em votação nominal, 
por 63 contra 53 votos, a emenda 
do Sl'. Nilo Peçanha extin -
guindo a legação da S~nta .s~. 
As demais emendas sao reJel-
tadas umas e prejudicadas ou-
tras. A imprimir a redacção 
sob n. 87 C.- Em 12 appro-
vado e r emettido o projecto ao 
Senado, donde voltou emen-
dado em 29 e enviado á com-
missão de orçamento, que em 
i• de Setembro deu parecer 
sobre as emendas do Senado e 
se imprimiu sob n. 87 E.- Em 
8 entra em discussão. Oram 
os Srs. Montenegro e Badaró, 
a discussão é encerrada.- Em 
9 é approvada a emendá ao 
a rt. i 0 n. 4. As demais são re-
jeitadas, é devolvido o projecto 
ao Senado, donde voltou a 19, 
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tendo ali sido sustentadas a" 
emenda~ r ' jPitadas pela Ca-
mara.- L<;m 2J a imprimit• o 
parecor da commís8io sobre as 
Pm .• ndas sob n. 8i F.- J!;m 23 
entt•a em dtscnssão nnica, Ance•·-
rada sem debale .-Em 24 é 
rejeit:tda por 2}3 de vows a 
emenda rlo Senado. O projecto é 
devnlvido ao Senado pat·a ser 
oppol'tunam~nte r edigido com 
os demai~ orçament"s d El des-
peza. Sanccionarlo po1· le1 
n. 126 B de 21 ele NovembJ'O 
de 1892 (cwt . 3 °). 

ODSERYAÇÕEB 

87 D Additivo d~staoc6do elo m·ça,- Ent 11 de Setembro env iado a Do Sr. Azeredo. 
me?lto clr~ clespeza do AI i - commissão de tratados e di-
nisterio das Rel.~ções Ex- plomacia. 
te1·im•es , Dispõe sobre o Pende de pat•ecer·. 
corpo consnlM· e respectivo 
regulamento, 

88 Não arlopln. o projeci.o u. 273 
de 189.2, (sessão extraord i-
nal'ia) que dá clit•e tto aos 
officiaes do exercito refot·-
mados a ntes da lei ele 17 
de OutHbt•o de 1891 ás van-
tagens dessa lei. 

89 Autor(za o coniractocotn An-
g stiJ l'ang 'Y e outro p n·a 
a construcção de um tu une! 
entre a C~pit;~l e N!1heroy, 

00 Manda a,Lonar a D, Con-
stança Ephigeui·a Coelho 
o meio soldo correspon-
dente á patente de seu pai 
o tenente-cot·onel Vicente 
Coelho. 

_, 

91 

9.2 

Approva o accól'do celebrado 
entre o Govet•no e a So-
oiété Anonyme dlt Gaz. 

e 

Manda contar como tempo 
de embarque para os effei-
tos legaes, o em q.te se rviu 
como instructor o official 
~uperior da Escola Naval 
capitão-tenente João de 
Andrade LeiLe. 

Impresso sõntente. 
I 

lm1n•esso sõntente. 

E1n -19 ele Agosto entra em dls-
c tssão unica . E' apl'esen tadn 
emenda A discuss~o é encer-
rada.- Em 22 de Agosto ap-
provado, bem como a eme nda, 
- Em 23 á imprimil' a redac-
ção .- l!;m 25 appro·vada,- Em 
26 enviado ao Senadp. Sanccio-
naclo 1J"1" decr·eto n. tO 7 de 
1 ·:1 ele Outuln·o ele 1802 , 

Em 15 ele Setembl'o entra 2• dis-
ettssão, que é sem de bate en-
cerrada . A recr•et·imento elo 
Sr. Paula Guimal'àes, dispen-
sado o intersticio.-Ern 17 
entra em 3" cl isc\Issão q ne é 
sem debate encenada .- Em 19 
appl'ovaclo.- Em 21 a impri-
mir a redacção.-Ef1124 appro-
vada.- Em 26 envpdo ao Se-
n ado.-Sa?wcionaclo por decreto 
n. 1 t 4 ele 26 de O'l!t!!bi'O 
ele 1892. 

Em 24 de Agosto enLt•a em dis-
cussão unica, c1ue é sem debate 
etlCert•ada.-Em 6L!e Setembro 
?'ejeitado. 

Da commístiãodeoroamcnLo. 
(VPJa o proj ecio n, 273 elo 
189.2.) 

I 
I 

Da commissão de oLras pni 
blicas e colon isação , 

\ 
' 

Da commissãp de fazenda e 
industrias. 

Da commissii:o de fazenda o 
industrias , 

Da comnnssão 
e gue t•r ;~, . 

de marill'lla 



\ 
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ANNO D.\T.\ A:l 8U)IPTO h :-< D.O!E. 1'0 OBSE:RYAÇÕF. S 

189.2 26 de Julho .• , . 93 Recns:J. os c1·edit0s pedi<lo~ Em. 1i de Agosto entt•a em 2a Dacommissão de orçamento 
para n quadruplicaçiio da discussão. Ora St•. Belamüno á proposta elo Poder Ex-

)) 27 do Julbo .... 9·! 

)) 27 de Julho .... 93 

)} "27 ele Ju'ho .. ,. 

28 de Julho .... 97 

linha de Vizen a Jaguarão ele i\1endunç11, sendo encenada ecutivo. 
e cousr.rucção dtt Jin h a clr a discussão.- Em 12 são appt·o-
U lJe ra ba n Corumbá, auto vados n co ncl usão elo parecer e 
1' tZ n :.1. aiJertura de credito os artigos do proj , c o.- g m 19 
supplcmental' para paga- cnt :a em 3' discussã .. . Ora o 
m~ nto elo.> vencimentos dos Sr. Vmhaes. E' encerrada a 
lcn tes elo Gym nacio Nacio- discussão .- Em 22 é approvado 
nal c approva a dcspeza o projecto.- Em 2-l a imprimir 
feita com a mudança clu a reclacçlio.- Em 25 appro-
Museu Nacional para a vado. -Em 26eenv iadoopro-
Quinta da Boa Vista, jecto ao Se 1tado. Sunooionucl0 

JJO>" decreto n. 88 de 20 ck 
Setembl'O de 1 8 9 2, 

Mnnda paga1• ao 2° tenentelEm 17 de Agosto entra em rlis· Da s commissões de fazenda 
\Vanclor ino Zr simf'l l:<'er- cussão unica. O Sr. !{etumba e de marinha e guerra. 
reiradaS1 lvaa importancia req .er o a.t1amento . 1!~' encet·-
do soldo de sua pate~ te l'acla a discussão. - Em 2~ é 
desde i4 do Jnnh " de 1890 rejeitado o requerimento e 
n 28 ele Abril ele 1892. approvado o projecto.- l<;m 24 

a imprimir a redacção.- Em 
25 appruvado. - Em26 enviado 
o pt·oj ·cto ao se nado, oude foi 
l'eJeitado. 

Eleva a pensão de D. Cybele 
de i\lenclonça Souza i\Ion-
teiro. 

E1n '12 ele Setembro entra em dis- Da comm isF:ão de f~·zencla . 
cussão unica . O Sr. Ce;;ario 

Autoriza o conlraclo do sel·-
viço de reboq Lte nas bal'l' >•S 
rios r ios de Itapemer im e 
Benevento no Estado elo 
E~pirito SJ n to . 

!llelhora a aposen ladoria do< 
fu ncc ionarios publicoq >~té 
a data desta lei aposen-
tados e que con\a l'em mais 
1\o 30 anno~ d~ ~~nlço 
~ !fe'>~t. ll', , 

i\Iotta reque1· que seja enviada á 
commi ;sãode orcame nto. A dis-
cussão é encerrácta. - J~m 13 é 
appr"vaclo o r equerimento e en-
viado á commissão elo orça-
mento . 

Pende de parecei'. 

En~ 27 de Julho enviado :'t com-
missão ele obras publicas, ·que 
em29d~. parec • r so bn.96A. 
Em 13 de Agos·to entra eiD 2• 
discussão, sendo apresentada• 
emenda , .- Em 17 enviado á 
commissão de o\JL•as publicas, 
que clPU pat'Pcer sobre as emen-
das s:Jb n. 968.- Em 2-! entJ'a 
em cliscu· são, que é encerrada 
se m debate. - llim 29 é nppro-
vado o proje~to em todos c. s ar-
ti gos, bem como a emenda elo 
St~ . La•n•o i\1 dler .- Em 1 do 
Setembro a imprimil' :J.redacção 
d_t om encla para a 3• d1sc 1Bsào 
sob n. 96 ·c.- ~m 2 en ra em 
3• discussão. qua é sem deb» te 
encerrada.- Em 6 é approvado 
Lem como a. emenda, sendo en-
viado á commi<sâo de redacçâo. 
-Em 8 a -i mprimir a edaeção 
sob n. 96 D.-l~ m \• apfn•uvad ·• 
e enviad • n pr•1j cto ao tienndo. 
Sanccionado por decreto .n, 104 
de t 3 de Outnb>·o de 18 92. 

Da commissão de obras pu-
blicas ao proj ec to iniciado 
no Senado. 

Em 19 de Agosto entra em 1• Dacommi8aão de fazenda, 
di scussão, quP é sem d bate en-
cerrada .- Jilm 2.2 l'eHt~do. 

I 

--------------------------------~-------------------------



ANNO 

i892 

" 

" 

" 

DA'!'A 

29 de Julho ..... 

30 de Julho ... • . 

i de Agosto .... 

i de Agosto ... , 

- 32 --

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

98 Autoriza a concessão a Ho- Ein i de Outubro entra em 1• 
norio Lima de uma estrada · discussão, que é encerrada sem 
de ferro de Angra dos Reis debate, sendo rejeitado o pro-
á estação do Cruzeiro. jacto. 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

99 Eleva os vencimentos dos Ein 19 de Agosto entra em 1a Dacommissãodeorçamenlo. 
preparadores e conservado- discussão, que é sem debate 
r es dos gabinetes de mine- encerrada.- Em 22 rejeitado. 

100 

i Oi 

ralogia e geologia, botanica 
e zoologia da l!:scola Supe-
rior de Guerra. 

Redacção para 3" discussão Ein 3 de Agosto entra em 3• Da comrnissão de marinha e 
do substitutivo ao proj ecto discussão. Ora o Sr. Marciano guerra. (Veja o projecto 
n. 46 A. de 1891 sobre r e- de Magalhães, que apresenLa n. 46 .11.. de i891.) 
visão das promoções do emenda . Ora o ::>r. Pires Fer-
exercito desde 15 ele No- reira, que apresenta um sub-
vembro de 1889 a 24 de stitutivo que se imprimiu sob 
.Fevereiro de 1891. n. 100 .11... - Em 11 são apre-

sentadas emendas . Ora .o Sr. 
Fonseca Hermes . - Em 12 ora 
o Sr. Belarmino de Mendonça, 
que offerece emenda e mais os 
Srs. Pires Ferreira, Baptista 
da Motta e Felisbello Freire. 
-Em 13 ora o Srr Bevilaqua. 
- Em 24 e encer,rada a dis-
cussão .. - Em 29 é approvado 
o substitutivo do Sr. Pires Fer-
reira, são préjudicados o pro-
jMto e a emenda çlo Sr. Mar-
ciano de Magalhães, approva-
das as emendas dq Sr. Valia-
dão, sendo rejeitad,as as do Sr. 
Espírito Santo. E)' enviado o 
projecto á commi~são de re-
dacção.- Em i de · Setembro 
a imprimir a r~dacção sob 
n. 100 B .- Em 2 approvada. 
-Em 3 enviado o projecio ao 
Senado. 

pende de deei~ã:o. 

\ 

\ \ 

Diepenaa o anno de exercício Ein 20 de Julho destacado do Da commissão de marinlia e 
na fileira aos offi.ciaes que projecto de fixaça:o de forças guerra á emenda do Sr 
scientificantente se aclia- de terra e enviado~ com missão Lauro Müller • 
rem habilitados a pre- de marinha e gu~rra, que em · , 
encher as vagas actuaes no 1 de Agosto deu parecer que 
estado-maior de ia classe. se impr.imiu sob n. i01. - IJ;m 

i1 entra em diSCj.iSsão unica. 
Ora o Sr. B . de Mendonça, 
que offerece substiRuti v o que se 
imprimiu sob n. 1 i A.. Oram 
os Srs . Cantão, . de Men-
donça.- A discus~ão é encer-
rada. - l!]rn 12 rejeitados o 
projecto e o substitutivo . 

i de Agosto... . i02 Declara da ~x~lusiva compe- Ein i de Agosto é enviado á Do Sr. Leovigildo Filguei-
tenCJa do JUlz ou Tr:bunal commissão de con~tituição, le- ras. 
Federal a concessao de gislação e justiça. 
~ab_eas-coriHfS Am favor de Pende de parE!foer. 
md1v1duo Ja pronunciado 
por autoridade judiciaria 
do Estado em que o mesmo 
.juiz ou Tribunal exercer 
JUrisdição e concede o re-
curso voluntario para o 
Supremo Trihunal Federal 
da decisão do juiz ou T ri-
bunal que denegar a or-
dem. 

I 
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ASSUMPTO A.NDA.MElNTO 

Crêa um logar de auditor de Em 1 de Agosto enviado á com-
guerra no Estado de São missão de orçamento, que em 
Paulo. 26 deu parecer que se imprimiu 

sob n. 103 A. .- Em 1 de Se-
tembro entra em i a discussão 
que é sem debate encerrada.-
Em 6 approvado.- Em 9 entra 
em 2a discussão, Ora o Sr. B . 
de Mendonça. Encerrada a 
discussão.- Em 10 approvado 
e dispensado o interstício a re-
querimento do Sr. Martinho 
Rodl'igues.- Em 12 entra em 
3a discussão. Ora o Sr . João 
de Siqueira, que requer volte o 
projecto á commissão de orça-
mento. E' apresentada uma 
emenda. E' encerrada a dis-
cussão.- Em 13 é rejeitado o 
requerimento e adoptado o pro-
jacto com a emenda. A impri-
mir a redacção sob n. 103 B. 
-Em 14 approvado e remet-
tido o projecto ao Senado. 
Sanccionado por decreto n. 93 
de i de Otttt1bro de i 8 9 2. 

ODSBR V' AÇÕllS 

Da commissão de orçamento 
ao projecto apresentado 
pelo Sr. Glicerio e outrc.s. 

i04 Autoriza a abertm·a de um Em i de Agosto enviado á com- Do Sr. Pedro Americo e 
credito de 1..000:000$ para missão de orçamento. outros, 

105 

106 

o Estado da Parahyba do Pende de parecer. 
Norte. 

Eleva á cathegoria de alfan- Em1 de Agosto enviado á com- Da commissão de fazenda ao 
dega a mesa de rendas missão de fazenda, que ein iO projecto do Sr. Alcides 
geraes de SanfAnna do deu parecer sob n. i05 A . ..- Lima e outros. 
Livramento. Em 25 de Outubro entra em ia 

discussão, que é sem ele bate 
encerrada.- Em 26 apprÓvado. 
-Em 29 en'tra em 2a discussão, 
que é sem debate encerrada ..... 
Em 4 de Novembro apprpvado 
e dispensado o interstic'io, a 
requerimento do Sr. André Ca-
valcanti.- Em iO entra em 3â 
discussão, que é sem debate 
encerrada. -Em 11 approvado 
e a imprimir a r edacção . • 

Pende de decisão. 

Autoriza o Governo a rever Em i de Agosto enviado á com- Do Sr. Nilo Peçanha e ou-
a mataria referente ao re- missão de constituição, legis- t\'OS. 
gistro civil de casamentos !ação e justiça. 
e obitos. Pende de parecer. 

107 Crb uma Galeria Nacional Em 1 de Agosto enviado ás Do. Sr. Pedro Amel'ico. 
de Bailas Artes na Capital commissões de instrucção pu-
Federal. blica e de orçamento. 

Pende de parecer. 

108 Autoriza a fundação de um Em i de Agosto enviado á com- Do Sr. Pedro Americo e 
Instituto Dramatico. missão de instrucção publica. outros. 

109 

Pende de parecer. 

Crêa um curso de nautica Em i de Agosto enviado á com- Da commissão de J?arinha 
no Estado do Pará. missão de marinha e guerra, e guerr.a ao proJ~cto do 

que em 4 deu parecer que se Sr. IndlO do Brazü e ou-
imprimiu sob n. i09 A..- Em tros. 
19 en·tra em 1a discussão, que é 
sem debate encerrada.- Em 
22 approvado.-Em 25 entra 
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em 2• discussão . Oram os S1·a . 
Severino Vieira, que apresenta 
um adclitivo, Montenegro, Vi-
nhaes e Cantão. E' encerrada a 
cliscussão. - Em i ele Setembro 
approvado, sendo retit·ado o 
adclitivo apedido elo seu autor.-
Em 16 entra em 3a d iscussão, 
~ue é sem debate encerrada.-

m i9 approvado. A imprimir 
a reclaccão sob n . i09 D .- Em 
20 approvaclo e remetLido o pro-
jacto ao Senado. Sanocionado 
p?>" decreto n. t 02 de t 3 de 
Outttb>·o de 1892. 

110 Isenta de direitos de impor- Em i de Agosto enviado á com- Do Sr . DuLra Nicacio. 
tação o material destinado missão de fazenda. 
á canalisação de agua po- P ende de p n r ecer. 
tavel na cidade do Pomba. 

111 Reorganiza a Guarda Nacio- E ru i de Agosto enviado á com- Do St·. Carlos Campos . (Veja 
na!. missão ele constituição . o projecto n. 12 deste a nno.) 

Pen de de paa•ec e r. 

H2 Isenta de direitos de impor- Impresso s ómente. 
tacão o material destinado , 
á fab r ica de tecidos Tibi ry, 
na Parabyba do Norte . 

113 Autoriza o Governo a me- I mpresso sónu~pte. 
lhorar as reformas dos offi-

114 

ciaes do exercito, equipa-
rando- os ás vantagens do 
decreto de 19 ele Abril de 
:l890. 

Melhora a reforma conce- En1. 22 de Setembro entra em 
dida por decreto de i4 de discussão unica, que é sem de-
Abri l de 1891 ao capitão bate encerrada. - Em 21 re-
aggregado á arma de infan- jeHado 
taria Antonio Galdino Tra-
vassos Alves. 

Da comm issão ele fa:r.e ncla 

Da commissão ele marinha 
e gue1'1'a. 

l 
I 
I 

Da commissão de marinha 
c guerra . 

1.15 Autoriza a lranaferencia para E m 17 de Agosto anti-a em i a Da comm issão de mar inha 
as armas ele infantaria e discussão, oram os Srs . Cantão, e guerra , 
cavallaria, conforme as h a· Pires Ferreira, e B. ele 1\len-
bilita.cões, dos otiiciaes do donça. A discussão é encerrada, 
exerc1to promovidos du- - Em 22 approvado em ia dis-
t•anteaguerradoParagua.y. cussão. - Ern 27 entra em 2a 

discussão . São 1J.presentadas 
emendas. A discussão é encer-
rada. - Em 6 de Setembro é 
approvado o projecto e são rejei-
tadas as emendas.- Em i6 entra 
em 3a discussão. Ora o Sr . U r-
bano Gouvêa que offerece sub-
stitutivo. Ora Sr . Marciano de 
Magalhães que off~ 1·ece emen-
das. Ora o St·. B. de illendonça . 
E' apresentada emenda pelo 
Sr. Caetano ele Albuquerque e 
outro . Ora o St• . Pires Ferreira 
que requer seja enviado á com-
mtssão o subslitativo elo St· . 
Urbano Gouvêa . A discussão é 
encerrada . O rcquet·imento é 
approvado. - Em 23 á imprimir 
o parecer da commissão sobre 
emendas sob n. 115 A - Em 
28 approva do o substitutivo do 
Sr . Gouvea e o paragrapho 
additivo da comi]lissão, sendo 
prejudicado o proj ~cto e demais 
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emendas . A i mpr imit· a r e -
clacção sob n . 115 B.-Em 30 
approvacla.- Em 2 de Outubro 
enviado ao Senado. Sanccio-
naclo p o)' decreto n. 112 de 20 
de Ottt!tb?·o ele t 8 9 2. 

Autoriza o Governo a con- Em 10 de Agos to entra em 1• 
tractar com Justin & Ban- discussão. Oram os Srs . Ar -
deira a construcção de uma thur Rios e José ii'Iariano que 
es trada de ferro aerea do requer o adiamento, e o Sr. Be-
largo ele S. Francisco ele v ilacqua. - Em 29 o Sr. Pires 
Paula a Sapopemba. Fetoreira l'equer volte o pro-

jacto á com missão. Oram oa 
Srs . Anton io Olyntho e Be-
vilacqua. A discussão é encer-
rada.- Em 6 de Setembro ap-
pr ovatlo o requerimento d o 
Sr. José Mariano. 

Pende de decisão. 

Autoriza a abertura de um Em H de Agosto entra em 2• 
credito de 5.67,1:579$518 ao discussão, q t;e é sem debate 
oam bio de 27 d . â verba encerrada.- Em 12 app t•ovaclo. 
Estt·adas de Feno Central E' d ispensado o interstício a 
do Brazil. requerimento do Sr. A. Maia . 

-l!:m i3 en tr a em 3a di scussão. 
Oram os Srs . Caasiano do Nas-
cimento e Glycerio. A discussão 
é encerrada.- Em 1.7 appro-
vado .-Em 22 apresentada a 
reclacção e approvacla, sendo 
dispensada a impressão.- Em 
23 enviado ao Senado .- Sc~nc
cionado por dec1·eto n. 8 4 ele t 6 
de Setemb1·o de t 8 9 2. 

Reorganiza a Repartição Ge- Em 31 de Agos to entra em i• 
ral dos Telegraphos. discussão, que é sem debate 

encerrada .-l!] m 6 de Setembro 
approvado e dispensado o in-
terstício a r equer imento do 
Sr. Bevilacqua.- Em 8 entra 
em 2• discussão. Ora o Sr. Ar-
thur Rios que offerece emenda 
á tabella dos vencimentos . Ora 
o Sr . Severino Vieira. A dis-
cussão é encerrada . São ap-
provados os arts . -1 o, 2° com 
emendas do Sr. Arthur Rios, 
3o e 4o. O projecto passa a 3• 
discussão, e é enviado á com-
missão para r~di g-ir para a 3..:• 
Em iO a impnm 1r a redacçao 
para 3a sob n . 118 A.- Em 23 
ent1·a em 3a discussão. São 
apresentadas emendas Ralos 
Srs . Arth tu· Rios, Carlos Cam-
pos Bevilacqua e Sever ino 
Vielra, as quaes são enviadas 
â commissão . Oram os Srs . 
Carlos Campos, Arthur P,ios, 
Francisco de Mattos e Bevi-
l ac~ua . A discussão éencerracla. 
- Em 26 a imprimir o parecer 
sobra emendas sob n. i18 lB. 
Em 27 é al)provada a emenda 
do Sr. Car os Campos restabe-
lecendo a tabella elo p.rojecto 
n. 118 e rejeitado o substitutivo 
do Sr. Arthur R ios. São appro-
vadaa as emendas do Sr . Ar-
thur Rios ao a rt. 3° e aclditivo 
ao art. 4°. As demais emendas 
são r ejeitnclas. - Em 28 a im-
primir a redacção sob n. H8 C. 
- Em 30 approvacla e en viaclo 
ao Senado. 

Pende de decisão. 

ODSE11.VAÇÕES 

Da commissão de obras pu· 
blicas. 

D~L commi~aão de orçamento 
á Mensagem do P oder 
Executivo. 

Da commissão de or çamento. 
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1892 5 da Agosto .... 

5 de Agosto .••• 

» 5 da Agosto .••. 

li 8 de Agosto ..•• 

119 

120 

Concede aos !o e 2o cirur- Em 12 de Agosto entra em i• Dacommissãodaorçamento. 
giões do Corpo de Bom- discussão, que é sem debata 
bei ros da CapHal Federal encerrada, sendo approvado .-
os postos de major e capitãq Em 19 en tra em 2" discussão, 
com as vantagens inheren- que é sem debate enoerrada . 
tas a estes postos. -Em 22 approvado.-Em 27 

entra em 3• discussão, que é 
sem debate encerrada.- Em 
29 approvado.- Em 1 de Se-
tembro a imprimir a redacção. 
-Em 2 approvada.- Em~ 3 
enviado ao Senado onde foi 
approvado e enviado á Sancção. 
Não sanccionado e devolvido 
com officio de 8 de Outubro. 

Pende de decisão. 

Autori<lO. a concessão de uma Em 20 de Agosto entra em i• 
estrada de ferro com ga- discussão . Ora o Sr. Badaró. 
rantia de juros, partindo -Em 22 ora o Sr. Cassiano do 
do Rio Pardo, no Estado Nascimento, que requer seja o 
do Espírito Santo, a S. João pro jacto remettido á com missão 
Baptista em Minas Ge1•aes. de o1•çamento. Oram os Srs. 

Vinhaes e Antonio Olyntho.-
Em 24 ora o Sr. Novaes de 
Mello.- Em 29 encerrada.-
Em 6 de Setembro é approvado 
o requerimento do 8r. C. do 
Nascimento. E' enviado o pro-
jacto á commissão de orça-
mento. 

Pende de pare~er. 

Da oommissão de obras pu-
blicas. 

i2i Concede pensão annual de Em 5 de Agosto enviado á com- Do Senado. 
1:440$ a D. Maria do Carmo missão de fazenda. 
Amorim Rangel e sua filha. Pende de pare~er. 

i22 Reorganiza o Supremo 
bunal Militar. 

-I 

Tri· Em 18 de Agosto entra em 2• Da _comm_issã~ de c~n~t~tui
discussão. São apresentadas çao ao proJecto . IDlClado 
diversas emendas. Ora o Sr. no Senado. (VeJa o pr?i 
B. de 1\Iendonça.- Em 25 ora jacto n. 271 ~~ 
o Sr. Pires Ferreira.- Em 26 apresentado na sessao ex· 
continúa o Sr. Pires Ferreira traordinaria.) 
e apresenta diversq.s emendas. 
-Em 31 ora o Sr. França 
Carvalho, que apresenta emen-
das.- Em 17 de &etembro ora 
o Sr. Belarmino de Mendonça, 
que apresenta emenda. Oram 
mais os Srs. França Carvalho e 
Arthur Rios. A discussão do 
art. 1• é encerrada, sendo suc-
cessi vamente encerrada a dos 
outros artigos até o art . 15. 
Entra em discussão o art. 16. 
Ora o Sr. B. de ~endonça. A 
discussão é enceJ.!rada. Entra 
em discussão o art. 17. Oram 
os Srs. França Carvalho e Pires 
Ferreira. A discussão é ence.r-
rada.- Em 20 é rejeitado o 
substitutivo do Sr. Marlinho 
Rodrigues. São a.pprovados o 
art. 1o e a emenda do Sr. Pires 
Ferreira, o art. 2° e a emenda 
da commissão jupto ao pare-
cer, o art. 3° e a emenda do 
Sr. Pires Ferreira ao § 6° do 
mesmo a1·tigo, aos arts. 4o, 5• 
e 5o e a emenda do Sr. Pires 
Ferreira ao al·t. 5o e ao para-
grapho unico do mesmo artigo, 
aos arts. 7o, 8o, 9o e iO e o sub-
stitutivo do Sr. PJres Ferreira 
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ao paragrapho unico do art. IO, 
o art. 11 e a emenda ao mesmo 
ar tigo, os arts. 12, 13, 14, 15, 
16 e 17 e a émenda do Sr. Lauro 
Muller sobre vitaliciedade de 
cargos . O projecto com as emen-
das approvadas é remettido á 
commissão.-Em 22 a impri-
mir a reelacção das emendas 
approvadas em 2• discussão sob 
n. 122 D.-Em 20 de Outubro 
entra em 3a discussão com o 
projecto. São apresentadas 
emendas pelos Sra. Lauro Mui-
ler, B. de Mendonça, Arthur 
Rios e um substitutivo pela 
comm~ssão ele constituição. O 
Sr. ~1res Fer re ira requer que 
o pro3ecto seja remettido á com-
missão ele marinha e guerra . 
Ora o Sr. França Carvalho e n 
discussão é encerrada.- Em 22 
é rejeitado o r equerimento do 
Sr. Pires Ferreira. E' appro-
vado o substitutivo da com-
missão e prejudicadas as de-
mais emendas. Tendo havido 
empate por occasião da votação 
de uma emenda do Sr. B. de 
Mendonça, abriu-se nova dis-
cussão sobre a mesma em 24 
e foi approvada. O projecto é 
adoptado e en via das as emen-
das á commissão de redacção.- ; 
Em 25 a imprimir a redacção 
sob n. 122 D.- Em 27 appro-
vada.- Em 30 devo! vidas •com 
o projecto ao Senado. 

Pende de decisão. 

OBSiliRVACÕES 

123 Augmenta de mais 40% os Em 9 de Agosto enviado á com- Do Senado. 
actuaes vencimentos e sala- missão de orçamento.- Em 22 
rios do pessoal da Imprensa de Outubro, a requerimento do 
Nacional e lJiario O(fioial, Sr. Almino Afl'onso, entra em 

2• discussão independente de 
parecer da comm1ssão. Ora o 
Sr. França Canalho. A dis-
cussão 6 encerrada .- Em 27 
approvado em 2• discussão.-
Em 29 entra em 3• discussão, 
são apresentadas emendas. A 
discussão é encerrada.- Em 4 
ele Novembro são retindas as 
emendas a pedido do autor; o 
projecto é adoptado.- Em 5 en-
viado á sancção. Sanaoionado 
po1· decreto n. 125 de 18 de 
Novembro dé 1'892. 

124 Autoriza a reversão em favor Em 12 de Setembro entt•a em dia· Da commissão :de fazenda. 
de D. Luiza G. de Campos cussão unica. O Sr. Cezario 
da parte ela pensão que Motta re9u~r que seja enviado 
gozava sua irmã. á comm1ssao ele orçamento. 

Oram os Srs. Manoel Fulgen-
cio, Cezario Motta, Manoel ).<'ul· 
gencio, Severino Vieira e Tho· 
maz Del fino, A discussão é en-
cenada-.-Em 13 approvado o 
requerimento, é o projecto en-
viado á commissão de orça-
mento. 

Pende de parecer. 
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Auloriza. a· abertura de um 
crerlito de 3.471:209$214 
para despezas de d iversas 
verbas do orçamento da 
marinha. 

Regula a concessão de clis-
pensa de direitos de im-
portação em favor das fa-
bricas existentes e das que 
se vierem a montar no paiz. 

Manda alfandegar as mesas 
de rendas de Irajahy e La -
guna, no Estado de Santa 
Catbariua . 

ANDAMENTO 

Em 17 de Agosto entra em 2a 
di sc usão, que é sem debate 
encerrada.. - Em 22 approvado. 
- Em 25 entra em 3a discus· 
são, que é sem debate encer· 
rada .- Em 29 approvado. -
Em i de Setembro a uuprimir a. 
redacção.- Em 2 appt·ovada.-
Em 3 enviado o projecto ao Se-
nado . Sanccionc~do pot· decreto 
n . 8 9 de 24 de Setembt·o de 
1.892. 

OBSERVAÇÕES 

Da com missão de orçamento 
á Mensagem do Poder 
Executivo. 

Em 9 de Agosto enviado á com· Do Sr . Oit icica . 
missão de fazenda . 

Pende de parec er. 

E1n 9 de Agosto enviado á com-
missão de faze nda, que em 11 
de Oulubro deu parecer sob 
n . 127A. - Em 15 entraem 
1a discussão, que é encerrada 
sem debate. - Em 19 appro-
ndo.- Em 22 entra em 2a 
discussão . O 1Sr. B. de Men-
donça " presenta ep;enda . A 
discussão é encerrada. E' ap-
provado o projecto com a emen-
da e enviado á cop1missão de 
fazenda . A im primir a re-
dacção sob n. 127 D .- Em 
24 entra em 3a discussão. 
Ora o. Sr . Novaos Mello, que 
apresenta emenda . Ora o Sr. 
Saverino Vieira. A discussão é 
encerrada. - Em 26 approvado . 
- Em 27 apresentada a redac-
ção e approvada., dispensada a 
impressão a requ~rimento do 
Sr. Paula Guimarães.-Em 28 
remetti ·to ao Sena4o . 

Pende de dec isão. 

Da colnin issão de fazenda 
ao projeclo do Sr . Laur o 
Müller. 

I 
\ . 

» 9 de Agosto.... 128 Regula a compra do ouro Em 9 de Agosto e en'l'iado á Do Sr. A . Stockl-er e ou\ro. 
particular para amoedar. com missão de orçamento . 

Pende de pare~er. 

» 9 de Agosto.. . . 129 Augm enta de 10 °/0 a contri • Em 9 de Agosto enviado á com- Da commissão de mari nha 
buição para o montepio missão de fazenda, que em 12 e guerra. 

i O de Agosto .. .. 

obrigatorio e autoriza a deu parecer sob n. 129 A . 
revisão das tabellas do Pende de dech,oão. 
meio soldo e montepio do 
exerci to e ·armada . 

130 Perdoa a D . Rosalina Pires Em 12 de Setembro entra em dia- Da commissão de fazenda. 
de Bittencourt Barcellos a cussão unica. Ora o Sr. Seve-
divida para com a fazenda rino Vieira. A discussão é eu-
nac ional de seu finado ma- cerrada. - Em 13 aprovado . 
rido Dr. Israel Rodrigues - Em 14 a imprimir a redac-
Barcellos . ção.- Em 15 approvado e en-

viado o projecto ao Senado . 
Sanooionado po1· decreto n . 9 9 A 
de 1.1. de Outttbro de 1. 892. 

» tO de Agosto. ... 131. Autoriza o Governo a con- Em 13 de Agosto entra em ia Da com missão de fazenda . 
tractar com o cidadão pe- discussão, que é sem debate 
ruano Julio Benavides o encerrada . - Em i7 approvado 
serviço de navegação e e dispensado o intet·sticio a 
transporte de mercadorias 1·equerim~nto do Sr. Cantão .--
pelo rio Içá ou Putomayo. Em 20 entra em 2a discussão. 

Ora o Sr . Cae tano de Albuquer- l 
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que, que apresenta emendas . 
A discussão é encerrada.- Em 
22 são approvados os a rts. i• 
2° e 4° e regei ta doe o 3o e ~ 
emenda ao art. 2o .-Em 24 a 
imprimir a r edacção para 3• 
discussão sob n. i31 A..-Em 29 
eulra em 3• discussão. Ora o 
Sr Cantão, que olferece emen-
das. A discubsão é encerracla. 
- Em 6 são approvadae as 
emendas e adoptadfl o projecto . 
-Em 8 a imprimir a redacção 
sob n. 131 D.- Em 9 appro-
vada e enviado o projecto ao Se-
nado.- Sanooionaclo pol" de-
creto n . 99 de 7 de O·utttb,·o 
ele 1892. 

OBBERVAÇÔEB 

13.2 Isenta elo paga mento de im-
posto predial o eclificio em 
que runcciona o Gabinete 
Pol•tuguez de Leitura. 

Em 29 de Agosto entra em i" O:J. oornmt•são de faZ9nda. 
discussão. Oram os Sl's. Ba-
c\arõ, "l'homaz Delllno, Cassiano 
do Nascimento, sendo encer -
rada a discussão.-Em 6 de Se-
tembt·o rejeitado . 

133 Deroga o art. 187 do Deor. I•npresso sómeut;e. 
n. 1030 de i4 de Novembro 
de i890, relativamente ao 
exercício c um ulati v o dos es-
crivães doa Camaras Civ il 
e Criminal. 

134 Autoriza a a bertura de ore- lmpres•o sómente. 
dito de 2i:OOO$ para paga -
mento do alu15uel dos sa-
lões das aud1encias dos 
pretores. 

135 Concede isenção dos impoe- Impresso sómeut;e. 
toe de importação elos ma-
chinismos e accessorios des-
tinados ao fabrico de a lfi-
netes, grampos P. colchetes, 
á empreza geral de Manu-
facturae. 

Da commi1sio de orça-
mento. 

Da commi~~io P.e orça-
mento. 

Da commieaíio de f11.zenda. 

i 36 Opina no sentido de ser ad- Em 21 de Setembro entra em 2• Da commissão de in• truc-
optado com a emenda discussão. Ora o Sr. Cesario cão e saude publica. 
que apresenta o projecto Motta, que apresenta emenda 
n. 216 A. de i891, e de ser e requer que seja ouvida a com-
archivado o de n. 2'16 do missão de orçamento. E' encar-
mesmo a nno, relativo ao rada a discussão. E' approvado 
st~rviço sanitario maritimo o requerimento e r emeLtido o 
e convenção sani te.~ia. projecto á commissão de orça-

men\0 . 
Pende de parecer. 

137 Declara não ter sido revo- Em i7 de Agosto entra em ta Da co~mi11íio de consti-
gado nem alterado pelo discussão, que é sem debate en- tutçao. 
Decr. n. 1130 de Novem- cerrada e approvado.- Em 20 
bro de 1890 o disposto no entra em 2• discussão, que é 
ar t. 70 do de n. 2433 de sem debate encerrada. - Em 
Julho de 1859. 22 approvado. -Em 25 entra 

em 3a discussão, que é sem de-
bate encerrada.- Em 29 appro-
vado e apresentada a redaccão, 
cuja impressão é dispensada e 
igualmente approvada. - Em 31 
de Agosto é enviado au Senado 
onde é rejeitado: 
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Estabelece as condições em Em i7 de Agosto entra em ia Da comm1ssão de consti .. 
qu~ póde ser exercida a discussão 9-ue é encerrada sem tuição á indicação do Sr. 
faculdade conferida ás ao- debate -Em 22 appr ovado .- L. Bulhões. 
ciedades anonymas pelo Em 25 entra em 2a discussão, 
art. 32 da lei de 17 de ja- senrlo successivamente encer-
llGiro de 1890 e dá outras rada sem debate a de todos os 
providencias. a1·tigos do pro jacto. - Em i de 

Setembro são approvados todos 
os artigos.- Em 6 entra em 3a J 
discussão.- Oram os Srs. Cha~ 
gas Lobato, que otferece emen-
das, e Oiticica.- Em 9 encer-
rada.- Em 10 são rejeitadas 
as emendas e adoptado o pro-
jecto.-Em 13 apresentada a 
redacção sob n. 138 A~ sendo 
dispensada a impressão a l'e-
querimento do Sr. Azeredo o 
approvada.- Em 14 enviado ao 
Senado. 

Pende de dechtão. 

139 Cràa uma escola de machi-
nistas no Estado do Pará. 

Em 16 de Agosto a imprimir Da commissão de marinha 
sob n. 139 o parecer da com- e guerra. 

140 Fi:s:a a despeza do Ministerio 
da Marinha para o exer-
cício de 1893. 

missão de mari~ha e guerra (Veja o projecto n. 247 de 
propondo que seJa mant1~a a 1891.) 
emenda da Cn.mara ao prOJecto 
n. 247 A de 1891. (do Senado), 
e rejeitada pelo me~mo Senado. 
- Em 19 entra em discussão 
unica, ora o Sr. Cantão que 
l'equer separação da emenda 
~m projecto distincto depois de 
approvado . A discussão é en• 
cerrada.- Em 22 qi,i.o é aceito o 1\ 
requerimento e approvada a 
emenda por 2/3 de votos. E' de-
volvido ao Senado, onde é re-
jeitada a emenda,, Sanaoio-
nado por decreto n. i O i de i 3 
de Outt~bro de i 8 92. 1 

Em 19 de Agosto entra em dia- Da oommissão de orçamento 
cussão o art. 1. 0 São apresen- á proposta do Pode!;' Exe-
tadas emendas. qram os Sra. cutivo. 
Fonseca He~~es e Retumba.- (Veja em outro logar desta 
Em 20 contmua o S1•. Retumba Synopse o annexo A sobre 
e oram os Srs, Vi~haes _e orçamentos.) 
Franctsco Sodré. A dtscussao 
é encerrada. En·tt•a em dis-
cussão o art. 2o, ora o Sr. Es-
pírito Santo. A discussão é en-
cerrada.- Em 22 a imprimir 
o parecer da commissão sob 
n. 140 A.- Em 24 continúa a 
discussão; oram os Srs, To-
lentino de Carvalho e Severiano 
Vieira. A discussão é encer-
rada.- Em 27 é approvado o 
art. 1o e todos os seus nu-
meros. E' approvada a sub-
emenda da commtssão á emen-
da do Sr . Retumb?-, relativa ao 
batalhão naval. E' approvada 
a emenda do Sr. Tolentino de 
Carvalho restabelocendo a verba 
para o arsenal de Pernambuco. 
As demais emendas são umas 
rejeitadas e outras prej udi-
cadas. O projectq é enviado á 
com~issã'?_ para redigir para a 
3a dtscussao.-Em 29 a impri-
mir a redacção sob n. 140 B. 
-Em 31 entra em 3a discussão. 
E' apresentada emenda. A dis-
cussão é encerrada.- Em 1o 
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ele Setembro é approvada a 
emenda do Sr. S. Marcos ao 
n . 5. O proj ecto é adoptado e 
enviado á commissão de re-
dacção.- Em 2 a imprimir a 
redacção sob n. 140 C.-Em 
6 approvada e enviado o pro-
jecto ao Senado, d'onde vo1tou 
emendado em 21.- Em 22 a 
imprimir o parecer da com-
missão sob n. 140 D,- Em 
24 ent ram em discussão as 
emendas, crue são sem debate 
·encerradas e approvadas. O 
projecto é devo I vido ao Senado 
para ser redigido conjuncta-
mente com os demais orl)a-
montos de despeza. Sanccio-
nado. L ei n . 126 B de 21 
de Novembro de i 892 (art. 4°). 

OBSERVAÇÕES 

1892 16 de Agosto... 141 Isenta de direitos de impor- EJn 29 de Agosto entra em 1a Da commissão de fazenda. 
taçãoos objectos destinados discussão que é sem debate 

» 

>> 

6 

ao Stranger's Hospital. encerrada.- Em 6 de Se-tembro 
rejeitado. 

16 ele Agoslo.,. 142 Isenta de freles pela Estrada lmpref!!I!O I!!Õtnente. 
ele Ferro Central os mate-

. Da commissão de fazenda. 

16 de Agosto ... 

18 de Agosto, .• 

143 

riaes destinados ao abas-
tecimento d'agua á cidade 
de Arêas em S. Paulo, 

Autoriza a abertura de um Em 23 de Agosto entra ém 2• 
credito de 160:000$ ao cam- di scussão que é encerrada sem 
bio de 27 d. para despezas debate.- Em 25 a~provado.
da rubrica- Legações e Em 31 entra em 3 discussão, 
Consulados. que é sem debate encerrada.-

jl]m 1o de Setembro a_pprovado 
e enviado á commissao de re-
dação. - Em 2 11. imprimir a 
r edacção sob n. 143 A.- Em 
6 approvada e env ia elo ao Se-
nado. Sancoionado por decreto 
n. 92 de 30 de Setembro de 
1892. 

Da comm issão de orçame nto 
á Mensagem do Poder 
Exectüivo. 

144 Permitte a livre entrada no Em 18 de Agosto enviado á com- Da commissão de obras pu-
territorio da RelJtlblica a missão de obras publicas e co· blicas e colonisação ao 
imm igrantes de ~acionali- lonisaç~o q u.e em 25 deu parecer projecto iniciado no Se-
dades chiueza e Japoneza . que se tmprtmtu sob n. i44 A. nado. 

-Em 26 etltra em 2" discussão, 
ora o Sr. Felisbello Freira.-
Em 31 o Sr. Costa Machado. 
-Em 1° de Setembro continúa 
o Sr. Costa Machado.- Ém 3. 
continúa o Sr. Costa 1\'lachado: 
-Em 9, o mesmo Sr. Costa 
Machado .- Em 10 ora o Sr. 
Antonio Olyntho.- Em 12 o 
Sr. Oliveira Pinto.- Em 13, 
o mesmo senhor,- Em 14, a 
~·eq uerimento do Sr. Nilo Pe-

• çanha é encerrada a discusSão 
do art. i 0 • O St•. Filisbello 
Ft•ei re requer que seja no-
meada uma commissão espe-
cial para estudar a questão 
chineza.- Em discussão o l:'e-
querimento oram os Srs. Garcia 
Pires, João de Siqueira e Se-
verino Vieira, o requerimento 
é rejeitado. E' approvado o 
art, iri, .em votação nominal 
requer.i.cla .pelo Sr. Bevilacq1.1a , 
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te ndo votado 63 a favor e 55 
contra. Entra em discussão o 
art. 2° .- Em 15 encet·rada a 
discussão sem debate, bem como 
do a rt . 3°. Approvaclos. O Sr . 
B . ele l\Ienclonça r equer que o 
projecto seja enviado a com mis-
são de orçamen to. O r equeri-
mento é re j9itado. - Em 21 
entra em 3a discussão. Ora o Sr. 
Thomaz Delfino.- Em 22 con-
tinúa o r. Thomaz Delfino. -
Em 23 oram os Srs . Garcia Pi-
r es e Bevi lacqua .- Em 2<1 é 
apreseutado um substitutivo . 
A discussão é encerrada . A 
requerimento do Sr . J. de Si-
queira é dispensada a impres-
são do substitutivo . E' appro-
vado o projecto do Senado e re-
jeitado o substitutivo. - Em 26 
á sancção . 

Sctnooionado'p:Ji ' lei n . 97 de 7 
de Outuln·o de :t 8 92. 

ODS~R Y AÇÕES 

- o.}v 
1.8 de Agosto( t 145 Concede amnistia aos revol- Em i~ de Agosto enviado íi. com- Da _co m missão. de c~n ~l !tui

tosos q•1e tomaram parte missao de constituição, que em çao ao prOJeCto 1lllC1ado 
nos movimentos ecliciosos 20 deu parecer que se 1mpr1- no Senado. 

i9 ele Agos to .. . 

19 de Agosto .. • 

20 ele Agos to ... 

20 de Agosto .•• 

de Mat to Grosso. miu sob n. 1-±5 A.- Em 24 en-
tra em 2n discussão . São apre-
sentadas emendas estenden-
do a amnis tia aos reyoltosos elo 
Rio Grande elo Sul, elos Sr s. 
Zama e Borges ele Medeiros e 
outros . A discussão é encer -
rada .. - Em 29 são approvados 
o prOJecto e a emer;tda do Sr~ 
Zama, sendo prejudicada a do 
Sr. Borges de l\ledeiros e ou-
tros.- Em 31 a imprimir are-
rlacção ela emenda para a 3a 
discussão sob n. 14:) B.- Em 
1 de Setembro entrij. o projecto 
em 3n. discussão . Oram os Sra . 
Baclaró, Cantão e Oassiano do 
Nascimento . A discussão é en-
cerrada.- Em 6 approvado.-
Em 8 a impt·im ir a r edacçã0 . 
- Em 9 approvado e devolvido 
ao Senado.- Samocionado po1· 
decreto n . 86 de 1 a de Setem-
bro de 1892. 

146 Concede licença com orde- Impres so sóme~-.te. 
nado a Paulo Cornelio dos 
Santos . 

I 
I 
I 

Da commisaão de petições e 
poderes . 

H7 Concede licença a Pedro Can- Em 29 de Agosto entra em dis- Da commissão de petições e 
clido da Cunha Valle. cussão unica que é sem debate poderes . 

encerrada .-Em 6 4e Setembro 
- r ejeitado . 

"148 Autorisa a contt•actar com Em 29 de AgoRto entra em 1a Da comm issão de obras pu-
Francisco F erreira de l\Io- discussão que é encerrada sem blicas . 
r aes a iutroducção de 500 debate. - J!;m 6 do Setembro 
ou mais trabalhadores li- approvado .- Em 16 entra em 
berianos para o serviço da 2" discussão . Oram os Srs . 
-A.lfandega de Santos. Gonçalves Chaves, Garcia Pi-

res, Ivo do Prado, Lauro Mui-
ler, e J. Bevilacq11a.- Em 23 
encerrada a discussão.- Em 
24 rejeitado. 

149 Concede licença sem venci- Impresso s ón1.entc. 
mentosaEmilio Odebrecbi. 

Da comm issão de petições e 
poderes. 



o 
0: 
Ol ANNO DATA :<! 
p z 

---
1892 25 de Agosto ... .: 150 

» 25 de Agosto ..•• 151 

, . 

-43-

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSllRVAÇÔES 

Manda fazer solemnes ex- EJn 25 de Agosto énviado ás Do Sr . Epitacio Pessoa e 
equias nas capitaes de todos commissões do constituição e outros. 
os Estados no dia 30, elo de orçamento . 
passamento elo marechal Pende de parecer. 
Deodoro. Declara de l ttto 
nacional o dia 23 ele Agosto. 
Manda erigir na Praça da 
Republica uma estatua da-
quelle cidadão e um mau -
soléo no cem i ter i o de São 
Francisco Xavier. 

Crêa uzna colonia corréccio- E1u 27 de Agosto entra em 1a Das commissões de orça-
na! no proprio nac ional F a- discussão . Oram os Srs . Ba- manto e de c0nstituição . 
zenda ela Boa Vista, na daró, Glicerio , João Vieir~, (Veja o projecto n. (1.86.) 
Parabyha do Sul e especi- Severino Vieira. A discussao 
fica .DS indivíduos -que a é encerrada.- Em 6 de Setem-
ella podem ser recolhidos . bro approvado. A' requerimento 

\ 
do Sr. França Car valho é dis-
pensado o interstício. - Em 16 
entra em · 2a discttssão. São 
aprese ntadas P.mendas pelo Sr. 
Urbano Marcondes e pela com-
missão de constituição aos arts . 
3o, 5o e um additivo . Ora o Sr . 
João Vieira que offerece um sub-
stitutivo. Oram os Srs . França 
Carvalho e Chagas Lobato, 
que offerece como adclitivo· o 
projecto n. 186~ Ora ainda o 
Sr. G. Chayes que 1·equer seJa 
o projecto n. 186_ en_v i_ado a co;n- . 
missão de cons tltuiçao . A chs-
cussão é encerrada. - Em 20 
é approvado o requerimento do 
Sr. Chaves . E ' rejeitado o sub-
stitutivo do Sr. João Vieira. 
São approvados os arts. 1°, 2o 
e 3° ·elo projecto.- Em 21 é 
approvada a emenda_ da com-
missão ao art. 3°. Sao appro-
vados os arts . 4°, 50 e 6°, bem 
como a emenda da commissão 
ao art. 5o . São approvaclos os 
a t·ts. 7o , 8° e os additi vos da 
commissão . O projecto é ado-
ptado em 2a discussão com. as 
emendas approvadas e envia-
das á commissão par a red1g1r 
de accordo com o vencido.-Em 
22 á imprimir a redacção para 
a 3a discussão sob n. 151 B.-
i:m 26entraem3adiscussão. São 
apresentadas emendas pelo Sr. 
Azarado e outros, Milton e ou-
tro. Ora o Sr. Milton. - Em 28 
(se são noolu,·na) ora o Sr . J ac-
ques Ourique que apresenta 
emenda. Oram os Srs. França 
Ca r va lho e Urbano Marcondes 
que apresenta emendas. 0L"a o 
Sr. Manoel Caetano.-Em 30 
são apresentadas emendas pelo 
Sr. Milton e duas pela com-
missão. A discussão é encer-
rada.- Em i de Outubro são 
approvadas as emendas da com-
missão, a 2a parte da do Sr. 
Jacques Ourique ao art . 1°; as 
do Sr . Milton aos arts. 3° e 5°. 
O p1·ojecto assim emendado é 
acloptado em 3a discussão e gn-
viado á commissão de 1·edacção. 
-Em 5 a imprimir a r edacção 
sob n. 151 c.- Em 6 appro-
vado e em 7 enviado o proJecto 
ao Senado . 

. Pende de decisão. 
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dacção sob n. 154 C.- Em 13 
approvada. - Em 16 enviado 
ao Senado, dondEl'"V6-L~ou emen-
dado em 20 de Outulfro. E' en-
viado á commissão de orça-
mento que em 21 deu parecer 
e se imprimiu sob n. 154 F 
-Em 22 entram em discussão 
as emendas, que é encerrada 
sem debate e approvadas. O 
projecto é devolvido ao Senado 
para dahi ser remettido á sane-
cão depois de redigido com os 
demais orçamentos de despeza, 
Sanccionado por lei n. 1. 2 6 B 
de 21. de Novembro de 1892 
(art. 7°). 

154 D Additivo destacaclo do orça- Ern 3 de Novembro entra em 
mento da despeza do Mi- discussão unica.- Ora o Sr. 
nisterio da Fazenda. Au- Bulhões, que otl'erece emenda. 
toriza o Presidente da -Ora o Sr. Homero Baptista. 
Republica a providenciar A discussão é encerrada.-Em 
sobre tarifas das alfande- 4 é approvada a 1" parte da 
gas e outros serviços. emenda do Sr. Bulhões e a 

suppressiva da letra a, as 
emendas sob letras b, c e e.-
Em 9 á. imprimir a t•edacção 
sob n. 154 n•.- Em H appro-
vada . 

OBSERVAÇÕES 

Da commis~ão de orçamento 
ao additivo do Sr. Homeró 
Baptista e outroa. 

» 7 de Outubro • . i54 E Aclditivo destacado do orça- Ern3 de Novembro entra em dis- Da commissão de orçamento 
mento da des1Jet:a do lt1i- cussão unica . Ora o Sr. Oliveira _ ao additivo do Sr. Badaró . 
nisterio da Fazenda. Au- Pinto, que offerece emenda. Ora 

» 26 de Agosto.. • i55 

toriza o Governo para ven- o Sr . Chagas Loba to, que otfe-
der independente de oon.- r ece emenda. A-discussão é en-
currencia ou propostas, cerrada.- Em 8 são approvadas 
todos os proprios nacionaes as emendas.- Em 9 a impl'imir 
que não derem renda cor- a r edacção sob 11. 154 E• ,-
respondente ao seu custeio. Em 11 approvado. 

' Autoriza o Governo a con- Em 31 de Agosto entra em 1• Da commissão de obras pu-
tractar com Melville Hora discussão que é sem debate blicas e colonisação. 
as obras que se propõe a encerrada.- Em 6 de SetemJ:>ro 
construir na Ilha das En- approvado e dtspensado o m -
xadas, porto e bahia do tersticio a requer1metlto do Sr. 
Rio de Janeiro. Retumba.- Em 8 entra em 2a 

discussão. Ora o Sr. Francisco 
Mattos, que requer adiamento 
da discussão. Ora o Sr. Re-
tumba. - Em 1.6 ora o Sr. Fran-
cisco de Mattos.- Em 23 a dis-
cussão é encert•ada até o art. 8.o 
Entra em discussão o art. 9 . 0 

E' apresentada emenda pelo 
Sr. Montenegro. A discussão é 
encerrada, bem como a do 
art. 10, sem debate.- Em 24 
approvados todos os artigos e a 
emenda supprimindo o art. 9. 0 

O requerimento de adiamento 
é rejeitaclo. - Em 26 a imprimir 
a redacção para a 3"- discussão 
sob n . 155 A.-Em 30 entra 
em 3"- discussão. Ora o Sr. 
Jacques Ourique, que requer o 
adiamento até serem presentes 
todos os planos referentes ás 
obras projectadas. Oram os Srs . 

I Retumba, Francisco Mattos, 
Vinhaes, Jacques Ourique e 
Francisco Mattos. - Em i de 
Outubro oram os Srs. Francisco 11 
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Ma~~os e Espírito Santo . A dis· 
cussão é encerrada. E' appro-
vado o requerimento do St• . 
Jacques Ourique.- Em ~O_ a 
imprimir parecer da commtssao 
sobre os planos apresentados 
sou n. 155 D.-Em t4 continua 
a 3" discussão. Ora o Sr. Fran-
cisco Mattos, que requer o 
adiamento até serem publica-
das as informações. Ora o r. 
Severino Vieira. A discussão 
é encerrada.- Em 26 appt·o-
vado o req uerimento de adia-
mento.- Em 8 de novembro é 
approvado o projecto. A impri-
mir a redacção sob n. 155 C . 
- Em 9 approvado e enviado 
o pt·ojecto ao Senado. 

Pende de decleão. 

OBSERVAÇÕES 

156 Autoriza o Governo a r ecen- En1 12 de Setembro entra em Da commissão de marinha 
eiderar a reforma co.mpul- discussão un!ca, ot~a o St'. Re- e guerra. 
soria dada ao offiCJai de tumba . A dtscuasao é encer-
fazenda Antonio Mariano ro.da.- Em 15 approvado. A 
Barreto Ferreira Pinto. impl'imit· a redacção.- Em 19 

11.pprovada .- Em 19 enviada 
ao Senado.- Sanccionado por 
deo>·eto n . 119 de 5 de No-
vembro de t 8 92. 

157 Isenta de impos~os os m11.chi- Impreseo sómente. 
nismos e accessorioe im-
portados pela Companhia 
i\Iageense. 

158 Declara que para o exercício Impr.esilo •óm~nte. 
da soberania política não 
são os guardas das Alfan-
degas equipare-dos ás pra-
ças de pret. 

Da commissão de fazenda. 

Da commiasão de conitl-
tuição. 

159 Cuncede licença a .illmilia.no EID 12 de Setembro en tra em Da com missão de pe~içõee 
Olympio de Cu~·valho Ri- discussão unica, que é sem de- e poder es. 
beiro . bate encerrada.- Em 15 appro-

vado . A imprimir a redacção. 
Em 19 approvada. - Em 20 
envi11.do o proJectp ao Senado 
onde é rejntado. 

160 Autoriza a abertura de um Em 31 de Agosto entra em 2a Da commissão de orçamento 
cr,edito supplemeutar de discussão. Oram os Srs.Badaró {~ Mensagem do Poder 
-5:- 33-826 - 0- 0- para e Espírito Sauto. A dtscussão Executivo. 
conclusão das obras do pro· é encerrada. - Erp2 de Setem-
longamento da estrada de bro entra em 3• discussão, ~ue 
ferro de Sobral. é sem debate ence!'rada .-Em 

G approvado . A imprimir a 
redacção sob n. i60 A.- Em 9 
approvada e envi~do o proj ec to 
ao Senado.- Sanocionado por 
decreto n. 103 de t 3 ele Se-
temb,-o de f 8 92. 

161 Autoriza a abertura de nm Etn 1° de Setembro en~ra em 2• Da commisaão de orç&mento 
credito aupplementar de discussão, que é sem debate á Mensagem do Poder 
540:000' <~ verba 17 do encerl'ada .- Em 6 approvado. Executivo . 
ar t. 7° da lei n . 26 de 30 -Em 8 entt·a CJl1- 3• discussão, 
de Dezembro de 1891 . que é sem êlebate encerrada.-

J!:m 9 approvado. E' apresen-
tada a redacção, dispensada a 
in1pressão e approvada. - E' o 
projecto enviadq ao Senado.-
Sanccionado por decreto n. 90 
ele 2 7 de Seternb1·o de t 8 9 2 . 
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PL·ohibe as corridas de touros Em 29 de Agosto en viado 
e todoe os espectaculos commissão de cons tiLuição . 
crueis fl contrarias á in- !Pende de parecer. 
dole nacional. · 

OllSERVAÇÕES 

á Do Sr. P{jdro Americo. 

163 Autoriza o Governo a clis- Ern 10 de Outubro entra em 1 a Do s,. CootL• Albu-
pender até a quantia de 
300:000$ com a creação de 
um lazareto. 

discussão . Ora o Sr . Caetano 
de Albu querque . A disc ussão 
é encerL·ada.- Em 27 entL'a 
em 2a discussão que é en~er
rada sem debate. Dispensado 
o in ter~ticio para 3a, a reque ri-
mento do Sr. Azeredo.- Em 
28 entra em 3a. discussão, é 
apresentado um substitut ivo. 
A discussão é encerrada. E' 
approvado o substitutivo e pre-
judicado o projecto. A impri-
mir a redacção sob n. 163 A. 
- Em 29 approvada. -Em 30 
enviado ao Senado,- Sa11ooio-
nado p01· dea , eto n . 12 2 de 11 
de No~embro de 18 92. 

querque. / 

164 Autoriza o Governo a abrir Em 29. de Agosto enviado a Da commissão de orçamento 
concurrencia publica p:t l' ~ comm isaão de or çamento, que ao proj •cto elo Sr. José 

165 

166 

167 

168 

169 

no 

um projecto de monumento em 22 de Setembro deu parecer Bevilacqua e outros. 
á memoria do precur::;or rla sob n. 164 A.- Em 1 de Ou-
Republica no Brazil o al- tubr o entra em 1n discus>ão, 
feres Joaquim José da Silva que é sem debate encerrada e 
Xaviel' - o Tiradentes. approvado. 

Pende de decisão. 

Isen ta do impo!to de trans- Etn 29 dt1 Agosto enviado á com- Do Sr. Ig nacio Tos ta . 
missão de propriedade e missão de fazenda . 
decima, o predio em que Pende de parecer. 
funcc iona o Asylo Santa 
Isabel. 

Fixa o prazo ele um mez para Em 29 de Agosto enviado;:;, com-
o pl·eenchimento ele vagas missão de constituição. 
pelo Gove rnador do Estado Pende de parecer. 
em que ellas se derem, 
etc. 

Do Sr. Pereira el e LyL'!\ e 
outros. 

Manda preencher as vagas En-. 29 de Agosto enviado á com- Do Sr . Espirilo Santo. 
que se derem na magistra- missão ele constituição . 
tura Federal, excepto as P ende de pat•ecer. 
que se der em no Supremo 
'l'ribunal Federal. 

Autoriza o Governo a apo- Em 29 de Agos to enviado à com-
sentar o porteiro da lhe- missão de fazenel'1 que em 13 
souraria de fazenda de de Outubro deu parecer sob 
Pernambuco, Alexandrino n. 168 A. . • 
Alves de Mendonça. Pende de decisão. 

Da com missão de fazenda ao 
projecto do Sr. Belarmino 
Carneiro e outros, 

Autori za a creaçiio 
universidades. 

de tres Em 29 de Agos to enviado ás Do Sr . Pedro Amel'ico. 
commissões ele orçamento e ele 
instrncção publica. 

Pende de parecer. 

Declara vitalícios os preto- En-. 29 de Agosto enviado à com· Do Sr. T~omaz Delfiuo . (Veja 
res creados por decreto missão de constituição . o proJecto n. 199 des te 
n. 1030 de 14 de Novembro Pende d e pare cer. anno ·) 
de 1890. 
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Autoriza o Governo a abrir 
concurso publico no paiz 
e no estrangeiro para o 
projecto da esta tua de Ben-
JamiJ?. Constant . 

A!i1DAMI!NTO OBSEIW AÇÕBS 

E01 29 de Agosto enviado a Daoommia11ão de orçamen\o. 
commissão de orçamento que ao projecto do Sr. Urbano 
em 22 de Setembro deu parecer Marcondes . 
sob n. 17l A.- Em f o de Ou-
tubro entra em i" discussão, 
que é encerrada sem debate e 
approvado. 

Pende de decisão. 

Regula o provimento em em- E01 29 de Agosto enviado 
pregos publicas, pelo Go- commissão de constituição. 
vel'Do Federal, dos desem- Pende (]e parecer. 
bal·gadores e juizes de di-

á Do Sr. Frederico Borges e 
outros . 

reito em disponibilidade . 

29 de Agosto... i73 Concede a D. Luiza Cabal- E01 29 de Agosto em•iado á Do Sr. S. Marcos e outrCis . 
lero, viuva do pratico-mór commissão de fazenda. 
Fernando Etchbane, a pen- Pende de parecex•. 
são annual de 2:400$000, 
ao cambio de 27 d . 

» ~9 de Agosto... 174 Autoriza a equiparação dos E01 29 de Agosto enviado Í\ Do Sr. A. Stockler e outros. 

29 de Agosto ... 175 

» i de Setembro . 176 

vencimentos dos empre- commissão de orçamento. 
gados da Casa da Moeda Pende de parecer . 
. aos do Thesouro Nacional. 

r Augmentade300/0osactuaes E01 fo de Outubro entra em 1a 
vencimentos dos empre- díscussão, ora o Sr. Vinhaes. 
gados da Estrada de Ferro Approvado.- Em4 entra em 2• 
Centrai do Brazil que per- discussão, ora o Sr. Lamounier 
cebem menos de 6:000$000. que apt•esenta emenda. Oram 

os Srs, Espírito Santo e Arthur 
Rios . E' apres13ntada emenda 
pelo Sr . Sá Ançlrade. A dis-
cussão é encerrfLda.- Em 7 é 
approvada a parte da emenda 
do Sr . Lamoun,ier que marca 
augmento de 30 °/0 aos empre-
gados cujos venpimentos forem 
até 2: 000~000. E' prejudicado 
o art. fo, bem pomo a emenda 
do Sr . Sá Anqrade. São ap-
provados os arts. 2o e 3o e 
envia do á commissão para re-
digÍl' pa1·a a ~a discussão. -
Em 8 a imprirp.ir a redacção 
sob n. 175 A.- Em 22 entra 
em 3• discussão. São apresen-
tadas emendas dos Srs. Ar-
thur Rios, Jacques Ourique e 
outros, Garcia Pires e outros, 
Lamounier e outros e Chagas 
Lobato . Oram os Srs. Jacques 
Oul'ique, Garcia Pires, Can~ão, 
Lamounier e Chagas Lobato. 
A discussão é encerrada.- Em 
25 é rejeitada a emenda do 
Sr. Lamouniev e em 26 appro-
vada a do Sr . A1•thur Rios, 
ficando prejudicadas as demais 
emendas e o projecto .-Em 27 
apresentada a reclacção e ap-
provada, dispensada a im-
pressão a 1·equerimento do 
Sr. Paula Guimarães .- Em 
29 enviado ao Senado . 

Pende de 1eclsiio. 

Autoriza o Governo a con- E01 i de Outubro entra em 1a 
tractar com o Visconde de discussão. 011a o Sr. Ar~hur 
Carvalhaes, a ligação do Rios. E' l\ncerrada a discussão 
porto de S . Francisco com e rejeitado o projecto, 
a fronte1ra pa1•aguaya. 

Do Sr. Lamounier e outros. 

Da commissão de obras pu-
blicas. 
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177 Autol'isa o Governo a dispen- Em 10 de Se tembro entra em Da commissão de instrucção 
sar do exame de trigono- discussão unica. São apresen- publica. -
metria o cidadão João Ri- tadas emendas . Oram os Srs. 

178 

i79 

beiro, afim de mat~icnlar- Badaró, Nilo Peçanha, Paixão, 
·se na Faculdade L1vre de Dionysio Cerqueira , Cesario 
Direito da Capital Fe- Motta, Bevilacqua e Severino 
deral. Vieira. - Em 22 ora o Sr. Seve-

rino Vieira, que apresenta um 
substitutivo. - Em i de Outu-
bro é rejei tado o projecto, fi-
cando prejudicadas as emendas 
e o substitutivo. 

Manda cessar da data desta Em 8 de Setembro entra em dis- Da commissão de marinha e 
lei os effeitos da reforma cussão unica . E' apresentada guerra . 
do capitão João Josê de emenda pelo Sr. ~larciano. 
Oliveira Freitas que devia Oram os St·s. Severino Vieira, 
reverter para o quadro efl'e- Valladão, Martinho Rodrigues, 
clivo. que apresenta emenda, e Pires 

Fet'N ira. A discussão é encer-
rada .-' Em 9 são r ejeitadas 
todas as emendas e approvado 
o projecto. E' apresentada a 
redacção, cuja impressão é dis-
pensada a vequerimento do Sr. 
Uassiano do Nascimento, e ap-
provada. l~' enviado o projecto 
ao Senado.- Sanccionad? por 
decreto n. 86 de 20 de s~tem
bro ele t 8 92. 

Revoga os decretos u . 169 Etn 3 de Setembro enviado á Do Senado . 
de 25 de Abril de 1891 e commissão de o~çamento. 
n. 805 de 29 de Abril de Pende de parecer. 
1892 (fc~cturas col!w/arcs). 

180 Releva de prescripção D. Ca• Etn 22 de Setembro entra em Da commissãode orçamen to. 
rolina Luir.a ele Oliveira discussão unica, que é sem de- (Veja o projeclo •. 237 

i8l 

Pereira Pinto. bate encerrada. - Em 24 appro-· de 1891.) 
vado, A imprimi r a r edacção. 
- Em 26 appl'ovacla. - Em 27 
enviado ao Senado. 

Pende de deci11ão. 

Proroaa a actual sessão le- En'l 6 ele Setembt•o entt·a em clis- Da commi11~ão de policia. 
gisl ~iiva atê o dia -12 de cussão que é sem de ba le encer. 
Otllttbro pt·oximo futuro. r a da e approvado. Na mesma 

data enviado ao Senado, onde 
foi approvado, e em 9 remet-
tido ao Governo para ser publi-
cado. 

Decreto n. 8 t de t 1 ele Setem-
bl·o de t 8 92, 

182 Concede a Melchert & Comp. Impresso s ómente. 
isenção de direitos sobre 

Da commissão de fazenda. 

trapos e outros utensis des-
tinados á fabrica de papel 
es tabelecida na villa do 
Salto, em S . Paulo. 

183 Restabelece a lei u. 3J03 de Em 10 d'!l Setembro entra em Da commissão de orçamento. 
24 de Novembro ele 1888 i .. discussão. Ora o Sr. C~ssi-
com as modificações que miro Junior. - Em i2 ora o 
indica, e lixa o prazo den- Sr. Pires Ferreira .- Em i5 é 
tro do qual elevem os encerrada e approvado para 
actuaeE bancos de emissão passar á 2a discussii '. -Em 21 
en·trar no regimen desta lei en\ra em .2" di.~cuqoão o- art. i. 0 

e dá outras providencias. 01·a o Sr. Casimira J1toior que 
offerece emendas, ora o Sr. 
Glicerio.- Em 2ô (s~ssão no-
cturna) ora o Sr. João de Si-
queira que requer seja convi-
dado o Sr. Ministro da Fa-
zenda. Oram os Sra. Glicerio 
e Severino Vieira.- Em 30 
(sessão nocturna) oram os Srs. 
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meuto do Sr. Ellis . O substi-
tutivo é approvado por 71 votos 
contra 36. São igualmente ap-
provadas as emendas do Sr. 
Matta Machado, ficando pre-
judicados os demais projeclos 
e emendas apresentadas.- Em 
31 a imprimir a reclacção 
sob n. 183 H.- Em 1 de no-
vembro entra em discussão a 
redacção . Oram os Srs. Bulhões, 
Matla Machado, Rios, Seabra, 
Marcolino Moura, Costa Junior, 
Filgueiras e Severino Vieira, 
que requer volte o projecto á 
commissão. A discussão é en-
cerrada. Não é aceito pela mesa 
o requerimento do Sr. Severino 
Vieira. - Em 3 é npprovada 
a redacção e o projecto remet-
tido ao Senado. 

Pende de decisão . 

OBSERVAÇÕES 

6 de Setembro. 184 Limita o prazo durante o Em 6 de Setembro enviado á Do Sr. M. de Valladão. 

6 de Setembro. 

6 de Setembro. 

9 de Setembro. 

9 de Setembro. 

10 de Setembro. 

- 10 de Setembro. 

qual devem vigorar as commissão de fazenda. 
isenções de direitos até Pende <le parecer. 
agora concedidas, e d(t ou-
tras providencias. 

185 Modifica a bandeira da Re- Em 6 de Setembro enviado á Do Sr. M. de Valladão e 
_ publica, mandada adoptar commissão de constituição . outros. 

por decreto de 19 ele no- Pende de parecer . 
- vembro de 1889. 

186 

187 

188 

189 

190 

Estabelece as penas a appli- Em 6 de Setembro enviado á 
car e o processo a seguir commissão de constituiç.'io, que 
no crime de roubo com- em 22 deu parecer sob n. 186 A. 
mettido nas circumstancias Pende de decisão. 
que determina. 

Manda readmittir no quadt•o Impresso sómente. 
activo dos empregados das · 
Sect·etarias de J;;stado, to-
dos os aposentados desde 
15 de novembro de 1889 
contra a expressa disposição 
constitucional. 

Autoriza a ahertura de cre- Em 22 de Setembro entra em 
dito para pagamento a discussão unic;,, Oram os Srs. 
Augusto Francisco _Maria Sevet·ino Vieira e Badaró. A 
Glaziou. discussão é encerrada.-Em 24 

approvado e vai n imprimir a 
redacção.- Em 26 approvada. 
-Em 27 enviado ao Senado. 
Sanooionado por decreto n. J 06 
ds i 3 de Outubro de i 8 9 f!>;. 

Concede pensão de 500 réis Em 22 de Setembro entra ero 
dia rios ao cabo de esqua- discussão unica, que é sem de-
dra João Coelho de Mello. bate encer rada.- Em 24 appro-

vada e a imprimir a r~dacção. 
-Em 26 approvada.- Em 27 
enviado ao Senado. Sanooio-
nado po•• decreto"· i i O de i8 
de Outubro de i 8 92 . 

Autoriza a matricula na Es- Em i de Outubro entra em dis-
cola Milita r do Rio Grande cussão uuica, que é sem debate 
do Sul, do alferes Joaquim encerrada e approvado.- Em 
Pe1·eira de Macedo Couto 3 á imprimir a redacção- Em 
Sobrinho. 4 approvada e enviado ao Se-

nado. 
Pende de decl&ão. 

Da commissão de constitui-
ção ao pt•ojecto do Sr. 
Chagas Lobato. 

Da commissão de fazenda. 

Da commissão de fazenda. 

Da commissão de fazenda. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 
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Autoriza a alLerar, deaccordo Em 23 de Setembro entra em f a Da com missão de obras pu-
com o Banco União de discussão, que é sem debate blicas . 
S . Paulo, o traçado da es- encerrada. - Em 24 approvado. 
trada de ferro de Uberaba - Em 30 entra em 2a discus -
ou Uberabinha ao Coxim. são, que é sem debate encer-

rada. - Em 1 ele Outubro re-
jeitado. 

Fixa a despeza do Ministerio Em 15 de Setembro entra em Da commissão de orçamento 
da Industria, Viação e 2a discussão. Oram os Srs. á proposta do Poder Exe-
Obras Publicas para o exer- Cassiano do Nascimento, Pires cutivo . (Veja o annexo A 
cicio de 1893. Ferreira e Manoel Fulgen- sobre os orçamentos .) 

cio . São apresenta das di versas 
emendas e aclclitivos .- Em 17 
são apresentados emendas e 
adclitivos. - Oram os Srs . 
João ele Avellar, Caetano de 
Albuquerque, Paranaguá é 
Costa Junior.- Em 19 são 
apresentadas emendas. Oram 
os Srs. Martinho Rodrigues, 
Thomaz Delfino e Antonio 
Olyntho. - Em 20 ora o Sr. 
Vinhaes. - Em 24 oram os Sra. 
Urbano de Gouvêa, Bellarmino 
de Mendonça e Lauro Müller . 
- Em 26 continúa o Sr . Lauro 
Müller e são apresentadas 
emendas.- Em 27 são apre-
sentadas emend~s e oram os 
Srs . Lauro Müller e J. Bevi-
laqua. - Em 28 são apresen-
tadas emendas. Ot·a o Sr. Ame-
rico Luz. - Em 29 oram os 
Srs . Badaró, Gonçalves Cha-
ves, G licerio e Bulhões. São 
apresentadas emendas. A dis-
cussão é encet·rarla.- Em 1 
de Outubro a imprimir o pa-
recer da comp1issão sobre 
emendas sob n. 192 A. Em 3 
são appt·ovados os artigos elo 
projecto sal v o as emendas. 
São approvadas as seguintes 
emendas : elo Sr . Homero Ba-
ptista sobre o Campo de São 
Gabriel; elo Sr. Garcia Pires 
ás rubr icas ns . 9, 10, H, 12, 
13, 14, 16, 17 e 21; do Sr. An-
tonio Olyn1ho ao n. 20 com a 
sub-emenda da commissão. -
Em 4 continúa p. votação. São 
appprovadas as seguintes emen-
das : do Sr. G I icerio sobre 
obras na Estrada de Ferro 
Central; do Sr . Alcides Lima 
sobre a estrada fie ferro de Ca-
cequi ao Livramento; additivo 
do Sr. Glicerio sobre a estrada 
de S. Paulo; c(o Sr . Ferreira 
Pires sobre a sPpar ação elos 
serviços dos subw·bios ; do Sr . 
P ires Ferreit·a ' ao n . ·21 com 
a sub- emenda ela commissão; 
do Sr . Homero Baptista sobra 
os baixios do rio Umguay ; do 
Sr . Urbano de Gouvêa sobre o 
melhoramento elo A lto Tocan-
tins com a sub- emenda da 
commissão; do Sr. L. Müller 
sobre obras do porto de Ja-
ragná e Laguna ; do Sr. P ires 
Ferreira sob,·e o mel horamento 
do rio Parnahyba; do Sr. To-
lentino ele Carvalho restabe-
lecendo a ver ba para a coloniaor-
phanologica Isabel; do Sr. Cas-
siano do Nascimento e outros re-
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stabelecendo a verba destinada 
a auxilies a estabelecimentos 
agrícolas; do S1'. Horacio Costa 
sobre serviço de reboque de 
ltapemirim e Benevente ; do 
Sr. Thomaz Del fino sobra au-
xilies á agricultueo, com a 
sub-emenda da commissão ; 
do Sr. Manoel. Fulgencio a 
verba Telegeaphos com a res-
pectiva sub-emenda; do Sl'. 
Caetano de Albuquerque sobre 
viação entre Cuyabá e Diaman-
tino ; do mesmo St·. sobre di-
ve rsos serviços de Matto Grosso; 
do Sr. Antonio Olyntho, pre-
mio ao Dr. Cl'ockatt ele Sa; 
do Sr. Dionysio de Cerqueira 
sobre a compra do dicciona-
rio geogr~ph ico de Alfredo 
Moreira Pinto; os additivos do 
Sr. Urbano de Gouvêa sobre 
a inspectoria de terras e colo-
nização; elo Sr. Baptista da 
Motta sobre gratificação do di-
rector do Ja rdim Botanico; 
do Sr. Demetrio Ribeiro sobre 
colonias nacionaes , e os di-
versos addili vos ela commissão. 
Das emendas approvadas foram 
a lgumae separadas para con-
stituírem peoj ~ctos separados 
na fôrma do regimento; as 
demais foram umas prejudi-
cadas e outras rejeitadas. O 
projecto com as emendas appro-
vadas é remettido á commissão 
para redigil-o para a 3a discus-
são.- Em 5 á imprimir a 
redacção para a 3a discussão 
sob n . i92 D .- Em 6 entra 
em 3a discussão. Oram os Srs. 
João de Siqueira, Caetano de 
Albuquet•que e Vinhaes. São 
apresentadas diverdas emen-
das.- Em 7 são apresentadas 
diversas emendas. Oram os 
Srs. Nilo Peçanha, Demetrio, 
Almino Affonso e André Ca-
valcanti. Na sessão nocturna 
elo mesmo dia, ,oram os Srs. 
Thomaz Delfino, Paranaguá 
e Bulhões. São ap resen tadas 
emendas. A discussão é encer-
r ada.- Em iO a imprimir o 
parecer ela commissão sobre 
emendas sob n. HJ2 D•.- Em 
13 são approvaclas as seguintes 
emendas : elo Sr. Gonçalves 
Ramos sobre o ramal do Mar de 
Hespanha ; a sub·emenda da 
commissão á elo Sr. \Verneck 
(projec to D11ncker); do St·. AI-
mino Affonso ao n . 3; do Sr. 
Azeredo sobre co lonias nacio-
naes de Matto Grosso; do Sr. Pa-
ranaguá á verba 'l'elegraphos; 
do Sr. Nilo Peçanha, idem; do 
Sr. Horacio Gosta, idem; do 
Sr. Carlos Campos, idem; do 
Sr. Baptista da Motta so!Íre- o 
porto ele S. J uão ela Barra; elo 
Sr. Demetrio, •obre portos ·ma-
ri ti mos elo 6o distl'iclo; do Sr. 
Almino Affonso sobre obras do 
porto, açudeq e pharoletes do 
Rio Grande do Norte ; do Sr. 
Lauro Müller, obras do porto 
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de Paranaguá e Desterro ; do 
Sr. Schmidt sobra compra de 
dragas para o mesmo serviço; 
do Sr . Thomaz Delfino, sup-
pressiva do addilivo sobre abas-
tecim ento d'agua a esta capi-
tal; do St·. Pire• Fet·ren•a 
sobre melhoramento do rio Par-
nahyba; do S1·. Glicerio sobre 
represen lat.ão das operas de 
Carlos Gomes em Chicago; do 
Sr. Alves de Castro sobre o 
banco União de S. Paulo ; do 
Sr . AI v a r o Botelho sobra pro-
rogação de prazo á companhia 
Sul Mi•1e ira; do Sr . Vinhaes, 
id em á Companhia de l\felho-
ramen tos do Maranhã o ; do 
Sr. Oonça l ves Ramos sobre 
prorogução de prazo a diversas 
companhias; do Sr . Alfredo 
Ellis s o br~ auxilio á immigra-
ção chineza; e as emendas da 
commissã o. As demais emen-
das são umas r ejei ladas e 
outt·as prejudicadas. O projecto 
assim em endado é envi:lclo á 
com missão de recfaccão . - Em 
15 a imprimir ,a redacção sob 
n. 192 B 3 .-Em 17 appro-
vado.- Em 18 envi~do ao Se-
n a do, donde voltou emendado 
em 4 de Novem! ro e envi ado á 
commissão de orçamento, que 
em 7 deu parecr r que se im-
primiu sob n. 192 ft·- Em 9 
entram em discussão as emen-
das englobadamente . Oram os 
Srs. Demettio, Flores, Bulhões, 
Cassiano do Nascimento, De-
melrio. Garcia Pires ,L. Müller, 
J. de Siq ueira e Jacques Ou -
rique . Encerrada a discussão. 
- Em f O é rejeitada a emenda 
sob n . 2. - Sào approvadas as 
emendas sob ns. 3 e 5. Na 
sessão nocturna do mesmo dia 
são approvadas as emendas sob 
ns. 6, 9, 13, 15, i6 e 21. São 
rejeitadas as sob ns . 10, H, 12, 
23 e demais emendas do Se-
nado. Na mesma data é devol-
vido o projecto ao enado, onde 
foi mantido o voto da Camara 
sobre as emendas rejeitadas . 
Sanccionado 710r le i n . i 2 6 B 
de 2 i de Novembro de i 8 92 
(art. 6°). 

ODSERVAÇÕES 

\ 

1892 5 de Outubro, . • 192 C REDAcçÃo para a 3a dis- Em H de Outubro t)ntra em dis- Da commissão de orçamento 
cussão do additivo desta- cussão unica, ora o Sr. Chagas ao additivo apresentado 
cado do orçamento da In- Lobalo que oflerece emendas. pelo Sr. Glicerio. 
duslria, Viação e Obras Ora o Sr. Viotti. -- Em 14 ora 
Publicas par a o exercício o Sr. G. Chaves que requer seja 
de 1893.- Manda executar ouvido o .Governo sobre a con-
di versas obras na Estrada veniencia do projecto e olferece 
de Ferro Central. emendas. Oram os Srs . Vi-

nhaes e Oliveira Pinlo. - Em 
15 ora o Sr. Oliveira Pinto. -
Em 17 oram os S!'1. li'ulgencio 
e Glicerio . São apresentadas 
emendas .- Em ~4 ora o Sr. 
Oliveira Pinto. - Em 28 ence-r-
rada a discussão e approvado 
o requerimento do Sr. Chaves. 

Pende d e decisão. 
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ABSUMPTO 

REo .w çXo para 3a discussão 
do adclitivo destacado do 
orçamento da I nd ttstria , 
Vi ação e Obras Pttblic:ts 
para o exercício de 1893.-
Autol'iza a ct•eação de colo-
n ia.s nacionaes . 

ANDAMENTO 

Em 13 de Outubt·o entra em dis-
cussão unica, que é sem debate 
encerrada.- Em 14 appt·ovado. 
"'-Em 15 a imprimir a redacção. 
- Em 17 approvado e enviado 
o projecto ao Senado . 

Pende de decisão. 

ODSEB. V AÇÕE S 

Da commissão de orçamento 
ao additívo al?resentaclo 
p3lo Sr. D"-metr w Ribeiro. 

, 6 de Ou·tubro .. 192 E IDEM idem.- Autoriza o Go- Em 28 ele Outubro entra em dis- Da, commisoão ele orçamento 

" õ de OuLubro •. 192 F 

verno a contractar com a. cussão unica, que é encerrada ao additivo apresentado 
Companhia l'v!uzambinho sem debate. Approvaclo com pelo Sr . Stockler e outros . 
a cons trucção da es trada emenda .- E1n 29 a impr-imit· a 
de ferr-o da cidade da Cam- r-edacção sob n. 192 E 2 .- Em 
panhaaos Poços de Ca ldas, 3 de Novembro approvado. -
etc. • l~m 4 enviado o projecto ao 

Senado. 
Pende ele decisão. 

IoE~r idem .- Autoriza o Go- Em 21 ele Outubro entra em dis-
verno a contractar com Ri- cussão unica . São apresentadas 
chard Reídy a construcção diversas emendas. Oram os Srs. 
da linha telegraphica sub- Montenegro e Jacque~ Ouriq•te. 
fluvial entre Belém e Ma- -Em 2ô é apresentada emenda. 
náos. A discussão é encerrada. O 

proJecto é rejeitado, ficando pr·e-
JUdicaelas as emendas. 

Da com missão de orçamento. 

, 6 de Outubro .• 192 G IDnr idem. - Autoriza o pa- Em 17 de Outubr-o entra em dis- Da commissão de orQamento 
gamento de 30:000$, como cussão unica, que é encer rada ao aí:lclitivo apresentado' 
premio ao Dr .. Crockatt ele sem debate. - ~m 19 appro- pelo Sr. A . Olyntho e ou-
Sá, pelo ma.pp:t p::>r elle edi- vado. - Em 20 approvada 11 re- tros . 

)) 6 de Outubro .• 192 H 

tado. daccão.- illm 2L enviado o pro-
jecto ao Senado. 

Imm idem.- Autor-iza a com-
pra por 60:000$ do Diccio-
nario Geographicodo Bl'azil 
de Mo reira Pinto 

Pende de decisão. 

Em 13 de Outubro entra em dis-
cnssão unica, que é sem debate 
encerrada.- Em 14 approvaelo. 
- Em 15 a imprimir a r eclacção. 
- Em 17 a ppro vada e enviado 

- o pt'ojecto ao Sen'ldo. 
Pende de decisão. 

Da commissão de orçamento 
ao additivo do Sr. Diony-
sio Cerqueira e outro. 

" 6 de Outubt•o .. 192 I ID BM idem. -Autoriza o ac- Em 21 de Outubro entra em clis· Da com missão de orçamento. 
cOL·do com a Companhia · cussão unica, que é sem debate 

6 de Outubro . . 192 J 

S. Paulo Railway, no sen- encerrada. - Em U appr-ovado. 
tido de modificar os con- Apresentadaaredacç~oeapp•·_?-
trac tos ex iste ntes . vada, dispensada a tmpressao 

a r ~ querirnento do Sr. Moraes 
Barros. E' enviado o projecto 
ao Senado. Sancoionado por· 
decreto n. i 26 de i 8 de No -
vemb,·o de i 8 9 2 . 

IoEM idem.- Auiol'iza a se- Em 21 de Outubro ent.ra em dis-
paração elo ael'V tço dos sub- cussiio unica . São apreae nt~dos 
urbios do ele transporte um substitutivo (é o pt•.o.t ecto 
ele cargas e pasaageiros da n. 116) e varias emendas. Oram 
Estrada .de Ferre Central os Srs . J acques Our1que, Sea-
do Brazil. bra, Henrique de Carvalho e 

Vinhaes . A discussão é encer-
rad~.- Em 22 é .rejeitado o 
snbsti.tutivo . E' approvado o 
projecio com as emendas do Sr . 
J actJues Ourique e preJudtcadas 
as dP.mais.- ~m 24 a imprimir 
a redacção sob n . 192 J•. E m 

• 25 approvado e enviado e pro-
jecto ao Senado. 

Pende de decisão. 

Da commissão de erçameuto 
ao additivo do Sr. Urbano 
de Gouvêa. 
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REuAcçÃo para 3"' discussão Em 28 de Outubro entra em dis- Da commissão de orçamento 
do addi tivo destacado do cussão unica, que é sem debate ao additivo do Sr. Urbano 
projecto de orçamento da encerrada. - Rejeitado. de Gouvêa . 
Industria, Viação e Obras 
Publicas para 1893 - Au-
toriza a revisão das tabellas 
dos vencimentos dos em-
pregados superiores elas es-
tradas de ferro . 

,. 6 de Outubro •• 192 L IDEM idem.- Autoriza o Go- Em 28 ele Outubro entra em dis- Da commissão de orçamento 
veruo a arrendar todas as cussão unica que é sem debate ao additivo do Sr. Urbano 
estradas de ferro excepto encerrada.-' Rejeitado. de Gouvêa , 
a Central. 

» 6 de Outubro .. 192 M IDEM idem . - Manda pagar Em 28 de OutLtbro entra em dis- Da com missão de orçame_nlo 
umagratilicaçãoaodirector cussão unica, que é sem debate ÍL emenda do Sr . Bapt1sta 

" 

)) 

7 de Outubro .• 192 

do Jardim Bolanico e ao seu encerrada.- Rejeitado. da Iotta. 
ajudante , 

N IoE)I idem. - Autoriza are-
visão do contracto de na-
vegação a Yapor do Rio das 
Velhas. 

Em 11 de Outubro entra em dis- Da com missão de orçamenlo. 
cussão unica, ora o Sr . Para-
naguá, que offerece emenda . 
A discussão é encerrada .- Em 
15 é apresentado parecer sobre 
a emencla 'sob n. 192 N ' . O 
projecto é approvado com a 
emenda. A im pripür a redacção 
sob n . 192 N 3.-Em 17 appro-
vado e enviado ao Senado. 
Sanccionado po>· decreto n . i i 8 
de 5 de Novemb1·ode i892. 

Da commissão de orçamento. 
7 de Outltbro •. 192 O IDEM idem. - AuLoriza o Go- Em28 de Outubro entra em dis -

verno a proro~ar o prazo cussão unica; encerrada. Ap-
para a conclusao das es- provado .- Em 29 a imprimir 
tradas a cargo da Campa- a redacção .-Erp 3 de Novem-
nhia Minas a S. Jeronymo. bro approvado.-Em 4 enviado 

ao s~narlo. 
Pende de decisão. 

» 7 de Outubro .. 192 P IDE~! idem .- Autoriza a pro- Em 13 de Outubro entra em dis- Dacommissão de orçamento. 
rogaçlio do prazo á Com - cussão unica. Encerrada sem 
panhia Conslrucções Hy- debate . Approvado. - Em 14 
dmulicas para as obras elo a imprimir a redacção sob 
porto de Jaraguá, em Ala- n . 192 p•.- Em 15 approvada. 
gôas. - Em 17 env i ~clo ao Senado. 

Pende de decisão. 

» 7 de Ouiubro •. 192 Q lDE>I idem.- AI1loriza o Oo- Em 21 de Outubr.o enlra em clis- Da commiiisão de01wamento, 
verno a concede1· proroga- cussão unica. l!:ncerrada sem 
ção de prazo á Companhia debate .- Em 22 approvado. -
de viação ferrea e fl uv ial Em 24 a impri p1 ir a r edacção. 
do Tocantins e Araguaya. - Em 25 approvada e enviado 

o projecto ao Senado. 
Pende de decisão. 

" 7 de Outubro . . 192 R IDJm idem.- Autoriza a cou- Em 28 de Ou tu bfO entra em clis- Dacommissão de orçamento. 
~ract_u· a introducção d~ cussão .Encerrada,-Rcjeitado . 

)) 

Jmm1grantes europeus com 
particulares ou emprezas 
que se organizarem . 

15 de Outubro .• 192 S IDEM idem.- Autoriza o Oo - Em 18 de Outuljt•o entra em dis- Da commissão de orçamento 
ve1•no a conceder á Em- cussão unica . Ora o Sr . Bevi- ao additivo do Sr. Gon-
preza Industrial de Melbo- lacqua que t·ef!u~r seja o pro- çalves Ramos . 
ramentos no Brazil, privi- j ecto enviado (L commissão de 
legio para construcção, uso obras publicas .- Em 19 oram 
e gozo. de um ramal ferre o os Srs . Rodolpb o Abt·eu, Gon-
da Esttva ao Mar de Hes- çalves Ramos e Bevilacqua.-
panba . Em 21 encerrado .-~:m 22 é 

rejeitado o r equerimento.- E' 
approvado o projecto. - Em 25 
eu viado ao S~jnado. 

Pende de d:ecisão. 
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REDAOçÃ.o para 3a discussão Em 17 de Outubro entra em dia- Da commissão 
do addiLivo destacado do cussão unica. Oram os Srs. manto. 
orçamento da indust-ria, Chagas Lobato, Werneck, Vi-
viação e obras publicas. nhaes e Oliveira Pinto. São 
Autoriza o Governo a con- 1ipresentadas emendas pelos 
tractar com F. Dunker a Srs. Oliveira Pinto e Vinhaes. 
concessão de uma linha A discussão El encerrada.-
fe.rrea da Capital a Entre Em 19 é approvada a 2a. parte 
Rios. da emenda do Sr. Oliveira 

Pinto e rejeitadas ai• parte e a 
emencla do Sr. Vinhaes. O 
projecto é adaptado com a 
emenda approvada. A' impri-
mir a redacção sob n. i92 T' . 
-Em 20 approvada . E' o pro-
jacto enviado ao Senado. 

Pende de decl•ão. 

de orça-

" 15 de Outubro . . 192 U IDEM idem. Manda construir Em 21 de Outubro entra em dia- D:a comm1ssão de orça-
phar.oletes de 6a classe em cus são unica. Encerrada. - manto ao additivo do Sr. 
Macão e Mos~oró, Estado Em 22 approvado e enYiado ao Almino Affonso. 

" 14 de Setembro. iQ3 

8 

do Rio Grande do Norte. Senado em 24. 
Pende de decisão, 

Fixa a despaza do Ministe- Em 19 de Setembro entra em Da commissão de orça-
rio da Guerra para o ex- 2a. discussão o art. 1°. São manto á proposta doPo-
ercicio de 189a. apresentadas diversas emen- der Executivo. (Veja an-

das. Oram os Srs. Bevilacqua nexoAsobreorçamentos.) 
e Paula Guimarães .- Em 22 
são apresentadas emendas. Ora 
o Sr . 'rhomaz Flores.-Em n 
são apresentadas emendas. 
Oram os Srs. Jacques Ourique 
e Badaró.-Em 27 são apresen-
tadas emendas, Ora o Sr . Al-
meida Nogueira.- Em 28 (ses-
são nocturna) são aprsentadas 
emendas. Ora o Sr. B. de 
Mendonça, A discussão é en-
cerrada e successi vamen te de 
todos os artigos.-Em 29 a im-
primir o parecer da commissão 
sobre em6'ndas, sob n. 193 A. 
-Em 30 são approvados os ar-
tigos do projecto e as seguin-
tes emendas : do Sr. Homero 
Baptista ao n, 4, do Sr. Paula 
Guimarães ao n. 7, do Sr. Re-
tumba sobre equiparação dos 
patrões, do Sr. Veiga ao n. II 
do art. 2" .-Em to de Outubro 
são approvadas as seguin'tes 
emendas: do Sr. Dionysio Cer-
quei~a á verba-Bibliotheca do 
exercito, As demais emendas 
são umas rejeitadas, outras 
prejudicadas e separadas ou-
tras para constituir projectos 
distinctos na fórma do regi-
mento. A imprimir a redac-
çâo par a a 3a discussão, sob 
n. 193 D .-Em 5 entra em 3a 
discussão. São apresentadas 
emendas. Oram os Srs. Ho-
mero Baptista e Caetano de 
Albuquerque.-Em 6 são apre-
sentadas emendas. Oram os 
Srs. Fróes da Cruz, Jacques 
Ourique e Almeida Nogueira. 
A discussão é encer.rada.-Em 
7 a imprimir parecer .da tom-

missão sobre emendas, sob 
n. 193 F.-Em 8 são appro-
vadas as seguintes emendas: 
do Sr. Paula Guimarães ao 
§ 4°, a suppressiva da verba de 
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9:000:'" para reparos na forta-
leza da Barra Grande, em 
Santos; elo Sr. Argollo 60bre 
gratificação para criados; do 
Sr. Homero Baptista ao n. 13; 
o substitutivo da Camara á 
emeuda do Sr. Paula Guima-
rães sobre laboratorio de mi-
croscopia; do Sr. Dionysio Cer-
queira sobre addidos milHares; 
da commisaão ás rubricas 4 e 
11. O projecto é adoptado com 
as emendas approvaclas.- Em 
iO a impr1mir a Ndacção sob 
n. 193 G.- Em H approvado. 
-Em 13 é enviado ao Senado, 
donde v oi tou emendado em 24 . 
E' enviado âcommissão, que em 
25 deu parecer sob n. 193 1. 
-Em 26 entram em disc•lsRão 
as emendas. Oram os Sra. Pires 
Ferreira, Almeida Nogueira, 
Lauro Müller e Fonseca Her-
mes . - Em 27 o1•am os Srs. 
Pires Ferreira e Bevllacqua . 
A discussão é encerrada.- Em 
28 são approvadas as emendas 
elo Senado, com excepção das 
seguintes: ao n, 3, a 1a parte 
da do n. 4, ao n. 5, aos ns. 17. 
21 e a suppressiva aos ns. I e VI 
do§ 2° que são r ejeitadas. E' o 
projecto com as emendas de-
volvido ao Senado.- Em 1 de 
Novembro é devolvido elo Se-
nadv, havendo essa Camara 
sustentado por 2f3 de votos as 
emendas rejeitadas pelaCamara 
dos· Deputados .- Em 3 a impri-
mir parecer sobre as emendas 
sob n. 1.93 J.·-Em 4 entram 
successivamen te em discussão 
aquellas emendas. Ora o Sr. 
Pires Ferreira. A discussão é 
encerrada. São reje1 ta das pot· 
2/3 de votos as emendas do 
Senado. E' o projecto devo! v ido 
ao Senado parascralli redigido 
com os dP.mais orçamentos. 
Sanccionado po-r lei 11. 126 B 
de 21 de Noventbro de 1892 
(at't. 5°). 

6 de Ou tubro.. 193 c REDACÇÃO para a 39 diSCllS- ltl'lpre@SO 
são do addilivo destacado 
do orçamento da guerra 
para 1893.- Autoriza o 
Presidente da Republica 
a surprirnir o commando 
gera de arHlharia . 

ODSilR VAÇÔll! 

Da com missão de or.;amento. 

6 de Outubro.. 193 D loEM idem. - Marca os ven- Em 18 de Outubt•o en tra em dis· Da com missão de orçamento. 
cimentos do 1o patrão do cussão unica, que é encerrada 
Arsena l de Guel'!'a. sem debate.- Em 19 appro-

G de Outubro .. 193 E 

vado. A imprill\ir a redacção. 
-Em 20 appro,•ada e enviado 
o projecto ao Senado . 

Pende de decisão. 

!n E~t iclem.- Autoriza o Go- Etn 18 de Outubro entra em Dacommissãodeorçamento. 
verno a equiparar os 2°8 d1scussão unica'. São apresen-
patrõe> do Arsen al de tadas emendas.-Em 19 appro-
Guerra desta Capital aos vado com as emendas. A im-
machinistas do masmo ar- primir a redacção sob n.193 E 1 • 
senal. -Em 20 apprdvada e enviado 

o projecto ao Senado . 
Pende de decisão. 
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193 H REDAcçii.o para 3a disctJssão Em i8 de Outubro entra em dis-
ào adclitivo des tacado do cussão unica. Oram os Srs . 
orçamento da guerra para Cantão e Hom ero Baptista. A 
i893 .- Eleva de categoria o discussãp é encenada .:....Em 19 
Arse11al de Guerra de Por- approvada. A imprimir a r e-
io Alegre. dacção. - Em 20 approvada e 

enviado o proj ecto ao Senado. 

i!)4 

195 

196 

197 

Considera nos quadros effe-
cti vos elo corpo ele macb i-
nistas da armada os rna-
cbinistas extranumerarios 
qtte contarem mais de dez 
annos de serviço. 

Pende de decisão. 

Em '13 de Outubt·o entra em ia 
discussão que é sem debate en -
cerrada e approvado. 

Pende <le <lecisão. 

Determina os dias de festa Em 16 de Setembro e nviado á 
nacional e como laes feria- commissão de constituição, que 
dos na~ repa rtições publi- em 1° de Outu br o deu parecer 
cas unicamé nte. propondo a rejeição do pt·ojecto 

e a imprimir sob n. 195 A.-
gm H entra em 2a discu , são, 
oram os Sra. Leun el Filho e 
Severino Vieira. A discussão 
é encerrada. - Rejeitado. 

Mantém a S11bvenção desti- Em 17 de Outubro entra em ta 
nada a auxiliar o serviço discussão !J,Ile é encerrada sem 
de exploração e navegação debate.- Em i9 approvado.-
do rio Parnahyba e auto- Em 24 entra em 2• discussão. 
riza o contr acto para o mes- -Ora o St·. Pires ·Ferreira. 
mo serviço. Encerrado.-Em 27 approvado. 

Dispensado o interstício para a 
3• a requerim ento do Sr. Pires 
F erreira.- Em 28 entra em 3• 
discussão , ora o Sr. Pires Fer-
reira. Encerrado. Approvado. 
A imprimir a redacção.- Em 
3 de Novembro approvada.-
Em 4 enviado ao Senado. 

Pende de decisão. 

Emenda do Senado ao pro- Em 23 de Setembro entra em 
jecto da Camara que auto- discussão unica, que é encer-
rJza o Governo a despan- rada sem debate. -Em 24 ap-
der 400:000$ com a ligação provada a emenda. A imprimir 
da estrada de ferro Central a redacção.- Em 25 approva-
da Ba hia . (E' o projecto da.-Sanccionado por dec,·eto 
n. 215 I de 1891.) n. t t t de t 8 de Otttttb1·o ele 

1892. 

O !I SER V AÇÕES 

Da com missão de orçamento. 

Da oommissão de marinha e 
guerra. 

Da commissão de constitui-
ção ao projecto iniciado 
no Senado. 

Da commissão ele fazenda . 

Da Cdmmissiio de orçamento. 

198 Autoriza o Govemo a abrir Em 22 de Setembro entl'a em ia Da commissão de orçamento. 
credi loa e s p e c i a e s de discuss ão, que é encerrada sem 
500 :000$ no corrente exer- debate.- Em 24 approvaelo.-
cicio, a cada um dos Esta- Em 26 entra em 2• discussão : 
dos do Piauhy, Parabyba é apresentada emenda elevando 
e Goyaz. a 1.000;000$ o crediw aberto 

a cada um elos Estados. Oram 
os Srs . Epitacio, Veiga, Pires 
Ferreira e Bulhões. a discussão 
é encenada . Enti·a em dis-
cussão o a r t . zu·, é apresentada 
emenda suppressiva desse ar-
tigo. A discussão é encerrada .. 
Entra em discussão· o art. 3• 
que é sem debate encerrada.-
li:m 27 é approvado o a rt. 1° 
e rejeitada a emenda ao mesmo 
artigo. E' approvada a emenda 
suppressira do a rt. 2° e prejLL-
dicado o art. 2° elo proj ~ cto. 
E' approvado o art. 3° que 
pa~sa a ser 2o. -Em 28 a im-
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pri mir a redacção p~tra a 3• 
discussão sob n. i98 A.- Em 
30 entra em, 3" discussão. Ora 
o Sr. Badaró que otferece 
emenda. Encerrada.- Em i 0 

de Outubro rejeitada a emenda. 
-Em 3 a imprimir a redac-
ção e approvada.- Em 4 en-
viado ao Senado. Sanocionado 
p ot deo>·eto n. i20 de & de 
Novembro de i 8 92. 

OBSI!KVAÇÕES 

199 Providencia sobre· nomeação Elll :19 de Setembro é enviado Da commissão de consti-
á commissão de constituição, tuição ao projecto do Sr. 
que em :13 de Outubro deu pa- Homero Baptista e outros. 
recer e se imprimiu sob 

200 

20i 

202" 

de pretol'es e dos juizes do 
Tribunal Civil e Criminal 
sobre o modo de contar an-
liguidade. n. :199 A.-Em 25 entra em 

f a discussão, ora o Sr. J. de 
Siqueira. Encerrada.- Em 26 
approvado. Dispensado o in-
terstício a requer1 men to do Sr. 
Pires Ferreira.- Em 28 entra 
em 2a discussão. E' apresen-
tada emenda. Ora o Sr. Pires 
Ferreira . A discussão é en-
cerrada. Appl'ovado o projecto 
e rejeitada a. ~>menda.- Em 29 
entra em 3a disc,ussão, ora o 
Sr. Milton que apresenta emen-
das. A discussão é encerrada. 
-Em 4 de Novembro são ap-
provadas as em~jndas do Sr. 
Milton. A imprimir a redacção 
sob n. :1.99 B.- :Em 5 a im-
primir o pareMr 4a commissão 
de redacção sob n. :199 B ' 
propondo a suppressão de pa-
lavras da. ultima redaoção.-
Em 7 reimpresso por haver 
sido publicado cqm incorrec-
ções.- Em 8 approvada eom 
a emenda. da commissão de 
redacção.- Em ~ enviado ao 
Senado. 

Pende de dec~são. 

I 
I 
\ 

Autoriza. o Governo a. reor- Élll :19 de Setembro enviado á Do Sr. Dionys~o Cerqueira. 
gani:za.r- o serviço sa.nitario commrssão de marinha. e 
do exercito, de accordo guerra. 
com as bases que estabe- Pende de par~cer. 
lece. 

Manda descontar, no exer- Elll i9 de Setembt·o enviado á Do Sr. Espírito 
cicio de f893, parte do sub- commissão de orçamento. outro11. 

Santo e 

sidio do Vice-Presidente Pende de parecer. 
da. Republica, dos Depu-
tados, Senadores, Magis-
trados, e·tc •. 

M::mda rever os calculoe para Elll 20 de Setembrp á com missão Da commissão 
a aposentadoria dos Drs. de fazenda que qm 24 deu pa- a:o projecto 
Cincinato Pinto da Silva e recer sob n. 202 A.- Em i 0 Senado. 
ThomazdeAquino Gaspar. de Outubro entra em discussão 

unica. Encerrada sem debat~ . 
Approvado. Sanccionado por 
decreto n. i 08 de i 4 ele Ou.: 
tl,bro de i 8 92. 

de fazenda 
iniciado no 

203 Reorganiz-a os Correíos 
Republica. 

da Elll 23 de Setembro entra em i• Dacommissãodeorçamento. 
discussão. Encerrada sem de-
bate.- Em24 ailprovado -Em 
26 entra em 2• discussão, são 
apresentadas emenda~. Ora o 
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Sr. Cantão. Encerrada.- Em· 
27 a imprimir parecer da com-
missão sobre emendas sob 
n. 203 A.- Em '30 são appro-
vados os artigos do projecto e 
as emendas do Sr. Valladão e 
outros, do Sr. Belarmino Car-
neiro e outros á tabella 4. O 
projecto é acloptado com as 
emendas para passar a 3a dis-
cussão.- F:m fo ele Outubro a. 
imprimir a redacção para a 3a 
discussão sob n. 203 B.- Em, 
3 entra em 3a díscussão. Sãb 
apresentadas diversas emendas. 
Oram os Srs. Fróes ela Cruz 
Cesario Motta, Cantão e F.'· 
Veiga.- Em 4são n·presentàdas 
emendas. Oram os Srs . Thomaz 
Dellino ...-A. O!yntho e Arthur 
Ri.9 .-Em 8 são-apresentadas 
emenda-s, ora o Sr. F. Veiga. 

/ Em iO oram os Srs. Jão de Si-
queira e Arthur Rios. São 
apresentadas emendas.- A im-
primh· parecer da commissão 
sobre emendas sob n. 203 C.-
Em H são apresntadas emen-
das. Oram os Srs. A. Luz,. 
Nilo Peçanha, Lau-ro Müller. 
Fulgencio. A discussão é en.:. 
cerrada.- Em 13 a imprimir 
parecer sobre emendas sob 
n. 203 D.- Ent 14 ·são appro-
vadas as seguintes emendas : 
ela com missão á lettra f (secções 
postaes), do Sl'. A. Olyntho á 
tabe!la i, do Sr. F. Veiga ao 
art. i e lettra d, do Sr. Cesario 
Motta á tabella 3 e á sub-
emenda da commissão, da com-
missão á tabella 3 (sub-dire-
ctoria elo Pará), do Sr. Fróes 
da Cl'uz, suppressivado art. fo, 
do mesmo senhor á tabella 3 
(sub-directoria elo Rio de Ja-
neiro), da commissão á ta-
bella 6, do Sr. Olyntho (Correio 
de Minas), do 'mesmo senhor a 
tabella 6, ela commissão á tta-
bella 6, do Sr. Urbano Mar-
condes ao art. 1 o letra h, do 
Sr. Oliveira Pinto (Correio de 
Campos), do Sr. J. Siqueira. 
As demai6 emendas são umas 
rejeitadas, outras prejudicadas. 
-Em 15 a imprimir a redacção 
sob n . 203 E .- Em i7 appro-
yada.- Em 19 enviado ao Se-
nado. 

Pende de decisão. 

OB'BKRV AÇÕES 

-

Autoriza o Governo a con- Em 1.0 de Outubro entra em ia Da commissão de obr~s pu-
tractar com Francisco Lo- discussão. Encerrada sem de- blicas. 
bato Lopes a construcção bate. 
de docas, oáes e ·outros Rejeitado. 
melhoramentos em Pe-
lotas. 

Autoriza o pagameuto dos Em i• de Outubro entra em dis- Da commissão de fazenda. 
vencimentos integraes ao cussão unica. Encerrada e ap-
professol· jubilado do cm~o provada.- Em 3 approvada a 
annexo da Faculdade de reclacção.- Em 4 enviado ao 
S. Paulo, Manoel José Cha- Senado. 
ves. Pende de decisão. 
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Determina o pagamento do Em 2i de Setembro enviado ás Da commissãp de consti-
subsidio dos senadores e commissões de constituição e tuição e de orçamento ao 
deputados pelas sobras da de orçamento que em 22 deram projecto iniciado no Se-
'l'erba do el(ercicio corrente. parecer que se imprimiu sob nado. 

n. 206 A.-Em 24 entra em 
2• discussão . Encerrada sem 
debate.- Em 27 entra em 3• 
di se ussão, ora o Sr. Se ver i no 
Vieira. Encerrada. Approvado. 
Sanocionado par decreto 11. 9 5 
de 4 de Ont~ob,·o ele 1892. 

" 23 de Setembro. 207 Manda validar os exames Ean i 0 de Outubro entra em Da commissão de instrucção 

" 23 de Setembro. 

26 de Setembro. 

preparatorios prestados no discussão unica. Encerrada publica. 
Seminario de S. José por sem debate. RPjcitaclo. 
Anthero Olympio de Si-
queira. 

208 Concede a D. Leonilla Octa- I:rnpresso sõmente. 
viana de Menezes e Souza 

Da commissã:o de fazenda. 

209 

a reversão em seu favor da 
pensão de 60$ que percebia 
seu fallecido marido o 
capitão Luiz Francisco de 
Souza . 

Approva a divisão de dis- Em 7 de 01üubró' entra em 2a Do. commtssão de consti-
trictos eleitoraes, organi- discussão. São apresentadas tuição á divisão organi-
zada pelo poder executivo. emendas pelo Sr. Lyra ao§ i o zada pelo poder executivo. 

do art . i 0 , do St·· Vinbaes á · 
divisão da Capital Federal, do 
St·. Virgílio Torres á di visão 
dos Estados do R~o de Janeiro. 
Ora o Sr. Lamounier que requer 
adiamento . A discussão é en-
cerrada.- Em i{ é approvada 
a emenda do Sr. Lyra quanto á 
divisão de Pernambuco. As 
demais emendas são rejeitadas 
bem como o requerimento de 
adiamento.- Em 15 a imprimir 
a redacção para a 3• discussão 
sob n . 20::! A.- Em 20 de Ou-
tubro entra em '3a discussão. 
São apresentadas di versas 
emendas. O Sr. Nilo Pecanha 
requer «que o acto do poder 
executivo referente á divisão 
dos districtos "'leito raes da 
Republica, vá ao Senado para 
depois de approvado ser pro-
mulgádo pelo Sr. Presid)ln te 
da Republica, U{\l a vez que se 
trata de uma resolução do 
Poder Legisla ti vq com uma só 
discussão .. ,._ Em 2.2 são apre-
sentadas emenda,s. Oram os 
Sra. Severino Vieira, Nilo 
Peçanha e Baptista da Motta. 
-Em 24 oram ps Srs. J. de 
Siqueira , Lamouniel' e Valla~ 
dares que olferece emendas. 
A discussão é encerrada.-Em 
26 é approvado o requerimento 
do Sr. Nilo Pecanha. - Em 
28 levanta o St·. Belarmino de 
Mendonça questão sobre si 
devem ou não oer sujeitas á 
votação da Camara as emendas 
apresentadas em 3' discussão 
á vista da approvação do re..: 
quertmento do Sr. Nilo P~-
çanba. O Sr . Ilresidenie su-
jei ta a debate e resolução da 
Camara as du \'idas s usei tadas. 
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Oram os Srs. Nilo Peçanha, 
Vallaclares, Fróes ela Cruz, 
Oliveira Pinto, que 1·equer se-
jam sztbmettidas á, votação as 
emendas ap1·esentadas em 3 3 

discussão, afim de pode>· o 
mesmo projeoto segnir para o 
Senado. Ora o St•. Se abra e a 
discussão é .encerrada.-Em 29 
é approvado o requerimento do 
Sr. Oliveira Pinto.-Em 3 de 
Novembro são approvaclos o 
substiLutivo do Sr. Manhães 
Barreto e outros á divisão elo 
Estado do Rio ele Janeüo, o do 
Sr. Lamounier relativo ao 7o 
districto eleitoral ele Minas 
Geraes, ficando prejttdicada a 
emenda do Sr. Baptis·ta da 
MotLa. As demais emendas são 
retiradas. O projecto é adop-
tado com as emendas appro-
vadas e enviado â commissão 
de redacção. 

Pende de decisão. 

Crêa nos estados de Sergipe En'l 26 de Setembro enviado a 
e Maranhão duas escolas commissão de orçamento. 
d~ agr~cttltur<_~. e zootech- Pende de parecer. 
n1a. 

OBSElt V AÇÕES 

Do Sr. I v o do Pu. do e 
outros. 

" 26 de Setembro.. 2'11 Concede licença ao Dr. Joa- Em26 de Setembroá commissão Do Sr. Moraee e Banos e 

» 26 de Setembro. 

quim de Almeida Leite Mo- de petições e poderes. outros. 
raes. I_.ende de parecer. 

2'12 Auloris:t o govet·no a con- Impresso sõmente. 
tractar com F. Dunker ou 
companhia que organisar 
a concessão de uma linha 
ferrea entre a Capital e 
Entre Rios. 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

,. 28 de Setembro . 213 Uoncede a Antero Drui~ La- Etn 1° de Outttbro entt·a em ia Da commissão de obras pu-
garde e outros pdvilegio discussão. o,·a m os Sra. Oiti- blicas. 

" 

, 

por 15 annos para o esta- cica e Badar6. Rejeitculo. 
belacimento ela empreza 
propulsora da propriedade 
territorial. 

29 de Setembro . 214 At!toriza o Poder Executivo Em 28 da Outubro entt·a em i• Da commissiio de fazenda. 
a entrar em accôrdo com discussão, que é encerrada sem 

30 de Setembro. 215 

Silvestt·e ele Ma~alhà.es e a debate . 
Baroneza de Viha-Maria e Pende de decisão. 
outt·os, no sentido de li-
quidar os tilulos da divida 
com o Pa raguay. 

Autol'iza o Governo a in- Em 30 de Se tembro enviado à 
demnisat· o Estado do Ma- commis,ão de fazenda. que em 
ranhão da quantia de 10 de Outubro deu parecer, que 
439:496$5:~2, di!ferença à a se impl'imiu sob ti. 215 A.-
que foi recolhida em depo- Em 15 entt·a em 2a discussão. 
sito ao Thesouro Nacional Encerrada sem debate . - Em 
destinada âs ol,ras do Ftwo 19 approvado .-Em 22 entra 
no can"'l do A1·a;•apxhy. em 3• discussão. Encerrada 

sem debate. Approvaclo. 
Scmccionado po1· clec>·eto n. 11 7 A 

ele 4 de No ~emb,•o de 189.2. 

Da com missão de fazenda ao 
projecto iniciado no Se-
nado. 
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Autoriza o Poder Executivo 
a abrir um credito extra-
ordinario de 267:011$600, 
no corrente exercício, para 
pagamento das despezas 
com a expedição de Matto 
Grosso. 

ANDAXEifTO OBSKR. V A.ÇÕE S 

Etn 4 de Outubro en~ra em 2a Da comm1sBão de orça .. 
discussão, que é sem debate mento á Mensagem do 
encer rada.- Em 7 approvado. Poder Executivo. 
Dispensado o interstício para a 
3a. discuasão a requel'imento do 
Sr. F. Mattos.- Em H entra 
em 3• discussão, oram os Srs. 
Epitacio, A. Maia, Azeredo, 
Caetano Albuquerque il Seabra. 
- Em 15 encerrada.- Em 19 
approvado e enviado á com-
missão de redacção.- Em 20 a 
imprimir a r edacção.- Em 21 
approvada e eu viado o projecto 
ao Sénado.- Sanocionado po•· 
deo•·eto ?1. t 24 de t t de No-
v emb?•o de t 8 92. 

217 Manda incluir annualmente Em 22 de Outubro entra em 1.a Da commissão de ~rça-
na pl·oposta da despeza do discussão, que é sem debate manto. ('Veja projecto 

!18 

219 

220 

Ministerio da Fazenda as encerrada. Approvado , dis- n. 253 de i89i.) 
quantias necessarias para pensado o interstício a reque-
pagamento ás vi uvas e her- rimento do Sr. Demetrio.-
deiros de offlciaes fallecidoa, Em 24 entra em 2• discussão. 
do meio soldo a que tiverem ~ue ~ sem debate encerrada . .....: 
direito. l!im 27 approvado, dispensado o 

intersticio a requerimento do 
Sr. Carlos Campos.- Em 28 
entra em 3~ 1discussão. Encer-
rada sem debate.+ Approv&do. 
- Em 29 ' a imprimir a re-
dacção.- Em 3 de Novembro 
approvada.- Em 4 enviado ao 
Senado. 

Pende de dec são. 

Autoriza a abet·tura de era- Etn 3 de Outubro enviado 
ditos para despezas com commissão de orçamento. 
soccorro8 publicos em San- Pende de parecer. 

á Do Sr. Carlos Campos e 
outros . 

\a Catharina . 

Autoriza a abertura de cre- Etn 3 de Outubro enviado 
ditos para melhoramento commissão de orçamento, 
do porto de S. João da Pende de parecer. 

á Do Sr. Baptista da 1\fotta 
e outros. 

Barra. • 

Manda abonar, para todos os 
effeitos, as faltas do lente 
da Escola Naval, João N. 
·Baptista, durante o tempo 
que esteve detido . , 

Em 3 de Outnb1·o enviado á Da commissão de orça-
commissão de orçamento, que mento ao projeo~o do 81·. 
em 14 deu parecer sob n. 220 A· Arthur Rios. 
-Em 18 entra em discussão 
unica. E' apresentada emenda. 
Ora o Sr. Seabra. A discussão 
é encerrada. - Em 19 appro-
vado, bem como a emenda. A 
imprimil· a reda<:ção.- Em 20 
a pprovada. - E)ll 2i enviado 
ao enado. 

Pende de decisão. 

3 de Outubro... 221 Orça a Receita Geral daRe- Em 5 de Outubro. (séssão no- Da commissão de orça-
publica para o exercício de cturna) entra em 2a discussão. meu to á Proposta do Po-
1893. Oram os Srs. Içnacio Tosta e der Executivo. (Veja An-

A. Monlenegro que offerece nexo A sobre os orça. 
addilivo sobre tarifas adua· mantos.) 
neiras. - Em 6 o·ram os Srs. Ba-
dar6 e A. Veiga. São apresen-
tadas emendas. A discussão ~ 
encerrada.- Em 8a imprimir 
parecer sobre a,s emendas sob 
n. 221A.-Emi1sãoapprova-
dos os artigos do projecto e as 
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' seguintes emendas: Do Sr . 

Tosta (imposto sobt·e fumo), da 
comm issiio (sobre fhosphoros)', 
do Sr. Americo nz sob t·e 6 
o mesmo preparado, elo Sr . 
Veiga (sobre Monte-pio), clb 
Sr . Badaró (suppressão da pa- -lavt·a evento), o substituth•o da 
com missão ao additivo do 
Sr . MonLenegro sobre tarifas . 
As demais emendas são rejei -
ta das umas e prej Ltdicadas ou'-
tras. O projecto é approvado 
com as er:1enclas para pas~ar 
a 3• discussão.- Em 13 a im-
primit· a redacção para a 3• 
discussão sob n. 221 B. - Em 
14 entra em 3" discussão . São 
apresentadas diversas emendas. 
Oram os Srs. Paci fico Masca-
renhas e Oiiic ica.- Em 15 ora 
oS r . Garcia Pires que olferece 

·. . substitutivosolJ . n. 2i~ C. Oram 
os Srs. Chagas Loba to e Fleury 

' Curado. São apresen iadas emen-
das .- Em 17 oram os Srs. Case-
miro Junior e Montenegro. São 
apresentadas emendas.- Em 19 
oram os Srs. Cezario Motta e 
Severino Vieira.- Em 20 são 

' apresentadas emendas. Oram 
os Srs. Casimi rú Junior, Vai-
l aclares. Thomaz Delfino. A dis-
cmsão é encerrada.- Em 21 a 
imprimir parecer sobre emendas 
sob n. 221 D.-Em24 é r eje itado 
o substitutivocloSr. Garcia Pi-
r P-s . São approvadas as segnin'-

! 
tes emendas: do Sr. P i res Fer-
reira (sobre diversos impostos), 
do Sr . Freitas (imposto do 
fumo), do Sr. Baptista da Motta 
(isenção de taxa sobre acções 
ele companhias ele fiação), do 
Sr . Cassiano r eduzindo o im - I posto sobre sul phureto ele car-
bono, o da comm issão sobre o l 
imposto de l oter ias, o da mesma ' 
commissão supp-ressiva do ' art. 7o, a elo Sr. João Luiz e 
outros para consLituir projecto 
separ ado, do Sr. Jacques Ou-
rique, suppress iva elo impos to 
de industrias e profissões, o 
adclitivo elo Sl'. Cezario Motta 
sobre loterias. As demais 
emendas são rejeitadas~ O pro-
jecLo é adaptado com emendas 
e env iado á commissão ele re• 
dacção . A imprimir areclacção 
sob n . 221 E.- Em 'Z7 entra em 
discussão a r edacção. E ' lida 
emenda da commissiio de r e- ! 

dacção. E' approvada a re-
dacção com a emenda.- Em28 
enviado ao Senado. donde vol- ; 

tou emendado em 9 de novem-
hro , ê enviado á commissão de : 
orÇamento que no mesmo dia 
deu parecer sob n . 221 J.-Em 
10 entram ern discussão as 
emendas . Oram os Srs. Garcia 
Pires e Jac~ues Ourique. gn-
cerrada.- • m H approvada. 
Apresentada a reclacção sob 
n. 221 K. A pprovada. Sanccio-
nado. L ein . 126 Ade2 1 de 
novembro de 1 8 9 2. 
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i892 26 de Ottlubro.. 22i F REnAcçÃo do aclditivo desta- En"l H de Novembro entra em Da commissão de redacção 
cado do JJrojecto de orça- d iscussão unica que é sem de- ao adclitivo do Sr. Pires 
mento a receita geral b1t te encerrada . Fen·eit·a. 
para o exercício de :1893. Pende de decisão. 
Estabelece o deposito t!e 
30 :000.' pa t·a os estabe-
lecimen tos que venderem 
poules. 

" 26 de Outubro . . 221 G InBM idem.- Delibet·a sobre Em 28 ele Outubro entra em Da commissão de redacção 
sello proporcional federal. discussão unica, que é sem de- ao add itivo do Sr. Chagas 

bate encerrada. Approvado. Lobato . 

" 2G de Outubro .. 221 I-I IDE)I idem·- Manda conti- En"l28 de Outubro entra em dis- Da com missão de redacção 
nua r em vigor a disposição cus são nnica, que é sem debate ao aclditivo do Sr . João 

" 

do art. 8° do regulamento encerrada. Approvado . Luiz e outros. 
da E trada ele F erro Cen-
tral elo Bt·azil . 

26 ele OuLttbro .. 221_1 IDEM idem.- Declara 
elas :1s loterias. 

auoli - Em 31 ele Outubro entt·a em Da commissão de redacção 
discussão unic:1., que é encer- ao add i tivo do St·. Cesario 
rada sem debate .- Em 8 de Motta. 
No vembro approvado . - Em 9 
a imprimi r a redacção.-Em il 
a pprovada . 

» 6 de Outubro.. 222 Concede licença, com orde- En"l 17 de Outubro bntra em dis· Da comnHssão de petições 
nado, a Eduardo Macedo cussão unica . Encerrada sem e poderes . 

" 

" 

» 

de Azambuja. debate .-Em 19 approvado. A 
imprimir a r edacção. - Em 20 
approvada,-Em :?1 enviada ao 
Senado. I 

Pende de decisão. 1 

6 de Outubro.. 223 Marca os vencimentos dos Imp••ess o sõmente. 
1>fiiciaes de justiça da Cr>rte 

Da oommisaão de orçamento. 

7 de Outubro ,. 22-1 

\ 
' 7 de Outubro. . 2.25 

15 ele Outubro . . 22G 

~ 

i i 

de Appellação. 

Proroga no,·amente a actual Em 7 ele Outubt•o é apt•esentado, Da com missão de policia. 
sessão legislativa até 31 de c na f6rma do regimento entra 1 
Outubro. i mmediatamente êm discussão. 

Oram os Srs. Ianoel Fulgencio 
e F róes da Cruz. Approvado e 
na mesma data enviado ao 
Senado. Publicado pelo Poder 

1 ~ Executivo por decreto n. 100 
ele i 3 de Outubro ele 1892. 

i\Ianda equiparar os venci- En"l 7 ele Otüubro á commissão Do Sr. S. Ma rcos e outros . 
mentos dos machinistas elo de ot'ÇD.mento . 
At·sena.l de Guerra aos do Pende de parecer. 
Araenal de Marinha. 

Concede licença ao bacharel En"l 18 de Outubro entra em Da commissão de petições e 
B1nancü.co da Costa Ramos. discussão unica. Ora o Sr. poderes . 

Oliveira Pinto, que offerece 
emenda . Oram mais os Srs . 
Severino Vieira , Oliveira Pinto, 
Garcia Pires, OiLicica, Rod rigo 
de Araujo, Valladares, que re-
quer adiamento, Cantão, Seve-
-.erino Vieira, Valladares e 
Seabra. Encerrada.- Em 19 
rejeitado o requerimento do 
Sr . Va lladares e approvado o 
projecto com a emenda . A im· 
primir a r edacção .- Em 20 
approvada.- E m 21 enviado ao 
Senado. 

Pende de de<~isão. 
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1892 20 de Outubro . . 227 Providencin. sobre as opera- Em 20 ele Outubro ú commissão Do S1·. Jacob da Paixão. 
ções dos correctores reali- de constituição . 
sadas nas l1olsas ofnciaes e Pende de parecer. 
autoriza a reorganização 
ela corporação dos correc-
tores. 

,, 21 de Outubro . . 228 Autoriza a a·ber tura de c r e- Em 24 ele Outubro entl'a em 2• Da com missão ele orçameo to. 
ditos para pagamentos de discussão, que é sem debate en-

» 

despezas feitas no Estado cerl'ada. - l!.:m 27 approvado !' 
de Santa Catharina e dos dispensado o interstíc io are-
vencimentos do conti nuo querimento do Sr. Carlos Gam-
ela Secretaria da Camara pos . - Em 28 entra em 3" dis-
dos Deputados Luiz Fer- cus são. Encerrada e approvaclo. 
t•eira ele Barros. A imprimir a redacção . A 29 

approvada .-=Em 31 enviado ao 
Senado. 

Pende de decisão. 

24 de Outubro.. 229 Autoriza o Go\·erno a con- lmprel!!so sómente . 

27 de Outubro . . 230 

27 de Oulubr o .. 231 

trac·tar a constl'Ucção de 
um ramal ferreo de Santa 
Anna do Livramento a en-
troncar- se na estl'ada de 
fe r ro de Porto Alegre a 
Uruguayana. 

Emendas do Senado ao pro· E1n 27 de Outubro enviado ús 
jecto n. 203 de 1.891 que commissõesdemarinhaeguerra 
crêa montepio para os ope- e de fazenda, que em 28 deram 
·rarios do Arsenal de Ma- parecer sob n. 230.- Em 31 eu-
ri n h a. tram em discussão as emendas. 

Encerrada em debate. - Em 4 
de Novembro approvadas as 
emendas do Senado .- Em 5 
a imprimir a redacção sob o 
n. 230 A.- Em 8 entra em 
discussão a redacção . E' apre-
sentada emenda.- Approvadas 
a redacção e a emenda. - Em 
14 á sancção. Sanccionado p01· 
dec•·eto n. 127 de 2 9 ele No-
vemb·•·o de 18 9 2 . 

Concede ao Poder Executivo Em 29 ele Outubro entra em 2a 
um credito ex"traordinario discussão. Oram os Srs. Ja-
de 10 .000:000$ ao cambio cques Ot1rique e ·werneck. En-
de 27 para ser empregado cerrada. - Em 3 de Novembt·o 
na renovação, reparos e é approvaclo em votação no-
novas conslrucções de ma- mina! requerida pelo ·sr . F . de 
teria! da esc1uach·a na- Mattos, por 82 contra 33 votos. 
cional. A requerimento do Sr. Vinhaes 

é dispensado o interstício.- Em 
4 en tt·a em 3a discussão. Ora 
o Sr. Retumba que offerece 
substitutivo sob n. 231 A.-E' 
apresentada emenda elevando 
o credito a 20 .000:000$ repar-
tidamente en t t·e o exercito e a 
armada. Oram os Srs. Cantão, 
Vinbaes e Jacques Ourique.-

.Em 5é apresentado substitutivo 
elevando á 30.000:000$, sob 
n. 231 B, o ct·edito pedido . E' 
apresentada emenda pel o Sr. F. 
Mattos. Oram os Srs. Garcia Pi-
res, Sodré, Pires Ferreira, F. 
l\1attos e Werneck. A impri-
mir parecer da commissiio so-
bre emendas com substitutivo e 
se imprimiu sob n. 231. c.-
Oram os Srs. Almeida No· 
guoira e Bevilacqua.- :Em 7 
são apresentadas emendas. 

Da commissiio de obras pu-
blicas. 

Das commissões de marinha 
e guerra e de fazenda; 

Da commissão de orçamento 
á mensagem do Poder 
Executivo. 
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Oram os Srs. Casimira Junior, 
J. de Siqueira, B. de Men-
donça, Jacques Ourique e 
Seabra . A jmpriruir parecer 
da commulsii:o sobre emendas 
sob n. 231 D.- Em 8 é apre-
sentada eme nda pelp Sr. Seve-
rino Vieira. Oram os Srs. Cae-
tano de Albuquerque, Espírito 
Santo, Lamounier, SeabraeBa-
ptista da Motta.- Em 9 oram 
os Srs. Almeida Nogueira, Cas-
siano do Nascimento. A. reque-
rimento do Sr. França Car-
valho é' encerrada a discussão . 
A requerimento do Sr. Garcia 
Pires é preferido na votação o 
substitutivo pelo m e3mO apre-
sentado. A yotação é nominal 
e por partes. E' approvaclo por 
72 contt•a 38 votos o credito 
para o Mi ni sterio da Gue rra, 
e o da Marinha po'r 83 contl:a 
25 votos. E' r ejeitada a emenda 
do Sr. Severino Vieit·a. São 
apresentadas as redacções em 
separado sob ns. 231 B 2 e 
23t D 3 • São app t·ovados e na 
mesma data enviados os res-
pectivos autographos ao Se-
nado. 1 

Pende de decfsão. 

~32 Concede licença ao cidadão Em 29 de Outubro en·tra em d is- Da com missão de peliçõ s e 
Ra'ul Caval,canti Vereza. cnssão unica, que é encerrada poderes. 1 sem debate.- Em 3 de No -

vembro approvaclo. - Em 5 a \ 
imprimit· a redacção e appro- • 

, vada .-Em 6 enyiaclo ao Se- \ 
nado. 

Pende de dec~são. 

28 de Outubro. 233 Proroga novamente a actual Em 29 de Otltnl~ro entra em qo Senado. 
sessão legislatlVa até 1~ ' discussão immedtata na f6rma 
de Novembro . do regimento e appt·ovado sem 

debate.- Na mesma .data en-
viado ao Poder E)xecutivo para 
publicar. Public;1do por de-
creto h . 115 de 2Q de Outubro 
de 1!!9.2. 

,. 28 de Outubro. 234 Crêa uma escola indust rial Em 28 de Outubrq á commissii:o Do Sr. A. Stockler. 
,, de engenharia agricola na de insteucção publica. 1 

cidade da Campanha. ' Pende de parecer. 

" 28 de Outubro. 235 Crêa dous l azaretos mar i- Em 28 de Outubro â commissão Do St·, André Cav~lcanti e 
timos nos 'Estados do Parlí. de orçamento. outros. 

" 

e de Pemambuco. Pende de parecer. 

1 de Novembro. 236 Isenta de direitos aduaneiro~ Imprei!ISO sóDJiente. 
os machinismos e mataria 
prim a destinados á com!. 
panh ia Ii'iação Porto Ale~ 
grense. ' 

4 de Novembro. 237 1 Releva a D. Gui lhérmina Impresso só"l'ente. 
Gonçalves Amaro Gardosb 
o r.estante da divida con: 
trahida por seu finado ma-
rido. · 

Da commissão de fazÉmda, 

Da commissão ele fazenda. 
I 
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Concede a Luiz Gomes Pe- Em 10 de Novembro entra em 
reira a construcção, uso e 1" discussão . Oram os Srs. 
gozo de uma estrada de Chagas Lo bato e Espírito Sauto. 
fen·o de Niclheroy a Re- Na sessão nocturna ora o Sr. 
cife . l!:iipil'ilo Santo. - Em 11 oram 

os Srs . Gonçalves Chaves, 
Oliveira Pinto e Antonio Olyn-
tho que requer seja o projecto 
enviado á commissão especial 
de viação . A. discussão é en-
cerrada , 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

, 8 de Novembro. 239 Autoriza o pagamento ao Em 8 de Novembro enviado á Do Sr . Garcia Pires. 
Dr . Manoel 'l'eixeit·a ~oa- com missão de fazenda . 
re;; do que se lhe estiver a Pende de parecer. 
dever em virtude de carta 
de sentença contra a Fa-
zenda Nacional. 

» 8 ele Novembro. 240 Manda considerar lentes su-Em 8 de Novembro ácommissão Do Sr. B. ele Mendonça. e 
bstitutos nas Facu ldades de instrucção publica. outros . 

)) 

)) 

iO de Novembro . 

ti de Novembro. 

de Medicina os actuaes Pende de parecer. 
preparadores que tenham 
prestado concurso. 

241 Proroga. novamente a actual 
sessão legislativa até 22 de 
Novembro. 

Em iO de Novembro (sessão Do 
nocturna) entra immediata-
mente em di scussão . Oram os 
Srs . França Carvalho queoffe-
rece substitutivo, Baptista da 
lllotta que igualmente oJTe-
r ece substituttvo, Zama, Can -
tão, Severino Vieira, Glicerio, 
França Carvalho que offerece 
emenda, Arthur Rios que oJT'e-
rece substitutivo . A discussão 
é encerrada . E' approvado o 
projeclo.- Em 11 são rejeita• 
das as emendas, e o projecto 
é enviado ao Senado onde foi 
rejeitado, 

Sr. Glicerio. 

2-12 Autoriza o pagamento a Impresso són~en'te . 
D. Maria Caro1ina Rhe-
ingantz da quantia de 
1.44:997$848 como indem-
nização pelo valor de sua 
propriedade da colonia São 
Lourenço, no Rio Gr ande 
do Sul. 

Da commissão 
mento. 

H de Novembro. 243 Autoriza o Governo a abrir Em H de Novembro á commis- Do Senado. 
um credito até 200:000$ são do orçamento. 
com os set·viços federaes Pende de parecer. 
de saúde publica. 

de orça-
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ANNO 

---
1891 

ProJectos do anno de 1891 que tiveram andamento na sessao de 1892 

o 
~ 

DATA "1 
;;! 

" z 

H de Julho ..... 1G 

ASSUMPTO ANDAMEXTO OBSERVAÇÕES 

Crêa o logar de conferente Em 9 de Julho ele 1892 éntra em Da commissão de fazenda e 
para substancias chimicas i" discussão c1ue é sem debate inclustrias ao projecto do 
nas alt'andegas de i" e 2a encerrada.-l~m 19 approvado Sr. Santos Pereira e ou-
ordem. para passar a 2a discuõsão. tros. 

Pende de decisão. 

» 15 de Julho..... 22 Considara reformado desde a Em 30 ele Julho ele 1892 rejeitado Da com missão de marinl1a 
data da lei o ex:-capitão pelo Senado. e guerra. 

15 ele Julho ..... 25 

)) 1.7 de Julho ..•.• 36 

)) 18 de Julho ..... 40 

)) 20 de Julho .. . .• 46 

10 

do exercito Chrispim de 
Mello e Castro. 

Autoriza a despender no cot·- Em 23 de Junho de 1892 teve Do Sr. Demetrio Ribeiro e 
rente exercício até á som ma parecer com projecto que se outros. (Veja proj. n. 49 de 
de 500:000 _ com os estudos imprimiu sob n. 49 desse anno . 1892.) 
e trabalhos accessorios [L Pende de decisão. 
fundação de colonias na-
cionaes. 

Legitimação dos filhos espu- Em 3 de_ Junho ele 1892 enLt•a Da com missão de legislação 
rios por subsequente casa- em 3a discussão. E' apresentada e justiça ao projecto do 
mento. emenda pelo Sr. Chagas Lo bato. Sr. S:í. Andrade, 

Ora o Sr. Leovegildo Filguéi-
ras, que apresenta emenda ao 
art. Lo A discussão é encer-
rada.- Em 6 a requerimento 
do Sr. Filgueiras é concedida 
preferen~ia na votação Eara o 
substituttvo ela commtssao. O 
substitutivo (n. 36 A de _1891) 
é approvado, bem assim a 
emenda do Sr. Filgueiras, fi-
cando prejudicada a do Sr. 
Chagas Lobato. O projecto é 
enviado á commissão de reclac-
ção .- Em 8 a imprimir a re-
clacção.- Em 10 approvada . 
- Em 13 env~do ao Senado, 
onde a 8 de Ouiubro é rejeitado. 

Supprimeasdistincçõ~sentre Em 15 ele Junho de 1892 entra Da commissão de constitui-
os jornalen•os e os empre- em ia discussão, que é sem de- ção, legislação e justiça 
gados elo quadro para que bate encerrada.- Em 15 ?'e- ao projecto apresentado 
todos os cidadãos estipen- jeitado. pelo Sr. Vinhaes e outras. 
diados pelo erario publico 
gozem das mesmas immn-
uidades, regalias e favo-
res. 

Dá providencias sobre as pro-
moções de 7 de Janeiro de 
1890. 

Em 8 de Julho de 1892 entra em Da commissão de marinha e 
2a discussão o ar L. 1. 0 Oram os guerra ao projecto apre--
St·s. Baptista da Motta, Cantão, sentado pelo Sr. Barboza 
Bellarmino de Mendonça, que Lima e outro. (Veja proj. 
apresenta emendas, e Pires n. 100 de 1892.) 
Ferreira. A discussão é encer-
rada, bem como a elos demais 
artigos do projecto.- Em 19 
a requer imanto elo Sr. B. ele 
Mendonça é conced ida prel'e-
rencia na votação para o sub-
stitutivo, que é approvado, fi. 
caudo prejudicado o projecto. 
O substitutivo approvado é en-
viado á com missão de marinha 
e guerra para l'edigi r para a 3a 
discussão.- Em 1 de Agosto a 
imprimir a redacção sob n. 100 
ele 1892. 



AN:<!O DAT~l 

---
1891 25 de Jtüho ..•.• 

» 27 de Julho .•... 

)) 1 de Agosto .... 

' 

)) 3 de AgosLo . . . . 

)) 4 de Agosto .... 

)) 5 de Agosto .• .. 

)) 12 de AgosLo .•. , 

" -l2 ele Agosto .... 

1.8 ele Agosto .... 

o 
0: ., 
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= 
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A:\'DAMENTO ODSER VAÇÕ~S 

Dá competencia ao Senado e Ena 6 d e Junho el e '1892 teve Do S t·. Casem ir o Junior. 
á C<tman elos Deptltados parece t· que se imprimiu so b (Vej a o projec \o u . '10 de 
pam r eceber a demissão n . 13 elo mes mo anno.-Em 9 1892 . ) 
ou renuncia dos respec tivos entra em i a discussão, que é 
membros . sem deba te encerrada. - Em i5 

pt·ejuclicado, em vit·Lude d:1 a p· 
pmvaçiio do p :!recet· d a com -
missão de constituição e leg is-
l ação . 

55 Determina que os esc ri vães En.a 7 ele Junho de i ' 9.2 entra Da commissão tle cousLitui-
queset·vemperanteosjuize~ em i "' discussão, sem U.cbate ção, legislação e justiça <t 
seccionaes o!Ticiem cttllln- e ncerrada .- Em i3 appt·ovado peti~ão de J ose l~ran cisco 
htivamente p or distribui- parn passar a 2a discussão . do Rego Bal'L'OS . 
ções em t otlos os feitos do Pende de decisão. 
juizo. 

80 Lei orga nica Hlltni cipal 
Districto F ederal. 

d o Ean 6 de Janeiro U.e 1ti\J2 dc voJl-
viclo elo Senad o com emendas 
e r clm ettido á contmissão espe-
cia l, q ue em 31 de Maio clen 
pa recer sob re as emendas, o 
f[Ual se imprimiu sob n. G elo 
mesmo anno . Sxnccionculo pela 
lei n. 8 5 de .20 de SetelllbJ'ú 
de i892 e dCCJ'C tO n. i0 6t 
de 30 do mesmo me;; e cmno . 

81 Reoo nla as promoções na n,r- En• 26 ele Agos to ele 1892 entra 
~nela em t empo de paz e em ia discussão . pra o Sr. S. 
em tempo ele g uerra. i\Iarco~, n, clhcussão ó encs t·-

rada. - Em 6 d e Setem bro ap-
prova do par a pa~sar á 2a clis-
cussão . 

Pende de decjsão. 

87 Annulla as concessões de es - En~ 9 de Agos to ele 1832 entra 
tradas ele ferro feitas tn lo e m 2a cliscuss:'i:o , sem deba te 
Governo depois ele pt·onutl- encerrada.- Em H ?·cjeitaclo . 
gadu a Co!lRti tuiçiio , • 

Da com m1ssão especjal no-
m eada a 9 de Julh o de 1891 
areqnPrime nLo do Sr . Aris-
Lides Lobo, e composta dos 
Srs. Ari sLides Lobo, Ft·an-
cisco Figueiredo, Sam-
paio Fenaz, Lopes 'l'roviio, 
l?urquim \Verneck, Tho-
maz Dellino e Domingos 
Jes uíno, cuj Q r~ !ator foi o 
Sr . Thomaz Dellino. (Veja 
andamen ~o do projcc~o 
n. 6 deste an no.) 

Do S r. Cus tod io ele Mello 
e Ollll'OS. 

I 
I 
I 

Da c'ommissão de constiLui-
ção, jegislação ~ j ustiça 
ao Jlroj ~cto do 'r . Bcr-
nar ino le Campos e on-
·tt·oa. 

9J Isen ta de impDstos os legados Sanccionaclo pJl' qecJ·eto n . 46 Da cnmmissão ele f3czenda 
e doações feitos á Sociedade ele 7 ele Junho de i 8 9 2. e inclustria~. 
Amante ela In s~rncção . 

97 Concede aposentadoria a Bel- Em 31 ele Ma io ele '1892 é appro· Da com missão de fazenda 
larmino Brasiliense Pessoa vado em votaçãq nominal por e indus tri a à petição de 
de Mello, no cat·go d e di - 88. contra t6 votos . -H:m 1° de Bellarmino Brasiliense 
r~c tor ela casa le correcção J nnho e nviado ao Senado, Pessoa ele Mello . 
desta Capita l. (.Vão ~an c- sendo alli apprpvado igua i-
oionaclo.) mente por 2/3 d e votos. P,·o-

mulgado P' l" decJ·eto n . 5O de 
i 3 ele Jnnho ele 1892. 

98 Concede a D. Clara U.e Faro Ean S ele Jttnlto de 1892 entra Da comm issão de fazenda <i 
Montes a pensão cot-rcspon- em discussão un ica a e menda pel ição de D. Clara ele 
de nte ao soltlo que percebia elo Senado, e ncel'l'a da sem el e- Faro Montes. 
seu filho o alfer t!S José bate. - Em 14, approvada e en-
Antonio de Cerqneira !llon- viado o pt•ojecto um a emenda 
Les, morto em combate na a commissão ele r edacção .-
gnerra elo P amguay. H:m 18 a impt·imir a redncção. 

- .mm 20 approvada. -Em 22 
enviado a sancção . Sancoio-
uado por deo1·eto n. 57 ele 2D 
de Junho- de i 8 D2. 

106 Passn, ás municipalidades a Em 26 de Agosto de 1892 en tra Do Sr. Barbosa Lima e ou-
admin istração dos cem i- em ia discussão, encerrada tros. 
te t·ios publicas e dá outras sem clebate.-Em 6 de Setem-
pt·oviclencias . bro a pprovado em i a d iscussão 

para p assm· a 2a di scussão. 
Pende de decis;ão. 
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ASSUMPT O AND .ULEN'I'O 

Concede a D. Maria 1'hco- Em 4 ele Julho ele 1892 r ejeitado 
dorn Ribeiro e outra, fi I bas pelo Se n:~do . 
do dese m ha t·ga dor Antonio 
Ag nello Ribeiro, a pensiio 
el e 1 :200·· I'epar tida men te . 

OBSr:RV AÇÕeS 

Da commis8iio de fazenda 
ao projec ~ o apr esen ta elo 
pelo Sr. Amphilophio e 
outros. 

>> 1\J ele Sete rn bt•o. H4 C Ael rl i ti vo clos tacado do pro- Ent -LO de Junh o de 1892 á Da commissão de marinha 
jec to qne ft xa a !orça naval. sa ncção . Saillooi o11aclo po1· de- e g uerra. 

)) 3 d e Outu bro . . 

De tel'l11in a qne os inler ior es ot·eto n . 5 t de t .'3 ele Ju nho de 
dos cot·pos el e marinh a , 18 9 .2. 
q ttando doen les nos 11 os-
pi taes e en ferrn a l'i as mili-
tares, terão as n1esmas van-
tage ns que ac Lna lmen te 
p ercebem o:;; o ffi ciacs ma ri-
n he it·os c cle n~a i s in fe rior es 
cht M ma da .. 

il -l D Acld ili v o clt>S Laca clo do pro-
j ecto do nxação ele força 
nav a l. Alter a nos regula-
men tos ela secee taria de 
~s tad o e m a is r epa rtições 
clep 3nde utes elo- ministe t·io 
da marinh a lt pa rte q tte 
concede aos empregados 
civis o usn de uniformes 
milita r es, par a qne seja m 
exclus ivamente usmlos nas 
repart içõeR . 

IEn-. 30 de Maio ele 1892 r ejeitado Do Sr . R e&umua e outros . 
pelo Se nado . 

>> 30 de Se tembro . 115 E Adclili v o destacado do pro- En-. 25 ela i\! a io ele 1892 rejeitado Da comm i 'i são ele marinha 
jec to de fix ação ele lo eças pelo Sen~ elo. e guerra . 
de terra . Es tabelece pre-
fer encia p ara os oillclaes e 
praças r efo r mados ou h o-
n orados no pt·eenchimento 
d as vagas que se der em nas 
r epartições do Ministerio 
da Guen a , 

» 22 de Se tembr o. 115 G Ael cl itivo destacado elo pro- E•n 'i de Junl1 o d e 18 .~2 íL Do S1·. Jo~é Be vilacgua. 
jccto ele fi xação de forças de s ~ncção - Scmccionarlo p Ol ' de-
te rra . Dispõe que todo o Gl' CLO n . 4:9 ele t 1 el e .J11nho ele 
mili tar, qne, submeUido a 1892 . 
co nse l11o d e g uct·ra , oh Li ver 
a bsol vição por un a nim idade 
de votos , sor i\. inclemnisadol 
ele toda s as va ntage ns que 
h ouver pet·dido cluran te O· 
pr ocesso . 

>> '19 ele Sete mbro . H5 H Aclcl itivo des tacado d o pt·o- lEn-. H ch Junho de 1892 -á Do S t· . Ca ntã o. 

» 

)) 

jec to de n xação d~ forças de sancção . San coi onado po1· de-
terra . De te rmina que seja m Ol'c to n. 52 ele t 3 ele Junho ele 
ll'anspo rtndas pa l'a os Es- 18 9 .2. 
lados n ~taes ns praQas qu e 
obtiver em ba ixa por in ca-
pacidade pb ys ica ou con-
cl ueiio cl_c tempo el e ser l'iço . 

i'i el e , 'etcmbro. il 5 J Aud iti vo des tacado el o pt·o - Em 'l4 ele Junh o ele 189.2 rejei- Do S r. Athaycle Juni or e 
OUtL'OS. 

27 ele Agos to . .. 139 
I• 

j ~c to d e lixação doe for ças ele ta:! o p ' lo Sena do . 
te t·ra. Di spô() que o curso 
d e. es ta do-ma ior ele t a classe 
d á direito ~' cartu. de 0n-
gen heiro geog t·ap ho, qua l-
que t' que sej a a nota obtida 
p elas partes . 

S ujeita a imposto os terrenos En1. 22 ele Junho de 1802 t eve Do Sr: Lopes Trovão. (Veja 

I 
halcli os quer de varzeas, parecer com proJecto que se p t·oJ. n . 47 de 'l89.2 . ) 
q ue r de morros . impt·imiu sob n. 47 do mesmo 

anno. . 
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ASSUMPTO EMENTA 

• 

Estabelece como regra a En1. 26 ele Agosto ele 1892 entra 
concurrencia publica para em ia discussão, que é sem de-
execução das obras publicas bate encerrada.- Em 6 de Se-
federaes, tembro approvado o substitu-

tivo ela Commissão ficando 
prejudicado o projecto . 

Pende de decisão. 

ODSBRV AÇÕES 

Da commissão de obr as pu-
blicas ao projecto a presen-
tado pelo Sr. Homero 
Baptista e outros. 

Concede melhoramen~o ele En.1.15 de Janei1•o ele i892 appt•o- Da commissão de fazenda á 
aposentadoria a Antonio vado em votação nominal por petição de Antonio Pet•eira 
Pereira Bastos, ex-i nspe.c- 95 contt·a \) voLos e enviado ao Bastos . 
tor da alfandega da Bahia. Sennclo, sendo ali i approvaclo 
(Néio samooionaclo. ) por unanimidade. P?·omulg:do 

po1· cleoreto n. 41 rle 2 4 de 
Maio de 1892. 

153 Regula as relações entre lo-
cador e locatario. 

Em 3 de Junho de 1892 é appro· Da com m1ssão de consti-
vaclo o requerimento do Sr. Se- tuição ao projecto apre-
vel'ino Vieim apresentado na sentado pelo Sr. Fróes da 
sessão de i3 ele Janeiro, e o Cruz e outro . 

15?: 

projecto e emendas são rem i t-
tidos a comm issão ele Consti-
tuição.- Em 26 de Agosto 
continúa a 2a discussão. Ora o 
Novaes Mellp que requer o 
acliam~nto . ela di1cussão. até 
que seJa reimpresso o pro.Jecto. 
- Em 6 de Setembro é encer-
rada a discussão e approvaelo 
o projecto, sendo regeltaelas as 
emendas.· A requ(l rimento do 
Sr. Vinhaes é d jspensado o 
interstício.- Em 9 entra em ao. discussão. São apt·esentadas 
emendas e um substitutivo. 
Ora o St·. Badaró que requer 
seja o projecto rem~ttido á uma 
<:ommissão especial. Oram os 
Srs . França Carvatho, Homero 
Baptista, Chagas Lo bato, Can-
tão, Jacob da Paixão.- Em 17 
o Sr. Fróes ela prnz requer 
volte o projecto com as emen-
das apresen ta das ~ com missão 
para que esta de açcôrdo coro 
as emendas formule em pro-
jacto que sirva de base á 3• 
discussão. A discussão é encer-
rada. - Em i9 é f!pprovado o 
r equerimento do Sr. Fróes da 
Cruz e o projecto e emendas 
são en viaclos á commsissão ele 
constituição. 

Pende de pare~er. 

Revoga o decreto n . 804 de Em 14 ele Junho de 1892 teve 
i 890 r elativo ao P?-g~mento parecer com projecto que se 
em ouro dos el1re1tos de lmprtmiu sob n. 2;5 do mesmo 

, importação . anno . 
Pende de deci"'ão. 

I 
\ 
\ 

Do Sr. Garcia Pires. (Veja 
projecto n. 25 d" 1892.) 

9 de Setembro . i62 Providencia sobre a execução Em 30 de Maio de f892, elevo!- Da commissão de consti-
do paragrapho unico do vido elo Senado pou competirá tnição ao projecto do Sr. 
art. 6.! ela Constituição Camara dos Deputados onde Homet·o Baptista e outros. 
Federal,. J?ara que passe foi iniciado. Imprimiu-se com Não foi sanccionaelo, se-
ao don;unw ~os. Estados, as razões ele néio scbncção sob gundo as r azões publica-
em CUJO terntor10 esttve- n . 10 de i892. das com data de 25 ele 
rem. situados , os_proprios ReJeitado. Janeiro no Diario O{ficial 
nactonaes que nao foram ele 10 de Fevereiro de 1892.) 
necessa~~os pat·~ o serviço (Ve ja projecto n. 10 de 
ela Umao. (Nao sanooio- 1892.) 
nado. ) 



ANNO DATA 

1891 10 tle Setembro. 

)) 12 de Setembro. 

» 11 de Setembro , 

)) 14 de Setembro. 

» 17 de -Setembro. 

» 18 ele Setembro . 

163 
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ASSUMPTO 

Regula. de accordo com o a rt. 
72 § 3o cb Constituição Fe-
deral , o es tabelecimento, 
governo e adm inistração 
elos bens das associações 
religiosas ex istentes e elas 
que se constituírem . 

ANDAMENTO OBS ERVAÇÕES 

Em 8 de jtmho de 1892 enlra Da commissão de constitui-
em 2a discussão o a rt. 10 que é çãoá petição cloD. Abbacle 
ence rrada se m deba te. - Em de S. Bento. (Veja parecer 
d iECttssão o ar t . 2°, ora o Sr. n . 40 ele 1892.) 
Severino Vieil'a que offerece 
um adclitivo. - Em d iscussão 
os art~ . 3o e 4o, eu cerrados 
sem debate. - Em discussão o 
art. 5o, ora o Sr . Tosta que 
requer volte o projecto á Com-
missão para dar parecer sobre o 
aclcliLivo .- Em discussão os 
arts. 6o 7o, sem debate encer-
raclos .- Em 15 é approvado o 
rec1ueriroento do Sr. Tostá e o 
projecto e emendas são envia-
das á commissão de Constitui-
ção, que em 27 de Julho deu 
pat·eccr propondo a rejeição do 
aclditivo e se imprimiu sob 
n. 40 . 

Pende de decisão. 

167 Reconhece o direito á p ~r- Sanccionado po1· dec1 ·eto n. 
cepçãoclomeio soldo aD . dei deJulhode 1892 . 
Paulina Huet B a c e 11 a r 

58 Da commissão de fazenda a 
petição ele D . Paulina 
Hue·t Bacellar Pinto Gue· 
des . Pinto Guedes e outras. 

Hlhas elo major do exercito 
Vice o teHuetBacellar Pinto 
Gttecles. 

168 Regula a na vegação ele cabo-
tagem. 

En'l 31 ele Maio de 1802 entra em 
2a cli1lcussão o art. lo. Ora o Sr. 
Moraes Barros que ofl'erece 
emendas.- Em 1o de Jnnho ora 
o Sr . Vinhaes. - Em 3 os Srs. 
Baptista ela Motta, Arthur Rios 
e Oiticica. - Em 7 o Sr. Moraes 
Barros requer q ue o projecto 
e emendas sejam remettidas ás 
commissões de constituição e 
ele orçamento. Entram suc-
cessi vamen te em discussão os 
demais ai't igos elo projecto, são 
encerrados sem debate.- Em 
13 é approvado o rec1uerimento 
elo Sr . Moraes Barros e o pro-
jeclocomas emendas é enviado 
á" commissões de orçamento e 
ele constituição, que em 22 de 
Junho deram parecer que se 
imprimiu sob n . 48 de 1892. 

Da comm1ssiio de fazenda 
ao projecto iniciado no 
Senado. (Veja projecto 
n . 48 ele 1892.) 

169 

175 

Snnccionado. 

Concede pensão de 3:600$ Em 7 de Junho de 1892 entra Da commissão de fazenda á 
annuaes á viuva e fi lhos em discussão unica, sem debate petição de Silvio Romero 
elo Dr . Tobias Bal'reto de encerra\:la. - Em 14 approvado. e do corpo docente da Fa-
Menezes. -Em 18 a imprimir a reda- culdade de Direito do Re-

cção .- Em 20 ap-provada e en- cife. 
viadn ao Senado.- Sancciona-
do por decreto n. 64 de 2 t de 
J~1lho da t 8 92 . 

Manda contar para aposen- Sanccionado po1· dec1•eto n. 42 A Da comm issão ele fazenda á 
tacloria elo ex-porteiro ela. ele 3 de Junho de 1892. petição ele Manoel Pereira 
Escola de Bellas Artes Ma- da Silveira Junio1·. 
noel Pereil'a da Silveira 
Junior o tempo ele effechvo 
serviço no Arsenal de Guer-
ra desta Capital . 

117 Autoriza o Governo a couce- Sanccionado por dec1·eto n . 
der as honras ele capitão de to de Julho de t 8 9 2. 
ele fragata a Adolpho For-

' tunato Hasselmann, aju· 

59 Da commissão de marinha e 
guerra á petição ele Aclol-
pho Fortunato Hassel-
mann. 

dante elo guarcla- mór da 
Atfaudega desta Capital. 



-78-

ANNO DATA 

==.1====·= ======= ========:========1 
I 

1801 19 ele Setemhro. 170 

)) 19 ele ~etcmbro. 180 

Concede melhoramento de Sanccionado p o1 · dec>·eto n. 
:1])1Sentaclorh a Bernn.1·- de 7 ele Jtwho de 18 92. 
di no José Borges, ex-admi-

45 ' Da comm issiio 
peLiçã<> de 
José Borges . 

de fa?.enda ú 
Bernardino 

nistrador da Recebedol'i~ 
ela Capit.a l Federal . 

Garante em sua plenitude os Em 30 de i\Ltio de 1892 appro-
clireitos já adquiridos por vaclo e m votação nominal por 
empregados vit.t li cios e por 82 conLm 22 votos . P?·omuZ-
aposenLar.los em virtude de _qado pw dec,·eto n. -1.2 de 2 
leis antet'iores á Consti- cte Junho de t 89 .2. 
tuição Feder al. (Não sanc-
cionado . ) 

D::t conun issão ele consLi-
·tuiçiio ao projecto ini c iado 
no Senado. 

, 21 de etemln·o. iSJ E:leva a 300:"' a pensão con- Ean 26 ele Agost o de ~892 teve Do Sr. Henrique de (ar-
cedida a D. Maria Ger- p tt•ecer da com missão de fa- valho e outro . 

" 2 l ele Setmnbro. 10.2 

» 22 de Setembro . i92 

i4 de Ontttbro ..•. • . , . 

» 22 de Setembt•o. i94 

trudes da Motta Vi eira da ?.encla ctue se imprimiu sob (Veja pt·ojecton.153del89.2.) 
Silva. viuva elo Vi sconde n. 153 do mesmo anuo . 
Vieit·a da Silv~. lhnpa·esso són-.ente. 

Concede nove mezes ele li- Rejeitado pelo Senado 
cença ao Dr. Joaqmm Car- Junho ele 18\J2. 
doso de i\lello R eis, medico 
elo corpo de saucle ela ilri-

em 7 de Da com missão de petíções e 
poderes á p?tição elo St·. 
Joaquim Cardoso de Mello 
Reis . 

gacla policial cleota capi tal. 

I 
Conced~ ;;,, companhia manu- Rejeitado pelo Senado em 9 ele Da commissão de fazenda{~ 

factn~e ira agrícola do· Ma- Julho t.le 1892 . petição ele Domingos José 
r anhão isenção de dire itos de Oliveira Santos. 
para os apparelhos, ma-
chinas e sobresalentes que 
importar pam fttndação 
cb fabricas de tecidos de 
a lgodão, exlracção e pre-
paração de oleos na villa 
de Codó . 

Emenda ao projecto n. 193. Em 27 de Abril d~ 1802 é lido 
Isenta ele <jltn.lquer imposto o officio do l\lini ~ terio da Fa-
de importação todos os zenda r emettendo as razões da 
machinismos e apparelhos nii.o sa nc~'iio, que se imprimi-
destinados ~s fabricas de r am com o projccto sol> n. 2 
ftaçiio e tecidos, compa- do m esmo anno. 
nhias ele aguas e lt•afego ·p···nmulgado. 
marítimo no Es tado elo 
Maranhão. (Não .mnccio-
nado.) 

I 

1 

\ 
\ 

Do Sr. Il,.odrigues F<?rnandes 
ao projecto n. 193. (Em 
3a diSCUS/!ÜO . ) Não foi 
sancc ionado . segnndo as 
razões pl1 licadal\ com 
data de 14 de Janeiro no 
Dia?"ÍO O(fi(}ic~l ele :10 de 
Fevereit•o de i892. 

(Veja proj eclo n. 2 de 1892.) 

Eleva a 1003 mensaes a pen- Sanccionculo por clec>'eto 11. 
são concedida a D. Maria de 7 de J unho c!1 18 9 2. 

43 Da comm issão de fazenda e 
industr ias . 

Josephina Pinto de An-
drade. 

» 22 de Setembt•o. 199 Autoriza o Poder Executivo Em 20 de Maio de 1892 é devo!- Da commissiio de instrucçiio 
a mandar abonar ao Dr. viclo elo Senotclo, onde foi ini- publica ao projecto ini-

., 2 l de Outubro .. 203E 

r~varisto Nun es Pires a ciado, tendo alli sido approvado ciado no Senado. 
$'ratificação de profess r r pot· clous tet·ços dos votos pre- (Veja projec·to n. 3 ele 1892.) 
1ntermo do externato elo sentes . Imprimi~t-se com as 
Gynwasio Nacional. (Não ra?.ões ela não sapcção sob n. 3 
s!Lnccionado.) elo mesmo anno . 

Promulgado. 

Additivo des tacado do pro- Em 27 de Outubro ele 18\J2 de- Do SI' . Fróes da Ct·uz e 
jecto de orçamento da eles- volvido do Senad,o com eme n- outros. 
peza elo MinistPrio ela l\Ia- elas e enviado ás com missões (Veja projecto 11. 230ue 1892.) 
t•inha para 1892. Institue ele fazenda e marinha e guerra 
montepio para o operaria que em 28 elo mesmo mez deram 
effectivoou extranumerario parecer que se imprtmtu sob 
e serventes do Arsenal de n. 230 de 1892 . 
Marinha ela Capita l Fe- Sanccionado. 
deral e outros Arsenaes ele 
Marinha da Republica. 
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ANNO DATA. ASSU!.IPTO ANDA~!ENTO ODSERYAÇÕ!t:S 

1891 28 ele Setemln·o. 20! Manda conta r a D. Maria Elll 28 de Outubro de 1892 entra Da com missão de iustrucção 
Thomazia de Olliveira e em discussão unica sem debate publica, 
Silva para a sun jubil&ção encert•ada e approvada ,- Em 
o tempo que serviu como 29 á imprimir a reelacção. -
adJunta da escola da fre- Em 3 ele Novembro appl'Ovada. 
gtte~ia elo Sacramento. - Em 4 enviado ao i::lenaclo , 

Pende de decisão. 

205 B Emenda ao pt·ojecto n . 205, Sanccionado por de c?·eto n. 47 Do Sr. Serzedello Corrêa e 
Concede ise nção de clüei- ele Jnnho ele 18 92. outros. 

)) 1;3 ele Ottlubr o .. 

tos ele importação pu t•a os 
materiaes e preparação elo 
I-Iospi kd da i\'fi ser icordia 
da Capital do :U:stado elo 
Par{t. 

, 28 ele 8e'mebro. 206 Co ncede a João Carlos ela E1n 7 ele Junho ele 1892 entra Da commissão ele f:.zenda 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

28' de Set·embro . 207 

Costa Barradas e on tro o em 1a discussão . Oram os Srs. á petição de J oão Carlos 
direilo de desapt·opl'iação Cassiano do Nascimento, Oiti - da Cos ta Bart·adas. 
da chacant pertencen te ás cica c Cassiano que requer pa ra 
freiras elo convento da A.iu- que SE\ja remettido o projecto 
da entre as ruas dos Inva- as commissões de C'rçamento c 
lidos e Lavracl io. saude publica. Ora o Sr. Sorpa. 

Re leva da prescripção em 
que incot•retl D. Olympia 
Canclicla G uiroarães do 
Amaral. 

A discttssão é eocerrada.-Em 
13 approvado o r equerimen to e 
o projecto enviado a com missão. 

Pende de pat•ecer. 

Sanccionaclo po;· decreto n, 71 D:.t commissão de fazenda. 
ele 7 de Agosto de 1 8 9 2. 

2B d e SetemiJI'O. 203 Coneede a D. Anna Ma!'ia Em 5 de Julho de 1892 entra Da commissão de fazenda, 
das Neves Damazio a pen- em clisr.ussiio unica, sem debate 
são a nnual ele 1:200.~000. eucerl'ada . - Em 7 ele Julho 

approvaclo. - Em 9 a imprim ir 
a redacção.- Em 18 approvacla 
e em 19 enviado ao Senado. -
Sanccionrulo por decreto n . 9 1 
de 30 de Setem.b1·o ele 18 92. 

28 de Setembro. 203 Isenta do imposto de impor - S .mccion.ado 1JOJ" rlec1·eto n. 56 A Da comm issiio de fazenda, 
laçií.o toel•, o materia l eles- de 28 de Junho de 1892. 

3Cl de Se tembt•o. 212 

21 de Otthbro .. 215H 

tinado ao al>nstecimento 
d'agua á villa elo Curra-
linho, no Estado da Bahia. 

Coneede licença ao por tei't'o 
da Secretaria ele Estado do 
Interior, llomingos José da 
Si! v a Costa . 

Rejeitado pelo Senado em i9 de Da com missão de petições e 
Maio ele 1892 . poderes . 

Autoriza a innova.r o con- Sanccionarlo po1· deCJ·eto n. 
tracto com The Cea, ·c~ Hcw - de 7 de J·ulho de 1 8 9 2. 
bour Co?·po?·ation Limited 
pa t·a conclusão elas obras 
do porto ela Fortaleza . 

48 Do Sr. Frederico Borges e 
outros. 

21 de Outub t•o. . 251 I Autoriza a despeza até, . . .. E1n 13 ele Setemuro de 1892 Do St•, Amplti loph io e ou-
'100:000$ para ligação da é devolvido emendado do Se- tros. 

21 de Ontubt•o. , 215 J 

estrada de fel'l'o ela Bahia. nado, e enviado á commissão (Veja projecto n. 197 ele 
de orçamenta que em 19 deu 1892. ) 
parece r com projecto que se 
imprimiu sob n. 197 deste 
anno .- Sanccionaclo po·r de-
creto n. . 1 1 t de 1 8 de Outu-
bl'O de 1 8 9 2. 

Autoriza o pagamento ao Sanccionado por decreto n . 7 5 Do Sr. Francisco Gliaerio, 
padre Antonio Martucci ele 5 de Agosto de 1892. 
por serviços ele propaganda 
na Europa em favor da 
immigração não excedendo 
de 1:ooo~ooo; 
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ASSUMPTO 

Dá por finda a convenção 
sanitaria celebratla entre o 
governo imperial e as repu-
blicas Argentina e Orien-
tal a q tte aclheri u a do 
Paraguay, e autoriza o Pre-
sidente d~t Repuhlica a eu-
tabelar uma reconvenção 
sanita ria ad ?'C{erendwn. 

ANDAl\'IEN'l'O ODSE!t V AÇÕES 

EID 11 de Agosto de 1892 vai a Da commissão da saude e 
imprimir o parecer com pro- instrucção publica á men-
jecto da commissão ele instmc- sagém do Presidente da 
ção e saude publica, sob n. 136 Republica de '18 de Julho 
ele 1892. do corrente auno, acom -

panhando um projecto de 
regulamento do serviço sa-
nitario marítimo doBrazil. 

» 3 de Outubro .. 2'16 A Dá nova organisação ao ser- Idem . .. .••... . . . . ....... • ... , • . Idem. (Veja projecto n . 136 
viço sanitario marítimo c de 1892.) 
fluvial do Brazil. 

, 5 de Outubro.. 217 Autoriza o Poder Executivo Rejeitado pelo Senado em 30 de Da com missão de marinha 
a pagar ao coronel refor- i\Iaio de 1892. e guerra. 

" 5 de Outubro. . 218 

" 9 de Outubro .. 225 

mado Augusto Cesar de 
Araujo Bastos a clil!'ereuça 
el e soldo entre aquelle posto 
e o de teuente-coronel,clesde 
a reforma até 30 de Junho 
de 1885. 

Considera desde já reaclmit- Sanccionado po1· dec1·eto n . 
tido no quadro activo do de 6 de Julho de i 8 92. 
exercito e classificado na 

6i Da commissão da marinha 
e guert'a. 

arma de infantaria o te-
nente reformado Raym undo 
Perdigão de Oliveira. 1 

Approva na parte que com-
pete ao Poder Legislativo, 
o con tracto celebrado em 3 
de Fevereiro de 1877 en tt·e 
e ministro do imperio do 
extlncto regimen e o Dr. 
Paulino Franklim elo Ama-
r a l para o alargamento e 
prolon"amento da rua Gon· 
çal ves Dias desde a rua ela 
Prainha até o largo da Mãe 
do Bispo. 

Em 3 de Junho de 1892 appro- Da commi são de fazenda. 
vaelo em 2a discussão.- Em 5 (Veja pareoer n . 49 de 
entra em 3a discussão. Ora o 1892.) 
Sr. Thomaz Dalfino, que requer 
sej.a o projecto enviado á com-
missão de con~tituic;ão.- Em 
6 oram os Srs. Antonio Olyntho, 
que ofi'erece emenda e Thomaz 
Delfino. A discussão é encer- I 
rada. - Em 19 é approvado o 
requerimento do Sr. Thomaz 
Delfino e o proj11cto enviado á 
com missão de constituição, que 
em 4 de Agosto apresenta pa-
recer que se imprimiu sob n. 49 
deste anno .- Em 13 coutinúa 
a discus;ão. O Sr. José Mariano 
ofl'erece emenda. O r. Chagas 
Lobato re'luer volte o projecto 
e parecer a commissão de con-
stituição . Ot·am os Srs. Felis-
bello Freire e Glicerio . A dis-
cu são é encerrada . O Sr. Cha-
gas Lobato requer a retirada 
do req11eriment6, approvado.-
Em 18 é rejeitado o projecto e 
as emendas prejudicadas. 

' I 

" 12 de Outubro . . 230 Approva o tratado de arbi~ Sanccionado por decreto n . 48 A Da com missão de tratados e 
tramento firmado em Was· ele 7 de Junho de i 892. diplomacia . 
hington em 28 de A.hril de 
1890, por plen ipotenciari os 
do Brazil e de outras nações 
americanas. 

» 12 de Outubro .. 231 Manda reverter em favor de EID 25 de Julhq entra em dis~ Da commissão de fazenda. 
D. Carolina Angelica ele cussão: é apre~entada emenda 
Andrade Y.asconcellos, a pelo Sr. Carlos Campos . A 
parte do me10 soldo da pa - discussão é encerrada sem de-
tente do seu fallecido pae bate. - Em 28 a requerimento 
o tenente-coronel Joaquim do Sr. Cezario Motta é enviado 
José de Andrade Yascon- á commissão de orçamento, 
cellos, que competia a sua Pende de parecer. 
fallecida mãe. 
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1891 13 de Outubro.. 232 Concede licença ao tenente do Sanooionaelo por eleoreto n . 53 Da commissão de petições 
es~ado-mnior de t• classe de 13 de J1tnho ele 18 92. e poderes. 
João de Albuquerque Ce- · 
rejo. 

» 13 de 011tubro.. 234 Concede melhoramento de Sanooionado po•· eleo1·eto 11, 44 Da commissão de fazenda . 
aposentadoria a João Paulo ele 1 de Junho de 18 9.2. 

i3 de Ou·tubro . . 235 

da Costa, ex-io eecriptu-
rar'io do Thesouro Nacio-
nal. 

Concede pensão de 36! men- Em 8 de Ju11ho de 1892 entra Da commisaão 
saes a D. Oiympia Rodri- em discussão unica, sem ele· 
gues Vaz. bate ·encerrada. - Em 15, ap-

provado.- l!~m 27 a imprimir a 
r edacção. - Em 3 ele Julho, ap-
provacla. -Em 6 enviado ao 
:::>e nado. Sanooionado pm· de-
creto n. 94 de 4 de Outubr·o 
de 18'92. 

de fazenda. 

» 13 de Outubro .. 237 Releva da pre scripção em Em25de Julho de 1892entraem Da commissão de fazenda. 
que incorreu D. Carolina discussão unica,sern debate en- (Veja proj ecto n. 180 de 
Luiza ele Oliveira Pereira cenada. - Em 28 de Julho, a 1892.) 
Pinto pa ra poder r eceber r Pquel'irne'?-to do Sr . Ce~at'io 
o meio soldo. Motta, envtado á commtssao de 

orçamen\o, que em 3 de Se-
tembro deu parecer com pt·o-
j ecto que se imprimiu sob n.180 
deste anno . 

» 7 de Outubro,. 239 Dádireitode pocle!passarpro- Em 6 de Junho .de 1892 ~eve D6 Senado, (Veja projecto 
cu ração por mstrumeuto parecer com prOJecto e se 1m- n. 14 de 1892.) 

" 

particular do proprio pu- pr1mi t1 sob n. 14 deste anno . 
nho a todas as pessoas Sanccionado. 
habilitadas para os actos 
da viela 'c i vil. 

i5 de Outubro.. 240 Manda r eve t"ter a D. Aclelia Em 9 ele Junho de 1892 en~ra Da commissão ele fazenda. 
Carolin a Ennes Bandeira a em d iscuqsão unica, sem de-
p9nsão que percebia D. Ca- bate encenada.- Em 15, ap-
rolina Cecilia Campos ele provado -Em 27 a imprimir 
Oliveira. a r eclacção. - Em 28 appro-

vacla e enviado ao Senado . 
Sanocio»ado por decreto n . 68 
A de 29 ele Julho de 1892. 

» 15 de Outubro.. 242 Autoriza o p"-gamento a Em 8 de Junho de 1892 entra Da commissão de fazenda. 
D. Brígida Flavia ele O!i em cliscu~são unica, se.,t cle-
ve it•a Gon çalves do meio bate encet'l·ada.- Em 14 ap-
solclo ela pa tente ele seu provado. - Em 18 a imprimir 
marido. a r eda.cção.-!i:m 20 appro~ada . 

-Em 22 enviado ao Senado. 
1•eude de decisão. 

» i3 ele Outubro.. 243 Eleva á 2a classe a aclmi- En-. 15 de Junho ele 189.2 rejei- Do Senado. 
n istração elos correios do ~a do. 

16 ele Outubro •. 244 

H 

Estado do Amazonas . 

Eleva a 50$ rn ensaes a pen- Em 25 de Julho entra em clis- Da commissão de fazenda . 
são de 7$500 que percebe c tssão unica. Oram os Srs. 
D. Josepha MaHos Pinto !Jezerril e Henrique ele Car-
cle Castilho . valho. A discussão é encer-

rada.- Em 28. a requerimento 
do Sr. Cezario Motta, é env iado 
á comm issão de orçamento . 

Pende de pa•·ecer. 
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D I 
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z 
I 

---
2-17 Crea uma escola de machi- E1n 7 de Jnnho de 1892 entra 

nistas no .Estado do Pará. em 2a discussão que é sem de-
bate encer•·ada, em todo9 os 
seus artigos.- Em 13 a ppro-
vado~ todos os artigos do proje-
cto para passar a ga discussão. 
-Em 25 ele Julho ent<'a em 3a 
discussão. é ap•·es.•ntada emen-
da , eRtendendo igual fav·•r ao 
Estado d Pern·•mbuco. Oram 
os::irs. Cantão e Francisco Veiga 
que req ·1er, pa 1·a qqe tmto o 
pl'Ojecto como a omenda, s~jam 
remettidos á commissàn de or-
çamento. O Sr. Sever.nfl Viei-
ra t•eq ,er que ~ej!l. igualmente 
ouvida a cummis~ão de m!l.ri-
nha e guerra. Oram os St•s. 
Cantão, Pires Ferreira, Pa•·a-
naguá e Severino Vieira. A dis-
cu~são é encer1·ada.- Em 27 a 
pedido do Sr. Sevel'ino Vieira 
é retirado o seu req·1erimento. 
]!;' rejeitado orlo Sr. Francisco 
Veiga . O projecto é approvaclo 
em 3• d•scussci.o. bem como a 
em nda.- l!:m 28 á imprimir 
a redacção da emmda e ·"ppro-
vacla.-Em 2~ de julho reme-
ti ido ao Senado, dnnüe em 12 d e 
Agosto foi devolvi~o por haver 
sido alli r ejeitada a emenda da 
C<>mara e enviado á commissão 
de marinha e gudrra. q ·•e em 16 
de Agosto deu p1 recer que se 
impri01iu Sflb n. 1:\ll deste aJlno. 
Sanccionado, 

248 Autoriza o governo a mandar Ean . 13 de Junho de 181)2 appro-
construir p0ços artesianos vado em 2" discwJsão.-Em 3 
nos municípios de Campo de Agosto a requel"imento do Sr. 
M.aior e outros no Estado do Sevel'ino é remet~ido a com-
Plauhy. missão de orçamento, q •1e em 

25 clen parecer com projeclo que 
se imprimiu sob It· 152. . 

ODSER V AÇÕES 

Da commiseão de marinha 
e guerra ao projec to ini-
ciado no Senado. (Veja o 
projecto n. 139 de 1892 . ) 

I I 
\ 
\ 

Do •Senado. (Veja ,projecto 
n.\ 152 de 1892.) 

>> 23 de Outubro.. 252 Concede pensão vitalícia de En• i ele J unho de 1892 appro- Da commissão de fazenda. 
50$ mensaes a D. Isabel vado em discussão unica, eu-
Carvalho de Men11zes. cer1·ada a 18 de J a ne1ro do 

mesmo anno.- l!:m 3 de Junho 
a imprimir a redacção .-Em 6 
approvada e enTia~la ao Sena-
do.- S t<nccionado, 1-or decreto 
n . 63 de 1.1 d~ Julho de 
1892. 

» 23 de Outubro.. 253 Autoriza o governo a man- Ean 25 de Julho de 1892 entra Da oommissão de fazenda.. 
dar pagar o meio soldo em discussão unica. E' apre- (Veja pro jacto n. 217 de 

» 

vencido e por vencer a DD. sentado um substitutivfl pelo :1.892.) 
Maria Joaquina. de Albu- 8r . Pires Ferreiray. A discus-
querque, Rita de Cassia são é encerrada.-- Em 28 de 
Soares e l>abel Hoffmann. Julho, a requerimenio do Sr. 

Cesario Motta rem~ttido á com-
missão de orçamen o. q 1e em 
1 de Ontubro den parecer com. 
projecto snbatitutiyo. A impri-
mir sob n. 217 deste anuo. 

254 Interpreta o art. 3° da lei 'Ean 25 de Agosto de 1892 appro- Da commissão de constitui-
u. 2 de 8 de Agosto de 1891 vad<t. a redacção ~ enviado ao ção ao projecto do Sr.ll 
no sentido de abranger o Senado, onde foi rejeitado. Zama e outros. 
periodo de prorogação da 
actua.l sessão. 
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ASBUMPTO ANDAMENTO ODSER V AÇÕES 

SESSÃO EXTRAORDINARIA . - E01 29 de Agosto de 1892 entra Da commissão 
Concede a João Pereira em {a discussão. Oram os Sra. 
Vida! isenÇão de direitos Badaró e Lauro Muller. En-
sobre o azeite doce, chum- cerrada.- Em 6 de Setembro 
bo, estanho e folhas de rejeitado. 
Flandres em laminas para 
o consumo no seu estabe-
lecimento de pesca, no Es-
tado de Santa. Catharina. 

IDBM.- Autoriza o paga- Em 5 de Julho de 1892 entra em Da commissão 
manto a Juatiniano José de discussão unica, sem debate eu-
Barros do• vencimentos de cerrada,.-Em 7 approvado.-
22 de Janeiro de 1890 a 25 Em 9 á imprimir a redacção.-
de Março de 1.891. Em i8 approvado .-Em i9 en-

viado ao Senado. Sanooio-
n ado po>' decreto n. 7 8 de 2 3 
de Agosto de 18 92, 

\ 

de fazenda . 

de fazenda. 
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ANNO DA'l'A 

1892 23 .ie Maio .. , . . 

)) 26 de Maio •..•. 

REQUERIMENTOS 
(A pprovados e adiados) 

ASSUMPTO ANDAMENTO OBSER. V AÇÕES 

« Requeremos que se cons igne na 
acta da presente sessão urn voto 
de profundo pezar pela irrepa-
ravel perda elos bravos officiaes 
e mal'inheir·os mortos no na u-
frag io do couraçado Solimões P 
que se expt·esse o desejo desta 
Cama r a de que o Poder Executivo, 
pelos meios ao seu alcance , pro-
veja plenamente o amparo das 
vi uvas e orphãos dessas illustres 
victimas do dever. 

Em 23 de Maio, entra em discus- Do Sr. Sampaio Ferraz e 
são que é encerrada e sem de- tros. 

Oll· 

Outrosim, que seja nomeada uma 
ccmmissão que represente a Ca-
mara em quaesquer demonstra-
ções de pezar, , 

batE\ unanimemente approvado, 
sendo nomeada uma com missão 
composta dos Srs. Sampaio Fer-
raz, J oão Lopes, Lauro Müller, 
In clio do Bt•az il. S. Marcos, 
Casa iano do Nascimento, Costa 
Machado, Oliveira Valladão e 
Ne lson .- Em 24 officiou-se ao 
Poder Executivo sob n. 28 . 
cuja resposta datada de 27 foi 
lida na sessão ele 28 daquelle 
mez. 

« Requeremos que, por intermedio Em 26 de Maio, tendo o autor 
da Mesa da Camara, solicite-se requerido urgencia para apre-
com urgencia do Presidente da sentação eles i ~ requ ~rimento, 
Republica, a remessa dos escla - suscita -se uma questão de 
recimentos e de todas as provas ordem em que tomam parte os 
e documentos em que se firmou Srs. Zama, Arth11r R ios, Seve-
para declaração do es tado de rino Vieira, Cantão e Presi-
sitio e applicação das medidas dente, que de accordo com o 
de repressão de que dão noticia art . 72 do r egimento, consulta 
os decretos de 10 e 12 de Abril.» a Camara st o requenmento 

deve ser disc11tido na presente 
sessão, o que se decide pela 
aflh·mativa , sendo concedida a 
urgencia. Ora o Sr. Cassiano 
do Nasc imento que envia á 
mesa o seu req uel'imen to, o 
qual entra lO!fO em discussão. 
Ora o S t· . Anstides Lobo que 
apresenta o seguinte substitu-
tivo : 

«Requeremoq que a commissão 
de legislação e justiça, to-
mando em cons ideração a parte 

1 da mensagem do Vice -Presi-
idente da Republica, que deu 
conhecimento ao Congt·esso 

. dos actos de 10 de Abr il do 

.corrente anno, q~te decla r ou o 
•estado de si ti o para esta capi Lal 
1e deportou di ve rsos cidadãos e, 
depois de receber do mesmo 
governo os documentos neces-
sarios para forma r o sen juizo, 
ind ique as medidas que Julgar 
1convenienteq, afim de ser cum-
prida a disposição do ar t. 80, :§ 30 da Con stituição qne ma nda 
,submettet• esses act ns ao co -
m hecime nio do C011gresso Na-
ICion.al »o q uaJ , co.njuncttomenl;e 
1CO:ID o do •tSt·. Ca•sia-no ·e-ntra 
1em discussão . Ora o Sr . A11-
tgusto de Freitas, jim11ndo a 
;disc.ussão!&Cil.iruda pe la .• hora.-' 
Jllm 27 >eontinúa a rdiscussão. 
JOra m os Sr a. Za ma e •Lamou~ 
ni!'-1' , se.nd<0 por este •a pttesen-
~ado o seg.u:in.te t•e ~rue l'imen to 
,su.!Jstituti vo .:qttte., com na pvece-· 
dentes arril:ll. em diaou.ssão: 
« Requeiro que, por intermedio 

Do Sr . Cassiano do Nasci-
mento e outros. 
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da Mesa da Camara, solicite-se 
com urgencia, do Presidente da 
Republica, a remessa dos escla-
recimento~ e de todas as provas 
e documentos, em que se firmou 
para declaração do estado de 
sitio e applicação das medidas 
de repressão de que dão noticia 
os decre tos de 10 e 12 de :tbril.» 

Oram os Srs . F el isbello Freire e 
Epitaci o P essoa, sendo <t dis-
cussão ainda adiada p~la hora. 
Em 28 continúa a di~cns são e 
oram os St·s. Alcindo Guo.na-
bara, Cassiano elo Nascimento e 
Nilo P e.;.auha, ficando a dis-
cussão acliada.-l!:m 30 oram os 
Srs. Oliveira Pinto e Lamou-
nier que, vel'balmenle, requet• 
o encerra mento da discussão. 
O Sr. PL"esiclente subme tte V. 
votação o L"equel'imento ele en-
ce t·ramento o qual não é appro-
vado. Oram os Srs. Leonel 
Filho e Artbul' Rios, sendo por 
este apresentado ó s?guinte re· 
qu erimento substitutivo: << Re-
queit·o que a Mesa ela Ca mal'a 
requisite elo Poder Exec l! tivo 
os docum entos que motivaram 
a uecre tação do estado de sitio 
e as medidas do' L'epr~ssão toma-
das pelo mesmo pod~r, e, rece-
bidos taes documentos, envie-
os á commis>ão ele constitui · 
ção, legisl ação e justiça para, 
com m·gencia, dar parecer sobre 
a ma teria>> ; o qual ~ posto con-
juntamente em cli scp.ssão. Ora 
o Sr . Carlos Garcia que propõe, 
e a Camal'a concE\de, o encerra· 
men to ela discussão. O Sr. Aris-
tides Lobo pe:.le preferencia na 
votação do requer1imento elo 
Sr . A. Rios, sendo igualmente 
feito pelo Sr. Cassia,no identico 
pedido. O Sr. LalflOUnier re-
quer a retirada elo seu requeri-
mento-sui Jstitutivo,p que a Ca-
mara concede . Consullada, a 
Camara appL"ova a preferencia 
pedida pelos St·~ . A . Lobo e 
Cass iano. pal'a o re~nerime nto 
elo SL'. Artbur Rios. Em segu ida 
é posto a v o tos e :1pprovado o 
requeri me nto-snbsti tu ti v o a ;u·e· 
séntaclo por este senhor-Em 3t, 
sob n. 35, o ffici a-·se ao Poder 
Exec .1tivo soli cita njo a Mesa a 
remessa dos documen tos, 

Em 1° ele Junho foi communi-
caclo pelo Ministerip cl:J. Justiça 
que ser iam cnviadoR os do-
cumentos log.J cp <' fossem ele-
volvidos n.o Podeu Execubvo 
plllo Senado . 

OBSER.Y AÇÕES 

\ 

A' yista da.s grav~s revelaçõe.s ~on- Em 1_ ele Junho e " Ln em 
t1das norefator10 do Sr. Mm1stro cussao, que fi ca acli:~da. clis- Do Sr. Oiticica. 
da ~azenda . e apresentadas ao · 
Sr. V~ce-Pres1dente da Republica, 
requeuo que a Mesa da Camara 
solicite do GovArno as seguintes 
informações, : 

fo, as datas em que foram reti-
radas das caixas dos depositas as 
;t 2.600.000, emprestadas a di-
versos bancos desta capital ; 
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1892 4 de Junho ... , " R equeiro que a Mesa da Camara E111 4 de Junho fica sobre a Do Sr. OiHcica. 
solicite do Governo uma nota mesa para opportunamente eu-
declarada dos bancos aos quaes traremdiscussão.- Em 9 en tra 
foram feitos emprestimos para em discussão que é sem d'ebate 
emissão sobre promessa de cam- encerrada e adiada a votação. 
biaes, elas f:, 2.600.000 retiradas -Em 10 approvado.-Em 13 
do deposito e :tis tente no 'l'hesouro officiou-se sob n. 57. 
'para lastro das emissões. " 

,. 6 de Junho .... "Requeiro a re tirada do meu reqne· E1116 de Junho o autor pede ur-Do mesmo Sr. deputado. 
rim eu to ap1·esentado na sessão de gencia, que lhe é concedida 
sabbado, em virtude dos factos para apresentação do r equer i-
que chegaram ao meu conheci- manto. Consultada de novo a 
mento sobre em issões bancarias, Camara si a matel'ia é de or-
factos que preciso levar ao conhe- dem tal que deva interromper 
cimento da Camara. >> a ordem d~ dia, decide-se pel a 

affirma ti v a . E' lido e apoiado 
e entt·a em discussão. P ela or-
dem ora o Sr. ArthurRios. A 
discussão é encerrada. Posta 
a votos é rejeitado. 

:o 9 de Junho .... " Requeremos que pela Mesa da E111 9 de Junho é lido e fica Dos Srs. Lam ounier e Bellar-
Camara dos Srs. Deputados, se- sobre a mesa.- Em 13 ent ra mino de Mendonça. 
jam requisitadas, com urgencia, em discussão. Oram os Srs. 
do Poder Executivo, por interme- França Carvalho e o au tor. Não 
diodo Ministerio da Agricultura, havendo mais flHem pedisse a 
informações sobre os seguintes palavra, a discussão 

1 
é encer-

pontos: rada, ficando adiada a vo-
10, quaes os motivos que determi- tação.- Em 14 approvado .-

naram a suspensão do tenente- Em 17 officiou-se sob n. 70. 
coronel Francisco de Barros 
Accioli de Vasconcellos, das fun-
ções do cargo de inspector geral 
das terras e colonisação e qual . 
a disposição legal em que fundou-
se semelhante acto ; 

2•, quaes as instrucções expedidas 1
1 á commissão nomeada para syn-

dicar os actos do referido func- , 
cionario; 

3°, cópia do r elatorio ou relatorios 
apresentados pela mesma com-
missão ao citado ministerio; 

4°, os fundamentos em que se 
apoiou o Poder Executivo para 
aposentar o mencionado inspe-
ctorgeral; qw.al o tempo de serviço 
deste em pregado, quaes os cargos 
que exerceu e as interrupções 
que teve. » 

\ 

» 9 de Junho ••.. «Requeiro que a Camara dos Depu- E111 9 de Junho entri\ em dis · Do Sr . More ira da Silva. 
tado.s res olva enviar ao Sr. vice- cussão, que sem debafe é encer-
presldente do Senado para a rada, ficando adiada il- votação. 
formalidade da promulgação o 
projecto n. 72, de 30 de Junho 
do anno passado. ~ 

" 10 de Junho . • ,. " Requeiro que sejam solicitadas E111 iO de Junho é lido e apoiado Do Sr. Jus linian o Serpa. 
do Poder l!lxecutivo, pela secre- e fica sobre a meB.J. para entrar 
t aria do interior> as seguintes em discussão.- Em i4 entra em 

ainformações : . . . discussão que é sem p.ebate en-
i , 9.ual o numero de JUIZes de dl· cerr ada, ficando adil'-da a vo-

reito e desemb.argadores existen- tação.- Em 2 de Julho appro -
t es na Repnbltca em 24 de Feve- vado.- Em 4 pediu-se infor-
reJro de i89i; . . . macões, por officio n1 98, o qual 

2a, qual o numero de JUizes ele d1- fo1 r espondido em 8 do mesmo 
rei to e desembargadores declara- mez . 
dos e m disponibilidade, por não 
terem sido aproveitados na ma-
gistratura da União edo3 Estados· 

3a, qual· o numero dos que deixaran:: 
de ser aproveitados em cada um 
dos l~s lados ela União ; 
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4". qual o numero ele dese mbarga-

do•·es e juizes ele direi Lo ex •s-
ten tes nos Estados que não estão 
ot·ganizados; 

5', qua l o numero de desembarga-
do res e juizes de direito n omea-
dos pelo Podei' gxecutivo, depois 
ele promulgacln a Constituição.» 

1Sü2 t1 de Junho . . .. .: Hequ0rcmos que, por intermedio Em H ele Junho fica sob re a Do St·. Bellam1ino de fllen-
da Mesa, se requis tte do Sr. Vice- mes;J. para ser apo iado e ent rar donça e outros. 
Pres icl~ nte da Republica as se- em discussão.- gm 14 entra 

" 13 de J unho . .•. 

» 13 de Junho . ... 

guintes inform ac;ões: em di scussão . Ora o Sr. Bevi-
1•, si teem s ido chamado~ parcial- laqua . A discussão é encerrada 

mente ou não os Gual'das Na - e adiada a votaçiio.-Em 2 de 
oionaes a serviço acLivo com pl'e- Julho appt·ovado, Olficio ·.:-se em 
j <lizo das induslrias e elos inte- 4, officio n , 97. 
r esses ele suas respectivas fami -
li ns : 

2•, no · caso affirmativo, quaes as 
r azões de orclem pu blica deter -
minantes desse pesado onus ; 

3' , s i as forças policiaes e ele i a 
l inha não são sufficientes para a 
manutenção da o-rdem publica; 

4a, si ha alguma complicação in-
ternacional que exija os sacrifi -
cios do serviço das armas elos 
cidadãos a lis tados na Guarda 
Naciona l ." 

« R equeiro qtte se peçam ao Sr. Vi-
ce-Presidente da R epu blica as 
se~uin tes in formações: 

Em 13 de Junho fica sobre a Do Sr. Epi tacio P essoa. 
mesa para entra( em discussão. 

1•, a ordem de que autoridade se 
acha preso o estudante P edro 
R od rigues Fortes, praça do ba-
talhão academico: 

2•, de que dia dat:i essn prisão e 
por que tempo foi applicada ; 

3', qual a fa lla por elle commet-
tida; 

'!•, si elle r ecebeu nota de culpa 
no prazo constituciona l , si foi 
preso na flag rancia ele a lgum 
crime e si es tá sttbmettido a pro-
cesso.» 

«. Reqtteremoõ qne se solicitem do Enl. 1.3 de Junho lica sobr~ a 
Sr. Vice-Presideu te cl11. Repu- mesa para entt•ar em dtscussao . 
blica por intermedio do Minis-
tet·io dos Negocios da Fazenda 
as seguintes informações : 

1", por que motivo estão addidos 
ás r epal'lições annexas ao Tbe-
g,,u ro Nacional empregados de 
fazonda dos Estados pet·cebenclo 
vencimentos in tegraes CQm pre-
jnizosdos que são eíl'ec tivos nessas ( 
reparti ções, com prejuizo das 
prescripções orçamenlarias? 

2•, que conveniencia ba para o ser-
v iço p t•bli co na nomeação dos 
thesoureil'os , empt•egados sem 
concurso para inspec tores de Al-
fttndegas e 'l'hesour nr ias, em 
preferencia a an tigos empregados 
do quadro, com vio lnção das pre-
scripçõPs regulamenta res que 
regem a ma teria 1 

3' , c1ual a conveniencia para o ser-
viço publico em se prehencher as 
vagas existentes nas r epal't ições 
r.scaes quando está em e!abot·a.ção 
um projecto de reforma geral das 
repart ições de Fazenda 1 » 

., 

D() Sr . Fonseca Herme ~ e 
outros . 
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14 de Junho .. . . " Requeiro que a Mesa da Camara Em 14 ele Junho é lido e apoiado 
dos Senhores Deputados requisite para ent rar em cliscussão .-Em 
elo Governo as seguintes infor- 27 entra e!ll clisctl~são que, sem 
mações : debate, é encerrada e appro-

Do S t· . Miguel de Castro. 

i• si ex istem concessões de en- vado.-Em 28 pedi ram-se in -
ganhos centraes do Capió e ·cu- formações por officio n. 89, o 
nhaú no Rio Grande elo Norte; qual foi respondido em 5 ele 

2a, quaes os concessionar ios de um Julho . 
e outro· 

3a, si uns' e outros teem garantias 
de juros, ou gozam de quaeBquer 
favores do Governo Federal : 

4•, a data elas respec tivas ·con-
cessões . » 

14 de Junho .• . . «Requeremos que por intermedio Em 14 de Junho é lido a fica Do Sr . Mural e outros . 
da Mesa se solicitem do Vice- sobre a mesa . 
Presidente da Republica infor-
mações minuciosas sobre os factos 
denunciados pela imprensa, do 
abandono em c1ue se acham os 
desterrados políticos, a quem fal-
tariam até alimentos si não 
fossem suppridos pela genero-
s idade de um dos seus compa-
nheiros de infortunio e bem assim 
q uaes as commodidades materiaes I 
que nessas paragens lhes facilita 
o governo . » 

i8 de Junho • • . • "Requeiro que a Camara, por in - Em 18 ele Junho é lido,apoiado Do Sr. 
termedio da Mesa, convirle o Se- e entra em discussão. Oram os 
nado a nomear uma commissão Scs. Glicel'io, auto1· e Alcindo. 
mixta, que, examinando os di- E' encerrada a discussão. Re-
versos projectos de lei offerecidos jeitado. 1 
em ambas as casas do Congresso, I 
para o fim de regular o es tado 
de sitio, dê o seu parecer, apre-
sentando um projecto que sirva 
de base para a d iscussão . » 

Augusto ele J.1\reitae . 
\ 

18 de Junho ... . « Requeiro a retirada do projecto Em 18 de Junho é lido, apoiado 
que tive a honra de enviar á Mesa e entra em discussão que é eu-
da Camara , de accordo com outr os cerrada . Apprpvado. 
r epr!lBentantes do Distt·icto Fe-

Do Sr . 'l'ho:naz Delfino. 

deral , e que estabelece rigoro-
samente a competencia do Poder 
Executivo par a pet·doar e com-
mutar penas aos r éos condem-
nados pelas jLts tiças deste dis-
·tricto. ,. 

22 de J unho . • . . « Requeit·o que a Mesa da Camara, Ean 2.2 ele J unpo fica soi.Jre a Do Sr . Augusto de Freitas. 
interpretando os arts . 107 e 169 mesa para ulte~·im· deliberação. 
do regimento interno, declare : - Em 23, o St·. Pres idente clir. 

« Si o membr o de commissão que que entende a Mesa ser de 15 
for vencido na votação de um dias o prazo maximo estabe-
parecer tem o direito de dar o leciclo pelo .regimento . Ora o 
seu voto em separado dentro elos Sr. A. de Freitas, que concl ue 
15 dias concedidos pelo art. 107 pecli·ndo sua demissão de mero-
á commissão para emittir parecer bro da comm~são de consti-
sobre qualquer projecto, alim de tuição, legislaçp.o e justiça , no 
ser o mesmo annexado ao parecer que é segu.ido pelo Sr . l<'onseca 
e com elle conjunclamente dis- Hermes ela dp diplomacia e 
cu tido . >> tratados . Ora~ os Srs . Seve-

rino Vie ira e Oliveü·a Pinto. 
E' rejeitado o r•equerimen to do 
Sr. Augusto de 'Freilas pedindo 
di spensa da comm'issão , Sus-
ci t a·se uma questão de ordem 
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em que tomam parte os Srs. 
Aug usto de Freitas, Zama, Gli-
cerio e Presidente que submette 
á decisão da Camara o req ue-
rimento e m que o Sr. F onseca 
Hermes pede dispensa da com-
missão de diplomacia. Ora o 
Sr. Gonçalves Chaves que ter-
mina pedindo q ue se consulte 
a casa si lhe concede dispensa 
da commissão de constituição, 
leg islação e justiça . 

OBSERVAÇÕES 

i~2 23 de J unho .... " Requeiro que seja consu ltada a Em 23 de Junho por occasião da Do St·. Angelo Pinheiro. 
Camara si concede uma urge ncia discusaão do r equer imento do 
de iO minutos para que seja dis- Sr. Au~ustr, de Frei tas, vem á 
cutido e r esolvido o i.nciden te tra- mesa1 e li~o e apoiado, posto 
ztdo ao seu conheCimento pelo em dtscussao, sendo em seguida 
Sr. deputado Augusto de Freitas, rejeitado. 
membro da com missão de consti-
t uição, legisl ação e justiça . " 

" 24 de .Junho., • . "Requeiro gue seja retirado da Em 24 de Junho fica sobre a Do Sr. Er ico Coelho . 
o~dem do d1a o projecto de lei que mesa até ulterior deliberação. -

:!7 de Junho .. .. 

approva os actos do governo re le- Em 25 o autor r equer urgencia 
rentes aos acontecimentos de para ·fundnmentar o rPqueri-
Abr il do corrente anno e concede manto. Consultada, a Camara 
amnistia aos cidadãos detidos e nega a urgencia . 
deste r rados por força do decreto 
de 12 de aori l , afim de tornar á 
commissão de l egislação, para 
que es~a converta em resolução 
em separado a ma teria da emen-
da proposta por e!la ao projeclo 
u . 32 A (do Senado) e traga um 
e outro á deliberação success iva 
da Camara, com a maior ur-
gencia. 

(( Requeremos que se solicite do En1. 27 de Junho 
Poder Executivo a ministr?.ção, mesa até ulterior 
pel o Sr. secretario da guerra, 
das seguintes informações : 

i•, si precedeu requ isição do go-
verno de S. Pa ulo ao federal ou 
do commando do districto roi-
l i ta r á rn archa do contingen le de 
força. da União para S . Pedro do 
Tur vo ; 

2•, si essa intervenção da força 
foi determinada por algum dos 
graves factos cogitados pelo art . 6° 
da Constituição Federal ou si por 
outros e quaes; 

3•, si aquelle contingente já re-
gressou ao seu quartel provisorio 
na capital daquelle Estado, e 
quaes as communioações officiaes 
sohre o movimento e serviços por 
elle prestados nesse das taca-
mento; 

4•, quaes os motivos de ordem supe-
rior determinantes da exone-
ração do general de divisão Car-
los Machado de Bi~tencourt , dc> 
commando do 4o districto mi-
litar, com séde em S. Paulo; 

5•, a que imposições ou ordens 
deixou elle de submette t·-se e que 
motivos allegou . ~ -

fica sobra a Do Sr. Angelo Pinheiro. 
deliberação 

» 27 de Jun ho . ... « Requeremos a inversão da ordem Em 27 d(l Junho é lido e fica Do Sr . Cassiano do Nasci-
do d ia , afim de que se discuta sobre a mesa. Ora o Sr. Oas- manto. 
em io Jogar o p rojecto ele am- siano do Nascimento que re-
nist ia.» quer seJa subroett1clo a votos. 

- Em 28 continúa adiada a 
votação. 

/ 
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c Reqnc~em os que, )J 'H' intet·medio Em 4 de Julho é lido e fica sobre 
da Mesa, so solicitem do Goremo a mesa. 
info ,·mações sobre o restRbeleci-
mento do Conservatorio Drama-
tico, instituição que devia ter 
s ido oxtinctn pelo art. 72 § 13 da 
Constituição.,. 

0U3ERVAÇÕES 

Do Sr. Fonseca Hermes. 

" i2 cl ·J Jttlho ... . " Requeiro que, por intermedio Em 12 de J~o~lho fica sobra a Do Sr. J. de Siqueira. 
do l\Iinisterio da Marinha, in- m~sa. 

" 12 de Julho .... 

» 26 de Julho . . •. 

fom1e o Sr. Vice-Pr~sidente da 
Republica, quaes as prov idencias , ) 
tomadas para a puntção dos que / 
hom barclearam a cidade de Porto 
Alegre, capital do Estado do Rio 
Grande do Sul.• . 

c Requeiro que, por intaJ·medio do Em 12 de Julho fica sobre a Do Sr. Carlos Campos. 
Minister io da Guerra, o Poder mesa. 
ExecuLivo inform e : 

i•. por ordem de quem fot·am abo-
nados todos os vencimentos mili-
tare! do alferes de infantaria 
Braziliano Alves do Nascimento, 
actual com mandante do corpo de 
policia de Santa Catharina, e 
quem o autorizou a trazer no seu 
uniforme do exercito as divisas 
de tenente-coronel ; 

2•, em que lei se baseou.~ ministro 
da guerra para autonzar o go-
vernador do mesmo Estado • no-
mear, sem prejuízo dos venci-
mentos militares, o capitão encar-
r egado das obras militares do 
citado Esta do, para exercer 
cumulativamente os cargoM de 
director da instrucção publica e 
professor do gymnasio ou escola 
do Estado, e bem assim para 
nomear o tenente Francisco de 
Salles Brazil para o cargo de 
professor do mesmo estabeleci-
mento, accumulando as funcçõea 
do seu posto, como official arre-
gimentado; 

3°, até quando o governo pretende 
consentir que o capitão do quadro 
extranumerario do exercito Ser-
vilio José Gonçalves, instructor 
da Escola Militar desta capital, 
exerça o cargo civil de pref-eito 
de policia daquelle Estado. :o 

" R equeremos que por intermedio Em 26 
do Ministerio da Fazenda se mesa. 
solicitem do Presidente da Repu-
blica as seguintes informações : 

ia, qual a vantagem de achar-se 
addido ao Thesouro o Sr. J. 
Baptista de Castro Silva, inspe-
ctor da Alfandega de Santos, e 
achar-se em commissão no seu 
logar um conferente da Alfan-
dega da Capital Federal, trazen-
do um accrescirno de despeza de 
10:000$ para os cofres da União: 

2a, qual o destino dado ao ouró 
arrecadado na Alfandeg<l. de 
Sa ntos e depositado na Thesou-
raria de S. Paulo, no período 
decorrido de 16 de Novembro de 
1889 ao fim do anno ele i890.» 

de Julhp fi ca sobre a Do Sr. Fonseca Hermes e 
outt·os. 
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.: Requeiro que se peça ao governo, EJD 28 de Julho fica sobre a Do 
pelo. Ministerio da Agricultura, mesa.-En1 9 de Setembro entr a 
cópia de conlracto com o Lloyd em· discussão que é encerrada. 
Brazileiro para o serviço de na- Approvado.- ~m 13 de Setem-
vegação a vapor, na linha do bro, pediram-se informações por 
centro; cópia das tarifas de fre- oflicio o. 250, o qual to i res-
tes e passagens na mesma linha.,. pondido em 27 do mesmo mez. 

OBSERVAÇÕES 

Sr. Novaes Mello. 

~ R equeremos que, por intermedio En• 3 
do Minislerio do Interior, se soli- mesa. 
citem do Vice- Presidente daRe-

de Agosto fi ca sobre a Do Sr. Luiz Murat e oulros, 

publica informações sobre o facto 
denunciado pela imprensa desta 
capital, de não terem sido suffra-
gados em a lgumas freguezias os 
candida·tos no ultimo pleito para 
prP.e nchimento de uma vaga nesta 
Gamara, por não se terem reuni-
do os cidadãos que deviam com-
por a1 mesas eleitoraes., 

H el e Agosto ..• " R equeiro que, por inter meclio da Etn 12 de Agosto fica sobre a Do St•. Lam:o Müll et·. 
Mesa da Camara, se solicitem elo mesa.-Em 9 ele Setembro en tra 
Poder Exectttivo as seguintes in- em discussão que é encerrada . 

12 de Agosto ... 

formações: • Approvado-Em 16 pedirani-se 
f a, si a partir de 1890, hottve para infor mações , pnr oflicio n. 259, 

a Europa encommenda ele dragas o qual foi respondido em 21 de 
destinadas ao serviço de desob- Outub ro . 
stmcção do porto e barra do Des -
terro e, no caso at!lrmati vo, si foi 
essa encommenda reiterada o 
qua l o motivo por que não foi 
ainda satisfeita; 

2a, que destino teve a verba de 
300:000$ consignada no orça-
mento vigente da agricu.ltúra 
para a compra de dragas necessa-
rias á desobstrucção elo mesmo 
porto e do de Paranaguá ; 

3a, cópia elos relatorios apresen-
tados acerca das obras de des-
obstrucção da barra e porto do 
Desterro, bem como dos al?resen-
tados pelo engenheiro UJ Ltdante 
encarregado daquelles traba-
lhos.,. 

~Requeiro que se solicitem do Go- En'l 12 de Agosto fica sobre a Do Sr. MartinhoRodrigues. 
verno as seguintes informações: mesa.-Em 9 de Setembro en tra 

ia, si o decreto de 10 de Setembro em discussão; é esta encerrada e 
do anuo passado, concedendo em seguida approvado.-Em 16 
amnistia a todos os indivíduos pediram-se informações por of-
que directa ou indiredamente cio n . 260, o qua l foi respon-
tomara m parte nos movimentos dido em i de Outubro. 
armados, occorridos no Pará em 
dias de Junho do mesmo a nno 
produziu os seus atreitos legaes ; 

2a, no caso aflirmativo, porque 
após o referido decreto continúa 
o processo instaurado contra o 
cadete Francisco José P ereira 
Pacheco Filho, por factos relati-
tivos áquelles movimentos, sendo 
o mesmo cadete condemnado a 30 
ao nos de prisão , no cumprimento 
de cuja pena se acha ? " 

13 de Agosto .•. << Requeiro que, por intermedio do EJD 13 de Agosto fl·ca sobre a Do Sr. Luiz Murai e outros. 
Ministerio da Justiça , se peçam ao mesa, entrando em discussão 
Govero.oas seguintes inform açõ~s: em Ç) de Setembro, a qual é eu-

ia, si é exacto que nos regulamen- cerrada sendo em seg:utda ap-
tos das sociedades sporttvas ha provaclo·-Em 16 sohct to u-se a 
disposições prohibindo que as informaçiio por of!icio n. 262 
partes appellem para as justiças que t eve resposta em 14 de Ou-
elo paiz, quando se julgarem pre- iubt·o . 
judicadas em seus direitos; 
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2a, si é exacto que o producto da 
venda das pot1les tem deixado de 
ser applicado em prem ios ao des -
envolvim ento da r aça cavallar, 
couYertendo- se os diioa estabele-
cimen tos em casas de bar ato." 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

i892 i 3 de Agosto . . •. "'Requeiro que , por interm erl io elo E m 13 de Agos to fi ca sobre a Do Sr . João de Siqueira . 
Ministerio ela Fazenda, infol'me mesa . 

" 

» 

" , . . Vi c ·-Pt·esidente da Repll -
blica . qna~s as quan Lias 1·eti radas 
do Thesouro Nacional á requ i-
sição do 1\lini. terio da Guerl'a . 
baseado no decreto n . 664 de 14 
de Novembro de 1891, quP le-
vantou o credito de i3.000 :000~, 
destinado ao melhoramento do 
mater üil do exercito.» 

13 de Agosto ... . " Requeir o que. pot· iutermedio E m i3 de Agosto fica sobré a Do f3 r. 
ela Mesa, o Gorerno info1·me. mesa .- Em 9 de Setembro 

Almino Affonso. 

qttanto rtespendeu eiTectivamente . entra em discussão qu e é eu-
com o Rio t1rande do Norte e· cet·rada, sendo em seguida re-
quanto se cons ignou. desde que se j eitado. 
proclamou a Republica, áquelle 
Estado, em beneficio do mesmo ; 
ou servi ços federaes, pelos se-
guin tes Ministerios : J ustiça e 
Negocios I nteriores, r elaLiva -
mente a Correios e Telegraphos; 
Marinha, Cornmercio, Obras Pu-
blicas e Fazenda.» 

I 

17 de Agosto .. .. «Requer emos que, pllr iutermedio E m i 7 de Ago~to fi ca sobre a Do Sr . Vinhaes e outt1os. 
do l\Iinisterio do Interior, se in - mesa:. 
fo r me a Cn.mara de que natureza 
são as medidas tom adas pe lo 
Qovel'nador do Estado dns Ala -
gôaB para i mpeclir a sabida de 1 
trabalhadtlres que daquel le Es-
t!).clo procuram vi r para os Esta-
dos do Sul. ,. 

20 de Agosto . ... «Requei ro que a Mesa requisite do Em 20 de Agosto fica sobre a Do Sr. Caetano 
Govern o: . mesa e em 9 de Setembro entra querque. 

_ i 0 , cópias das tanfas !ie fretes e em di~cussão, a qual é encerr a-
passage ns das emprezas de via- da, sendo em s13guida appr ova-
ção , do Eõtado ou por elle Sttb- do.-E m i6 fez-se a req_uisição 
vencionadas ; por offic io n. ~63 que !oi res-

2o, cópias das tabellas de distao- pondido em 8 de Outubro. 
cias de cada uma das emprezas, 
tanLo de vin.ção ferrea como de 
navegação . 

Berp assim requeiro que o governo 
informe qua l a renda hruta e a 
despeza, a pot•cen tagem da des-
peza sobre a receita, nos ulli mos 
dez aunos, das r eferidas empl'e-
zas e tambem o custo de cada 
uma das ferro-vias do Es tado, 
tudo até 3t de Dezembro ultimo. » 

de Albu-
' 

" 22 de Agosto .... « Requei roqtte, por intermedio da Em 22 de Agosto fica sobre a Do Sr . Homero Baptista. 
Mesa, se r equisitem do Vice- mesa . 
PresideuLe da Republica infor-
mações sobre o seguinte : 

Si tem sciencia do procedimento 
que o conselho de d iscipl in a do 
batalhão academico promove con-
tt·a o; estudantes membros do 
batalhão, q •te pedil'am ao Con-
g resso Nacional a d issolução da-
quelle corpo ; 
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8m que funda mento legal assenta 
esse procedimento contra es tu-
dan\es, considerando como filho-
famíli as e no pleno gozo de todos 
os direitos, conforme o ar t . 15 
rlo regttlamento a que se refere 
o decreto de 4 de Mar ço de 1890: 
~. fi na lmente, si foram tomada~ 
providencias no sentido de evi -
tar-se a lransgt·essão da lei e a 
vio lencia aos referidos estudan-
tes . >> 

22 el e Ago~to .. .. « Requeiro que o Governo informe 
:i Camara si ·tem conhéeimento 
dos ne tos do governador de Ser-
gipe mandando n bordo de um 
nav io força para imped ir o em-
barque ele trabalhadores que se 
des tinavam ao Estado de S. P au lo, 
e s i tomou a lguma providencia 
pa ra restabelece r naq ue lle Estado 
o imperio da lei .» 

25 ele Agosto .... " -Requeiro que se peçam infor-
mações ao G-overno, por inter-
media do Ministerio da Justiça, 
do seguinte : 

Qual a r azão por que não se pre-
enchem as vagas e xis tentes no 
Tribunal Civil e Criminal , em 
detrimento do publico serviço . ~ 

EID. 22 de Agosto fica sobre a Do Sr. 
mesa.,- Em 9 de Setembro en-
tra em discussão e em seg uida 
é rejeit:~.do . 

EID. 25 de Agosto fica sobre a Do Sr. 
mesa.- Em 9 de Setembro en- que. 
tra. em discussão q ne é encer-
r ada . E' r ejeitado. 

OBSERVAÇÕ~S 

Vinhaes. 

Jesuíno de Albuquer-

, 26 de Agosto ••.. " Requeremos que o Governo in- EID. 26 de Agosto lica sobre a Do Sr. Espil"ito Santo . 
forme, por intermedio da Mesa mesa. 
da Camara, si ~m camprimento 
á lei da amnistia, votada pelo 
Cougresso sobre 03 factos que teem 
relação com o estl.\clo de sitio, já 
declarou sem eff'eito as demis~ões 
dos l entes, as reformas dos mi-
litares e as demissões elos mem-
bros do Supremo Tribnnal Mi-
litar ." 

, i de Setembro. « R equeiro que se requisite do JEn'l 1 de Setembro fica sobre a Do Sr . João Vieira. 

2 de Setembro. 

13 

Poder Executivo inform ação so- mesa.- Em 9 entl'a em dis-
bre os pontos designados do ter- cussão que é sem debate en -
ritorio ela União ond e se Yão cerrada . E' approvado. - Em 
monta r lazaretos para prevenir a 16 r equisitou-se por officio 
invasão do cholera-morhus. " n. 261, o q nal foi l'eeponnido 

« R equeiro que se peçam ao Governo 
as seguintes jnJol'mações : 

1a, quantos indivíduos fora m ele-
portados com os turcos; 

2a, quaes os seus nomes, idades e. 
naturalidades ; 

3a, em qu~ da ta pet·deram a quali-
dade ele brazileiros os depol'tados 
Manoel e Alfredo, filhos da povoa-
ção ele Congo11has do Campo e 
traba lhadores que fol'i\111 da fa-
zenda ele S. Ma rcos, em San t' 
Anna do Desel'to, no Estado de 
Minas Geraes : 

4R, quaes os cr{mes imp,tados aos 
menot•es brazileiros tam bem ele-
portados, Custoclio Alves, Antonio 
P el'eira e José Teixeira ela Silva; 

em 24. 

. EID. 2 de Setembro fica sobre a 
mesa entrando em discussão 
em 9,'e em seguida é encerrada. 
E' rejeitado. 

Do Sr. Badar6 . 
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16 de Setembro. 

ASSUMPTO 

5a , que destino a policia deu ao 
cidadão Clemen te Manoel Vieira, 
que em dias de Agosto publicou 
na Gazeta de N oticias uma re-
clamação com a epigraphe: Como 
me acho preso, com fit·ma reco-
nh ecida no cartorio do tabellião 
Brito; 

ô• . em que data foi restauradona 
Detenção o castigo da solitarJa; 

7a, quaes as disposiçõ .s legaes que 
- aut0 ri zam a administração da 

Detenção a violat• a correspon -
denc ia dos pr~>sos, ainda mesmo 
q ttando se dirigem ás autoridades 
do paiz, como no caso do infel iz 
Au!!usto Cambraia, castigado 
corpor alment~ naquella casa em 
dias de Maio do corrente anno, » 

« Requeiro ao Poder Executivo, por 
iotermedio do Ministro da Agri-
cultura, as seguintes informações: 

i •, qual a, despeza total feita pela 
União com. o serviço de immi-
g?·ação dtwante os exercíc ios de 
1890, t 89t e o J o semest?·e de 
1892? 

2"', qual o nwne?"O de irnmig1·antes 
entrados nesse período? quantos 
adultos ? quantos do sexo mas-
culino? 

3•, quaes os Estados ela União qttt 
···ecebe·J'am immigr·a?ttes e qwtl o 
nume;•o dos ent1·ados em cada 
Estado? 

Quanto se tem gasto nestes ultimas 
cinco annos com ct immigração . » 

17 de Setembro . " Requeremos que, por intermedio 
da ·Mesa, se soliciLe do Governo 
si tem dado a lguma providencia 
com o fim de ser estabelecülo um 
Lazareto no Estado do Pará. E 
no caso affirmativo, qual o lagar 
para isso escolhido. " 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Em 16 de Setembro fica sobre a Do Sr . Nilo Peçanha. 
mesa . 

Em 17 de Setembro fica sobre à Do Sr. Cantão e out ros . 
mesa . 

» 23 de Setembro . < Requeiro que por interm~dio da Em 23 de Setembro fica sobre a Do Sr. Retumba. 

» 

Camara doa Srs. Deputados se mesa. 
peçam informações ao Governo si 
teve conhecimento officia l do tele-
gcamma l(:.tblicado no Jornal do 
Commcroto de hontP.m, transcre-
vendo o topico de um artigo pu-
blicado emLondres pelo ministro 
braztle1ro, sobre as causas que 
teem intl uido par a subida dos 
nossos titulas naquella praça e 
no caso affirmativo si mandou 
restabelecer a verdade.,. 

23 de Setembro.. « Requeiro que se peçam ao Poder Em 23 de Setembro fica sobre a Do Sr. - Severino Vieira. 
E-xecutivo, pela Se. retaria dos mesa. 
Negocias da Fazenda, as seguintes 
informações : 

i•, si na rescisão dos contractos 
pelos quaea diversos bancos se 
obrigaram a fornecer, por em-
preatimo, capitaes á lavoura foi 
permittido aos mesmos ba~cos 
altet·ar as ~~xas de juros de em-
pre••ttmos Ja realizados; · 2•, si o Governo julga legitimo esse 
alvitre e, no caso negativo: 3•, si tem meios para cohibil-o. » 
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» Requeiro qne, por intjlrmediq da Em 26 
Mesa da CalJlara rios Srs. D~pu- mesa, 
tados, se requisit~ JJQ Govern'l' 
cóp:a do of!icJO dil'igido em 19 
do corr~n~e me)'; pelo I:) r. Ministr.o 
da .tv,[armha ao chefe do quartel-
general da Armada, apprqvando 
o a lvitre iomado pelo comman-
dante do cruza.dor Tira•ientes. 
em construcção no port•J de Lon..: 
dres, alojando em boteis e com-
mqdos par ticulares a ofliciali-
da.de e guarn.ição do mesmo cru-
zador, por não estar este em con-
di9ões de receber pessoal algum.JI 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

de Seteml)vo fica sobre a D.o &r. Retumba. 

" R<lqueiro que, se peça ao Governo E~ 3 de OutvliFo lj.ca sol)re a Do &;r. Americo Luz. 
a seguinte informação : mesa. 

S i, não obstante ter a Estrada de 
Fe,rro Centt·al declarado por edi-
taes não r ecebe r mercadorias 
para diversas estações do inte-
rior, a alg ~tmas casas commer-
ciMs, por excepção, se tem con-
cer,j. ido o em ba rq ue e qual a razão 
de .ordem publica dessa excepção.» 

" Requeremos que a Mesa desta EQ1, 4 d~ Outubro lj.cª sopre a I)o &r. Jacques Ourique e 
Cap1ara peça ao Governo infor- lJlesa. outros. 
mações sobro o facto que se deu 
em Manái)S com o jornal -O 
Co}nme!·oio- e que obrigou toda 
a imprensa daquella capital a 
s u~pender a pub1icação por falta 
ele garantias legaes . " 

» 5 de Outubro .. « Requeiro que por inteJ•medio da E1J1 5 !!e Outvppo jlca sob11e a Do Sr. Sá Andrade. 
Mesa da Camara se peçam as se- mesa. 
guintes infot·mações : 

, 5 de Outubro .. 

5 cleOutubro .. 

a) ,o que 1 em-se feito no Es.tado ela 
P a;ahyba no tocante ao serviço 
de immigração e colonisação 1 

b) quanto tem-se gasto com esse 
set·viço 1 

o) quaes os motivos que teem im-
pedido á iniciação dos trabalhos 
de prolongamento da ferro-via 
Conde d'Ett e os da ligação desta 
com a estr ada de Nova Cruz 1 

d) o que tem-se feito no sentido de 
me)ho~ar o porto da. P 11- rahy ba 1 

e) quiJ.nto tem-se despendido com 
ess!l serviço 1 " 

K Re9ueiro que, por intermedio da EU} f> Q.e Qutupro fipa so)Jrs fJ. Do m~smo Sr. deputado. 
Me.a, se solicite do Poder Execu- rpe~~· 
ti v o que se digne de informar 
qual é o tribunal superior a que 
recorre em grá.o ele appellação a 
jus tiça do Estado da Parabyba. • 

. . . EJP. 5 d,e O»tupro ftca so)JE,I) .a Do Sr. Oliveira Pinto. 
« Re9ueiro q ue seJam sollc1tadas mi)B1!-, 

do Governo as seguintes infor-
mações : 

Q.ue providencias teem sido tomadas 
no sentido de combater a crise 
de transporte que está causando 
incalculaveis prejuízos ao com- • 
mareio, á lavoura e a todas as 
classes soci<tes que e~ tão na de-
pendencia da Es trada de Ferro 
Central do Brazil, e b~m assim 
como se explica o d~s pacho 
diario, ou a curtos in tervallos, 

" de não pequenas partidas de sal 
para a estação de Belém, e isso 

~em dias em que es'le genero não 
· e recebido a despac)10. » 
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i892 14 de Outubro .. " Requeiro que o Poder Executivo, Em i4 de Outubro fica sobre a Do Sr. Vinhaes. 
por intermedio da Mesa, in- mesa. 

" 

forme: 
to, quanto deve a Intendencia. Mu-

nicipal aos diversos fornecedoreB 
de gado no Matadouro de Santa 
Cruz ; 

2°, qual a importancia. das contas 
visadas pelo respectivo presi-
dente e que ainda não foram 
pagas; 

3°, quaes as providencias tomadas 
para ser supprida d~. carne verde 
esta capital, n o caso de recusa 
doa fornecedores a enviar gado á 
Intendencia, antes desta satis-
fazer seus compromiuos. ,. 

14 de Outubro .. « Pl'Dpomos que s~ja nomeada uma 
commissão desta Camara para 
es tudar e dar parecer sobre o 
estado administrativo e finan-
ceiro da Intendencia Municipal 
desta capital, afim de que não 
pesem sobre a nova admmistra-
ção, que tem de ser eleita a 30 
do corrente, os erros ou crimes 
alli com mettidos, e, uma vez re-
conhecidos estes erros ou crimes, 
sej :J.m devidamente processados 
os reaponsaveis legaes . ,. 

Em 14 de Outubro ftca sobre a Do Sr. Jacques Ourique e 
mesa. outros. 

' 15 de Outubro .. «Requeiro que se peçam ao Poder Em 15 de Outubro 
Executivo as seguintes informa- mesa. · 

fica 8obre a Do Sr. Epit&cio Pes1oa. 

ções : 
ta, qual o motivo por que ainda 

não está concluída a apuração 
do recenseamento, quando, em 
outros paizes de maior população, 
identico serviço , iniciado ao 
mesmo tempo, já se acha desde 
rn ui to term1nado 1 

2•, que providencias tem tornado 
o Governo no sentido de pôr termo 
ás irregularidades e abusos que, 
segundo publicações da impren-
sa, se estão dando no ser viço da 
repnrlição de estatística Y 

3a, em que se funda o Vice-Presi-
dente da Republica para permit-
ltir que o actual director daquella 
r epartição accumule oom este 
cargo o de lente substituto do 
curso de minas da Escola Poly-
technica 1 " 

18 de Outubro. . " Requeiro que a Mesa nomeie tres EDJ. i8 de Outubro fica sobre a Do Sr . Bellarmino Carneiro. 
cornmissões que sejam incumbi- mesa.-Em 20 ti appt·ovndo. 
das de, no intervallo a decorrer 
a té á seguinte sessão legislativa, 
confeccionar e apresentar proje-
clo organisando um curso para 
ensino dos cidadãos que queiram 
dedicar-se á carreira commer-
cial, plan~jado segundo os me-
lhores estabelecimentos congene-
res, e rever as leis que regulam 
a constituição das sociedades 
anonymas e o processo das fal-
tencias. ,. 

" Requeiro que a Mesa da Cama r a Em 19 de Outubro fic<t ~obre a Do Sr. Seabra . 
dos Srs. Deputados peça ao Sr. mesa. 
Vice- Presidente da Republica, 

19 de Outubro .. 

q,ue, por intermedio do Sr. Mi-
nistro do Interior e Instrucção 
Publica, informe com urgencia: 
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1. 9 Si reputa em vigor o decreto 
n . 1386 de 28 de Abril de 1854 
qull r!e t novns e~tatutos aos cur-
sos jurídicos, depois do decreto 
n. 1232 H de 2 de Janeiro de 
18~1, que a pprovou o re !ul a -
m~nto das instituições de enstn" 
juridic >, depeudeni .. R do i\linis-
\erio da Instntcção Publica; 

2.• No caso affirmativo, em que 
arÜfl'O daquelle decreto de ill5.J 
se t undvn para mandar a C.) '1-
cu~so " cadeirJ. de econom ia. po-
litjca da F aculdade de Direito 
dv R ecife; 

3. 0 Si , estando em vigor aquel ·e 
deçreto, podem os ba c hareis em 
direito CO'lcorrPr a qualquer ca-
deira ela Faculdade; 

L!! Si, ao teleg1·amma pPlo qual 
foi mandada a concurso a ca·· 
d >ira de ecunomia poli tica da 
Fapuldade do Recife, o direc tor 
desta Faculdade não pnnderou 
por telegramma que, seg~ndo '?6 
estat11tns, este concurso o ao podta 
ter Jogar ; 

5.• No ctso affirmativo, cópia do 
telegramma do director da F a -
culd.ade de Direito do Recife. :o 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

I 

"' Requeiro que a Mesa da Camara 
doJ Srs. Deputados solicite do 
S.r. Vice-Prl)sidente da ltepu-
bli~:a, por in termedio do Sr. ~11-

E111 22 de Outubro fica sobre Do S,. Seabra. 
a m9!!a. 

nistro do I.t terior, as seguintes 
inf,ormações : 

L a Qua l o valor da responsabili-
dade ou fiança prestHda pelo 
Gorerno á In tendenci<> Municipal 
para aba ter por sua con til o gado 
neqessa rio ao abastecimento da 
Capital Federal; 

2.a Em que vet·baorçamentaria se 
fttnda. o Mio istro Llo Interior para 
torp.ar efl'ecü v a tal fiança ou 
re~onsll bilidade; 

3.a ~.tuanto tem despendido a In-
ieDflencia Municipal desde que 
tolllou a seu cargo o abasteci· 
mehto da carne verde á Capital 
Fe4e,·al; 

4.a Q·tal a importancia dos pre-
j ui~os ou 1 ucros h a v idos pel a In-
tdndencta M11nicipal no abaste-
cimento a que se allude.~ 

~ R!l!J.uej~? qu,~ a Mesa , por in_tet:- EDl 7 de Novembro 
meélio /fQ ~liQi~JLerio da Viação, a mesa. · 
Commercio e Inrlustria, so licite · 
do Sr. Vice-Presidente da Rep·t-
i.Jlic'l. as seguintes informações: 

1. a Que motivos de ordem publica 
det~rmina ram o acto da dire-
c to~ia da Estrada de Ferro Cen-
tra l do Brazil, alterando o ho-
rar·o do tr"m expresso, no ram a l 
de Ouro Preto e tornando- o 
a inda mais demorado do que 
já 4 . 

z.~ Qu~ razão impede a directoria 
da mesma E•trada Cen tral de 
au~o.t.'lsar a e~tl!.çáo ele 0Jtro P1·eto 
a Vl!nder btlhetes de ida e volta 
parp. as di ver sas estações do Es-
ta•lo de Minas, como se faz na 
esl:j.ção do Norte (S. faulo) e na 

_desta capi tal, » 

fica sobre Do Sr. F. Veiga. 
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I - -----
~l' , ;.l'O 1892 7 de Novembro " Requeir o que sesolicitemdo Poder E JIJ. 7 de Novembro fica sobre Do Mülle t·. 

Executivo, 8or inter medio da a mesa. 
Me>a dest·1 'amara , as seguin tes . infot·mações : 

i,a Si foi preso e depor tado pelas 
a utol'id'ldes dr. Santa Catha l'i na 
o engenheiro V ictorino de Paula 
Ramo~, delegado de terras e co -
lon isação naq11e ll e Estadn ; 

2 . • No caso a ffi rmativo, quaes as 
r azões e jus tificações q ue de se-
melb ante proced imen to pr odu-
ziram a quellas a utoridades, si as 
pt·oduziram ; 

3.a Quaes as providencias tomadas 
pelo Gover no da União, p<tr a r e-
par~ r a violencia co mmett ida 
co ntra aquelle fun cciona rio fe - I dera ! . , 

. 

/ 
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.27 el e l\Ia io ..... « Indico que a Mesa fique a uto- Etn 27 d~ Majo vem á mesa é Do St·. Costa Machado. 
rizacla a con tracLa t· a publi cação lida e enviada á commissão de (Veja o pa recer n, 11.) 
elos nossos trabalhos com um dos polici a . 
jornaes ele ma ior circulação no 
pa iz. » 

, 27 de Ma io .. . . . « Indico qne seja remettido á com- Em 27 de Maio vem á mesa e é Do Sr . Bell a rmino C~rn e iro . 
miRsão ele co nstituição, legisla- enviada á commissão ele con-

)) 

10 el e Junho .. , 

ção e justiça o decreto n. 917 de stituição, legis lação e.1jus tiça . 
2,1 de Otttubro de 1890 pa ra que, 
examin ando-o e es tudando-o co n-
veni entemen te, proponha a~ a l-
terações e modificações ma is con-
senta neas com os interesses ela 
jus ~i ça e el o commercio, princi-
pa lmente qua nto ao ar t . 1°, que 
tra ta das Tallencias ., 

« A Camara dos Depu·tados, con- Em i o ele Junho vem á mesa e 
s idel'ando que, em virtude elo de- é remettida á commissão ele 
ere to de 10 ele Abril, que declarou co nstituição, legislação e jus-
em estado de sitio o Di str ic to tiça. 
F eder al, foram detidos en1 for-
talezas e des terrados para outros 
pontos elo terrltorio do paiz di-
ver sos ci.dadãos ; 

Que, em 14 do referido mez foi sus-
penso pelo Governo o es tado de 
sitio e res tauradas as gara nt ias 
constiLucionaes : 

Que, cessado esse é.stado pelo res ta-
belecimen to da ordem, cessam 
os efl'ei tos cru e delle decorrem e 
as medidas de repressão, por 
ventur a legitimamente applica-
das , devendo os indigi taclos cri-
minosos ser submettidos ao jul-
gamento do juizo competente ; 

Convida o Sl·. Vice-Presidente da 
Repul>lica a fazer cessa r as me-
didas de excepção tomadas pelo 
decreto de 12 de Abril. » 

8 el e Junh o .. .. « Indico que a com missão de fazen- Em 8 ele Junho o Sr. pres tdcnte 
da cl<t Ca mara elos Srs . Deputa- declara que es ta indicação 
elos, entendendo-se com o Sr. roi- eleve ir á commissão ele cons-
nis tro da fazenda e recebendo t itui ção, vis to não se tratar elo 
clelle os doc umentos j á recruisita- assumpto a que ella se refere, 
dos pela i\l esa com a pprovação mas da con·veniencüt de ser 
la Camat·a , proponh a, com t oda tomada a providencia que ella 
a urgenci a , as medidas necessa- indi ca. 
rias, a fim ele volta t·em ao Th esou-
r o Nacional as .€ 2 .600.000, dalli 
t·etira clas para empres timos a di-
versos ba ncos, bem como para 
serem retirados da circulaçã o os 
54.229 :000$, emilticlos pelos ban- . 
cos so b promessa ele cambiaes , 
euvianelo posteriorm ente os do- · 
cumentos ao pro mo to r p ttblico 
competen te para promover peran-
te o Poder Jucliciario o processo 
por des vio elos dinheiros publicos, 
con tr a os responsaveis ." 

/ 

Do Sr. Cassiano do Nasci-
mento 0 outros. 

Do St·. Oiticica . 
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« Indico que se convide o Senado Em iO de J unho é envi ada á Do Sr . Justiniano Serpa. 
a escolher com a Camara uma comrnissão de constituição, le-
commissão mixta, que, com a g islação e justiça. 
poss ível ut"gencia, organi~e e 
s11bmetta á apreciação do Con-
~tresso um projecto de lei com-
plementar do art . 82, § 12 da 
Constituição da Republica. " 

« R equeremos que a Camara dos E1n 11 de Junho o Sr . Pre- Do Sr. Barão de S. 
Srs. Deputados, co ngratulando- sidente declara que, não ha- outr os . 
se com os officiaes da armada e vendo numero para votar- se , 

l\Iarcos e 

com a naçã~, mande lançar na m:~.ndal-o-ha lançar na acta . 
acta um voto de louvor, por ser 
o dia de hoje o 27• annive rsario 
do combate naval de Riachu~ lo, 
en• que a marinha brazileira 
conquistou um dia de gloria para 
a nossa patria. » 

« l'llequeiro que o GoYerno r eme tta Em H da Junho é enviada Do S.r. Caeta no de Albuquer-
á Camara informações sobre os á commissão de con~tituição, qlle , 
gr aves acon tecimentos que se legislação e justiça. ( Vid. em out.·o l ogar desta 
taem dado em Mntto Grosso, e Synopse andamento e oh-
bem assim que providencie com servações ao parecer n . 18 
a maxima brevidade, no sentido de>te a nno.) 
de cessarem as lamentaveis re-
prezalias que se teem dado e se 
estão dando naquelle Estado e 
que tanto teem impressionado o 
espírito publico, pelo muito que 
ofl'endem os sentimentos da hu· 
manidadee os intuitos do regimen 
r epublicano . . » I 

I 
« Indico que a Cama r a resolva Em 'i3 de Junho é enviada á Do Sr. Aristides Maia. 

sobre os seguintes pontos: commiasão de consti tuição, le- (VE(Ja parecer n. 15.) 
1°, si a renuncia do cargo de Pre- gislação e justiça . 

sidente da Republica, fe ita pelo 
cidadão para elle e lei to, consti tue 
caso de vaga da Presidencia ; 

2°, si dada a vaga da Pres idenc ia 
a,ntes de decorridos dous ann os 
do período presidencial e exis-
tindo o Vice-Presidente, deve ter 
logar nova eleição para preen-
chimento da mesma vaga. " 

« Indicamos que, emquanto es ti- Em 25 de Junho vem á mesa e 
ve rem em ordem do dia para é enviada f.. cqmmissão de 
discussiio o projecto de ammstia policia. 
e a lei de fo rça e orçamento, as 
sessões da Camara durPm cinco 
horas, sendo a ultima destinada 
á apresen1ação de requerimentos 
e proJeClús, podendo ser aberta 
a sessão com qualquer numero 
de deputados presentes . " 

Do Sr . Augnsto de Freitas e 
outros . 

(Vid. em outr o l gar dest~. 
Synopse andamento e ob-
servações ao parecer n . 26 
deste anno . ) 

» 27 de Junho .... « Indico que a commissão de con- Em 27 de Junho é enviada Do Sr . Leopoldo de Bulhões. 
stitui9ão, legis lação e justiça, á commissão de constituição, (VeJa proJecto n. :138 c!Pi!'tle 
examtnando os. vales, debentures legislação e justiça. anno.) 
e outros pape1s de credito de 
$500, i$, 2$, 5$ e 10$, emittidos 
J?Or varios proprietarios de fabri -
cas e algumas sociedades anony-
mas e oflerecidos com esta indi-
cação, tendo er:1 ''ista as dispo-
~ i ções do clecreto do !toverno 
:provisorio n. 164 de 17 de J a -
neiro de 1890, pronuncie o seu 
juizo sobre a conveniencia e l en-a-
lidade dessas emissões, propo:Ído 
as medidas que julgar conve-
nientes para fazer cessar tal 
abuso, caso o reconheça ,» 



ANNO 

1892 

" 

" 

» 

- Hl9-

DAT A ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

-

~ Indico que se accrescente ao re- Em Z7 de Junho é lida e en-
g imento o seguinte: viada á commissão de policia. 

Art. A simples inversão das 

:!7 de Junho .... Do Sr. Bellarmino de Men-
donça. 

materias em discussão poderá 
ser requerida em qu a lquer mo-
me t1to da ordem elo dia, sendo o 
requerimento votado., 

29 de Junho . •. . « Considerando que, no caso de se 
darem s imultanea men te as vagas 
de Presidente a Vice- Pres idente 
da Republica, podem ser levan-
tadas questões on dttviclas, e ntre 
outt·as, as que a baixo vão indi-
cadas, por occasião de ser em 
preenchidas essas vagas ; 

Consider a ndo ainda que convirá 
firmar desde .]á doutrina sobre a 
m an,eil'a de resol vel- as , indiCa-
mos que a commissão ele consti-
tuição, leg islação e justiça ou 
uma c .. mmissão especia l pat·a 
esse fim nomeada, t ornando em 
consideração as seguintes qyes-
tões, por meio de um proJeCtu 
interpretativo da Consti Lu ição, 
apr esente a solução que em seu 
entender julgar que devem ~e r, 
não só es tas como quaesquel' 
outras que lhe suggerir o estudo 
qutl sobre a ma teria fi zer: 

Lo Os eleitos pa r a preencherem as 
vagas do Presidente e Vice-Pre-
sidente da Republica exercerão 
os cargos sórnente durante o 
t empo que fa lta r para completar 
o period0 presidencial, interrom -
pido pelas vagas que se a hriram, 
0 11 iniciarão um novo período 
presidencial ? 

2.• Nesta segunda hypothese, deve-
r ão os ele itos t omar posse dos 
cargos, logo que sejam e lei tos, 
pois que a eleição deve ter logar 
dentro de tres mezes depois de 
abertas as valias e começar o novo 
período prestdencial do di:~. da 
posse, ou dev<rá espel'ar o dia i5 
do pl'imeiro mez de Novembro 
qu e seguir- se á eleição, p3.r a en tão 
serem empossados , visto como a 
ConstiLuição determina que seja 
o dia i5 de Novembro em que 
devem comeoar e terminar os 
períodos · presidenc iaes em cir-
cumsta ncias normaes 1» 

1 de Jnl ho . .•. " Em face da commoção interna 
que se verifi ca no Rio Grande do 
Sul e de que dão tes temunho de-
clarações publicas elo Governo, 
indico que a Camara dos Srs. De-
putadoq , mediante a udiencia ur-
gente da commissão de constitui-
ção, pratique o q ue l be cumprir 
de conform idade com as at tribui-
ções do Congresso Naciona l e de 
accordo com os altos in teresses 
do paiz, da autonomia dos Esta-
dos e da Republica." 

Ern 29 ele Junh o é enviada á Do Sr. Cantão. 
commissão de cons tHuição, le-
g islação e .JUstiça . 

Em 1 de Julho é enviada á Do Sr. Demetrio Ribeiro . 
commissão de constituição, le-
g islação e just iça. 

4 de Julho .... " I ndico que pelos meios re<>ulares Ern 4 de . Julho é enviada a Do Sr. José Marianno, 
se decla r e si, em face do ~1.rt. 9° commissào de constituição, Ie-
da Constituição Federa l, póde a g islaçâo e jnstiça . 
União arrecada1· impos tos sobr e 
transmissão de propriedade pela 
compra e venda de em ba:rcações . ~ 
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« Indico que a commissão ele con-
stituição in ter ponha seu parecer 
no sentido de decidir si o Dr. 
Victor i no Mon Leiro perdeu o seu 
mandato ele deputado, por ter 
assumido o goYernoclo Rio Grande 
elo Sul. » 

ANDAMENTO OBSEJ\V AÇÕES 

E tu 4 de Agosto é enviada á Do St·. Borges Medeiros. 
commissão ele const ituição, le- (VeJa em outro loga r desta 
gislaÇão e justiça. Synopse andamen~o e obser-

vações ao parecer n . G7 
deste an no.) 

6 de Agosto .•. • Indico que vá á commissão de 
fazenda e induslrias o segtti nte 
telegramma, junto em original. " 

Em 6 ele Agosto é enviada á Do St·. Amorim Garcia ao 
comm issão ele ra~encla e inclus·· seguinte telegramma a qne 
tri a.s . se refere a indicação: 

Mossoró, 6 de Agosto ele ISOZ. 
Deputado Amorim Garcia, 

l:Uo .-Mercadorias impor-
tadas Pernambuco retidas 
mesa renLlas estadual, p1·e-
texto pagamento impos to 
importação contraria <ll't . 
H disposição 1n Consti-
tuição Feclet·al resistimos 

·pagamento impos to incon-
st itucional. Leve conheci-
mento Cong t·esso. Peçapt·o-
videncias. Com mer ciantes, 
Oliveirn. Irmãos e ontros. 

18 de Agosto .•• " 

27 ele Agosto ... « 

3 de Setembro. « 

14 de Setembro .. << 

A Camara dos Deputados, aco- Em18 ele Agosto o Sr . João Lopes Do Sr. 
Ib enclo sensibili~ada as despe- t•equer urge11cia para ser vo-
diclas do seu digno presidente tacla a incllcaç~o antes ele se 
Dr . Bet·nardino de Campos, re- proceder á el eição da mos a. E' 
solve que se consign~ na acLa concedida a urgencia. EnLl'a· 
um voLo ele perfeita estima e em discussão, a qual é encer-
merecido apreço a esse disl incto racla. E' unanirnemenLe appro-
concidadão. » vacla. 

João Lop.'s . 

Indico que a Cn.mara lembre ao 
Minis te rio do in ter i o r a con ve-
niencia que ha para o bom anda-
mento nos uegocios publicas na 
remessa do Diar'io Of!i.oial a todas 
as municipalidades da Repu-
blica.» 

Etn 27 ele Agos to é enviada á Do S t•. Badaró . 
r.ommissão de constituição, !e- 1 
gislação e justiça. 

I 
I 

Indicamos que a commissão 'de 
consLi tu içao e justiça, attenclendo 
{, votação ela Camara, que reco-
n beceu a validade da eleição pro· 
ced ida no Estado ela Bahia, e 
annullou o diploma elo Dr. Ly-
curgo José ele Mello, por motivo 
ele incompatibilidade eleitoral e 
tendo em vista o art . 46 da lei 
de 26 de Janeiro que manda pro-
cedet· a eleição sómente quando 
do voto da Camara, annullando o 
resnllado de qualquer collegio 
eleitoral, r esulte flcar o cand idato 
diplom<tdo inferior em numer o de 
voto immeclia·to emitta o seu pa-
r ecer sobre o r econhecimento do 
Dr. José da Rocha Leal, terceiro 
candidato sobre o qual recabiram 
votos validos .» 

Em 3 de Setemqro é enviada á Do Sr. Jacob da Paixão. 
mesma commissão. (Veja ern o trologardesta Sy-

Indico que se declare authent íca-
mente o verdade iro sentido elo 
legislador constituinte, combi-
nados os arls. 5o n . 3, que pre-
screve que o Govemo Federal não 
poderá in ter vir nos begocios pe-
culmres elos Estados, salv-o á rc-
q~t i sição dos •·espectivos govel'?ws, 
para res tabelecet· a ordem e tran-
quillidade. 

I 

nopso; n.ndamenw e obset·· 
vações ao parecer n. 10·1 
deste a n no.) 

Em 14 de Selembro é env iado á Do Sr. Almin o Affonso. 
comm iAsão ele constituição e 
jLLStiça. 
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180.2 

Al't. (\5 n. 2, pelos Cpla~ s e f<ll>Ul-
taclo aos Estados, em gera l, todo e 
qmílquer poder ou clit·cito que 
lhes não fol' negado pol' c lausula 
expressa Oll implicitamente con-
t ids. nas claus ulas expressas ela 
constituição; 

E: a inda o :u·t. 78 que d ispõe r1ue 
«a especifi cação das garant ias e 
direito1 exp~:essos na Cons~i Luição 
não exclue ottlras garant ias e di-
rei tos não enumet·aclos mas resul-
tantes ela fórma ele governo que 
ella estabelece c do.~ pt·incipius 
qne COtlS Íg' IHL. >> 

14 ele Setemb ro . « Ind ico, que, visto havet· ou se 
pretender que na ambiguidacle, na 
verdadeira inlell ige ncia da d is-
posição constitucional a ponto ele 
ter já fundamentado o Governo 
uma.' interpretação sua, sejam au-
thenticamente interpretados e de· 
claraclos os arts. 11, e n. 3 pelos 
quaes-é vedado aos EsLaclos como 
á União, p>·esc·;·eve;·leis ,··ewoacti-
VC6S- e 72 § 2o, segundo per iodo 
que consigua, qtte a Republica 
não admiLto privilegio de nasci-
mento, desconhece foro de no-
breza e extingue as ordens hono-
rificas existentes e todas as SltaB 
pt·erogati v as e r egalias, bem como 
os ti tu los nobiliarchicos ele con-
selho . , 

L4 ele Setembro. « Indico que combinando o art. 20 
quando diz-salvo caso de fla -
gra ute em crime inafiançavel-
com o art. 34, n. 33, que con-
fere pl'ivativamente ao Congresso 
- legislat· sobre direito criminal. 
e o art. 83 que dispõe qne-conti-
núa em vi gor emquanlo não r e-
vog·aclas as leis do antigo r egi-
men no que não for contrari o ao 
nosso systema de governo.- O 
a r·t. 27 é a ve lha Constituição do 
Impet·io , que ordena CJUe o depu-
·tado o ll senador não pó ele ser 
preso menos em flag r.ante clelicto 
ele pena c<J./Jita l, com o art. -106 
elo novo Coe igo, o qual es tabe lece 
que a fianç::t não ser á concedida 
nos cl'imes c ujo maximo rle pana 
fot• prisão cellular ou r ech1siio 
pot· qttatro a nn os , declare au-
·thenticamen te o Congresso o ver· 
dacleiro se1Jticlo elo pensaménto 
do legislador, quando empregou 
o vocabulo ilwfiançavel e que 
valor jurídico lhe deu ; para tor-
nar claro, si elle teve Lambem a 
intenção ele incligitar Olt restrin· 
gir aqnella faculdade ao crime 
<la maior pena do Cocligo.» 

Em 1-! de Setembro e e nviada á Do St·. Almino Afl'onso. 
com missão ele cnnstitu.ição e 
jus lir;a. 

Em 14 de &etembro é enviada it Do mesmo Sr. deputado. 
commissão ele constituição e 
justiça. 

I 

» 14 de Setembro . " Indico c1ue seja ct•eacla no Regi- En1.' 14 cl.e ~etembro é .envi!Lcla Do mesmo Sr. deputado. 
mento ela Camara elos Srs. Depu- á comm1ssao ele constttt11çao e 
tados uma commissão especial jttstiça. 
·que averigua no inicio dos ~raba-
lhos ele cada anuo si a Consti-
tu ição foi cumprida, deviclamente 
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g uardada durante o anno govér-
nativo por occasião da discussão. 
de cujo parecer só meu te deverá 
ou poderá qualquer deputado 
f\preciar a po liti ca geral, as leis 
e a Constituição do paiz e elos 
Estados; substitui ado tal ensejo 
o antigo systerua ela discussão 
qa occasi iio do chamado voto ele 
graças ou a moção do debate elo 
orçamento gera l ou ele qualquer 
i\[inisterio . » 

ANDAMENTO OUSE R. V AÇÕES 

1892 H ele Setembro . . « ludico que, combinaado os arts . 11 En1. 14 ele Setembro é e nviada a Do Sr. Almino AJI'onso. 
n. 13 por que é vedado aos Es- commissão de cousLitui~\ão c 

" 14 de Setembro .. 

» 20 de Setembro. 

tados como á União eslabelecer, justiça. 
aubvencion:.tr ou embar a.;a t· o ex-
qrcicio dos cultos religiosos ; 
70 § 1° n. 4, pelos quaes não po-
derão a listar-se eleitores do seu 
paiz os religiosos ele ot·dens rno-
n>lsticas, companh ias, congrega-
Qões ou commun idades ç!e qual -
quer denominação, sujeitas a 
votos de obediencia, regras dos 
estatutos que imporia a renun-
c ia da liber1aele individual com 
o art. 72 § 28, que dispõe que por 
motivo de crença ou de funcção 
neligiosa nenhum cidadão brazi-
leiro poderá ser privado dos seus 1 
direitos civis o·t pol iticos, nem 
eximir- se de c1ualquer ·clever cí-
vico. Decla re o Cong resso o ex-
acto pens amento elo legislador 
constituinte, a sua va lição legis-
lativa ou genuína intelligenc ia 
dessas disposições fundamen taes I 
do povo brazileiro. » 

I 

« Indico que declare all"theut icá-
rnente o Congresso como se deve 
entender o § 33 do art. 34, reco-
jlhecendo esse paragrapho, c1ue é 
da privativa competencia dessa 
augusta assembléa decretar as 
leis e r esoluções necessaria:s ao 
!lxercicio elos poderes que per-
tencem á União; e o paragt·apho 
conjuncto n. 34 que r econhece ao 
1nesrno Congresso o direito priva-
tivo de decretar as l eis organicas 
para execução completa ela Con-
stituição.» 

E1n 14 de Setembro é env iada Do mesmo St•, deputado. 
á commissão ele constituição e 1 
justiça. 

<< .fl.. Camara dos Deputados, de<;e- Em 20 de Sete]Dbt•o é eu viada á 
janclo que a sua deliberação sobre com missão qe policia. 
p projecto apresentado na sessão 
çle i do corrente, alterando a 
pandeira nacional, seja o r eflexo 
çla vontade popular amplamente 
mamfestada por todos os cida-
dãos brazileiros, resolve autorizar 
fi. Mesa · a dirigir-sA aos Presi-
çlentes e Governadoras dos Es-
tados, assim como a outras quaes-
f!Ue~· autoridades que julgue con-
vemente, afim de que submettam 
ao voto das Assembléns Esta-
floaes e dos Conselhos ou Inten-
dencias _Municipaes o assurnpto 
do al!uqtdo pt'OJecto, nos seguin-
tes termos: 

Deve ser mantida a actnal bandeira 1 

nacional, estabelecida pelo Go-
vet•no Provisorio, ou deve o Con-
gresso Nacional providenciar no 11 

Do Sr. Va lladão. 
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sentido de ser ella alterada de 
modo que, exprimindo a idéa re-
publicana, não possa, entretanto, 
sPr considerada como symbolo de 
qualquer seita~ 

As respostas sobre esta consulta 
serão dirigidas directamente ao 
i o secretario da Camara, até ao 
dia 31 de Março, e apuradas pela 
c.ommi~s ão de constituição, legis-
l ação e jtts~iça, que emittirá 
parecer logo no começo da 1 a 
sMsão. especificando os votos pr6 
e contra. 

Os 'Conselhos ou Intendencias Mu-
nicipaes mencionarãoJ em suas 
communicacões o numero pro-
va\'el de cidadãos residentes no 
município.,. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

«Indicamos que a Mesa ela Cama r a, 
por int• rmedio do Presidente, 
seja autor 'zada a convncarsessões 
noctnrnas e nos domingos, con-
forme as urgencias do serviço, 
settdo a~ mesmas ses~ões de tres 
horas e ficando as sessões ordi-
nat·ias, nos dias de sessões noc-
turnas reduzidas a quatro horas.» 

Em 21 de Setembro é enviada á Do Sr. Glicerio. 
commissão de policia. (Vide em outro logar desta 

Synopse andamento e ob-
servações ao parecer n. 96 
deste ano o.) 

«Indicamos que a com missão de En"l 23 de Setembro é enviada á Do Sr. Seabra. 
constituição, legislação e jus- commissiio do constituição e 
tiça da Camara dos Deputados, justiça. 
examinando as disposições cons-
titucionaes e a lei organica da 
Justiça Federal ( d~creto n. 348 
de 1L de Outubro de 1890), emitta 
seu parecer sobre si, cessado o 
estado de sitio, o Supremo Tri-
bunal tem oa n[o tem compe-
tencia para conceder hc~beas-
oorpus quanto ás medidas de re-
pressão tomadas pelo Poder Ex-
ecutivo, nos termos do art. 80 da 
Constituiçiio, bem como si as im-
munidades parlamentares,de que 
trata o art. 20 da Consti tuição, 
suspendem-se no caso de estado 
de sitio, » 

«Indicamos que a commissão de E!D 23 d~ S~tembro é ~nv.ia_da Do St·. 
legislação e justiça da Camara t~ comm1ssao de constttmçao. 
dos Deputados dê parecer: 

1,o Si a Camara tem competencia 
para delegar ao Poder_ ExecuLivo 
outros poderes quo nao os que 
pela Constituição lhe compete; 

2.o Si a moção a q•te se allttde con- \ 
feriu poderes extraordinarios ao 1 
Poder Executivo.» 

Seabra. 

<<Indicamos que a commissão de Em 23 de Setembro é enviada Do mesmo Sr. deputado. 
legislação e justiça, e:.:aminando á commissão de constituição. 
as disposições constitucionaes e 
a lei relativa ao assumpto, dê 
parecer: 

t,o Si além das medidas de que trata 
o art. 80 da Constituição p6de o 
Poder Executivo lançar mão de 
outras enraordinarias ahi não 
previstas; 

2.o Si podem subsistir as reformas 
dos generaes e officiaes do exer-
c1to e armada, bem oomo as de-

J n:iissões dos lentes das Facul-
dades de Direito do Recife e Me-
sllcina _desta Capital • .,. · 

15 
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« I ndico que a commis~iio ele poli c ia 
Reja autori zada a r ever e conso-
Jill a t', no in ter vallo que decorre i' 
elo encec·t·amento da presente 
sessão até á a berLm·a da proxima 
fttlura sessão l eg is lativa, as di s-
pos içõe;; r egi men Laes d esta Ca-
ma ra , submellenclo á sc1a appro-
vação um projec to el e cocl igo 
r egimental com as modili ca~ ões e 
aclcl itamentos qtte j ulga r coc1Ve-
ni entes.>> 

AN DAMENTO 

En-. 3 de Outubro é lida. Em H 
cn tc·a em discussão que é encCl'· 
r acla . Posta a votos , é appro-
vach. 

OH:l.E R V AÇÕI~S 

« Ind ico que se convide a com-
m issão de con stituição, legislação 
e justiça a ela;· pac·eccr sobre a 
cons tituc ionali dade dél. porta l'i a 
de G ele Maio do corrente anno, 
en1 q 'te n omeia-se um govern ador 
de Esta do constituído part\ cargo 
Federa l, não sómen le no seu 
r espec tivo Estado, mas em d i-
vers os outros Estados ela Uni ão.» 

!Ell"l 5 de OuLnht•o e r eme tlicla Do SL·. Sá ,\. ndl'acl c . 
á commissão de constiL ,tição . 

« A Camara dos Deputados elo Cem- En-. 24 ele Outuu (·o o Sr. Seabc·a 
g resso Federal , cons ider ando: . r equer urg;encia e a Cama ra 

1°, que em 10 el e Abril elo corr e nte concede. Vem á mesa e 6 li cla 
an no o Poder Executivo lançou a indicação , a qua l, apoiada, 6 
mão da attribuição que Jbe 6 post<t em discussão . Oram os 
confel'i rla pelo a rt. 80 da Con sti - St•s . Seabra, Severino Vieira, 
Lu ição da Rep ublica ; Se abra, Aug usto Freitas e Sea-

20, que em cónsequencia , foram bra, ficando acli~Ll a a discussão . 
det idos e desterrados clivet·sos 
cida dãos brazileit·os · 

3o, que a lém elas meclid'as indicadas 
no r efe ri do a r t. 80 o Poder Ex-
ecnti v o em pregou onkas a h i não 
p revistas; 

-!0 , que o Congresso F ederal con-
ceclen amnist ia a quantos foram 
e nvolv i cl•JS nos decl'e tos ele 10 e 12 
ele Abril elo corl'cnte a nno: 

5°, que o efl'ei to legal e jnridico ela 
amnistia é o esquecirnen to com-
ple to e absolu to do facto que se 
r eputa delictuoso ; e que, por-
t anto, depois delh e p·ll' sua 
fnrça , cessam todas as i n·tec·-
clicçõ ·~ s impostc,; aos cidadãos a 
f [ II P m se r e l_<n·e ou ai tinge; 

G0 , que , at.é a pc·esen te data , não 
foram attencliclos e r espeit:tclos 
laes ell'e itos ; ao conll'ar io, actos 
emanados dos agentes el o Pode i' 
J~ xecu li vo demonstram c1uo se 
pre tende leva c· a eli 'e i Lo as in ter-
dicções impostas em consequencia 
dos l'acto> e occ11rren c ias ele 10 
de A bt'i l, das qu aes r esu ltara m 
os dect'etos de '10 e 12 do mesmo 
mez : 

Confia e espera que o Více-Pt'es i-
den te da Republica pr ovi den-
ciar á para c1ue seja respeitada a 
a mnistia concedida pe lo Con-
gresso Federal, em todos os seus 
efl'e itos, fa zendo cessai' as inter -
dicções impostas pelos dec l'etos 
de 12 de Abril elo corrente anuo.» 

Do Sr. Seab l'a . 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

~anela qtte sejam approvadas Em 2 de Junho entra em dis- Da commissão de petições 
a:s eletções I.J rOcecliclas no cnssão. Ora!Jt os St·s. José Ma- e podel'es. 
Estado de S . J?aulo e re- ri ano e Almeida Nogueira . Fica I 
conhecid os deputados pelo adiada a discussão. - Em 4, 
mesmo Estado os Srs. Cin- ora o Sr . Ni lo Peçanha, q•1e 
cinato Cesar da Sil va Bra- requer o encerramento da dj s-
ga, Julio Ce~ar Ferreira cttssão. Consaltada , a Camat·a 
d"l Mesq ui to. e Brazilio dos approva o rPq tv·rimen to . O Sr . 
Santos, com voto em Ere- A •1gelo Pinheiro pede prefe-
parado do Sr. José Ma- t:encia para o ,,oto em separado 
riano. c!::> Sr. Jo~é Mat·iano, o que a 

Camara conce:le. Posw a votos, 
é reJ?. iLado o voto em separado • . 
Emseg.• ida sãosacces·sivameçte 
posta'! a votos e approvadas as 
conclusões do parecer. 

2 Concede a licença pedida Em 6 de Junho entra em dis - Da mesma commiBsão. 
pelo Sr. Vice-Presidente cus~ão. Oram os Srs. Moreira 
da Republica pam nom ear ela Silva e Severino Vieira. A 
o Sr. c:ep:ttado pelo Estado discussão é encerrad·a. E' ap-
ela Bahia Dr. Diony~io provado. 
Evangelista de Castro Ce r-
qneit·a para urna. missão 
diptomatica . 

3 Concede um nHlz de licença Impresso sómente. 
ao deputado P edt·o Ame-
rico de Figueiredo. 

Da mesma c0mmissão. 

4 Nega a licença pedida p~ln 
deputado José Avelino Gnr-
ge l do Amaral. 

EID 6 de Junho entra e m dis- Da mesma commisaão. 

. 

Ctts>ão. Oram os Srs . João to-
pes que ofl'erece o seguinte ~4b
stit1Ctivo, o q ·•al ent~a conJ ~ll
ctamente em discnssào ; .. Q re 
seja concedida a licença. req •re-
l'ida pelo Sr. deputado José 
Avelino Gurge l do Amaral"; 
O Sr . Zama qne apre,enta as~
guinte emenda substitutiva, que 
entra conjunctamente em dis-
cussi'to : « Que se conceda a li-
cença pedida sem subsidio» ; o 
Sr. Uliveira Pinto que pedepre-
ferenc ia na votação para o sub-
a ti tu tivo do S r. João Lopes.O:t'am 
os Srs . Cantão, Bellarmino 
de Mendonça, Marc ia no Maga-
lóães e .João de Siqueira 9.ue 
r eq•ter o encerra rnenLO da drs-
cu, são. Consu lt ada, a Camara 
appt·ova o encer rameniJ pe-
dido. Procedendo-se á votação 
da prefet·encüt para o su b~Li
'tu ü v o do Sr . João Lopes, re-
conhece-se que não ha numero 
para votação . pelo que fica esia 
adiada. - Em 8 é ann un ciada 
a votação. O Sr. Pt'Psidente 
observa que na sessão a n te-
rioro Sr . Oliveira Pinto reque-
r era pt·eferencia. para a. Pme. ,cla 
do Sr . João Lopes. O Sr. Vi-
nhaes pet·gunta si fica pt·eju-
dicada a emet1da do :Sr. ia-
ma, passando _a rto Sr. João 
Lopes. O Sr. Presicleh te 
r esponue negativamente. Pro-
cede-se á votação da prefe-
rencia req uerlda pelo Sr. Oli-
veira Pinto que é rejeitada. 
O Sr . J osé Mari:1.no :t'equer 
verificação da votação, com 
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ANDAMENTO 

o que se verifica terem vo-
tado contra a preferencia 53 
contra 43. E' adiada a votação . 
- Em 9 é approvado o reque-
rimento ela preferencia . O Sr. 
Bevilacqua requer ver ificação 
da vo tação . Reconhem>- se ter 
sido approvado o requerimento. 
Em seguida é posto á votos e 
approvado o substitutivo do 
Sr . João Lopes . Sendo submet-
t.icla á votação a emenda de 
Sr. Zama, é esta rejeitada, e 
considerado prejudicado o pa-
rece t· ela commissão em sua 
conclusão. 

ODSER V AÇÕES 

5 Concede a licença pedida pelo E m 6 de Junho entra em dis- Da com missão de petições e 
deputado José Gonçalves cussão . Ora o Sr. Arthur Rios. poderes. 
Vi ri ato de Medeiros . E' encer rada a discussão e 

adiada a votação.- Em 9 é 
approvada. 

6 Concede l icença para ret i- E m 10 de Junho entra em dis - Da commissão de petições e 
r ar-se para a Europa ao cussão . Ora o Sr . Zama que poderes. 
Sr . deputado por S. Paulo offerece a seguinte emenda : 

7 

Adolpho AJl"onso da Silva « Supprimam- se as palavras -
Gordo, sem subsidio. nos te t·mo> 'constantes do r efe-

rido requerimenrto, isto é , sem 
subsidio algum. » E' encerr ada 
a discussão e adifl.da a votação. 
- Em 13 é appt·ovado, salva a 
emendit do Sr. Zama que, em 
seguida, é igualmente appr o-
vada . 

Julga não have t· ma teria Em 10 de J unho e11tra em discus-
para deliberação na incli - são. Ora o Sr. Gonçalves Chaves, 
cação pa,·a qtfe seja convi- ficando adiada a discussão. -
dado o Vice-Presidente da E m 13, oram os Srs. F elisbello 
Répub lica a fazer cessar as Freire e Espiritq Santo, ficando 
medidas de excepção to- ainda adiada .- Em 15, o1·am 
madas pelo decreto de 12 os Srs. Alcindo Guanabat·a e 
Abr il. Fonseca Hermes.- Em 17, oram 

os Srs. Fonseca Hermes e Garcia 
Pires. Adiada a discussão. -
Em 22 o Sr. Augusto de Freitas 
requer a retirada da sua indi-
cação , assumpto de que trata 
o parecer . Con~ultada, a Ca-
mara não consente na retirada 
pedida . Contin\Í.a a discussão. 
O Sr. Carlos Garcia requer e 
a Camara concede o encerra-
mento da discussão, verifi-
cando-se terem votado á favor 68 
contra 43. O Sr. Angelo Pinheiro 
r equer que a votação seja no-
minal. ConsuH~tda, a Garoara 
não approva o pedido para vo-
tação nominal. Em ~egnida é 
approvado o pa,recer . 

8 Indefere a petição de Alfredo Impresso só·men~e. 
Sola no da Fonseca e outro, 
par a crear bolsas de café 
ne·ta capital e om Santos. 

9 Indefere a petição de Victor Impresso sómente. • 
Nothmann sobre privileg io 
para explorar jazidas de 
apatita (phospbalo de cal) 
em terrenos da Fabrica de 
Ferro de S. João de Ipa -
nem a . 

I 
I 

Da comm1ssão de consti -
tuição, legislação e jus-
tiça . 

Da commissão de fazenda 
e industrias. 

Da commissão de fazenda e 
inclustria s. 
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139.~ 9 el e Junho . . .. 10 

)) H ele Junho .... 11 

)) t1 de Junho ..• . 12 
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ASS UMP'l'O ANDAlÚEN'l'O 

Julga não ter perdido o ma n- Em 14 de Junh o entra em dis-
clato nesta Camara o Sr. de- cussão. Oram os St·s . l~pitac i o 
putado José Vicente Meira Pegsoa, Chagas LolJato e Cas-
de Vasconcellos, ex-mem - siano elo Nascimen~o .- Em 15 
bro ela }mta govet·nativa conti núa a clisCLtssão que é en-
do ]Estado de Pernamlmco, cerrada. O Sr. Cassiano r·equer 
com voto em separado con- votação nominal. Consultada, a 
siclerando vago o r espec tivo Carnara approva. O Sr. Alcindo 
logar e mandando proceder Guanabara r equer verificação 
á ele ição para sea pre- da votação, o que se proce dendo 
enchimento. se reconheceu t er·em v o lado a 

favo r 63 co ,) tra 29. E' adiada 
a votação do rectuerimento elo 
Sr. Cass iano .- Em 'l7 é posto 
a votos o requerimento para 
que a vo tação seja nominal; é 
a pprovado. O parecer é a ppr·o-
vado por 7l cont r a 44 votos e 
prejudicado o voto em separado 
o!fer ecido ao mesmo parecer. 

Julga desnecessaria a auto-
l'!zação contida na indica-
ção elo Sr . Costa Machado, 
para con tractar a publica-
cão dos debates com um dos 
jornaes ele maior circu-
lação. 

lndeCere a petição do Dr. 
Firmino Daria, cirurgião-
mór ele .divisão, reformado 
do exercito , sobre melho-
r amento de reforma. 

Impresso só1nente. 

ln1presso sómente. 

OBSERVAÇÕES 

Da commiesão de constitui-
ção, legislação e jus1 iça. 

Da commissão de policia á 
indicação do St·. deputado 
Costa Machado. 

Da corumissão ele marinha e 
guerra, 

Acceita a indicação do Sr. E1n 23 de Junho entra em dis- Da commissão de policia á 
Arthur Rios para ser incor- cussão . Oram os Sl'S . Cantão e indicação do Sr. deputado 
poracla ao regi n<e nto in- Arthur Rios. Encenada a di&- A. Rios. 
·ter no uma disposição rela- cus são é approvaclo o parecer. 
tiva á organisação das leis 
annuas. 

Approva as eleições r ealiza-
das no l!:staclo do Pará e re-
conhece deputado o De. Au-
gus to Mou tenegr·o. 

E1n 22 de Junho entra em clis - Da commissão de petições e 
cussão que é sem debate encer- poderes. 
racla. Approvado. 

Consiclel·a vago o cargo ele En1. 22 ele Junho entra em dia-
Presidente ela Ra.publ ica cussão . Ora o Sr. Jacob ela 
pela renuncia do cidadão Paixão .- Em 23, ora o Sr. 
eleito e estar preenchido o França Carvalho.-Em 24, ora 
mesmo ca'r gb pela successão o Sr. Léüvigildo Filg·ueiras.-
constitucional elo Vice-Pre- E m 25 ora o Sr . Angusto Fr·ei-
sideute . tas, que reqner o encerramento 

da di scussão . Consultada, a Ca-
mara appl'ova. O Sr. Cassiano 
elo Nascimento r equer votação 
nominal. Procede-se á votação 
elo l'equerimento elo Sr. Cas-
siano, e reconhece-se ·terem vo-
tado Ít f a v o r 63 e contr a 63. O 
Sr. Zama requer verificação. o 
que a Camara concede. Eml-?;e-
gu icla é posto de novo a vo·tos, 
e approvado o requerimento do 
Sr. Cassiano. Procede-se [t vo-
tação nominal. Respondem sim, 
isto é, approvam o parecer n.15, 
considerando vago o cargo de 

· Presiden·te ela Republica pela 
renuncia do cidadão eleito e 

. estar preenchido o mesmo cargo 
pela successão constituci0nal 
elo Vice-Presidente, os Srs. Can-
·tão , Malta Bacellar, Augusto 
l\llontenegro, Casimira Junior, 
Rodrigues Fernandes, Henrique . 
ele Carvalho, Nogueira Parana-, 

Da commissão ele constitui-
ção , legislação e JUStiça. 
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gná, Pires Ferreira, Bezerril, 
João Lopes, F1·ederico B0rges, 
Gonçalo de Lag •s. Almino Af-
fonso, Pedro Americo , J oaquim 
Pernambuco, Raymundo Ban-
1leil·a, Pereira de Lyra, Anni-
bal Falcão, Bellarmino Car-
neiro, Oi•icica, lvo do Prado, 
Oliveira Valladão, Leandro Ma-
ciel, Felisbello Frei•·e, Paula 
Argnllo, Za ma, Garcia Pires, 
Milton, Francisco Sodré. Din-
nysio Cerqne1ra. Barão de São 
Illarcos. S?bastião Landulpho, 
Athayde Junior, Nilo P eçan ha, 

França Urbano Marcondes, 
Carvalho, Baptisra da Motta, 
Alcindo Guanabara, Erico Coe-
lho, Sampaio Ferraz, Furq •tim 
\V •t•neck, Thomaz Dellino, An-
toni•> Oly ntho, Gabl'iel de Ma-

- ga lhães, Leonel l<' itbo, Oh •gas 
I 

Loba to, Ferreit·a Brandão. Viot-
t.i, Dutt·a Nicaci o, Aristides 
Ma ia, Gonçalves Ramos, Carlos 
das Cb1as. Costa M •cbado. 
Paletta, •ão Avellar, Ferrei r • 
Pit·es, Glicerio, Cesal'io ~lotta 
Junior . Domingos de Moraes, 
Carvalhal , Mursa, Paul i no Car-

I 

los, Cnsta Junior, Alf,·edo Ellis, 
Almeida Nogueira , Rubião Ju-
ui o r , C i ncinato B1·aga, Julio 
de Mesquita, Br~zilio dos San-

I 
tos, Leopoldo de Bulhoes, Mar-

I ciano de Magalhães, Eduardo 
' Gonçalves, Alcit.les Lima e De- I 

I me trio Ribeiro ~74). Resbon- I 
( de in não os Srs.: ndio do r a-

zil, Pedro Chemwnt, Costa Ro-
drigues, Anfrisip Fia lho, Mar- \ 
tinho Rodri,'!"ues, Justiniano de l 
Serpa, Nascimento, Amo rim 
G,trcia , Epitacio Pessoa. Couto 
Carta:s:o, Sá Andrade, Tolen- - I 
\i no de C a ·valho, Gonçal v e~ 
"Ferréi1·a, J o~é ~fariano, J u ven-
cio de Aguiar, João eleS ia 1eira, 
J vão Vieira, Luiz de An rade , 

I 
Espirito Santo, Theophilo dos 
Santos, Augui\.o de Freitas, 
Tosta, At>thur · ios, Marcolino 
Moura, Santos Pereira, P aula 
Guimarães, 'Leovi~ildo Filguei-
r as, F onsPca e Sll v a, Fonseca 
Hermes, Cyrillo de Lemos, Oli-
veira Pinto, Virgilio Pessoa, 
Lnpes Trovão, aadaró, João Pi-

; 
nbeiro, Pacifico Mascarenhas, 
Jacob da Pai ~ão, Alexan dre 
Stockler, Lamot,tnier, Gonç tl \'aR 

I Chaves, Americo Luz, Manoel 
Fulgencio, Domingos Rocha, 

' 
Domin gos Porto, João Luiz, 
Lopes Chaves, Angelo Pinheiro, 
Fleury Curado, Azeredo, Cae-
ta no de AI b11querque, Bellar-

' mino de Mendonça, Fernando 
Simas, Lauro Müller, Scbmidt 
e Cassiano do Nascimento (55). 

I 
Foi approva<lo por 74 contra 55 
votos o parecer n, 15 consi~ ·-
rando -vago o cargo de Presi-
dente da Republica pela "re-o 
nuncla do cidaqão eleito e e~tar' 

' preenchido o mesmo cargo pela 
successão coi;tstituoional elo 
Vice-Presidente, 

,..,.-;. 
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1892 21 de Junho . . ... 16 Reconhece deputados pelo Em 23 de Junho entra em dis- Da commissão de petições e 
Estado das Alagôas os Srs. cussão que é sem debaLe encer- poderes. 

» 

)) 

16 

Rodrig-o Corrêa de Araujo rada. Approvado. 
e Euclides Vieira Malta. 

21 da Junho . ,... 17 Declina a competencia do I .mpresso sómente. 
Congresso Nacional para 
conceder uma via-ferrea 
de Mogy das Cruzes ao por lo 
de S. Sabastião, em São 
P aulo. (Petição do enge-
nheiro Francisco Alvares 
Cordeiro de Araujo Feio.) 

21de Junho.,... 18 Julga não ser contra ria ao Impresso sómente. 
regimen constitucional a 

21de Junho . ... • 

materia da primeira par te 
da indicação do Sr. depu-
tado Caetano de Albu-
querque. 

19 Julga o Congresso Nacional Impresso sómente. 
incom patente para resolver 
sobre o pedido de perdão 
dirigido por Thomaz de 
Aqui no dos Passos Guecles, 
ex-J?raça do 13o batalhão 
de mfantaria . 

21 de Junho... .. 20 Declina a competencia do Impresso sómente. 
Congresso Nacional para 
conceder o estabelecimento 
de um conductor hydrau-
lico para transporte de 
mercadorias entre Santos 
a Jundiahy, em S. Paulo. 
(Petição de Morgan Snell 
& Comp.) 

Da commissão de obra~ pu-
blicas e colonisaç,ão. 

Da cemmissão de constitui-
ção, legislação e justiça á 
indicação do Sr. deputado 
C. de Albuquerque. 

Da mesma commissão. 

Da commissão de obras pu-
blicas e colonisaçã{) . 

22de Junho •.. ·• 21 Appr0va as eleições realiza-
das no Estado do Rio Gran-
de do Norte e reconhece 
deputado o Sr. Augusto 
Severo de Albuquorque Ma-
ranhão. 

Em 25 d~ Junho entra em dia- Da commissão de petições e 
cussão, sendo annunciada a poderes . 
votação. O Sr. -Amorim Garcia 
r equer o adiamento da votação. 
Suscita-se uma questão de ·or-
dem em que tomam parte : o 
Sr. José Mariano que apresen-
ta o seguinte requerimen·to : 
«.Requeiro que o parecer v0lte 
á commissão para que esta se 
pronuncie sobre a incompati-
bilidade arguida ao candidato 
eleito"; o Sr. Arthur Rios, 
que envia á Mesa o segu~nte 
r equerimento : « Requeiro que 
o parecer n . 21 volte á com-
missão respectiva para ser'em 
preenchidas as fortnalidad~s 
exigidas pelo art. 7° do regi-
mento» ; o Sr . Eduardo Gon-
çalves, que pede preferencia 
para o requerimento do Sr. José 
Mariano . Consultada, a Ca-
mara concede a preferencia. 
Em seguida é approvado o re-
querimen~o do Sr • . José ' Ma-
riano, ficando prejudicados 
os dos Srs . Amorim Gar-· 

·cia e Arthur Rios. Em vir-
tude da deliberação da Ça-
mara, é o parecer env1ado á 
commissão, ap resentando esta 
em 9 de Julho o seguinte pa-
recer sob n. 21 A-~ Appróva 
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.~NDU!ENTO 

as eleições realizadas no Estado 
do Rio Grande elo Norte e re-
conhece deputado o Sr. Augttsto 
Severo de Albuquer<Ine Mara-
nhão, com voto em separado 
no sentido dP serem :wnulladas 
as mesmas eleições . »-Em 1\l é 
annunciacla a votação deste ul-
timo parecer, pedindo o Sr .João 
de Siqueira preferencia na vo· 
tação para o voto em separado 
do Sr. Milton, o que não é co n-
cedido. Posto a votos,é rejeita-
do por 62 votos con tra 48 o pa-
r ecet·, sendo approvado em se-
guida o voto em Separado do 
::>r. 1\:!i!Lon annullando a elei-
ção e mandando se proceda a 
nova, de conformidade com o 
art . 46 da lei n. 35, de 26 de Ja-
neit·o de 1892 . - Em 20 em 
officio n. 120 fez-se communica-
ção ao Governo. 

Indefere a petição dos em- ln'lpresso són1ente. 
pregados da justiça fede-
ral. do corretO e thesou-
rar.ia de fazenda do Estado 
do Paraná sobre augmen·to 
de 50% nos seus venci-
mentos e que estes sejam 
pagos em ouro ao cambio 
pa~. 

Ol!~EltVAÇÕJ::S 

Da commissão de orçarnénlo. 

23 de Junho.... 23 Concede licença ao Sr. Impresso 8Õlljlente. 
deputado Miguel Joaquim 

Da commissão de pe~ições e 
poderes . 1 

28 de Junho., •. 24 

de Almeida Castro, para 
retirar-se para a Europa. 

Approva as eleições . reali- E1n 2 de Jttlho entra em dis-
zadas a 30 de Maio ultimo cussão, sendo annunciada a 
no EstadocloEspirito Santo votação. Pos to á votos, é appro-
e r econhece deputados pelo vado. 
mesmo Estado os Drs. Ma-
noel Leite de Novaes Mello 
e José Horacio Costa . 

' ~ 
Da yommissão de petições e 
podere~. 

30 de Junho.. . . 25 Indefere a petição de Fran- lmpi·esso sóntente. 
cisco Candido ele Bulhões 

Da commissão de lll[\rinha e 

2 de Julho . .... 26 

6 de Julho ..... 27 

7 de Julho ..... 28 

Ribeiro, ex-chele elo co~po 
ele fazenda da armado.. 

guerra, ' 

Altera ternporariaJllente o km 5 de Julho entra em 
regimento interno, na parte cussão e é apprqvado. 

dis- Da commissão de policia á 
indicação do Sr. Augusto 
de Freitas. referente á duração das 

sessões e ordem dos tra-
balhos. 

Concede licença ao Sr. de-
putado Francisco Cort"êa 
l•'erreira Rabello para au -
sentar-se destA. capital, para 
tratar de sua saude. 

Indefet•e a petição dos com-
merciantes e industriaes 
do Rio de Janeiro con 1ro. o 
imposto do fumo creado 
pela lei n. 25 de 30 do 
dezembro de 1891. 

~m 8 ele Julho en Lra em cllis- Da com missão de petições e 
cussão, c1ue é encerrada, fica11do poderes. 
adiada a votação.- Em 19, 
approvado. 

]Em 9 de Julho entt•a em clis- Da com missão de orçamento. 
CIJssão. Oram os Sra. Leope•ldo (Vid. em outro Jogar desta 
Bulhões, Arthur Rios, l!' 're- Synopse andamento e ob-
derico Borges que aprese•nla set·vações ao projecto n. 24 
o seguinte requet,imento : " Re- deste anuo. ) 
queiro o adiame11to da votação 
do parecer n, 28 ( incleferü3do 
a p?tição dos negociantes e 
industriaes de fumo) até qu-e ' 
:a Camara tome conhecimento I 
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1892 8 de Jttlho .. , ••. 
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ANDA>IE~TO 

do projec to n. 24, .rela tivo á 
cobt·ança do imposto do fumo, 
da co mmissão de constitui-
ção, legis lação e de ji!St iça .» 
Ent1·a conjunctamenle em dis-
cussão,or a oSr.Bulhões , fl canclo 
a discussão encerrada e adiada 
a votação.- Em 20 annunciada 
esta, o Sr. Presidente declar a 
qne antes de tudo u Camara 
tem de pronunciar-se sob1·a o 
requerim ento do Sr . Frederico 
Borges . Suscita- se umu qnes-
tão de ordE>m em que tornam 
parte os Srs . Severino Vieira. 
Pres ident e, Leopoldo de Bu-
lhões , Vinhaes e P t•e,q idenle. 
Em seguida é approvado o re-
cptet•imento, ficando ad iada a 
votação do parece r . 

OBSERVAÇÕl;: S 

29 Co ncede licença ao Sr. depu- E1n 2.2 de Julho entra em 
taclo Annihal Fa lcão pa t·a cus~âo, qne é encert·ada . 
ause ntar-se desta capi- provado. 

dis- Da 0ommissão ele pet ições e 
A p- poderes. 

tal, pa ra tra ta L' de 5ua 
sauclc . 

' 30 Co ncede licença ao Sr. depu - E u-.. 30 de Jnlho Bnlra em dis- Da mBsma commi'>Siio . 
·tudo Dr. Joá quim Pontes cussão que é encerracb, flca n- ·,!_ 

de Mir.mtla para ausen- do adiada a votação. 
tat·-se desta capital, para 
trata r de sua saude . 

3i Concede licença ao S L' . depu- In1presso só111ente. Da mesma commiss~o. 
taclo Dr. José Vicente 
Meim de Vasconce ll os pa-
ra ausen1ar-se des ta Cn -
pita l, por motiro ele moles-
ti a em p~ssoa de sua fa-
mili a. 

il2 Approva as ele ições rca lizu- En1. i5 de Julho é approvado . 
das no E6taclo ele Uoya1. 
e recon h,,ce deputados os 
St•s, João Alves de Castro 
e Urbano Coelho ele Gou-
vên.. 

33 Indefere a pet içiio do' Custo- llnpt•esgo I'IÓJuente. 
d io Coutinho de i\Iit·anda 
Jot·dão sohL·e concessão de 
uma est!'ada de fen'O el e 
G;Jai cuhy, no Es tudo el e 
i\Iinas Ue t·aes, O:t capital 
elo de Goyaz. 

34 Indefere, por não ser da En1 2-1 ele Agos to enlt•a em di s-
competenc ia el o Congt·esso cussão . Ora o Sr•. Bncla ró, que 
Nacional, a petiçiio elo co- co nclue manclanclo á mesa o 
nPgo Amador Bt1eno ele seguin·te projecto subqtitutivo: 
Bar~· os so hre isenção do •O Congresso Naciona l dect·~ ta: 
imposto de tnt n smis~ão de Art. i. • O Asylo Isabel, fundado 
propriedade e dP decimas na Cupita l Federnl, é dispen-
mba nas para o predio em sado el o pagameúto el o impos to 
que funccíona o Asylo lsa- de tra nsmissão de propr iedade 
lJel , nesta capital, relal ivo :'t doação do pa trimo-

nio con ~ istente em nm predio 
em que funcciona. :'t l'Ua i\Iariz 
e Ba.rro~ , e de 300:000$ em di-
nheiro. 1 

Da mesma com missão. 

Da commtsBiio ele faze nd a e 
industria s . 

Da mesma com missâo . 
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ANDAMENTO 

Art. 2.o Revogam-se as disposi-
ções em con·trario o» 

Entra conjunctamente em dis-
cussão com o parecer . - Em 
6 de Setembro é submetticlo a 
votos e rejeitado o substitutivo. 
Suhmettido a votos o parecer, 
é este a pprovado. 

35 Indefere a petição da Compa- Em 23 de Julho entra em clis-
nhia « Recife S. Francisco cussão. Ora o Sr o André Ca-
Pernambuco Railway, li- valcanti, sendo aquella encer-
mited», sobre isenção do rada e adiada a votação. 
pagamento da quota que 
lhe compete para o paga-
meu to da fisca lização das 
estradas de ferro. 

36 Adia a solução do requeri- Impresso sóment~. 
manto em que Morgan 
Snell & Comp . pedem per-
missão para construir caes I 
corrido, armazena de mel"-
cadol"ias e outras obras na I 
bana de Santos, no Estado 
de S. Paulo. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão 'de fazend a e 
inclustri as . -

Da commissão de obras pu-
blicas e colonisação . 

I 
I 

37 Manda enviar ao Poder Ex- Em-25 de Julho entra em dis - Da mesma commissão. \ 
e cu ti v o, par a a ttender na cussão , ora o Sr. G licerio, 
parte que lhe compete, a que offerece a sP~uinte emenda, 
petição da «S . Paulo Rail- que entra conJunctamente em 
way Company , limited », discussão: 
deixando ao P oder Legis- • Considerando que o Poder Ex-
lativo a fixação do prazo ecntivo póde consentir que ou-
para a encampação . tras linhas, par jindo elo inte -

rior do Estado, vão ter á cidade 
e porto de Santos, comtanto 
que respei~em a zona latet·al 
da « S. Paulo R.ailway Compa-
ny, limited » : 

E' a commissão ele obras publi-
cas e de colonisa,ção de parecer 
que a petição stjja enviada ao 
Poder Executivo, não só para 
attender na par~e qne lhe com-
pete, deixando â r eferenda do 
Congresso a fixp.ção do prazo 
para a encampação, como tam-
bem para attender aos pedidos 
de outras empre~as ou compa~ 
nhias de estradas de ferro já 
em trafego que porventura se 
proponham prolongar as suas 
linhas a té á cidade e porto de 
Santos, ou ou tuos portos do 
lit toral, sem onJtS algum e sem 
infracção do diueito de zona . » 

Ora o Sr . Antonio Olyntho, fi-
cando encerrada a discussão e 
adiada a votação. - Em 27, 
sendo annunciada a votação do 
parecer, o Sr. Garcia Pires re-
quer preferencia na votação 
para o substitutivo do Sr . Gli-
cerio . ConsultarJ.a, a Camara 
concede a preferencia : o sub-
stiLutivo é appuovado o ficando 
prejudicada a ultim; conclu-
são do parecer n. 37., 
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Indefere a petição de D. Fran- Em 22 de Setembro entra em Da commissão de fazenda e· 
cisca Amalia Bittencourt discussão, Ora o Sr. João de industrias. 
Cardoso, viuva do desem- Siqueira que conclue offere-
bargador honorario Fran- cendo o seguinte substHutivo 
cisco José Cardoso Guima- que entra conjuntamente -em 
rães, sobre pensão . discussão: «. ·O Congresso Na-

cional decreta : Art. i. o Fica 
o Governo autorizado a conce-
der a D. Francisca Amalia 
Bittencourt Cardoso, viuva 
do desembargador honorario 
Francisco José Cardoso Gui-
marães, a pensão mensal de 
50$000; Art. 2.o Revogam-se 
as disposições em contrario. " 
E' encerrada. a. discussão fi· 
ca.ndo adiada. a. votação.- Em 
24 o substitutivo é rejeitado, 
sendo em seguida. approvado 
o parecer. 

Indefere as petições de An- IIDpres o liiÓIDente. 
tonio José Marques Zamith, 
Ernesto Ca.ndido da. Rosa., 
Pedro Manoel das Neves e 
outro, Antonio Gonçalves 
da Silva e outros, Durval 
Augusto Gomes e outro, 
Firmino Francisco de 
Mello e outros, pedindo 
augmento de vencimento. 

Opina pela~rejeição do addi- IIDpres&o sóiDente. 
ti v o offerecido pelo S1• . Se-
verino Vieira na 2a dis-
cussão do projecto n, 163 
de 1891. 

Julga que não ha que deferir IIDpresso sóiDent.e. 
no req uerirnen_to de Bel-
larmino Brasilien se Pessoa 
de Mello, director aposen-
tado da Casa de CorrecçãÕ 
da Capital Federal, pedindo 
interpretação do acto do 
Congresso que o aposentou. 

Da commissão de orçamento. 

Da commissão de constitui-
ção, legiel~ção e justiça. 

DI!. commissão de fazenda e 
ind us tr ias. 

Opina no sentindo de ser dada EID 29 de Julho entra em di~- Das commissões reunidas de 
promp~a. execução da parte cus são. Ora o Sr. Garcia Pires orçamento e de constitui-
da lei do orçamento em que conclue ofl'erecendo o se- ção, legislação e justica. 
vigor e do regulamento, guinte subs titutivo, que entra 
relativos ao imposto de fu- conJuntamente em discussão : 
mo, que considera como 
imposto de consumo. Substitutivo á, oonolusão do 

pMeoer n • 42 

<< Em vez de - á. vista do q_ue 
acabam de expôr, as comm1s-
sões r eunidas opinam pela 
prompta execução da lei e do 
regulamento r espectivo, diga-se 
- á vista do exposlo, opina a 
Cama.ra pela prompta execução 
da lei, e que a arrecadação seja 
feita, segundo as taxas do orça-
mento de 30 de Dezembro, por 
meio de concessão de licenças 
ás casas comerciaes que fi zerem 
o commercio de fumo, pro-
porcionado o tributo por classi-
ficação e por ordem, segundo 
o alga rismo dos negocios con-
stantes dos livros e balanços dos 
estabelecimentos mel'cantes. " 
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ANDAM ENTO 

Oram os St·s. Glycerio e Espi'-
rito Santo, fi cando a discussão 
adiada. - Em 30 vem :'t Mesa 
uma emenda do Sr. Tosta ao 
sttbstitutivo do Sr.Garcia Pires. 
a qual llntr a conjuntamente erri 
discns~ão. Om o Sr . Leopoldo 
de B 1lhões . O S t·, G. Pires 
requer prefe,·encia n;~. vo tação 
pn.ra o snhsti tuLi v o que apresen-
tou, o que a Mesa mlo accedeu, 
submettendo a votos o rarecer 
o q!lal é approvado. llc 1ndo 
prejudic cdo o substitutivo e a 
emrnda.- Em 1 de Agosto com 
officio n. 149, fez-se commu-
nicação, enviando ao Poder 
l~xecutivo cópia do pnrecct•. 

Indefere o requerimento de ltnpresso 
Hermenegildo José Pereira 
da Silva, escripturario da 

sótnente. 

Repartição do Quartel-Mes-
tt•a General. pedindo apo-
senladol'ia. 

j 

OTlSERV AÇÕES 

Da comm issão de fazenda 
e industri'a. 

28 de Julho.... 44 Indefere o requerimento de ltupresi!IO sptnente. 
D. Hercilia Augusta de 
Lima Franco. viuvn. do 2° 
officin.l da secrafaria da 
guerra, Julio deLimaFt·an-
co, pendindo uma pensão. 

Da mesma comm issão. 

28 de Julho, .. , 45 indefere o requerimento de 
D. Manoela Marrtnes de 
Souza, viu v a do tenente-
coronel Sebas tião Marques 
·de Souza, pedindo uma pen-
são ... : · 

En1 i de Outubro entra em dis- Da 
cussão conju11tamente com o 
segui11te substftutivo do St•. Fer-
nando Simas:- « Art. i o. Fica 1 o Governo autorizado a conce-
der uma pensão de 100S men-
saes a D. Manoela l\Iur[nés de 
Souza, vi uva do tenente-coronel 
Sebastião Marques de Souza. 
Art . 2o. Revogam-se as dis-
posições em conlrario », o qual 
é rejeitado e em seguicl:l. appro-
vado o parec~ r. 

\ 
mesma commissão. 

28 de Julho.... 41J Indefere o r equerimento de ltnpt•esso Spnl.ente. 
João José de Azevedo, pe-
dindo concessão dos ter-
renos marginaes entre as 
estações de Cascadura e 
Belém, da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, por 30 
annos, para a fundação de 
bmgos agrícolas. 

Da mesma com missão. 

29 de Julho .... 47 

2 de Agosto •.. 48 

Indefere as1 petições de seis lnl()resso sómente. 
empregados da Casa de Cor-
recção eles ta capital, de 
empregados da Corte de 
A ppell ação e de rlous escri-
vães vitalicios das delega-
cias de policia, sobre au-
gmento de vencimentos. 

Indefere o rer(ueriment.o em ImprP-"'SO ~ó1nente. 
q11e o cabo de esgnãdra Vi-
cente Borges r. F.ilho pede 
melhoramento de soldo. 

Da com missão de orçamento. 

Da commissão de marinha 
e guer:•a, 



ANNO DA 'I' A 

I ===I= 
1892 3 de Ages to, .• ! 49 

-127 ~ 

ANDA~IENTO OIJS ilR V AÇÕES 

Opina no sen tido de entrar de Em 12 de Agosto entra em clis- Da com missão de constitui-
novo ·em disct tssào o pro- cussão, a qua l é encel'l·ada. ção, legislação e justiça. 
Jecto n. 225 de 1891 por não Appt·ova.clo. (Veja em o ttra parte desta 
ser contrario às attl'ibui- Synopsl" andamento e 'ob-
çõesdoCongresso Nacional. servaçõeaaoproJeclo n.225 

de 1891.) 

" 4 de Agosto.,., 50 Propõe a approvação da in- Em 5 de Agosto entra em dia- Da mesma commissão. (Veja 
dicação do Senado, para cussão. Ora o Sr. Cantão, sendo em outro Jogar de~ta Sy-
qtte seja sepn.rado do pro- em seguida encerrada a dis- nopse andamento e obser-

)) 

» 

)) 

)I 

» 

, 

jec o n. 22 c, deste a nno: cussão e adiada a votação , v ações ao projecto n, 22 C 
o art. i•, que approva os E' unanimemente approvado . deste anno .) 
actos do governo, por nilo 
depende. r ele sancçào, dan-
do- se-lhe a fôrma de reso-
lu ção ; e que constitua por 
si só o proj ecto a sanccionar 
o art . 2° daquelle projecto, 
rela tivo á amniõtia dos im-
plicados nos acontecimen -
ele 10 ele Abril do corrente 
a nno e na r evolta das for-
talezas de Santa Cruz e 
Lage . , 

4 de Agosto .. ,. 51 Indefere o requerimento dos Impresso sómente. 

/ 
4 ele Agosto .•.. 5.2 

5 de Agosto .. .. 53 

avaliadores privativos e ju-
diciaes ela Capital Federal. 
pedindo augmento nas cus~ 
tas que vencem, 

Declara ser da com petencia Imp•·esso sómente. 
do Pode L' Executivo resolver 
a pretenção do major Fran-
cisco Luiz ~1 oreira Junior, 
pedindo que seja contada a 
sua antiguidade de 7 de 
J aneil·o de 1890. 

Indefer e o requerimento de Imp1•esso sóanente. 
Virgílio Alves de Carvalho 
e outro, .pedindo concessão 
de uma estrada de ferro de 
Cananéa, em S. Paulo, á 
cidade de Castro, no P a.-
r au~,. 

5 do Agosto .... 5·1 Indefet•e o requerimento da Imp••esso sóntente. 
Companhia Estrada de 
Ferro da 'rijuca, pedindo 
a conces~ão de uma estrada 
de ferro suburbana. 

5 de Agosto .. ,. 55 

6 de Ago>to . ... 56 

Indefere o r eqttet•imento de Impresso sómente• 
\Venceslúo Antunes de 
Abreu, pedindo a conces-
são, uso e ~ozo de uma es-
trada de ferro de bitola 
larga de Cuyabá á Repu-
blica d~ Pert"t. 

Jul g<L que não deve ser to-
mado em consideração, por 
incompetente e illegal, o 
pt•otesto de Castro Yturralde, 
contt-a a conc?ssilo que possa 
ser feita dos favores auto-
rizados pelo decreto n. 8338 
de 17 de Dezembro de 1881, 
para a exploração da in-
dustria da pesca no littoral 
do Brazil. 

Impresso sómenfe. 

Da mesma commis!ão. 

Da commissíLo de marinha 
e guerra, I 

Da corumissão de obras•pu-
blicas e colonisação. 

Da mesma commissão, 

Da mesma commisaão. 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 
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57 Indefere o requerimento de Em 6 de de Setembro entra em Da comm~ssão de fazenda e 
Manoel Luiz de Mesquita, discussão a qual \\ncerrada mduslnas. 
pedindo autorização para sendo em seguida approvado. • 
extrahir uma loteria a fa 

1892 9 de Agosto ... 

vor do montepio dos func-
cionarios publicos. 

" 9 de Agosto,.. 58 Indefere o requarimenlo de Impresso sõmente. 
Manoel Jacintho de Noro 
nha Feital pedindo auto-
rização para fazer sub-
scripções publicas com o 
fim de serem adquiridos 
edificios para o CongressQ 
N acionai e J ury desta capi-
tal, além de diversos favo-
1·es a estabelecimentos pios . 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

iO de Agosto ... 

,. 12 de Agosto ••• 

._. 12 de Agosto ..• 

" 12 de Agosto •.• 

. 

" 12 de Agosto ... 

59 Acceita a renuncia do Sr. 
Lauro Sodré, do cargo de 
Deputado pelo Estado do 
Pará., e manda preencher 
a respectiva vaga, de ac· 
cordo com a lei em vigor. 

Em 1i de Agosto entra em dis- Da commissão de petições e 
cussão e oram os Srs. Aristides poderes. 
Maia e Leonel Filho, ficando 
a discussão encerrada e adiada 
a votação.- Em 12 é submet-
tido á votos e approvado.-
Em i3 deu-se dessa resolução 
parte ao Governador do Pará. 
afim de 1 se p1•oceder a nova 
eleição. 

1 

60 Exige a apresentação da re- Impresso s:ómente. 
l ação dos objectos a que se 
refere a petição da Compa-
nhi:~. de ~iação e Tecidos 
Mageense. 

t'li Indefe1•e o requerimento do Impresso I!IÕmente • 
Bacharel Heraclito Vespa-

_ziano Fioch Romano, pe-
dindo a revogação do De-
creto de 7 de Fevereiro de 
1891, que declarou caduca 
a concessão de garantia de 
juros feita por Decreto de 
Julho de 1889 para um en-
genho central no Pará.. 

62 Indefere o requel'imento do Impresso sómente. 
Capitão-'l'en'ente Collatino 
Marques de Souza, pedindo 
a concessão de uma linha 
de paquetes expressos entre 
o Rio de Janeiro e o Pará., 
para transporte de immi-
grantes da China e do 
Japão. 

63 Indefere o requerimento de Impresso ~õmente. 
Rodolpho Nunes Pereira, 
pedindo diversos favores 
para-estabelecimentos pas-
toris, fabris e agrícolas que 
se propõe crear. 

Da commissão de fazenda e 
ind ustrias. 

Da mesma 

,' 

I 
\ 

commissãà . 

Da mesma commissão. 
I 

Da mesma commissão. 

" 12 de Agosto... 64 Indefere o l'equerimento da Impresso ",!Ómente. 
Agencia Constructora Pau-
lista, pedindo autorisação 
pat'a contractat" com o Mi-
nisterio da Fazenda a fun-
dação, uso e gozo, por 50 an· 
nos, de armazena geraes (do-
ob.l!) n& capital de S. Paulo. 

Da mesma commissão. 
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65 Indefere o requerimento da Impresso sómente. 
Agencia Constructora Pau-
lis ta, pudindo autorização 
para contractar com o Mi-
nisterio da Fazenda a fun-
dação, uso e_ gozo de ar-
mazena alfandegados, na 
capital de S . Paulo. 

66 Indefere os r equerimentos Impre!!!so sóment,e. 
de : Manoel Apollonio doa 
Passos, patrão do Commis-
sariado Ger al da Armada ; 
José Antonio de Siqueira e 
outros, ,POrteiros do Arsenal 
de Mannha desta capital; 
João Evangelista de Aze-
vedo e ouLro, serventes do 
Quartel General da Ma-
rinha; Carloo José Gon-
çalves da Cal e outro, por-
·teiro e ajudante do Arsenal 
de Marinha; dos oper arias 
das secções de machinas do 
Arsenal de Marinha desta 
capital; João Maria Duarte, 
profes'lor da Escola de 
Aprendizes Marinheiros de 
San:ta Catharina; R aymun-
do Nona to de Carvalho, 
pa trão-mór do Arsenal de 
Marinha desta capital; ser-
ventes da directoria de ma-
chinas do mesmo ar senál, 
pedindo uns equiparação e 
out ros a ugmento de venci-
mentos ou salarios. 

67 Opina no sentido de não ha- Impresso sómente. 
ver o Sr. Victol'ino Mon-
teiro perdido o mandato de 
deputado pelo Estado do 
Rio Gra nde do Sul, por 
estar investido do governo 
do mesmo Estado, em vir-
tude de ac to revolucio-
naria, com dous votos em 
separado. 

68 Concede licença ao Sr. de- Impresso sómente. 
putado J us tiniano de Serpa 
para retil·ar-se desta ca-
pital. 

OBSBRVACÕES 

Da commissão de fazenda e 
industrias. 

Da com missão de orçamento, 

Da comm1ssão de consti-
tuição, legislação e jus-
tiça. 

Da commissão de petições e 
poderes. 

69 Aceita a renuncia feitl\ pelo Em 19 de Setembro entra em Da mesma commissão. 
Dr . João da Matta Ma- discL1ssão, ora ndo o Sr. Ba-
chado do ma ndato de de- daró, que offerece a seguinte 
puta do pelo Estad~ de Mi- emenda, que se discute c.onjun-
n as Geraes . ctamen te : « Onde _se d1z ;- é 

de parecer que seJa: aooetU~ a 1 resign ação do Jogar - de-
putado feita, e te ., diga-se : é 
de parecer que se archive a 
declaração de renuncia do lo~ ar 
de deputado, etc.» Ora o tsr. 
João de Siqueira, que offerece 
a seguinte emenda que en-
tra igu~lme~te em disoussãp : 

/ v 
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« Indico que a Camara dos 
D , putados autorise a Mesa a 
convidar o Sr. deputado l\Iatta 
Machado a tomar assen to, 
desistindo da renuncia do car-
go, que tão dignamente tem 
occnpado e no exercício do qual 
tantos ser viços h a prestado ú 
causa ela Republica. » · Ora o 
Sr. Glicerio ficando a d is-
cussão encerrada e ad iada a 
votação . Ao annunciar-se avo-
taçã'O elo pa•·ecer o Sr. Retumba 
t·equer preferencia para o sub-
s litlt tivo do Sr . João de Si-
queira, o que é conced ido. 
Submettido a votos é o sttb-
stHutii'O approvado. O St•. Be-
vilaqua pede que se verifique a 
votação, o q 1e se procedendo, 
se rer. •nhece ter sido approvado 
por 6G votos contra 33. Em 
2J comm un ico u-se por offic io 
n. 271, reme ttendo ao Sr . . De-
putado por Minas, cópia ela 
r·esolução da Camara . 

70 Approva as eleições reali za- En:1 25 de Agosto entl·a em clis-
clas no Estado da Bahia. cussão ora o ~r . Zama que 
menos ás impugnadas, e re- conclue envi ando o seguinte 
conhece deputados pelo t·equer iroento qne é posto em 
mesmo Estado os Srs. Dr. discnssão com o parecer: « Re-
Mano~l Caetano ele O li- queiro que o pa1·ecer n. 70 volte 
veira Passos, 1° tenente à commissão de petiç.ão e po-
Francisco de Mattos e en- deres, para que esclareça a 
ge nheil'O Lycurgo José de Camara, quaes as eleições que 
Mello. elevem ser an nullaclas , por vi-

ciadas, e proponha a respon-
sab ilidad~ de quem couber, no 
caso de fraude provada. «Oram 
os Srs. Pl·esiclen te, Urbano de 
Go uveia e Severino Vieira. Posto 
a votos o rerJU!Jrimento é este 
appl'ovado . O Sr . S. Vieira, 
req •1er vet•i ficapão da votação 
pefa qual se reqonh'ece ter s ido 
o r equerimento aJJprovado pc>l' 
69 votos contra 48. I~' o pa-
recer enviado a comm issão que 
mant·>m o seu yoto no seguinte. 
parecer, que en13i se imprimiu 
com o n . 70 : «Opina no 
sentido de ser llpprovado o pa-
r ecer n, 70, d "ste annu, so-
bre reconh,•cirp.ento dns Srs. 
Dr. Manoel Cftetano de Oli-
veira Passos, i 0 tenente Fran· 
cisco de Mattos e engenloeiro 
Lycurgo José de -MPlio como 
depuLados p··lo Estado ela Ba-
hia . >-Em 2 d~Selembro o Sr . 
João de Siqueira requer proro-
gaçà.o da ho,·a da to. pa t·te da 
ordem do dia, para ser SUJ ei to 
á votação este parecer. .-\ Ca-
mat·a concede a prorogaçào. 
Ora o Sr . EpitiJ.cio Pe«soa. qu~ 
conclne eom o, segltinte req .e. 
rtmento que ~ posto em clis-
<!ussão: « Re~ueiro r1ue se 
ab ra discussão sobre o parecer 
n. 70 A, na parte refe .. en te ao 
candidato diplon~ado Lycnrgo 
J?sé de Mello, c .Ja tncompati-
bdicl.acle a llegou perante a com-
missão de pvd\3l'es. >> Oram os . 

• Srs.:Sever i no Vieira ,P!•e.sident.e,_ 

OBSEil Y AÇÕES 

Da commtssão qe petição e 
poderes. 

\I 

I 
I 

\ 
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I 
Anhur Ri os, Ang ttsto de F tai-
las, Gli cerio e Rodrigo de 
Ara ujo . E ' encert·ada a .dis-
cussão e adi ada a votação.-
g m 3 ora o St·. J oão de Si· 
qu eira , e em seguida é sub-
me tido a va los o requerinB n to 
do Sr Epi tacio o qua l é r eje i-
tado por 54 votos c:o n 1 r a 52 . O 
S'r. Cass ia no do Nasc im ento 
r equer nova votaçãu, bem cpmo 
o a •tcto t• do r equerimento . Ora 
o S L". J osé Maria no . PL"oce-
dendo-se ~. vo tação verifica- se 
·terem votado a favor 56 e co n-
tra 56, sendo por isso adiada a 
votação . Ot•a m os Srs . Gl-i ce-
ri o, P residente, Go nça)ves 
Ferreira e l~ pitac i o , que t•equer 
a r etirada da s ua eme nda . 
Consultada, a Camara coucede 
n a r etirada . O Sr. E pitacio 
l'etjuer q ue Reja a votação fe ita 
sepa t·adamen te ; o c1u e é con-
cedido . Submettidas a votos 
são successi vame n te approva• 
das as d uas pr imeiras con-
clusões do pa t·ecer . Annun-
ciacla <t vo tação ela 2"- par te 
elo pa recer, o Sr. Urba no Gou-
veia requer que esta seja n omi-
nal o que a Camara concede . 
Respondera m sim , approva ndo 
o parecer os seg nin tes sen,ho-
r es deputados : Uchoa R o-
drigues, Cantão, l\Ia tta Bacel-
lar, Augusto Mon tenegro, Casi-
mira Juni or, Rodrigu~ s J[e ~
n a ndes, Nogueira Pa ranao- ua, 
Pires F erre ira, F rederi co B'>r-
g-es, J osé Bevilacpta , Gonçalo 
ele Lag-os, Nascime n to , R,ay-
munelo Ba nde ira, P er eira de 
Ly t•a, Bella rmino Carneiro, 
Oitic ica , Rocll'igo ele Araujo , 
E uc li des Malta , Oliveira Val-
laclão, L eancleo Maciel, F elis-
Lello Freire, 'l' os la , Arthur 
Rios, :llhtrcolino Moura, Seve-
rino Vieira , Paula Guimar ães , 
Mil ton , F ra ncisco Sodré, Dio-
nys io Cerqueira, Leovigildo 
FilgtuJiras, Ba t·ão de S. Marcos , 
A thayde J un ior , Hoeacio C os ta , 
N:ovaes Mello. N ilo Peçanha , 
F r a)lça Ca r va lho, ,Baptist a ela 
Mo tt a , Fróes da Ct;uz , Al cindo 
Gua nabara, Th on1 az Delfino, 
Badar ó , Leonel Filha, , A lva t·o 
Botelho. DutnL r\icacio, Gon-
çalves R amos , Fr~ncis co Gli-
cerió , Ce;;a rio,Mot·ta ,' Alfredo 
Elli s, i\lmeiela Nogueira , Ju lio 
de Mesquita, Leopoldo de Bu-
lh ões, Alves de Cas tro, Urba no 
Gouveia , Antonio Azered·o, 
Ma rcia no de i\1agalhães' e 
Eclua t·do Gonçalves . Re~pon
clem não os Srs : Inclio el o Bra-
zil, P edro Cherm ont, Costa 
R odrigues, Anfl'i s io · Fi alho, 
Nel son , Ma rti nho R odrigues, 
E pitacio P essoa, Sá Andrade , 

.R etumba, 'l'olenlino d A Carva-
lho, Gqnçal ves Ferreiea, José 
Ma ri a no , J, uv enc~o d,e Ag td ar, 
Apcl~? ; C'!v~~caJ*' • _A nnib~l 
F ttlcao, J O<LO de S tc1netra , J oa.o 

/ 

OBSE RVAÇÕES 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

\ 

":; 

Viei ra Luiz de Andr ade, Es-
pírito 'Santo, Theoph ilo dos 
Santos, Au.,.ust o de F re itas , 
Paula A\'go''no, Garcia Pires, 
Santos P erPira , Sebastião Lan-
dulpho, Pl'isco P ar aíso , F on -
seca e Silva , Fonseca Her-
mes, Manhães Barreto, Oli-
veira P in to , Vi rgílio Pes ;oa, 
Luiz Mnr at , Lopes Trovão, 
Jesuin.o de Albuquerque, João 
Pinhe1r o, Pac tfl co Mascare-
nhas, Gabriel de i\1agalh ães , 
Chagas Loba to, Jacob da Pai-
xão, Alexandre Stockler, Costa 
Senna , La mounier , Ame-
r ico Luz, Manoel Fulgencio, 
Carlos das Chagas, Cost a Ma-
chado, João Luiz, Angelo Pi-
nheiro, Mursa, C os ta J uDior, 
Brasili o dos San tos , Fleury 
Curado, Cae tano de Albuquer-
que, Bella\'mino de Me ndonça, 
Fer nando Simas, Laur o Mul-
ler, Carlos Campos, Schm idt, 
Pereira da Costa , Julio de Cas-
tilho, Borges de Medeiros, Al-
cides Lima, Hqmero Baptista , 
e Cassiano dq Nasciment o . 
Respondera m -- Sim 56 Srs . 
deputados ; r esponderam-Não 
64. A Camar aJ r ejeitou o pa-
recér, na parte que r econhece J 
deputado pela Bahia o enge-
nheiro Lycurgq José de Mello. 
São pt'oclamados deputados 
pelo mesmo Eslado os Sr s . Ma-
noel Caetano de Oliveira Pas- ' 
sos e i 0 tenen te Francisco de I 
Mat tos .-Em 5 officiou-se ao 1 

governo sob n . 223 . 

Concede dispensa do serviço E111 25 de Agosto entr a em dis- Da commiasão de 
ao continuo Luiz Ferreira cussão a qual ~ encerrada sem 
de Barros. debate, fica ndq adiada a vota-

ção .- Em 6 de Set embr o, é ap-
provado. 

\ 

olicia. 

25 de Agosto.. . 72 Indefere o requerimento de finpresso s~111ente. 
Antonio da Silveira Va-
rella e Raymundo Antonio 
Fernandes de Miranda, pe-
dindo autorização para e~
t a belecer nesta capital, me-
diante certos favores, um 
Banco Emissor, com base 
metall ica de prata, com 
o capital de 50.000:000$000. 

Da commissãó de fa11enda e 
industria . 

25 de Agosto .. .. 73 Indefere os r equerimentos do llllpresso s(ólllente. 
Dr. Hen-rique Feu eira 
França , Frederico Adr.ião 
Chaves, Osorio Mendes dos 
Prazeres e Manoel do Bom 
Despacho, empregados da 
repartição dos p h a r 6 e s 
desta o a p i ta l , pedindo 
augmento de vencimentos. 

Da commissão de orçamento. 
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ABSUMPTO ANDAMENTO 

Indefere os reqHerimentos ele Impresso 
Joaquim José da Si lva , Eu-
clides da Silva Pera i r a e 
outros, Jocelyno Cesar de 
Menezes e ou·tro ; elos re-
madores das em bn.rcações 
do commissariado geral ela 
armada, e de José Quit•ino 
elo Nascimento, pedi nclo 
augmento de vencimentos. 

Indefere o requerimento de Impresso 
José Carrilbo Videira e 
ou·tro, pedindo autorisação 
para organisar, mediante 
certas condições e favores, 
nas principaes cidades es-
trangeiras, exposições per-
manentes de productos bra-
zileiros. 

Manda que seja apresentada Impresso 
pela Companhia Taubaté 
Industrial a relação dos 
objectos que tem de im-
portar para a sua fabrica. 

l!lómente. 

fi!IÓmente. 

sómente. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de orçamento. 

Da commissão ele fazenda e 
industria. 

Da commissão de fazenda e 
industria. 

» 31 de Agosto.... 77 Julga 0 Congresso Nacional E~ 22 ~e Setembro entra em Da ~ommissão d_e o~ras pu-
incompetente para con- dtscussao que é sem . debate bhcas e colomsaçao . 
ceder a permissão pedida encert.:ada, ficando admda a 

i de Setembro. 78 

por Victorino Alfonso Pe- votaçao.-Em 24, é approvado. 
reira Ramos e Carlos 
Baptista de Castro pàra 
estabelecer uma linha de 
bonde entre as es·tações de 
Entre Rios, na Estrada de 
Ferro Central do Brazil, e 
a do Areal, na do Grão 
Pará, collocando os trilhos 
no leito da estrada de ro-
dagem Unlão e Ind ustria. 

Indefere o requerimento de Impresso 
Pedro Luiz de Lemos, aju-
dante machinista extra-
numeraria, pedindo a sua 
inclusão no quadro dos 
machinistas . 

sómente. Dá commissão de marinha. e· 
guerra. 

:o i de Setembro. 79 Julga não haver que deferir Em 26 _de Setembro entra em Da . c~mmis~ão <'!,e consti-
no requerimento da com- dis.cussao que é en~errada sendo t~IÇao, legtslaçao e jus-
panhia R egistro Torrens adtada a votaçao.- Em 27, ttça. 
Urbano, pedindo varias approvado. 

» i de Setembro. 80 

modificações nos decretos 
n. 45i B de 31. de Maio e 
n. 955 A de 5 de novembro 
de i890, ou indemnisação 
das perdas e damnos re-
sultantes do rompimento 
do compromisso contra-
hido pelo Governo. 

Indefere o requerimento do ImpreffiisO sómentc. 
Dr. Antonio Augusto de 
Menezes, concessionario elo 
privilegio para abasteci-
mento de agua potavel á ci-
dade de Baturité, no Ceará, 
pedindo isenção de direitos 
de consumo e de expediente 
ele 5% para todos os mate·-
riaea e ferramenta que te-
nham de ser importados do 
estrangeiro e necessario fo-
rem pal'a a execução elas 
obras, e transporte grã-
tuho .na Estrada de Ferro 
de Baturité. 

Da commiasão de fazenda e 
industrias. 
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i de Setembro, 81 Julga não haver que deferir lntpresso sõntente. 
no requerim ento de Gui- 1 

1 de Setembro. 8.2 

' 
1 ele Setembro. 83 

3 de Setembro. 84 

8 ele Setembro. 85 

. 
8 de Setembro. 86 

8 ele Setembro. 87 

8 de Setembro. 88 

lhel'lne Q .. mes Pinto, pe-
dindo isenção de dirdto< 
p:na todo o material e ma-
chinas nece,sa t•ios para 
duas fabricas ele tecidos de 
algodão, uma em S. Miguel 
de Campos, em Alagôas. e 
outt·a em Timbaubas, em 
Pernambuco. 

Julga não haverqn e deferirn o llupresso sótuente. 
requel'imento ele Fer 1ando 
Dreyfus e outro pedindo 
isenção de clirei1 os ele im-
portação dos: ma~eri aes des-
tinados ao servtço de ltm-
peza publica e particular 
da cidade ele S. Paulo. 

Indefe re o requerimento de laupresso 
I-lil'am \V . Mapas Jttnior, 
incorporador da companhia 
Co lonia Brazile ira, com 
séde em Maceió, peclincl" 
isenção ele direi tos para o 
material que importar. 

Inclefel'e o rec1 uerimento em l ·mp••esso 
que o bacharel Marcian o 
Gonçalves ela Rocha pede 
aposentadoria no cargo 
ele pL'omotor de capellas e 
residuos da Capital Fe-
deral. 

sónteu.te. 

só mente. 

Indefere o requerimento do Dr. lmp••esso sÓillente. 
Eva l'i sto Xavier ela Veiga 
e H.aphael Augnsto de Fl·ei-
tas, incorporadores do mon-
tepio nacional, pedindo a 
concessão de seis lõterias 
annuaes, segundo o pl:.tno 
adoptado pat·a as loterias 
ela Capital Federal. 

Julga não haver qull deferir Impt•esso sqmente. 
no requN·imento ele Si -
queira & Comp., pedindo 
i~ enção de direitos adua-
neil'o; para o at·t·oz brnto 
que importarem. 

Indefere o r equerimento elo Imp••esso sqntente. 
padre E lyseu Aug u sto 
Adanges pediudo ise nção 
de direitos para a mate ri ~ 
prima (cortiça) que im-
pot•tar para o fabrico de 
Linoleum. 

Indefere o requerimento da Impresso @?mente. 
Companhia Petropolis Fa-
bl'll pedindo isenção de 
direitos para os machinis-
mos imt~ortados para a 
sua fabl'lca e r es tiluição 
dos r1ue houver pago . 

OUSEIJ. V AÇÕllS 

Da mesma commissão. 

Da mesma commissão. 

Da mesma com missão. 

Da mesma commissão. 
I 
\ 

\ 
D \ . -a mesma comnuss<to. 

Da mesma commissão. 

Da commissão de fazenda e 
iuclus tria. 

Da mesma commissão. 
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8 de Setembro. 

10 de Setembt·o. 

12 de Setembro . 

i5 d!l Setembro. 

89 Indefere os requerime ntos do ln-.presso sõauenle. 
eng.eni.J.eiro civil Tito Bar-
r eto Galvão petlindo var ios 
favot·es para a re :,.li~ução 
do seu projecto de subs ti-
tu içiio da l'll:t Sete de ::>e-
tembro pot• uma avenida, 
cabendo-lhe requerer no 
poder competente . 

90 Annulla o diploma expedido 
ao Dt·. Vice nte de Sou?.a, 
e manda pt•oceder á nova 
eleição de um deputado 
pelo Districto Federal. 

91 Approva as eleições a qne se 
se procedeu no Es tado do 
Cea t•á a iô de Ju lho do 
cort•en• e anno e reco nh<1ce 
como deputádo pelo mesmo 
i;;stado o capitão Alft·edo 
José Barbosa, 

Em 13 de Setembro entra em 
discussão , ora o St•. Thomaz 
Delnno que concl ue offerecendo 
a seg uin te emenda, que, lida é 
post<t conjuntamente em discus-
são com o parecer: «Sub~tilua-se 
a conclusão do parecet· n, 90 
pala seg·uinte : Que approvadas 
as eleições das secções eleHo-
raes , sej a reconhecido e pro-
clamado deputado o Dt•. Vicente 
de Souza», Ora m os Srs . H.o-
dl'igo de At'aujo, Luiz Murat, 
J acob da Paixão q>le otferece o 
seguitlte requerimento que se 
discute igua lmente :«Reque iro 
que, no caso d~ ser appt·ovada 
a 1a conclnsão do parecer n. 90, 
do col'l'ente <tnno, SE~ja adiada 
a votação çla 2• conclusão e 
r emett idos os pape is r elativos á 
eleição da Qapttal, .Federal, á 
commissão de legislação e jus-
t iça pa r a dar se u parecer 
ácerca da interpretação 110 
a rt. 46 da lei eleitoral. » O Sr. 
Antonio de Azereclo requet• e a 
Camat·a concede o encerramento 
da discussão . S ttbmettiuas à 
votos são r egeitados a emenda 
do Sr. Thomaz Delfino e o re-
querimento dÇ> St·. J acob da 
Paixão, sendo approvadas as 
conclus ões do parecer.- Em 
ofllcio n . 252 ele 14 deu-se dessa 
r esolução par.te ao Poder Exe-
ctttt vo. 

Em 14 ele Setembro entra em 
discttssão conjunct1men1e com 
a seg uinte emenda q e na com-
missão foi otferecicla pelo Sr . 
Martinho Rodrigues: «Emenda 
ás conclusões elo pa recer. Q te 
seja julgada nulla. a eleição 
procedida no dia 16 el e Julho 
ult imo para um deputado fe-
cl éral, por ter sido fe iCacontra 
q disposto no art. 59 da lei 
eleitoral.» Oram o autor da 
emenda e os Srs. Ba dar ó e 
B~vi l aqua, flUe reque1· o encer-
t·amento da d iscmsão, a qu a l 
fica encerrada independente 
desse requerimento, por não 
haver mais quem pedisse a 
palavra. Submettida ij, votos é 
approvada a ta co nclusão do 
parecer, fi cando prej udicada a 
emenda elo Se . Martinl.w Ro -
drigues . Approvaclo o par ecer . 

92 Indefere o l'êfJUe rimenLo em i1npresl!l~ so1nente. 
que Francisco Ct·uz pede 
concessão pa ra a. const•·uc-
ção. us·o e goso de uma es-
tl'acla de ferro de Santos a 
S. Be•ltu do Sapucahy, no 
Estado de S. Paulo . 

OBSF.R YAÇÕES 

Da mesma commissão. 

Da commi.'lsão el e pe tições e 
poderes . 

Da mes ma commissão . 

Da conunissão de obra.g pu-
blicas e ·colon isação. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

Appt·ova as eleições procedi- Etn 8 elo Outubr o entra em dis-
das no l!~stado de Minas cussão. Ora o St·. Glicerio, que 
Geraes, a 30 de Junho de:; te conclue ofli>rccendo a seguinte 
anno, nós collegios que emend:1 
enume'I'a; reconhece depu-
tados por aq 11elle Estado 
osSrs. ltodolpho Ern<>s lo 

Ao JJCWece?' n. 99 

de Abrett, Benedicto Cor- A' conclusão : Qtte fique adiado 
deit•o dos Campos Vallad:J.- o reconhecimento dos deputa-
r es e Antonio Belfort Ri- dus e leitos pelo Estado de Mi-
beiro de Arantes (Visconde uas Ger ctes até que sejam pre-
de Arantes); a ad ia ore- sentes áCamat"a os documentos. 
conhecimento do 4° depu- que pela commiss:lo jáf'orarri 
tado. reqn is itados, e bem assim todas 

as autltenticas dos coll egios em 
que houve e l~ ição.» O St·. Pires 
l<'erreira oflerece t 1mbem a se-
guinte emenda que conjnncta-
menLo com a do Sr. <.Jlicel'io 
entra em discussão: «Caso se jn 
approvado o r equerim ento de 
:J.d iamento do Sr. Glicer io, 
offereco á conclusão do p:1recer 
n. \JO a seguinte 

Emendcb 

Que seja reconhecido depu-
tado pelo Estado de Minas Ge-
raes o Sr. Rodolpho Emesto de 
Abreu, ficando adiado o reco-
nhecimento dos demais diplo-
mados.» O ::>r, Cha,qas Lobato 
apresenta a seguinte emenda 
que como as precedentes se dis-
cute com o parecer n. 99 : 

Emenda parrr. o caso de não ser 
culoptado o ?'eq~terimento ele 
ctcliamento 

Que sej:J. i g ualmente t•eco-
nhecido de putado o cidadão 
eleito Dr. Necesio José T ava-
r es. Ot·am osSrs. Gonçalo de 
Lagos, Matta Machado, Cas-
siano do Nascimento, Zama, 
At•istides Maia, Milton e João 
de Siqueira que requet· o en-
cet·ramento d<1. discussão. Sub-
meltido á votos é este appt•o-
vado. Posta á votos a ia con -
clusão do parecer, é approvada, 
szndo rej ·ütad:J. :1 emenda do 
Sr. Glicerio. Submett ida á vo-
tos a emend:J. do Sr. Pires Fer-
reir;,, é esta igu:1lmen te rejeJ-
tada. AnnunClada a votaçao 
ela 2"- conclusão, sa lvo a emen-
da elo Sr. Chagas Loba to, o 
Sr. Maia requer que a votação 
dac1uelta seja feita pot· parte_s , 
no que a Camara annue . Sao 
successivamente approvadas to-
das as partes desta conclusão e 
considet·ada prejudicada a 3a 
cone! usiio do parecer ·por t er 
sido approvada a emenda do 
Sr. Ch agas Lobato á esta con-
clusão, · 

Concede licença ao deputado ~mpJ·e~.so sómente• 
João Severiano ela Fonseca ·' · 
Hermes , para ausenta.r-se· 
desta cap1 tal. 

OBSE:RVAÇÕES 

Da commissão de petições e 
poderes. 

Da commisão de petiçõe,s e 
J:Oderes. 

I 
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6 de Ott!ub rv... 101 Conc.> rle 1 icen a ao dep·ttado lnlpt•esso sôn1ente. 
J osc i\Ial'ig no p·tt•n i,. :te 
Estado de Pel'nam huc 

(j de Outubro... 'l02 Concede licença no depu tado In1presso ~;; óntenle. 

6 ele Ou! 1bro . .• 103 

7 Lle Ou tubt·o . . . 104 

Pedt•o Amer ico par:t au-
sen tar-se p:t r a a Europa. 

lnrlefore o nqueri men :o el a> 
Compa nhia~ l n iã o Indus-
tr ial S. Sebac;Liã.n, Füu;ão 1 

T ec idos Co rco vado e ont t· a ~ 
pedindo Yarios f,t vo•·cs. 

Jpin n. no senli ~!o de •uaudnJ 
JH'Ocetler a nova c l~ icão. 
qnando fo r tleclaracb pelt• 
Camll. I':t a incompn. Libi l i-
da de do c:tn r! id a to m nJ, 
votado. 

ltnpresl!! o sótncnte. 

E n'l 28 ch Outubro e nt t•a em 
clis ussiio !]lle ci en cerrada e 
Hppt•ovaclo. l~m ollicio n. 3\J) 
de 7 ele No,·eulbrJ fe7.·Se n 
respec ·int commnn icn(:ão a o 
governadot· d o E•tndo dn · Ba-
!Íia para qu e Jli'Oceda á eleição 
na va ga de u m r peesea tante . 

I 

7 de Ontllbro .. , 105 Indefere o requerimento d a ln1pressn sõiuente . 

13 de Out1tbro., . iOi.i 

107 

2! tle Ontnbro .. . 108 

Companhia I ndu tri :t l d• 
Crystaes e Vidro~, pe<linclo 
i,;e :tção de dire i tos pa 1·a. o 
ma cltinismos que impor tar 
e t' sti t:liçào dos que pJgo< 
pelos im portados . 

D3cl ina a compete nc ia d 
Congres ·o nar.:t resolve 
aoiJr e o objeclo do re-
querimento de Franc isc. 
Duncker e ou tros que sr 
pt·op1em exccut·•t• un1 pt• -

,1ecto ele snn eame ntc> d'\ ci-
dade do !tio de J a nei'ro; · 
in cl icn qne s?jam enviado' 
ao Governo os r rojPc tos r? 
l:uiyos ao a ·sumplo aürr 
ele que t·~ s ol va de nccord • 
com a lnl-endencia l\Inni· 
cip:tl . 

Indefere o r efj ueri mento <1 : 
C<• ntpa nh it\ l•' abrica de T e· 
c id os elo ltink, pe.Jindo in 
demnisação por prej :iz , 
r esul tantes el a baix<t de 
cambio com o fot·necimPn Lr 
de pannos para o farda -
mento elo ex e r~ i to duran t' 
o nl t i mo exercício. 

fndet'ere o; r Aqueri mentos do 
commendador Agos•in il • 
Adolpho de Sonz<t Gu im a-
r ii.eR e outr os , ele Oclil !Jl 
BeneYolo e outros, .1 oão d e 
i\Iattos Rego e outt· . qu ' 
solic itam a con c'es>ã o cl ,· 
um a est t·n.da de f~ rro de 
Ma náos , no l~staclo do Ama-
zonas, a S. J oaqu im e ft·on• 
teiras ela Republica . 

!mpt'csso sc>rnent e. 

OBSB r. V AÇÕES 

Da mPsma comrnissiio . 

Da mesma commi;siio. 

Da com missão elo faze nda c 
indn~trias . 

Da commi sR ~'io de constitui-
ção, legisla ção e jdstiç•\ á 
indicaçã•J do St·. Jaco h da 
Paix ão . 

Dn commis!ão de faz emla e 
indn~tl'ia ~ , 

Da com mi ssão rle inslm Qiio 
e sande publica . 

Da comm i~são ele f~t?.enda o 
in dnst t•ias. 

Da comm issão de olmts 11'1-
bl icn~ e colonisaçii? . 
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Otfiicios, representa~ões, requerimentos e inàica~õas pendentes de pareGer das di[erentes commissões 
na sessão de 1892 

ASSUMPTO OBSERVAÇÕES 

Representaçã~ do Senado do .Es~ado da Bahia, de 23 de Junho de 1892, s ob ~e a A.' COIU_missão. de constituição, 
tnterrre tac;ao dada [Wlo mm1stro da fazenda ao§ 1° do art . 9° da Constituição leg .. , Jaçao e de Jus tiça, em 4 de 
Fedet·a l, que trata da taxa do se llo. Julho ele 1892. 

Requerimento dos concessionarios e agantes de loterias de diversos Estados da União, lldean, em 13 de .Ju lho ele 1892. 
pedindo que os bi lhetes de loterias possam ser vendidos em tocla a Republ ica . 

Requerimento do j ni z seccional do Estacl.o do Rio Grande elo Sul Antonlo Borge" Idem, em 15 de .Julho de 1892. 
Leal Ca•tello Branco, pedindo que S' Jam equiparados os vencimentos elos juizes 
substitutos dos diversos ]!;stados aos elo Dietricto Federal. 

Requ •rimento elo Congresso artisti.co oprrario ele Pernambuco, pedindo , como medida Idem, em 20 ele Ju lho ele 1892. 
ger a l , a decretação ele oito horas ele trabalho. 

Requerime nto de João Arnoso, pedindo a necessaria licença pat·a pt·ocessar o depu- Idean, em 25 ele Julho ele 1892 . 
Lado J\I a r ti nho Rodri ;:r ues ele Souza, por crime de calumnia . 

R~querimento de At·gemiro Samuel Pereira ela Rosa, pedindo a eífectividade da Idem, em 8 de Agosto de 1892 . 
concessão de uma quadra de terreno devolulo que lh e foi dada, em vista dos 'ilnlos 
e mais documentos que apresenta . 

Represen tação dos funccionarios elas diver sas repartiçõos feJeraes Lle Porto Alegre, l(lent, em () ele Agosto ele 1892 . 
b;stado do Rio Grande elo SLtl , pedindo a effectiviclade de certas gar<lntias, e tc. 

' R ·presentaçiio elo Congresso oper a rio nacional, pedindo a clecret:J çiio ele oito h oraR Idem, em 17 de Agosto ele :!892. 
ele trab·tlho, para o dia normal de tr'l.ba lho, para todos os serviços ].)11 blicos c par-
ticulares . 

Requerimenlo do conego João Ignncio Bittencourt, P<''linclo licença, como provedol' idem , én\ 18 el e Agosto ele 1892 , 
elas irmandades conJunctas elo Sacramento. S. Sebasti ão e Carid.ocle, da par<'chia 
de Bagé, para ellas acceitarem uma doação que lhe foi feita , de uma quadr:.t de 
terreno . 

Requerime.nto elo Dr. Antonio Carlos Ribeiro ele A11drada Machado e S ilva, len te jubi- Idem, em 20 de Agosto de 18:12 . 
Jacto ela Faculdade de Direito ele S . Paulo, pedindo a in terprelaçi\o elo a:·t. 33 da 
lei ele 24 de No,·embro ele 1888, ele c0mbin tçào com as clisposiçõ~s dos clect·e tos 
ns. 1336 ele 23 de Abril de 1854, n . 7247 ele 19 de Abril ele 1849 e n. 1232 F de 2 de 
Janeiro de 1891. 

Represe.ntação do Apostolado P ositiv ista elo Brnzil, pedindo a interpretação elo art . 72 !l:den1, em 24 de Agosto ele 1892. 
n. ~o ela Consti tuição Federi11, quatl\o á administr ação dos cem iterios. 

Officio elo governado r elo Amazonas ele 15 de Jnlho ele 1892. enviando o clecrclo u. 4 Idem, em 27 ele Agosto ele i 892. 
ele 16 ele Março ele 1892, regulando a alienação qe terras clevolut:1s . 

Reqnerimento da Companhia Jardim Zoologico, pedindo a ratifica ii.o elo Congresso Idem, em 6 de Setembro de 1892. 
para o stlu contraclo cel .>.br aclo com a Iutendencia Municipal que lhe perm i ~l e jogos 
publicos á semel hança elos que existem em outros paizes . 

Representação do directorio ~o_particlo r a_publi;:a tw Cataloen,e,. p ~ dindo a r ei nte- l<len1, em8 de Setembro de1892 . 
gração no seu cargo ele escnvao ele orphaos, Rewalclo José Pcn:otc. 

Representação elos acaclemii'OB da Faculdade de Direi to elo Recife, pedindo a reinte- ll.dean, em 13 ele Sete mbro de 1892 . 
graçiio elo Dr. J osé J l'aqnim Seabra, na cadeira ele lente que tinha na mesm:t fa -
culdade, 

Indicações elo deputado Almino Affonso : ldeu1., em 14 d~Setembro de 1892. 
L a Sobre a vercli1cleit·a in terpretação, que o Governo deve dar aos arts. i1 n . 3 e 72 

§ 2° ela Constitui ão Federal ; 
~.·Sobre a interpretação que se eleve dar aos arts. 6° u. 3, 65 a. 2 c 78 da Con-

sti tuiç.ào Federal. 
3. a P ed indo ao Uungresso para declarar o verdadeiro sent ido do vocabulo - in afia n-

çavel- empre g~tclo ua Cons tituição e no novo codi?.o penal ; 
4.• Sobt·e o verdadeiro sentido que se de,·e dar :10 art . .14, § 33 ela Constituiçfto; 
5. a Sobr e a verdadeira interpretação elos arts. H n. 3, 70 § 1° n. 4, e 72 § 27 da Consti-

tu ição ; 
6.a Solwe a incl usão no R egimento desta (:amara de uma commissào especial, para 

exam inar e dar parecer si a Constituição foi eleYiclamcnte cumprida. 



ASSU~l l''fO ODSER I' AÇÕES 

Projecto n. 186 de 189.2 rpte eslnbelcce as penas ;1 appl icat· e o pt·ocesso a seguir pelo A' conunissiio de constit.nição, 
crime de roubiJ . legislação e de justiça, em 16 d~ 

Setembro de '1802. 

Projecto n. 153 A de 1891 qne regnht as relaçÕ35 euLt·e 1oc~dor 
predios . 

lota tnrio · de lden-., em 17 de Setembro de 1892. 

Officio do 1• sec•·etario da Assembléa Legis latiYa do Estado do Rio ele Janeiro, de 20 lldeu-., em 20 de, 'e tembro de 1892. 
de Setembro de 189.2, enviando uma rept'P.sen tação r ' lativa Ít inclu .. ão cl:1. data de 
21 de Abr•l na lista elos di as J(ll'iados e de festa nacional. 

Itl'licação do 'r. deputado Oliveit·a Valladtio relativa ít alterarão da bandeil•a na- lde1n, em 2.2 ele e tetn bro Lle 1892. 
cio na !. 

Indicação elo Sr. deputado ··eabra r?lativa <i. competencia do Congresso p:11·a dt!legar ll<lem, em 23 de Setembro de 1892. 
ao Poder Execu~ivo outros poclet•es quo não os qtte pela Const itUição lhe compele . 

Ofllcio do minislerio do interiiH' de 26 ele 'etembro de 1892, env iando, por cópia, O' Iden1, em 28 ele f;etembro ele l ' 92. 
papeis nos quaes se trata de embaraços cr •e se leem levantado contra a execução da 
l ei do re,;istt·o cir:l ele nMeimentos e obitos . 

In clicaçãf) elo Sr . deputado Sá Andrade. convidando a commissão de <:onstimição. lldem. em :; de Ontubro de 18Cl2 . 
l eg i~iação e justiça a d.1r parecer sobre a constituciona lidade da porLaria Cjlle 
nomii<t um governador ele 1~staclo consti tui do , para ca t·go fedent l . 

Ofllcio do mini'\lel'io do interior de 17 de Outu bro ele !892, sob t·e a rect.i fwavão do nome ldelll• em '18 ele OttLulJro ele 1892 
do soldad o d•l 6" batalhão ele iuf<w ta ri a Mat·ianno Antoni o elo Lima. 1 

R.opt·esen tnção elas eo•npanb ias de naregaçii.'l, contra o art. 8° do pt•oj ecto n. 48 deste Idem, em 19 de Ou •1br o de 1892. 
au no, rindo do Se nado, regulando a cab•Jt ,.gem. ' 

~te pt·ese ntação de Franci~co ~Iauoell~steves e outros, c'ln<ra o at•t. 2° da le i n. 69 de lden1, em20 de Outubro cl 1;':19.2. 
1° cl~ r\ gosto desle anuo, qu a lterou di 1•ersa~ disposiçr3e da lei eleitoral n. 35 
de 1892 . , 

Te!Pgt·amma da Ass~mbléa Legislativct do Estado da Pat·ahyba , de.: ] arando que ne- Ide1n, el)l9 cl 'oremhro de 18 
nbnma riolencia sofl'reu o pessoal nem o material do jornal Pamhyba.no, que ahi se 
pttblica . 

Officio elo ministerio do in tet·iot·, d G ch i\Iaio de t892. env iando o officio ela junta A' comndS!IBO de ot• ,amento 
gove nntiv a do Estado de Pernn.rnbuco ped indo rec tfrsos para soccorrer a populaçã-o em 16 de i\Iaio de 13:12 . ' 
tl age :lada pela secca. 

Officio elo minist• rio da in s tt•ucção publica. ele 20 ele iUaio de i ).2, enviando n.s peti- Idem, em 21 de lato de 892. 
çõe< em que os em pregados dos cor rei os !la H.epttbli ::~,pedem qn lh es seja conce litla 
a gt·atifteação de que trata o al't. 33 elo cl~ct·eto n . 3j8 A~ cl 1° ele Maio de '1890. 

Requerimento da Comp'lnllia Estrada de Ferro Oes~J ele :l!inas, pedindo isencão ele Idem, em 2-l de M~i<? ele 18'J2. 
direitos para o sa l qu importar. 

Requerimen t" d . An tonio Pereit·a d Miranda, ajurlante de port~iro ela secretaria da- lden'l, em 25 de ?IIaio de ·18\12 . 
relaçõe~ ex teriot·es, p din to a equiparação elo.> setl!l vencimentos aos dos ajudante;; 
das elP.mai~ secretarias dt~ estado . 

Requerimento do~ ama•m.enses d:. Repat•tição Get•al. elo> Teleg,·apho;;, p.;dinclo qqe seus lde111, em 27 qe :\Iaio de 1892 . 
vencimentos SeJam e.Jlllparaclos aos elos telegt•apbistas de 3n classe . 

Requerimen~o dos amanuenses tla l •'aclflC\ade ele Medicina rlo. Rio de Jan ei ro, p~'li uclo Idem~ em 27 de i\Iaio de t89~ . 
qtto .seus venc uuentos seJam ertutpat'Mlos ao~ elo& da Inspeq toria clt\ In tn1cção Pt•i-
mana. 

Qtllolo rlo m!ni.~e~io ela fa~enqa, de30de Ma.lo de 189.2, enviando o N'<'Ularaento para i<l~·ll em tO c\e ·Tllllhfl ct~ iS9~. 
o L· barata\'lo ~aoioua l ele Analye~R , e o ~equeP!men\Q do~ empr~ga.c;lo~ ~1~; \l~O~rQu 
ropM'~Içl\o, pec\lnc\o nugmento de venolmen\·)s, 

Ete~llêl'imento d<t c~mpnnhlll. Geral de Melhornmentoe c\G Pernamblloo, oes;ionM•ln ld m~ om 2 elo Jllnho de i. as, 
de t•nga ohos oen~raaa naquclle E,tado, pflClit\c\o a prorus-açã? do pL·a~o pa.l'~ func~ 
olonn.mllnto dos ma$mos. 

Requel'i~el}to de Pedro ,;<\dolpho Roumil!ac, ll.Judanle do chefe da contabilidade d11 Idem . em 2 ele Jtinho de i892. 
Repat•bçao Geral dos 1 elegraphos, pedmdo augmento de vencimentos. • 
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A~SU~I PTO 

Ofli cio do _m in is te l'ic> da gue t' l'a, de 26 do ~Iaio de 18J'?, enY iando o raq nol'i menlo rm 
C[II P J ose da S.' ,.a I3rey ner o A n to ni 11 Pere ir il. d" i:icn na, rs Le . contin uo e a qu ell e. 
pot'te_1r o da cl 1t'ecto r1 a gt' r a l el as o ln·as milila t·es , pede m seja m equ 1p;trados se" 
Ye nci men tos aos de 1gua l ca lcg •ria <.las Gutras repa rti ções 1lv lll "S ilJ O 111 ini He: io . 

OB:)ER.VAÇÕES 

1\.' COIDinissiio ele OI'ÇUlllC fllO, 
em 2 de Junh o ele 189.2 . 

Req ,1er imcn to de U n noe l J osé Vi eira, con tin1to elo .\rch i v0 Publico Naciona l, petl i nele i de1n, em 2 de J u nuo de 1802. 
augme nto de vc uc1mentos . 

Heq ue1·i men~o dos en :pr<'gados da j u n ta co mm~ 1·cin l da Car ita l Feder a l , ped inr! , Ideu'l, em 3 Lle Junh o ele 1:->0.2 . 
eCjlllpa l' açao dos se us ye·ur:inJeJ1tcs aos dos da Sec1·eta ri a cb J nsL iça . 

Rep re .~ e nlaçno ela Associa~:ão Commerc.i a l d3 Sa n lo ' , SJiJ1·c o im pos Lo cl n l'umo ..• . ... . l dClll, em 3 ele Junh o ele 1892 . 

Requedm cnto elos o ffi c iaes e nm~ n qr n srs elo Archi vo Publ ico Nacio na l, pNl in do Cjl:e 
se us \'enci men t JS s ejam eqn ipamdos a os dos da Bibli ,> lh eca N·1cionu l. 

Reque~·im e nLo ela Com pa nh ia Estr o.cl<c de Ferro Oeste de ~lin as, p ' Lli ndo nm a Rtti Jvc nçã .. 
o u a u:d l io corre~poncle tllc tt clill'e rença d e can1 1Ji o no cus to r! .~ :e11 materi a l, el.c. 

Reqnet· imcnlo t!OR cmpr 'gaclt.s th Alfandegn. elo H io Gr~nclc elo ,'u i, pedindo 1 
a ug mento ele 50 % sobre os s2 us acl uae> ve nc imentos . 

Reqncri me ~ Lo d~ Ar t hu t· illonco•·,·o, a ss i sLr n t~ tlo l a1·oratori o de IJi-J log ia Llu Jllin is· 
tc l'i o el a agr icu l tura , pecl inüo au gmento de Ycncimeu tu~ . 

Offic io elo mini sler io el o in •e rior, de 7 de Jn , ]10 üe 18\Jx, en via ndo a r e lação do' 
pape is r lut ivos n. n ngmen ro ele ve nc ime n tos a em pregados de cl ive r .;as r epart içõe, 
do mesmo mini >lcl'io . 

l~eq u er i m en to rlc Antonio A11 g1 tgto P inh ·i ro da Cost<L, nman ueme do ext indo con -
sel h o ele in• lt·ucçti.o s:1pcr iot·, pctli nllo que se us r encime ntos sejam equ i pnt· ad o~ ao.-
cl os de igual C;,ttcgo l'i a nas secreta r ia> ele es laelo . 

lde tu, em 4 de J unho de l8\J2 . 

1del'l1, em 7 de Ju nho de 1i3'J2 . 

! de1n, en1 7 ele J u nh o de 180.2 . 

ldem, em 8 de Ju a b o cb 1692. 

idena, em <J de J unh o d e 16<JZ . 

:Idem, em 11 ele Junh o da 18<J2 . 

R epr ese :1tn1; iio dos con feren tes e aj udantes ela capa Laz ia da a l f'a ndega., ped indo Idem, e m 17 el e Jt1nho de ·!80.2. 
a .. ug men lo el e ae us ve n c i me n to~. 

Offi c io do m in is terío ela guerra , de 20 de J nn li o tle 'l802, env iando o r equerim ent :rde1n, em 22 de Junho de 1892. 
i.J fonnado, P lll rp tc o gua l' c\;t ela l!: sco la Mil i tar cl esl't Capit'd , ~oaqtti m S ,i.Jr,d cl 
Cal'Ya lh o , pede q ue se .s vencime n Los sej a m equiparad os aos elos em pr egados c[ , 
1gua l ca Legor ia rl a Esco la Poly tech n ica . 

Ollici o do min 1st?ri o da gnPl'l'cl, da 20 de J1!11ho ele 18D2, envia ndo o r~ qn erim e nl Idem, em 2.2 de Jun h o de 189.?. 
e rn q ue os e mpregados d <t Jn tendencia dr. Gnet'l'a pedem a ug men to de ve nci 

. llh n t >6 . 

OOic io el o m ini st~ r i o rla g-uer ra , de 20 de J unllo el e '1 892, e :J\' ia ndo o rerLLtcl'imento ?n Idem, e m 22 de J u nho de 180.2 . 
que Aug usto Alber to Lea l ela ·cunha , b i b l1 ol ll ec~ ri o chc l~sco l a S upel'iOL' da G<~erra . 
[.led~ aug men to cl ~ Yen ci m3ntos . 

001c io do I ns titu to fliqtor ico c n og'l' aphi co B !·a~ i lc i ro, re lindo qn e seja l'es tanrarla ;1 Idetn, em 23 de Junh o el o ·!8'.)2. 
VCI ' iHc illtêgr:t l el e '.) : 000', u lt i mamente recluzicb ;, nvJL:lCIP. 

Offic io el o m iniqt~ ri o da inoll'l<Ci;ÜO pttb li ca, d e 1G de J unho de 1892, cnvhlndo os offi- ldeu'l, em 2-± de Junho de 1802. 
cios ela i11 t" n lendn m unici p a l ti a rill a elo R io V Prelo e r JI(UC l'lmento do age nte '' 
correio da c idade el e S. Carl os elo Pinhal, em S . P ;w lo, sobt·e aug mento ele ve nci -
tnen tos . 

Offic i,l clQ m ini Rter i d~ g- uer ra, <le 23 ele J nnh o ele 1812, env ia ndo o L' N[l le eimenLo eu '!detu , em 27 ele Junho de 18J2. 
q ~te o prepa l' ado t• e consei'Vadot· elo ga uinete cle_ph ys ica ch• J1qco la i\I il itar des la Ca -
}ll ta l , J osé Corre ia de Stl uza Lopes. pede que seus ve nc im e ntos se.1 am eq tup:t raclo, 
aos elos prc• paraclol'cs d as esco las c i ri s . 

RerjueL·i mento dos be rleis ela Facu ldade ele i\I11 d ic in a do Ri o rle Jane il'o, ped indo q ue Iden1, em 27 ele Junh o Lle 180.2 . 
S3us ycn cim en tos sej nm cq ipa!'a cl os aos elos do Gymn a.-io ~ac i o n n l. 

Oflic: io el o m i nisleri o el a instrnc~ão pu blica, de 2;1 elo J anu o de '189.2, en via n tlo r Ideau, em 27 ele .Ju nho ele '1 802 . 
J•equ eri me n LO e m que o ag~n : e elo co t'l-e in da c idade ela P a rah yba elo S ul , n o R it 
ele J ane iro, petlc augmenLo ele vencimen tos . 

Officio do mio is le l'io ela gu? l'I'U, ele 23 de J nnh o ela 1S\l.2, en viando o t·eq ncri men l l!denl, em 27 ele J1u.h o ele J8)Z . 
em que o ca pi t;i.o J uão Fred erico Ilomem de Cur va I. o, p ·ol'es,ot• ele geo me Lria 1 
desen ho li nen r Li a compa nhi a de a pren dizes e a r tili eos elo aL'8ena l el e guer r a d o Ri < 
Gmnde d o S ul, pede q ' " os se us vencimen tos sep m eqni pD r aüos aos elo pt• f<Jss o1 
ele instn tcçõ.o pr1m at·ia d o mc> m? ~s ta iJe l ell imc n to . 
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00\cio do nünisterio da guerra. rl e 25 ele Jnnho de Jil:J2, e nvi ando o t•equerimentn 
em qtt <:l os amanuense• da ecretaria rla ~•c')la tiup, rior de Guerra, Antonio Pinto 
de Abt'ell e Anto n to J o é F e t·nandes dos Reis, ped ~ m que os se u~ vencinH\nlc•s 
sej am equiparados aos elos empr~gados ele igual categoria das esco las supet·iores 
ela 1\epublica. 

OIJSI::RVAÇÕES 

A• coJnnl.islliio ele orçamento em 
28 de Junho de 1892 . 

Offic.io elo minis terio da f'tzend~ . ele 25 do Junh o do 1892, enviando o reqnerimenln :Idem, em 28 do Junho de 1892 . 
da Associação Cnmm Prcial B~ne!icente rle Pern atnbuco pedindo que sejam moditicaclas 
as taxas mandadas cobt·ar subre o fumu. 

Officio do minis terio da g-ue t-ra, de 27 de Junho ele 18J2, envian rlo o requerimenl Idem, em 29 de Junho de 1802. 
em I]Ue o ph :'·rmacetttico adjtmto elo oxer ci lu Zacarias Olympio Paes, pedtt augmento 
de venc im en tos. 

Reqnerimen•o dos guardas ela AlfandPga ela Capital Federal, pedindo augmento de Ide1n, em 3:J de Junho ele 1892. 
,·encimen tos. 

Rec1uerimento do Ba nco Inclustl'ial c Constructot· do Paraná, pedi ndo uma subvenç1io Idem, em 30 ele Junho de i892. 
de 50:000~ annuaes pot· esp .ço rfe cinco annos para a pt·opaganda ela herva matte 
na Europa e na Am~rica elo Norte. 

R eq11erim e nto do Club dos Funccionarios Publicas Feclet•ae;, pedindo que se mande Ide1n, em 1° de Julho de 1892. 
pagat· ao ; fun ccional'ios p·!blicos os seus vencimentos iut>graes ou pelo menos a 
met.ade em ou ro ou mo ·da-p 'p"l, correspondente a 27 ds. st . por 1$. em que a 
lei os fixou, ou a ugmentar um terço sobre os acwaes yencimentos de todos os 
funccionarios. 

Officio do miniRter io da guerra, ele 30 ele Junho de 1802, enviando· o requerim~nto em Idem, em 2 de Julho de i892. 
qup o prt> fes~ot· do cut·so prep •rá orio da l!;scol?. i\liliLar da capital, J oão GotLlreb 
'l'heodot·o Utltck•r. pede que seus vencimentos sejam equipat·ados aos elos pt·ofessores 
do Gymnasio Nacionnl. 

Officio do ministerio da industria, ele 1 ele J 1lho dó~ 1892, env iando o requel'imel)to 'idcn1, em 2 de Julho de 1892. 
em que os guardas da repartição ele saude do porto do .1\laranhão podem augmento 
de vencimentos. 

Officio do ministerio da guerra, de 2 de Julho ele 1892, enviando o requerimento em !Idem, em 5 ele Julho de 1892. 
que o esc ripturario da Escola Superior de Guerra, l\Ianoel Corrêa Mello Lima , peclP 
angmen~o de vetlcimentus. 

I Officio elo ministerio da guerra, de 2 ele Julho ele 1892. enviando o requer.im ento em Idem, em 5 de 
que o portei r da Escola S ttperior de Guerra Augusto Henriques Ferrcirª-Horta, pede 
augmento de venctrnentos. 

Julho de 1892. 
\ 

Officio do ministerio da guerra, de 2 de J ttlho de 189.2, enviando o requerimento em qne !den1, em 5 de Julho de 189-2. 
os empregados do Arsenal de Guerrado, Pará pedem augmento de vencimentos. 

Requerime•1to elos empregados civis do Hospital Central do Exercito, ped111do q11e s" !dem, em 7 ele Julho de 1892. 
restabeleça o fornecimento ele alimento a que ttnham dtt•eito antes ela ulttm a 
reforma do corpo sauitario do exercito. 

Oflicio elo ministerio da guerra, de Gele Jnlho ele 1892, enviando o reqnerimento em Idem, em 7 de Julho de 1892 . 
que os g ttarclas da l~sc~ la Sup ·riot· de Guert·a. De~c l ecinno Dias r! e So.,za e outros 
p x lem que seus vencimentos seja m equ ipar ados aos elos da Escola P ol ytechnica . ' 

Requerimento do ministerio da agricultura, de 12 de Julho ele 1892, enviando o re- idem, em 12 de Julho de 1892. 
q uertmento em q te o arch ivis ta, rol'teiro, auxiliar do comprador e continuas d ~ 
l nspectoria Geral ele Obras Publicas desta capital, pedem augmen to de vencimentos. 

Otl:icio do ministerio da guerra, ele 1i de Julho de !892, enviando o r equerimento em Idem. em 13 de Julho ele 1892, 
que os empregados do Arsenal dd Gtterra desta Capital pedem augmento ele venci-
mentos . 

Offici o do ·ministerio da guerra, de 12 ele Julho ele 1892, enyianclo ó requerimento em Idem, em i3 de Julho ele 1892. 
que a me~tr:J.nça do At·senal de Guerl'a desta Capital pede para que os seus venci -
me •.tos seJam pagos mensalmente e de accordo com a taoella elo A.rsen a l de Martnha. 

Officio do ministet•io da agricultur~ cl~ 12 ele Jnlho ele i892, enviando o requerimento Idem. em i3 de Julho de 1892. 
e m que os a tx tltat•es da l'eparttçao hscal do gover no JUnto á «.Companhia« Rio de 
Janetro Cüy Improvemen~sh pedem a ugmento de vencimentos. 

Offi cio_clo mintstAri? da ag~icultu ra, de 1.3 da Jnlho de 1802, enviando o ofi'tcio do Idem. Enl1 i3 de Julho de i892. 
pres1dente da Soc1edade Auxtltadora da Indu,tda Nacional péchndo augmento dct 
' 'erba, com que é subsidiada. a mesma sociedade, 
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Requerimento da Companl;ia «Rio ele Janeiro City ImprovemenLs », pedindo que seja A' commissão de orçamento, 
autortzaclo o Governo a mnovar os srus contractos, no sentido ele ser estabelectcla em 13 de Julho ele 1892. 
urna tuxa fixa ele C>tmbio para o pagamento elas contribuições que o Governo tem ele 
prestar-lhe pelas obl'as e sua manutenção . 

Officio do mini•ter io da agricultura, ele 13 de Julho de 1892, envia ndo representaçõe, Idem, em 15 de Julho ele 189.2. 
daR Compa12hiaR «G t·eat \Vester n ot' Brazi l», Alagôas, Conclé cl'Eu e outras, 
cnntn\ o pagamento de clespezaa de fis c:·liztçâo imposta ás r espectivas comp,.nhias 
pelo decreto n . 733 de 9 de Janeiro de 1892 . 

Oíl'Icio du ministerio elo intet·ior, ele 13 de Julho de 1892, enviando o requerimento em Idem, em 16 ele Julho de 1892. 
que os empregados da Assistencia Medicu-Legal de Alienados pedem augmento de 
vencimentos. 

RPquerimento dos empregados da Caixa da Amortização desta Capital pedindo au- Idem, em i'O ele Julho de 1892, 
gmento de seus vencimetrtos . 

Requerimento dos em pregados da ThesoUt·aria fie Fazenda . da Parahyba do Norte, Idem, em 20 de Julho de 1892. 
pedindo augmento de vencimentos. 

Requerimentos dos guardas e coadjuvadores dá companhia de aprendizes artifieês do Idem, em 20 de Julho de 1892. 
Arsenal ele Guerra, pedindo a equiparação de seus vencimentos aos dos inspectores 
do Collegio Milita r. 

Requerimento de Francisco José Barreto e outro, énfermeiro e ajudante da companhia Idem, em 20 de Julho de 1892. 
de aprenclizes -a rtifices, pedindo a equiparação de seus vencimentos aos dos enfermei-
ros de f a e 2a classes elo corpo de saude do exercito. 1 

Oíliciü do ministerio da justiça, de 19 de Julho de 1892, enviando o projecto de r:eor- Idem, em 2i de Julho de 189.2. 
ganização da !'orç:t policial. . 

Projecto n. 21 de 1892, isentando dos clieeitos de impor tação é expediente todo o ldeiD• em 22 de Julho de 1892. 
mat~rial e mac h inismo des tina dos á Fabrica de Tecidos Paulista, na comarca de 
Olinda, EsLado de Pet:na mbu co. 

Requerimento de Mariano Salonés, 2° tenente pic ~ dot· reformado d~ artilharia, Idem, em 23 de Julho de 1892. 
pedindo qtte os seus vencime1 10s sejam equiparados ao dos 2os tenentes, segundo o 
estabelecido no decreto n. 1243 de 3 de Janeiro de 1891. 

Requerimento de Carlos Moreira Lessa e outros, coadJ uvadores da companhia de Idem, em 25 de Julho de :1892. 
arUfices do Arsenal de G·,ert·a de~ ta Capital, pedindo a equiparação de seus venci-
mentos aos dos Inspectores dü Collegio i'I:J:<ilitar desta Capital. 

Officio do ministerio ela justiça, de 21 de Julho de 1892, enviando por cópia, o oílicio Idem, em 25 de Julho de 1892. 
elo commanrlan te da Br1gada Policial fazendo ponderações á reclucção proposta pela 
commissão de orçamento no preço do fard amento de cada praça policial. 

Offic io do ministerio ela agricultura, ele 23 de Julho de 1892, enviando o requerimente Idem. em 25 de Julho de 1892. 
em que os empeegacl .Js el a Delegac ia da Inspec ·oria Geral das Terras e Colonização 
pedem uma gt·atilicação exLraordinarta, além dos vencimentos que actualmente 
p~rcebem . 

Requerimento dos empregados do ministerio ·da fazenda, protestando contra o pedido Idem, em 25 de Julho de 1892. 
dil'igido ao Congresso Nacional]lelo Club dos Funccionari os Pobhcos, relaLivo ao 
augmenw proporcional cl us actuaes vencimentos do funccionalismo publico. 

Projecto n. 54 de 1892, que concede a D. Hen riqueta Carneiro ele Mendonça Faure Idem, em 26 de Julho de 1892. 
uma pensão . 

Oílicio do minister io da f•tzenda, de 23 ele Julho de 1892, enviando o requehmento Idem, em 26 de Julho de 1892. 
em que Fra ci '\CO de Pault Delfim, opera d o da !mpren~a Nacional, pede o 
abono ela gra tificação de que ~rata o at•t. 7o das instrucções ele 12 ele Agos to ele 
1889, e:.pedidas em virtude do art. 15 do decre to n. 10 . .269 de 2 de Julho elo 
dito au no . 

Requerimento de José An as·tacio Lopes Sobrinho, escriviío do juiz seccional do Idem, em 27 de J11lho de 1892. 
Estado de Pernambuco, petl~ndo que se lhe marque ordenado. 

Requerimento de Mariano Salonê~, 2o tenente picadot· do 5° regimento de artilharia I!~ em• em 27 de Julho de 1892. · 
de campanha, pedindo a eq tiipctração de seus ve11cimentos aos elos 2°' tenentes elo 
mesmo r egimento. 

Requerimento da Companhia Promotora el e lndustrias e Melhoramentos, cessionaria Idem, em 27 de Julho de 1892. 
de do tts engenhos centraes no E s tado das Alagôas, pedindo garantia . de juros, 

R~presentação da Associação Commercial de Porto Alegre, representando contra o Idem, em 27 de Julho de 18Q2. 
impos~o elo ftlmo. 

i9 
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R equerimento da Companhia Promoto ra àe Ind ttstt•i as e Melhoramentos. cess ion a l'i a .-\.' ooJnnliss ão de orçamento, 
de uma estrada cl<l ferro de Maceió á col onta L eopoldina, ped indo garantia em 27 ele Julho ele 1892. 
ele jut·os. 

R.eqnet·ime nto dos r evisor es e confe rentes do D im·io Officic~l. pedindo augmento de i dem, em 28 de Julho de i892. 
vencimentos . 

P t·oject(l n. 6) de '1 892, t t•ansfer indo para Maria Et,:l'itlice ele At·anjo Neves a ponsão Idem, em .28 de Julho de 1892. 
de 21$70) mensae> qtLe per~ebia sua fall ec tda mae, Cat·oil11a Leopoldtna de AraU.J<• 
Neves. 

P t·ojecto n. G A de 1891, a utot·izando a acquis i~ão da casa em-q ue fallec<l ll • Idetu, e m 29 de Julho de 1892 . 
Dr. Benjamin Consta >t~ e elo etiifictO .em que funcc10n ava o It1stituto elos Cegos, por 
occas tào da procJamaçao da R ··j)ubhca. 

Req·1erimento ela Companhia de Navegação a Vapot• no rio Parna hyba, Estado d0 Idem, em 29 ele Julho ele 1892 . 
Piault y, pedindo a ma nutenção da subvenção que o Gov~ t·n o F ecle r <J.l lhe pL'es ta . 

Cllftr.io do ministerio da faze nda, ela 30 de Julho ele 1892, env iando a ?ll e ns~gem do Idem, em 2 ele Agosto el e 1892 . 
Sr . Vice-Pt·esiclente ela Republica, ped indo a a ppr ovaçiio dos pagamen-()s fe it ' · 
pPlo govertJo, tl:J. q ualiclade ele _fiador elos conLractos cele brados pelo Ban~o ela 
Lavoura e Commet•cto elo Braztl com a ex-pr ov tnct a de Se rg tpe e com o l!.st:~clo 
elo Piauhy . 

Offte io do min isterio da fazenda, ele 2 ele Agosto ele 1892, enviando a Mensagem elo lldeut, em 2 ue Agosto de 1892 . 
Sr. Vi ce -Pres idente ela Re!Jttblica pedindo ao C•mg,resso Naciona l que hab ilite ao 
govemo a fazer os pagamento~ a que es tá obl'igaclo como Jiador e principal pagadnr 
ela Associação Commerc ial elo Rio ele J anei r o pel o emprest i mo pot· ella levantado 
na. cidade elo P orto. I 

I 
Req·terimento ela Companhia Frigoriftca e P as toril Bl'azileira, pedindo uma subven~ão Idem, em 2 ele .-\gosto de 18\1.2. 

pec·miaria pa ra o desenvolvimen to de uma hnh a de vapores pat·:to ·transporte de 
ca t·nes verdes entre os por tos ela Republica. 

tequerimento dos empregados das cabines ela E~tt·ada ele F ert•o Cenlral do BNJ.~i l, !dem, em 3 de Agosto de 
p3diudo a eft'ectividade ele suas nomeações . 

1802 . I 

Requerimento dos operarios do Arsenal de Guerra desta Capital, peclindo a ugme nlo ll:dem, em 3 da Agosto de 1892. 
de vencimentos . 1 

Requerimento do~ opera rios da Inspectoria Geral de Obras Ptlblicas eles~!< Capi~a l. ldent, em 3 ~e Agosto de 189.2. 
pedindo a ugmento ele vencimentos. • 

Requerimento dos t e. legraphis tas da Estrada de Ferro Cenkal do Brazil, ped indo ctue Idem, em 3 ele Agosto de t892. 
seus venctmentos sej am eq uiparado~ aos dos ela ·r epartição geral elos te leg t· c~ pJ,ps . , 

Olllcio do minis terio ela ag ricultm·a , el e 30 ele Junho ele 180.2," euv ia nclo o requer im ep to idem, em3 de Agosto de 1892 
elos emp_re;;ados etfectivos ela estrada de feno Hio do Ouro, pedindo augme\)to 
de ve nc1mentos . 

Officio do· ministerio ela agr·icultura, ele 2 ele Agosto ele 1892, en via ndo o requerimepto Idem, am 3 ele Agosto de 189.2. 
em CjUe o pessoa l empregado nos escriptorios da 2a divisão da e3tr"ada ele ieno de . 
PernamiJuc~ podem augmento ele vencimentos. 

Requerimento ela União I ndust l"ia l dos Es •,ados do B1•az il , cess ionaria da concessão ldetn, em 4 de Agosto ele 1892. 
do pol'to das 'l'or :·es e estrada c!e f~rro lig:tn do-a a Porto Alegre, pedindo que u 
pagamento de JUros de 6 °/o seJa fe1tü em ouro ao ca mbio ele ."t7 dinhe iros. 

Offtcio elo ministerio da gueri•a, de 2 de Agasto de 1892. envian do o r aqueri.mento em (dea~, em 5 de Agof,to ela 1892 . 
que os auxilia re ' de e~cripta da Escola Superiot· de Guerra, Antonio Mello ele Liflla 
e ::lizinio ele Carvalho, pedem a ugmento de vencimen tps . 

R"(l.f!Uerimento do tenent.e-coronel João Carnphello, pecli nclo. garan ti a de jm·os ~ lden1, em 5 ele Agos to do 189.2, 
ou , t•o, favore~ para a montagem ele nu~ enge nl10 centl'al do C!l nn a de U$S•tc<tl' no 
~~tado llo Pat'l\, etc, 

Qll\oio do min!ste1•io do intedor, de ti de .\go~to de i 892, envi ando o l'equei'im~nto ~m ldei~h ~m ~ cje A~o~to chl i892· 
ct~te g~ aj uc\an\eys C\o ~a1•tei r o, oon ti ntHls e em• raios ped0m qtle aeua v<Ht!llmaiHtJ~ 
sej11.m eqtllparados Aos doB desta Call'IM'<I e enado, 

Qt\loln rio minlsterlo ria lnstr"oçi'ío pnblloa, de 1 de Agoetn de i8~2, cmvlando o da l<lem~ ~lil ~de A""ll•to dll iSQ2, 
1ntondon.all\ muniolpal da vllla da Cn1Qado 1 deolarancto nao eleVM' oa venoimonlo~ " • 
do ttg~n~~ dQ corl'dlO 11\q\tol la looahdadQ . 

Officio ~o minis~e1•io da agl'ioultn.t•a, de 4 ~o Agos to ele :l892, enviandu a Mensagem do J:dem, em 5 de \gosto de i81J2, 
Sr. Vtoe- Prestden.te da. Repubhca l'elatt v,amente á conYeniencia ele ser · reYog-ada 
a diBposição cont1da. no n, 20 § 4° do art. 8°, da lei elo orç~,mento n. :!6 de 30 de 
Dezem hro de 189!. ' 

I 
\ 
\ 
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OITic io do mini ste rio da fa zenda, tle 4 ele AgosLo ele 1892, so ure o ct•ediLo de 2: 400.1; 1~' con'lmissão de orçamento, 
pa ra paga me nto da parce nLagc m elo cobrador da faze nda de Sa n ta Cruz . em G ele Agosto de 1892 . 

Requcri me:1 t0 d os escreve n tes dos procur adores dos fei tos el a Fazenda Naciona l, pe- lde1n, em 6 de Ago.> to ele 1892. 
dmdo a e fl 'ec tivida rl c d o p!lga men to el e iOtJ,S com que er a m r em uner ados . 

Oíllcio do min is leri o rla ng ricnli.ura , d~ 5 el e A gos to de 1882, envia ndo o offi cio - do Idem, em G de A goste de i 81J2 
go vernador d o l!: stado ri o Rio Ura nde d o St il, pedindo recursos pa ra melhora mento 
da ba rra de S . Gonça lo e Llo c:an a l d ;t Sei tüt . 

RequtJ rimen to Ll o por te iro cl ·t Alfan rlcg:t des ta cap ital , Fausto José elo Am <1l'a l, r ecla- Iden'l, em 8 de Agost'J de 1892. 
rna .. tlo con tl'l.L o acto elo Gove r11n quo ma ndou eessa t· o a bono mensnl el e 100~ que 
recebia pa ra occot'l'e t· ao p~gamento elo alugttcl ele casa . 

Oll1 cio elo ministerio d rL a gl'i cniLura , de 6 de Agosto rle 181)2, en viando 11 Mensa - llde1n, em 8 ele Agos to de i 81J2. 
Ç( e lll elo Sr . Vice-Pt·es1 dente ela Repuh lica , sobt·e modificação qu e j ulga conl' enieLHe 
fa zer-se no ac Lu a l regimen ele gara n tia de jut·os ás e~ l rada ; ele fe l'l·o . 

Ofllcio tlo se cr~ ta ri o elo Se na do, de 6 de Agosto de 1802 , env iando o projec Lo do mesmo lde n.'l, em 8 de Agost'l de 181)2 . 
Senado , elc\'an do os venci mentos d os empregados ela Imprensa Nacr ona l e Dia?·io 
O(ficiu l . 

Offici'J do min i• tel'io da g~te t·ra , el e 6 de A~oslo de i892, em·ia nclo o ~·~quenme nto Idem, e m 9 de Agosto de 1892. 
em quP 0 3 ope :·ari (• s civis do arse nal d e guerra do Es ta do de P ern a mbuco pede m 
a ~t g rn e n to de l' cnc rm e nL os . 

Offi cio do mi n isle ri o da f<t zencla, el e 8 de Agos to de 1892, envia ndo o r eqnerimealo lde1u, em 10 de Agos to de 1.8~2 . 
em que os pn trões e r emadure > dos esca le1·es da alfa ndega do Es tttdo do Mara nhão 
pedem a ngm , n to d e venci mentos . 

Re C(!t r rim e ~t to dos em pregados d a g ;tra d a de Fe rro CenLra l do Braz il , pedind o a u- ldcnl, eru 12 de Agosto elo 1892 . 
gm ento ele ' 'encimenlos . 

Olftcio do ministerio da in sl ru cção p ultlica, de D ele Agos lo ele i 892, en viando o Idem, em 12 de .\.gosto de 1892 . 
1·equerimento em qu e o DL' .• Joi.i u Fillemon t F nntes pede ;t co ncessão de u ma 
verbrL d e 50:000$ pa ra a in sta llação de d üas e nfernw t'i as pa ra d oentes alienados . 

Ofi1cio do ministeri o ela m:ninha, ele 28 de Julho d e 1802, en via ndo o requeri- !:de1u, em i2 ele Agosto de 1892. 
me nio e m q •e Gados Dias ~Ierl ron b o , a man uense da dirPc toria d e co ns trucções 
na\'ae s elo lll'scnal de ma l'i nh a d es ta capibl, pede rpe S CllS vencim en tos sej a m 
equipaL'aclos aos dos da sect'e t<e t· ia de E õ1<1clo . 

Offi cio d o mini steri o da fazen d a , el e 12 da Agr.s~o de 1892, e n v i~ nclo o r equeriment•' Idem, em 13 ele Agosto d e 1892 . 
e m que o pessonl dos guindas te~ e e lflvadol'es h ycl rau lico s da Alfa ndega elo Rto 
de .Jane iro pedem augmen to de d iari a . 

Offie.io do minis teri o da fa zenda, de 12 ele Agos lo de i 81J2, en vi a nd o o req •te rime n to l.de1n, em 1:3 de Agos to de 1892 . 
eu1 que o 1° cscriptut·ario ela Alfa ndega rlo Rio de J a neiro, Antonio P ires D t' iio , 
ped e o adianta n ento da qu a nti a el e 3:000$ pa r:t inliem nisa.r medi a n te descon to em 
seus veu cimen tos . 

Olftcio d o miniatorio d a just iça , rl e 10 de Agosto ele 1892, en viando o l'equel'im ento Iden1., em 1G ele Agos to de i 892. 
em CJ ite Francisco Leite Ne.y, ca t·cm·e iro da cade ia do munic ípio d a Ama t•agy, n o 
Estado de P er nambuco, perle o pagam •~ rllo dos ve.1c imeu tos q qe deix: ou de r aceber 
de Outubro de 1890 a Dez!l mbt·o de 1891. 

O!Hcio d o ministe rio da j usti~.a, de 12 de 1\g-o> Lo de 1892, envi ando os t•eqner imentos I den'l, em 16 ele Agos to de 1892 . 
em qua o ua ch a rel J oaquim Tg11a<: io Nogueira P eni clo , ex-juiz ele d ire ito rht antiga 
co marca el o Pará , do l'.:st<L • .io de Min as , pede o puga menLO d a cpan t ia de 12:-000$, 
qu?. , segundo a llega, lh e é dev ida . 

Officio do min isterio da marinh a , de il de Ag-o;;to de 1892, en viando o l'equeri- lde1u, em i7 de Agos \J ele 1892 . 
men to e m que os em pregado> ela ca pi t't n i11 do pod o elo E stado elo R io Gra nde do 

orte pecle ll1 a ug mento ele vencimen tos . 

Ofi1cio elo ministe l'io da ma ri nha , de i 3 d e Agoslo de 1892, enviando o requerimento IdeJn, em 17 de! Agosto de 1892. 
em que o pt·ofeRs• r da esco la de aprenrli r.•s m arinh eiros do l~ stadn de Pern a mbuco , . 
Ar.tonio Cesa ri o llloreit·a Dias Jttlllot·, pede a ugmento de vencimen tos . 

Requel'imen to d a Compa nh ia« Great \\ 'estern nf l3t•as il Ra ilway limi ted ,, pedindo IdeJu, em 17 de Agos to d e 1892 . 
a interpret aç ã:o do ar t. 8° § <lo cl n lei de 30 ele Dezembro el e i 89i. 

OITicio elo mini si •l'i o da fa zend a, de 18 de Agosto do 1802 , en via ndo o t'C[i ll et·imento iden1., d o i 9 de Ag osto el e 189.2. 
em que n irm a nd n•Je do Santi ~s imo Sacrn metlt•> el a Ga nda iaria <1 es ta capita l pede 

-a cessão ~ra tuita, on media nte a rrenda men Lo perpe Lu o 011 por q •wlquet· outro m odo, 
do terreno, proprio naci ona l, situa do nos fundos d a Qninta d a Boa Vista . 
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11 Ollicio do mini ster io no interior, de 10ele Se temlwo ele 1892, envi a ndo o t•equ eriment • A' conunissão ele orçame nto. 

1

1 

em que Henriq 1e \Vright ela Silva e Jose de Meira. serve ntes elo Ar chi vo Publico em 12 de Setçmbro ele 18\12 . · 
Nacinna l, pedem que seus ve ncim entos sejam equiparados aos elos d<t s~cre laria do 
111 terJOt' . 

Projectn n . 95 de 1892 elevando a p~nsão concedida a D. Cybele de Mendonça So·1za lden1 , em 13 de Setembt·o de 1892 
MonteÍ \'O. 

Pro.jec ' o n. 153 de 1892, relativo á pensão concedida a D. Maria Gertl'udes da Motta l!:tlem, em 13 de Setembro de 1802. 
V1e1ra da Silva . 

ProJec to n. 124 de 1892, relatiYo á pensão concedtcla a DD . Luiza GnilhHmina Campos Ardem, em 13 ele Setembr o ele 1892 
e Anna Julia ele Campos . 

Officio do minis ter io da agricultura , de 13 de Setembro ele '1 892, env iando as informa- Idem, em 14 de Setembro ele 1892. 
·ões solicitadas por . esta c .. mara, ao r equeri mento da Companh ia «!Uo de Janeiro · 
City Irnprovements» . 

Requerim ent<J ela Companhia Pt·omotora de Incluglrias e Melh oramentos, cessionaria A' commissão de orçamen to 
de uma estrada ele ferro que de Maceió vá á extmcta colon ia Leopoldma. e obc· • S publicus, em 14 de Setem-

bro ele 1892. 

RcquenmenLo elos conferentes elas capa tazias desta capital, ped indo augmentoclc ven- A' commissão de orçamento, 
cimentos . em 14 de Setembro de 18;)2, 

Officio do ministerio da. ali'ri cultur a . de !2 ele Se tembro ele 18')2, envia ndo o r equori - Idem, em 15 de Se tembro de 1802. 
ma nto d<1 << Compagnce Gt'nerale de Chemins de Fer Bres i liens», cess ionar ia ela es-
trarla d ~ ferro rle P>.~t·anaQ'llá a r:urityba no Esbdo do Para ná, pedindo a garantia ele 
Juros ao cambio de 27 dinhe iros. 

Req ueri mento da Companhin es tr1cla de ferro Minas de S . Jeronymo, pedindo pro- Idem, em 17 ele Se tembro de 1892. 
rogação elo prazo que lho fo1 concedido para as obras de que é concessionaria. 

Requerimento <de Richarcl J . R eicly, representante no Brazil da «\VertPrn anel Bra- Idem, em 17 ele Setembro de 1892. 
s<l ian T elegmph Company, lcm itecl», ped1nclo par a li ga r poc· meio ele um ou m·li s 
cabos elec tricos sub-fluviaes as c1elades de Belem e Manáos, mediante certos 
f a v ores. 

Officio do mini ste rio da ::1gr icultura, ele :1.9 ele Setembro ele :1.892, r elati vo ao lança- lden1, em 20 ele Se tembro de 1892. 
mento de nm imposto sobre o gaz medido p~ la Sociedade Anonyma elo Gaz 
des ta capital. 

Pr, jecto n. :1. 36 de 1892, que dá nova organ ização ao ser~iço sanitario marítimo e Idem , em 2f ele Setembro de :1 89.2. 
flu via[ do Brazi l. 

Officio do minis tedo ela agricnltnra, de 20 de SPtembro cie :1.892. env ia ndo o reque- Idem, em 21 de Setembro de 1892. 
rimanto em q e o pessoa : empregado no ser viço maritimo elas obras elo por to elo 
Es tado ele Pernambuco pede a ugmento de vencimentos . 

Officio do ministerio da inR\rucção publ ica, de 20 de Sete rnbr o de :1.892, env iando o Idem, em 22 de Setembro de l892. 
req ·IPt·imAnt.n em q ·1e os lente'l do cur w annexo á Faculdade ele Direito do Recife, 
pedem o p •ga.me n tu dos ve11cimentos na razão elos que act .. mlmente percebem os 
L•ntes do Uym nas i o Nacional. 

Officio do ministerio da fazenda , de 27 ele Setembro de :1.892. enviando as informa~õe~ Idem, em 25 ele Setembro ele 1892 . 
solicitad as por es ta Camara, ao r e.querimento cln Companhi a de ~larmor ~ s e Ladri-
lhos, pedindo a ug mento dos direitos de importação sobre os ladrilhos im portados 
do es trangeiro. 

Officio · elo minislerio ela agricultura, de 30 de Setembro ele 1892, !lnviando a 1\lensn- ldean, em 4 de Outubro de 1892 . 
gem elo Sr . Vice- Presidente ela H.epublica, ped-indo q•1e se conR tg- ne no orçam •nto 
<I verba rle 80:000.$ destinada ás clespezas com a commissão elo Planalto Central 
da Republica , 

Representação d.,s prop r ie tarios e a rr~ndntarios de predios, contra o projecto de arren- Idem, em 5 de Outubro de 1892. 
da meoto do serviço ele abas lec imento d'agtm. 

Officio do ministPrio da in s1 rucção pnblica, ele 4 ele Outnbr o de 1892. enviando o offi- Idem, em 7 de Outubro de 1892 . 
c10 rio pres idenle da .\ ssociação Com m ·rcial da cap1tal d ·.Estado do Amazonas, 
pedindo o melhoramento do servtço elo cJrreiO claqud la cap1tal. 

Prnjec ~ o 11. 2i1 de :1.891, relativo á petição rios praticantes do correio do Estado d~ Idem, em :1.0 ele Outubro de :1.892. 
Minas Geraes . 

Officio do mini-; t ario da marinh a, de 7 de Out 1bro de 1892, enviando o requerimento Idem, em :1.0 de Outubro de 1892. 
em q ·1e os empregados civi~ ~o estabelecimento naval de ltaq.ui pedem .ser elas· 
siücados em um quadt·o, a semelhança do pessoal art1stu:o do arsenal do 
Lacl&rio, 
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Prnjcclo n. i5l ele 180 !. cleterm inantlo qu e o png·nmpnLo elo> imposLos tle illlJJOl'lação A' cotnnds~ão ele orçamento , 
s~ja feito p •rLJ em moeda de ouro e p<trLe em moeda l ~gal con·cnte na Repub!Jca. em 12 ele 0'ltuur.> ele 1802 . 

R~q tte rim e nto de Lui z Ferreira rle Barro., con ti nuo di•pensaelo elo SCJ'viço activo da lde1n, em 13 ele Outubro de 1802 . 
Cam~l'a, pedindo que se tlccJ·ete verua par<t p1•gamcnto do sc 11 s vencimentos . 

P••ü.i'clos ns . 193, Htti, 203, :100 e 2n, ele 1"\H, sobr a isençiio ele direitos ele impor- l[d(•m, em 15 de Outubro de 18\12 . 
tarfi.o. 

Officio do ruinisterio eltl guerra, de 1-ltle Out•1hro el e 1892. enviando o reqnerimenLo ldetn, em 15 ele OtLtulm.ocl e '18P2. 
elll uu e os emprr.gatlos administrativos do hospital milii:J.~ do PMà p ~elem a ugm•3 nto 
tle r encim ent1s. 

Oflicio elo minisLcl'io da agl'icu't ·ll'lt, ele 24 de OuluiJIO d f\ 1892, env iando as inl'ol'- lldena, em 24 tle OuLubt·o ele 1892. 
maç.õe~ so li citadas por e~ta Cnmara, ao t·<'querimento c! P n. l\Ja,·ia Cnl'o ' i ,: a Rhein-
gan t.z, solicitando o pagamento da incl r· mui%a~ão que lhe é dev ida pelo Estado. 

OfU r·io rio mini~te t'io ela fazenda, ele 24 de Outubro <!e ·1802, enviando o t• e qu e rinPn~ · ldetu, em .28 ele OtttulJ l'O tle '1802. 
em f{ue a C >mpanhia de Saneamento elo R io de Janeil'o, \'eclam a a res tituição do · 
üireitos que tem pago pc l G~ maLriaes tmpregaclos nas obt·a~ n. seu cargo. 

Ofrtcio elo ndnis 'er io da a ·:ricullura , el e 5 de Novembro ck 1 92, enviando as int'or- ldetn , em5 üe Nuvl)mbro ele 1892. 
mações so l icitadas pur esta Camara, a re~pe ito ele auxilio3 á lavout·a. 

Officio elo mini<;tel'io ria guer ra. ele 19 ü e Fclvere iro el e 1802 ,' ~nvinntl o o requerimento A.' comtnissão ele fazenda c 
em qne •'S pnt•·ues e remado t·es elo at·sgnal do gderl'a ela B·•hia pedem que a s suas inclu~lrias , em 14 ele l\laio ele '1892. 
r açõe,; sejam equipa radas tt< qne pJrcebem as praças üo exercito . 

Otlicio do minisler io do inter ior . de 23 ele Fevere iro de 18')2, envianJo o r~q lel'im enLo .i!detu, em i4 de i\Iaio ele 189.2. 
em que D. Izama Cat·olina Amado Caldas pede uma pensão p~ra seus til h os men~rcs. 

Officio do ministe r io rio interior. elo 14 de J!at•ço de 1 89~, eaviando o r~ qnel'imen~o ldent, em -14 de i.\I aio ele 1892. 
em que D. J oaquina Laura Pesso:t reilet>a o pedido que i'ez de uma pensão. 

Oft"tci o elo ministerio d•J inlel'ior, de 11 de Abril de t8G~, env ian do o reqnerime ·1 t 0 idem, em H de Maio de '1802. 
em que o Dt·. Antonio i.\Iartins Pinheiro, ajudante do i t.spector geral ele saude d os 1 
portos, pede sua aposentaclori ~~o 1 

Officio do mini~tel'io cl:1 j·•sl iça, de 2\J d e Janeiro de 189.2, etni nndo o r eqnerin1ento ldetn, em
1 

14 de i\Iaio de '1892, \ 
em que D . Mal'ia Adelaide Daudt ele Ol1veiri1. pede uma pensão , 

Officio do miniRte t·in ela marinha. de 4 ele F e1·ereiL'O ele 189~, enviantlo o r eque l'im ento lden'l, em -14 de i\Iaio ele 1892. 
em que J ,,sé J oaquim rancl iclo da Silva pede uma pensão . - ' 

Ollic io do m i ni~l e rio da gucl'l'a, ele 25 de Ab t·il ele 1892. env iando o 1·eqnerimcnto em lden'l, em H ele Maio de 1892 . 
que os empr~gados elo al'senal de guet'l'a ela Bahia p edem a ugmcnt·J de vencimentos. 

Requerimento rle J acintho Lopes ele ,\ zevedo e out.ro, j)\'Oponclo-se, mediante certos Idem, em 16 ele Maio ele i '92. 
l'avores, a incorporar um banco de credi to 1' al, sob a garantia ele prop1·iedade url~a nu. 

Officio rlo ministerio dn. mal'inha, ele 10 ele Maio rle ·1892 . env iando o requerimento Pl11 
que o port~ iro da r ep:ut ivi'io hydrogn1phica do mesmo ministe rto Fe!ic .ano, Jo~é ela 
Cun h a. p>rle que s ·ns ve .. ctmcntos sejam equipat·aclos ae>s do porteiro ela contadoria 
c anenal ele marinha. 

l[detn, em 'lG de Maio d P 180.2. 

I\ 

Offic io elo_ min istet·io da grwrt•a, ele 2 de i\Iaio de 1892, envian_do o r efjlle l'im onto em qne ldetn, em 16 de Maio de 189.2. 
o> marupnhdores e ma1" emp t•egados elo laboraLorio chimJCo phumaceutico militar· 
p~dem augmento de yen0ime nLos. 

Olftcic do ministet·io da g • Jet·r~a 1 el e 4 de i'IInio de 1il92, enviando o requer ime n to em que .lden'l, em 'lG de Maio ele 1802. 
os empregados da I rt tenüencJa ela Gn~rra pedem uma g ratificação udclicional. 

R.equPrimento de João B.ornal'do d P. Azevedo Coimbra, pedindo pagamento dos ' 'enci - Iden1, em17 ele Maio de 1892. 
m entus a quo, tem d1reito, como professot· das escolas do 2° gráo. 

Requerimento do capitão c! ,, ft·agata Fernando Ecbeba t·ne, pedindo pao-amento d:J. gr a - Idetn, em 17 de i.\faio ele 1802. 
1 ificação a que se Julg-a com direito. " 

R equeri_mento ele Ambrosina Rosa de Jesus, pedindo que o pagamento da P''nqão, cpe lden1, em 23 de Maio de 1892. 
l he fot concedtda por dect·eto ele 7 ele Março ele 1890, Jhe sej a l'eito de 2-! de Ja,neil' u 
de 1831. 

R.equeri m~nto da Con:pa1~hia « 'l'bc l\linas anel Rio Railway, limilell", pedindo a Ident, e1p 2,1 ele l\Iaio d e 1892. 
re vogaçao do adcllltvo a l e1 do ol'çamento _v1 gente, que ol'rlena que as companhia& 
ele estradas de ferro quP gozam de paranttas de Juros d3 E st lllo conll'ibuam para 
as despezas ele fiscalização ela~ mesmas estradas , 

Requerimento ele João Antonio da Si 'va Lisboa, conforente aposet1taclo ela alfandega Idem, em 26 ele Maio de 1892 . 
da Bahia, pedindo nwlhCiramento de apo;·entaclol'ia. 
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Requet•imenlo ele FranciRco ele Macedo CoRta, aclm inislt·Mior aposentado dos cor r eios A' commissão rle fazenua e itl-
cla Bahia, pedindo melhoram ento de aposen~adoria. dustnas , em 26 de Maio de 189.2. 

Ileqncr i men to ele José :-:eferino ele ~ie nezes Brum, chefe ele secção aposentado ela lde.-n, em 26 ele 1\l aio de 189.2 . 
Bibliotheca Nacional , ped in do melhm•am enlo ele aposentadoria . 

Requerimento de J osé Antonio de Carvalho, 1o escl'ip~ural'io aposenta!lo do Thesomo ldean, em 27 ele Maio de f892 , 
Nacional. pellin clo a sua r eint3gl'ação ou melh oramento de aposen,aclo l'i a . 

Reque ri menlo de P edro Pa'llo Vieira ele Mell o, administrador aposentado dos cor- ldean, em 28 de Maio de 1892 . 
r0 ios do ll io Gra nde do No t·Le, pell indo melhoramento de aposentadori a . 

Requerimento de Umbel in o de Velasco Mo!ina . ped indo apo~entadút·ia no loga r ele Idem, em 28 de llfaio de 1802 . 
pt·ofe,sor de primeiras letlt•as da compan b ia ele a p rencli·les lll i I i ta re~ do l!:staclo 
ele Goyaz , 

Rec:tuerim ento de Mar ia cht Conceição Dotu·ado, pedindo um:J. pensão ... ... ,., ..... . lde1n, em 30 tlc Maio de 189.2 . 

Reqnerimen to ele J oaq uim Miranda \Vecknet·, ex-cabo do exerci to t•e l'vrmaclo, Idem, em 31 de Maio ele 1892 . 
pedindo augmen to ele pensão e soldo. 

Reque t·imento ele Ma noel S:tdork de Sá, ex -official da officina da t•epart ição elos tele- Idem, em 31 ele Ma io ele 189.2 . 
g t·:tphus, pedindo melhoramento ele apose11 laclol'ia. 

Reque l'ime nto ele Turibio Cardoso Mat•que.> , sec t•e ta rio aposentado ela in specção elo 
al'se na l de marinha do Pará, pedindo sua t•emtegração em um emprego equ iva lente Ide1n, em 31 !le l\la io de 1892 . 
;íqu.elle . -

Reqttet·imento da pt·aça elo commet•cio do Pará, p3cl in rlo isenção ele dit·~ itcs p:l.t' a Idem, em 2 ele Junho ele 18~2 . 
todos os matet·iaes que importar rmra o ed ificio cht meoma praça. 

Requerimenlo elo capitão r eformado José de Olivelt·a Calh ei t•os de Allmquel'que, pe- lden.1, em 2 elo Junho do 189.2 . 
clinclo uma pensão. 

Reclqerimento de Carlos Leop~ldo Cesa t· 13udamac1ui, e mpl'egado aposentado do Idem, em 3 ele Junho de 1892. 
li- ttseu Nacional, ped indo melhot·amen to ele aposen tacloria . 

R~querimento el e Francisco Ot·tiz, pedindo isençiio de ciH·eHos para 40 pipas de vinho Iden1, em 4 de Junho ele -1 89.2 . 
destinadas á experie ncia elo p rocesso, ele C[Ue é in ven to r , para conservação ele 
vinhos e ottt t·os l íquidos . 

Recptcrimento ele D . Caroliita Gtlimarães Mayet•, p3clinclo umo llensão . .. . .......... Idem, em 4 ele Junho de 1892 . 

Req11erimento de D. J oanna da Cruz Bertrand de Campo' , pedindo uma pensão. Idem. em4 ele Jttnho ele 180.2 , 

Iteqtterimento ele D. I-Iortencia Aclelaicle Gu illobel e outra , pedindo uma pensão ... • . , Idem, em 8 de JLtnh o ele 189.2 . 

Req,terimanto de Eduardo Gomes rla Si l va, guarda aposen~aclo elas obraa publ icas, ld~IQ, em 8 ele Junho de 1892. 
pedindo m e. lhot·amento ele aposentador ia . 

Requer+m eqto de ViL•ginia R.od~·i gues J~ t·clim, ped itlclo um a pensão, eq uiv alente ao lden,, em 9 ele Junho clt! 1892, 
meio soldo cl'l seu fin ado irmtto, captlao Joaqtum Rodr tgnes de Moraes. 

Recpiet'iJllento ele AT)tqn io Luiz de Bar t·os Paim, chefe de secção da a l ünclega da Idem, em 9 ele Junho de 1802 . 
Bahia , ped indo m elhoramento dP. aposontaclon a. 

RéCjtterimento de J osepha Maria ele San t' Anna, paclitHio uma pensão •. .. . . "' . ..•. . Idein, em 9 ele Junho ele 1íl92 . 

Requerimento ele J osé Caneliclo da Silva, pedindo uma p3nsão ..... .. ..... . ... . .. . .. ildenl, om 9 ele Jttnho cle 1892 . 

RequerhnPqto elo eM·euheirQ CJ r :os Ameriçano Freire, pe;lindo o aforamento elo tet·- ldem~ eln 9 ele J 11nho de 189.~ . 
reno sif.ttado ao lacto el a esta<;ão central da Estrada de ~' ot·ro Qeo1rfl, ! do Era~ tl, uo 
longo da rua Genera l Peclra, pttra nelle oanHruü• um {l'l'a t\Cle bolet, 

Req'lerlmen to ~lo engenhe ira J oiia Raymnndo Puarte, enoarNaar\o d!l ofi\a inn tele .. atam~ em 10 dl) Jt\nllo do 1 9~ 1 gL·a.phloa e eleotrlllw clr~ J~ ijL\'Mla ele l''~4'ro 0enlrr~l, pacl.lndo me lhoramenlo dll ll.DCI• 
so ntMlorla, 

Reqnerlmento de n. LeO llOL' EufL•osina de Andt•ade Vaz P into Coelho, padlndo 1'010- '4 m~ aro 10 dQ JunlHl da iSQ~. 
vaç11o dP. presol'ipçãa em r1ue incon•eu para raueber o meio ~oldG a quo \en\ 
c\lrelto, 

Requerimento ' ele Max imo I nnocencio FUl' l a elo de :tl!endonça , chefe do laboratorio ohi• Idem, em :lO de Junho de :l8Q~. 
mico da Ott ii!\ da Moeda, pedindo aposentadori~; com todos os vencimentos, 

/ 
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Requerimento de D. i'lfaria Amalia de Noronha, pedindo uma pensão , ....• .. • . ...•.. A.0 conunissão de fazenrla e in -
dustrias, em 11 de Junho de 189.2 

R equerimento do capitão honorario José i\laria das Ch agas F erna ndes de Brito, Idem. em i1 de Junho de 1892. 
aposenwdo no Joga r tle aj 1dante do porteiro da Alfan . ega da Capital Fe . eral. 
põdindo melhoram~nto de aposentadoria. 

Requerimento de Arthu1· Hitscli ;.:-ns. pedindo permissão para,- median te certos favores . !dem, em i3 de Junho de 1892. 
o1·ganizar um Banco de Cr e-lito Ind .,strial. 

Requerimento de J osé dos Sa ntos Colonia, fiel aposentado de armazem ela Alfandeg:t do lden-., em 13 ele Junho de 1892. 
Rio de Janeiro, pedindo melhoramento Je aposentadoria. 

Requerimento do Banco U nitario do Braz il, pedindo permissão para fundar nma lden1, em 13 ã e Junho 'ele 1il02. 
car tei ra hypot hecaria, de accordo com os 1 recei tos elo decreto n. 370 de 2 de 1\l..tio 
de 1890 . 

Requerimento de D. Emilia Taylor de Hollancla Cunha, pedindo uma pensão .. ..• .. Idem. em 14 de Junho de 1892. 

Ollicio do mini'lteri o do interi or, de 1.3 d~> Junho de 1892, enviando o requerimento em lldetu 0 em U ele Junho de 1892. 
que DD. Seraphina ela Stlva Ferreira Gomes e Co ruelia F erreira !<'rança peJ em 
uma pensão . 

Req11orimen to de Thomaz Xavier de Souza, antigo prat ico do Estado de Santa S:dem0 em 15 de Junho de 1892 . 
Catharina, ped indo uma pansão . 

Ra'luerimento ele Eutychio Monclim P estana, confer ente apos~ n taelo ela Alfa!ndega do lden1, em 15 ele Jun ho de 1892. 
Pará, pedindo melhoramento dtl aposentadoria. 

Requerimento de Gui lhermina i\!ariath Queiroz de Andréa, perlindo rele-.açã da Idem. em 18 de Junho ele 1892 , 
prescripção em que incorreu seu marido o bachar el Francisco Soar es de Andréa. 
para receber os vencimentos q 1e lhe são deYidos . 

Officio do ministtdo da guerra, de 14 de junho de 1892, enviando o requerimento em Idem. em 18 de Jtmho de 1.89.2. 
que o ca bo de esquadra reformado do exercito 1\liguel Gonçalves di~- ~ilva pede pma I 
pensão . 

RPquerimento de J osé J , cintho da Rocha Lima, inspector aposentado do Instituto idem, em1 i8 de Junho de 1892. 
Benjamin Constant, pedindo melhoramento de aposentadoria . 

Requer imento de Gabr iel de Arauj o e Silva, 10 official apoMntado ela secretaria da Idem. em 21 ae Junho de 1892. 
guerra, pedindo mel horamen to de aposentadoria . 

\ Requerimento de D. Anna Margarida de Andrade Jardim, pedindo uma pensão ..... Idem. em 22 de Junho de !1892 . 

R equerimento de José Manoel de Almeida, official r eformado do Corpo de Fazenda, Idem, em 23 de Junho de 1892. 
pedindo melh oramenlo de aposentadori a . 

Requerimento do Dr. Eugenio Frederico de Lossio e Seilhitz, ped indo sua aposen- Idem, em 23 de Junho de 1892. 
tJ.doria com todos os vencimentos. , 

Reque_rimento da «Com pan hia Bras il Great Southern Railway Company, limited,., Idem, em 24 de Junho de i892. 
cesswnana da estrad.n. ele ferro de Quarahim a I taqui, pedindo isenção de direito' 
para o mater1al que tm por ta r. 

Requeri mento de João Alfonso de Canalho, contador aposentado elo Tbesouro Idem. em 25 de Junho de 1892 . 
Na.cional, pedindo melhoramento de aposentador ia. 

Requerimen to ele Raymunrlo da Silva Cunha, inspector aposentado da thesouraria Idem, em 25 de Junh o ele 180.2. 
do Estado da Babia, pedindo melhoramento de aposentadoria. 

R.equerim~nto de Randolpho Olegario de Figueiredo, i o escripturario da alfande!!'a de !den:a, em 27 de J unho de 1892. 
Corumha, pedindo sua 11posenta doria. I' 

Requerimento do conselheiro José Agostinho Moreira Guimarães, director aposentado Idem, ém 27 de Junbo de 1892. 
da secretar ta da agrtcttl tura, pedtndo melhoramen to de aposentador ia . 

Requerim ':_nto do Dr. Sa'Uuel Pertence, pedindo a reverFão da pensão que percebia Idem. em 21 de Junho de 1802. 
sua trma Sophta Pertence, para o seu irmão Romêo p rtence . 
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Requel'imento ele Bernardino J osé elos SantoB Moreira, '1° escripttu•ari o aposentado A.' commissão ele fazend a e in-
elo 'l'hesou ro Nacional, pedindo melhoramento de aposentadoria . dustrias, em 28 ele Junho de '1892 . 

Officio elo ministerio ela g n~rra, ele 27 de Junho de '1892, env iando o requerimento Idem, em 2~ ele Junho ele 18\J2. 
en~ que D. l~ lv i ra Rosa Homem de Carvalho pede que o meio soldo que percebe 
seJ t equiparado ao qnc pet·cebem outras viuvas, em condições mais favoraveis que 
as clella . 

OITtcio elo ministel'io da gue t·ra, de 27 ele Junh o ele 1892, env iando o r equerimento em Idem, em 29 de Junho de 1892. 
que D. Franci~ca J oseph ina ela Paixão Lemos pede uma pensão . 

Requ~rimento de D. Eulnlia da S ilveira Niemeyer, pedindo a eleyação de Stla pensão. Idem, em 29 ele Junho de 18')2 . 

Representação de Joaquim Ft• ,tncisco ele Souza Guimarãés & Filhos, estabelecidos na Iden1, em 30 ele Junho de 1892 . 
capital rla Rahia, pt·otestando conlt·a a co ncessão feita a ~lanoel de Vargas Lea l, 
p:tra o f:tbrico, uso e gozo ele llm appa relho destinado a distillar aguardente e 
alcool, clenomin<clo «Alambiq.te Vargas». 

Requerim ento ele Guilh erme ela Silva Lemos, 1° escriptura1·io aposentado elo Thesouro Iden1, em 30 ele Junho de 1892 . 
Nacional, pedi nclo melhoramento de apo ·cntadoria . 

OITtcio do minis~erio do interior, de 28 de Junho de 1892, enviando o requel'imento em Idem, em 30 de Junho de '1892. 
qne, D . Leopoldina Mart ins Ta v ora pede que a pensão que percebe s~ja elevada a TTide o requerimento ap>·esentado em 
1 00.~ m e ns~.es . 18 de Julho. 

Requerimento do Dr. Joaquiln Ecluai·clo L~ite Bt·andão, pedindo que se mande c:tn- Jden1, em 1o ele Julho ele 1892. 
cel!a r e an,.ulla r a sentença da Fazenda Nacional, ·mandan do cobrat· do p3ticiona-
rio a qua ntia de 7:1<18$141. 

H.'lquerime~Jto ele D. Ame lia Campos ela Costa Lima, pedindo uma pensão . • . , ......... lde1n, em 2 de Julho de 1892 . 

Officio rlo ministe t·io da guerra , de 1o de Julho ele 1892, enviando o r equerimento em Ide1n, em <1 de Julh o ele 1892 . 
que Daniel Gomes da Si lva pede um;\ pensão. 

Rept·c>enta,\ão ela com missão encal'l'egada de pedir ao Cong<'csso Nacional auxilio llden1, em 4 ele Julho cie 1892 . 
para aq industria3 naciona~ s . 

Requerimento ela Luiz José de Carvalho e i\fello,pecl indo diversos favores para o eles- lden'l, om ·1 de Julho de 1892 . 
en volvimento ele uma grande usina para a refi nação, em vBsla escala, de petrolo.o 
bro~to e seus derivativos. 

Requeri mcn t ') de D. i\Iarfisa Rodrigues Cabral, pedindo augmento ela pen~ão que or a Idem, em 7 de Julh o de '1892 . 
percebe . 

Rept·esentação elos negociani2s e inclus lr iaes ela praça do Rio de Janeit·o, protes- Iden1, em '7 de Julho ele 1892 . 
Lanclo co tVra o projecLo ele au"i l io ás indus~rias. 

OITtcio do ~Jinisterio do In terio r , de 8 de Julho de ·1892, enviando o r equerimento em Idem, em 8 de Julho ele 1892. 
que D. CaLhal'ina Rosa Samson pede uma pensão. 

Requerimento de D. Francisca Elisa ele Castro Araujo, pedindo o pagamento elo meio idem, em 8 de Julho de 1892 . 
soldo, q•1e ora percebe, pela tabella vigente. 

ltequerimento elo Dr . Euclides Alves F en eira ela Rocha, ped ind o uma pensão para idem, em 8 ele Julho ele 189.2 . 
s•ta sobri nha e tutelada Ztllmira, !ilha elo capi tão-tenente João Alves Ferreira da 
Rocha. 

Requel'imento elo Banco União Agrícola elo Bt·a~ i l, pedin tlo diversos favores que ie- ldenl, em 9 ele Jtllho ele '189.2. 
nham o intuito de melhor desenvolver o movimento indu ste ia l elo paiz. 

Requerimento elo Banco Uni{ario elo Bt·azil, perlindo a faculdade de em ittit~ deben- ldcn1, em 9 ele Julho ele 1892 . 
t1wes do valor ele 20~$. gaean tidos pelo Guverno Federal. 

Officio do ministerio da guen·a, de 7 ele Julho de 189Z, enviando o r efjuerime nto em que lde1n, em 9 d~ Julho ele 1892. 
D. Lucinda Franc isca Alve3 pede uma pensão. 

Requerimento ele D . Bclmira Ferreira de Castro e outrn , pedindo a relevação da pt·e- lden1, em 9 de Julho ele 189.2. 
scripção em que incorreram para r eceber o meio soldo a que teem clireit:> . ' 

Officio elo minist~rio ela justiça, de 9 ele Julho de '1892, env iando o requerimen to em que !den'l, em 11 ele Julho de '189.2. 
Geraldo Caetano elos Santos , ex-escrivão da Camara Cl'iminal da Cõr·te ele A.ppel-
lação, pede ser aposen~aclo com os vencimentos PNPjll'cionaes ao seu officio . 

Requerimento ele D. Guilhermim1 Ceciliana ele Ba!'l'os, pedindo a reversão para si, da ldetn, em 11 Lle Julho de 1892. 
pensão qrw percebia sua fin ada. mãe. 

20 
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Rec}uerim ento da Companhia Industrial e Construcç~es Hydraulicas, cess ionaria do A' comrn'll!!eão de fazenda e in-
pt•tvJ!egiO para melhoramento do porto ele Jamgua, pedindo prorogação do prazo dustrias, em 22 de Julho de 1_892. 
que lhe foi concedi do para inicio elas obras do m~smo porto. 

Oíl'Lcio elo ministerio ela marinha, de i 9 de Julho de 1892 , en viando o r ecjuerimento Idem, em 25 de Julho de 1892. 
em que o prat tc? da costa elo porte ela Republica, Felippe Francisco Paeira, pede 
sua aposentaelol'!a. 

Requerim ento ele Fra ncisco Ju s tino dn Sil va, ex-praça elo 1° t'egimento de ca,·allari a , Idem, em 25 c!~ Julho ele 1892 . 
pedindo um a p ensão. 

Req uer~me:: to ele D. Ri t:1. J osephina de Cttmpos, pedindo uma pensiio para cada um ele Idem, em 26 de Julho de 1892. 
seus ~rmaos menores . 

Req,Icrim en t~ ele D . Josepha Joaqa ina elos Santos Fernandes, pedindo uma pensão . . . Idem, em 26 cl~. Julho ele 1892 . 

O!Ilcio do minister io ela guerra, de 25 ele Julho ele 1892, envia nd o o reqnerimento em 
que o 1nnjor do 23° batalhão ele infantaria Raph ael T ob ias , allega ter s ido proterielo 
nas promoções ele 7 ele Janeiro a i 7 ele Março ele 1890 . 

Idem, em 17 de Julho de 1892. (De-
vo!Vldo ao mmtsterio da guer r'l. 
conforme sua requisição de i 5 d~ 
Setembro de 1892 .) 

Requerimento da Baroneza de Vil la-:'IIa ri a, pedindo a conversão das apolices p ara - Idem, em Z1 de Julho ele 1892, 
gttayas, que poss!lc, em apoli ces hraú le iras . 

Requerimento ele JtJs tin o ela Silva Rangel, pedindo uma pensão par a sua mulher , filh a Idem, e m. 27 de Julho ele 1892. 
do a lferes Francisco Victor Bapt ista, e ou"trosim, relevação ela prescripção em que 
incorreu a mesma s ~ nhrJra par a receber o me io soldo que lhe é devido. 

Reque rimento elo a lfet·es honorario elo exercito Francisc:o José de Lemos Magalhães, Idem, em:28 ele Julho de 1892. 
pedindo uma pensão . 

Hequerim ento de D . Mari a Honor ia da Cttnha Bacellar, pedindo uma pen~ão ... ...... Idem, em 28 de Julho de 1892. 

Requerimento d2 Alber to Pedroso, propondo-se, mediante certos favores, a crear um Idem, em 30 de Julho de 1892. 
banco para auxi l iar as grandes e pequenas industrias . 

Reque rimen to de D. Julia Na varro Maia, pedindo uma pensão .. .. .•. . .... • .. . .. .... . Idem, em 30 de Julho de 1892 . 

Requerimento de D. Maria · José Bacellar de Amorim e outra, pedindo uma pensão. Idem, em i de Agosto de 1892. 

Requeri mento ele Anton io Franc isco P ereira, ex- soldndo do 7° batalhão ele infantaria, Idem, em 3 de Agosto ele 1892. 
pedindo um a pensão. 

Requerimen to de D. Maria Josephina de Assumpção Pales tina , pedindo uma pensão. Idem, em 4 de Agosto de 1892 . 

Requerimento elA D. Virginia J a nuari a ela Silveira Soares, pedindo o meio soldo a Idem, em 4 de Agosto ele 1892. 
qne se julga com direito , co mo irmã do tenente refor mado da armada Manoel José 
da Silveira. 

Requerimento de D . Maria Nogueira da Silva , pedindo uma pensão .............. .. . Idem, em 4 de Agosto de 1892 . 

Requerimento ele D. F rancisca Elisa ele Castro Arauj o, pedindo augmento da pensão Idem, em 4 de Agosto de 1892. 
q Lte ora percebe . 

Requerimento da Companhia ele MoveiR Curvados, desta capital, pedindo ise nção de Jde1n, em 5 de Agosto de 1892. 
cltt•eilos ele importaç ii.o e de expediente para as machinas , apparelhos , etc., que · 
importar. 

Requerimento ele D. Joanna P ort ilho Bastos, p~eli nclo uma pensão . ... . . .. , . ......... Idem, em 5 de Agosto de 1892 . 

Requer imento ele Pedro ele Alcanta ra Sa lles, inspector aposentado da Thesouraria Idem, em 5 ele Agosto de 1892. 
ele Fazenda ela Parahyba, pedindo melhorame nto de aposentadoria . 

Oíl'Lcio elo ministerio do interior, ele 5 ele Agosto de 1892, enviando o requerimento Idem, em 6 de Agosto de 1892. 
em que D. Leopolclina Augusia Pereira ele Oliveira pede uma pensão. 

Requerimento ele D. Rosa Pegels de Castro Chaves, pedindo uma pensão ..•..• . •. .. Idem, em 6 de Agosto de 1892 . 

Requerimetl to ele D. "1a ria Jesui na L isboa Mont~iro, pe:lindo uma pensão ..... .... Ide1n, em 6 de Agosto ele 1892. 

Requerimento ele D. Justa Emilla da Silva Costa, pedindo a r elevação da prescripção Idem, em 6 de Agosto de 1892. 
em que incorreu e o pagamento do meio so ldo por in teiro. 

Telegramm a elos commerciantes de Mossoró, de 6 ele Agosto de 1892, dirig ido ao Sr. Idem, em 6 de Agosto de i 892. 
deputado Amori m Garcia, communicando que as mercadot·ias impor tadas par a 
Perna mbttco ·tinham sido r etiradas pela Mesa ele Rendas estadual, sob pretexto 
de .Pagamento ele imposto de importação. 
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Requerimento de D. Ernestina Fontoura Fel'l'eira Souto, pedindo uma pensão .• .•. . A' comntissão de faz enda e in-
dust rias, em 8 de A gos to de 1892. 

Requerimento do càpitão honorario do exet•c ito José Justiniano ele Oliveira, pedindo ldent, em 11 ele Agosto ele 189.2. 
uma p2nsão. 

Requerimento ele João Lins ele Albuquerque, conferente aposentado ela Alfanclega Idem, em 11 de Agosto ele 1892. 
desta capital, pedindo melhoramento ele aposentadorta . 

Requerimento de Antonio Frederico Gomes, ex-guarda ela Alfandega desta capital, lde1n, em 13 ele 1\ gosto ele 1892. 
pedindo aposentadon a . 

Requeril!lento de D. Maria Bar bar a Chicborro da Moita, pedindo uma p~nsão ..... Idem, em 1G el e Agosto ele 1892. 

Requerimento de D. Maria Mascarenhas de Moraes, pedindo uma pensilo ......•. . . lden1., ém 'li de Ag osto ele i 892. 

R equerimento da D. Brazilia Ferreira ele Me llo, pedindo uma pensão . •. . . .•.• . ... . . lde1n, em17 ele Agos to de 1892. 

Requerimento de Antonio Pedro Carneiro Pereira da Cunha, pagador da Contadoria ldent, em 18 de Agosto de '[892. 
Geral da Gtterr a, pedindo sua aposentadoria . 

Requerime nt o de D . Amelia d e Cf\stro Murtinbo,_pedindo a r eversão, pam si, da Iden1.,em 18 de Agosbo ele 1892. 
P'trte do meio soldo que percebia sua finad a rnae . 

Requerimento ele D. Philomena de Lima Castro, pedindo um a pensão .•.. . . . ••.••. .. l<lein, em 18 de Agosto ele 1892. 

Officio elo ministerio da guerra, ele 17 ele Agosto .de 1802, en ,•iando o reqtterimento Ide1n, em 10 elo Agosto de 1892. 
em que D. Maria José Cidade pede qtte lhe seJa concecltdo o mew soldo cort·e-
spondente á patente de capitão . I 

I 
Requerimento ele D. Sabina de Faria Ribeiro da Silva, pedindo augmento ela pe!jsão Idem, em 19 ele 1\ gosto de 189.2. 

que ora percebe . 

Officio do miuis te rio da gnerra, de i8 ele Agosto de 189.2, enviando o requerimento em ldein, em 20 de Agosto de 1892. 
que D. Francisca ela Serra Carneir o Dutra rec lam a contra o arbitramento do meio 1 
soldo que lhe foi feito. 1 

Requer imento de D . Am eiia Fausto de Souza, pedindo uma pensão • ... . ... ... . . .. . lden1., em 20 el e A gesto ele 18()2. 
I 

Requerimento ele José Gonçalves Martins, iuspector aposentado ela 'rhesourariij. do ldent, em 2.2 ele Agosto de 1892. 
Es tado das Alagôas, pedindo melhora mento ele aposentadoria . 

\ 
Requerimento ele D. Clara Bastos de Andrade, pedindo uma pensão .. . .. . ...••. , .. . Idem, em 24 de-Agost de 189.2. 

Requerim ent·J de D. Ju.lia GruH Dias, pedindo que se lhe reconheça o dit·eito ao mon - lde11.1., em 24 el e An·os to de ·189.2. 
t epio obrigato rio a que se jttlga com direito. " 

Requerimento de D. Maria Cazeaux, pedindo nma pensão .... . ..•.• . . . ••.. .. . . .... .. Iden1., om 2-J ele Agos~o de 189 . 

Requer imento de D. Francisca Alv~ s Lemos , pedindo augmento ela pensão que ora lde1n, em 2·1 ele Agosto ele 18 ~2. 
pe1•cebe. 

Requer imento de Victor Baptista, pedindo garantia de juros e outros favores , nara ldein, em 25 de Agosto ele 1SS2. 
a consLrucção de uma es trada ele ferro, que partindo da Colonia Militar elo A l to 
Uruguay, vá terminar na fr onteira com o Estado Oriental. 

Officio elo ministerio do interior, ele 26 de Agosto de 1892, enviando o req uerimento lidem, em 26 de An-osto de 1S92 
em que D. Leopolclina Candida de Ar,wjo Jacobina pede uma pensão para si e suas " ' 
cinco fi lhas. 

Offic io do minister io da guerra, de 23 ele Agosto de tR92, e nv iando o ~· equerimen to Ident, em 27 Lle Agosto ele 189.2. 
eol que D. Norbel'l<l elo Patrocínio Castro pede uma pensão . 

Re :1uerimento cle_Joseph Scbleier, pedindo isenção de clireüos para os matel'iae> dasti - lden1 0 em 20 de Agos'o ele '189.2. 
nados a uma !almca ele ptallQij que pt•e~ende ftlndar na <)apita! do E otado da Bal)ia . 

Requel'imento de Procopio João Pa\tlo, pedindo uma pensão. , ... , .. , ... . .... , .. , ,,. Idem 1 em 20 ele Ago :;to ele 1892. 

O.tnoio do minister.io da mat•lnha, ~le 2~ de Agos~o de 18~.2, enviando o requerlm~nto ldcm8 em 31 de Ac'osto de i892, 
em que o C?rrew, apose<1tado TtberiO Antonw ele Vasconcellos pede qtte a eu~ " 
aposentadol'lo. SéJa conslderaclo. com todos os vencimentos. 

\ 

Requel'im~nto d~ José Chroterena e outro, propondo-se, mediante certas condi ~ões lde1n, em 1 d e Setembt•o dd :1.89.2, 
e favo 1es, estabelecer um Havras Naotonal, pm·a o desenvolvi mento ela r aça 
cava!lal' . 

Requet:imento d~s . i,ncorp<!raclores ela Companhia F.abl'ica ele Chumbo, pedindo isenção lde1n, em 2 d~ Selernbt'o ele 1892 . 
ele d treltOS de 1mportaçao e de exped tente pa t•a (j material C! Ue importtU' , 
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Requet·.iment.o de Pedro Leão de Almeida Barce llos, pedindo isen ção de tliré itos A.' commissão de fa~enda e in-
para os materiaes desti nados á faurica de phosphor os, qtte pretende fundar no dustrias,em 2 de Setembro de 189.2. 
gstado elo Rio Grande do Sul. 

Requeri~ento de Arthur D.iniz Lagarcle e outro, propondo-se mediante cartas Idem, em 2 de Setembro de 189.2. 
cond1çoes a organtsar uma companhia ou empreza de seguro con tra os sinistros das 
estradas de fE!rro do Br azi l, 

Reque t•imento ele D. Margarida Ribeiro d os Santos 13r aga, ped indo o meio soldo a Idean, em 3 de Setembro de 189,2 . 
que se j•tlga com direito, 

Requer imento de Cttstodio Rocldgues ele Moraes, aclministt·adot· aposentado do ldetn, em 5 de Se iem br0 de 189.2 . 
correio de Goyaz, pedindo r1ne se lhe mande pagm· o ordenado correspondenta ao 
tempo d() set·viço . 

Requerimento de D, Feliciana Rangel Lucas, pedindo uma pensão. , . . .• •.. , ~ .,., .. lden1., em Gele Setembro ele 189.2. 

Pl'ojeclo n, 70 A de 189.2, sobre isenção elos direitos de imporlação para o materi:1l Iden1., em G de Setembl'o de '189.2. 
e machinismos destinados á construcção da fabrica de tec idos da Compan!J ia 
1\Ianuf'actara F lum inense, si~uaela em l'iictheroy. 

P1·ojec~o n . 70 C de 1892, sobl'e ise nção ele di re itos ele importação aos mater iaes e lde1n, em 6 de Setembro de 189.2 . 
machinismos destinados ás fabr icas da Companhia Fiação e T ecidos ele P er-
na.m buco. 

H.equ" r imento de D. Ameli a 'Amar.onas Cardim, ped indo uma pensão .. ' .' . .. . .. . . ... . Ide1n, em 10 de Setembro de '1892. 

Reqtterimento ele Manoel Luiz de Mesqu i ta, pedindo a éoncessão de uma loteria Idem, em 10 de Setembro de 189.2 . 
ex traordinaria sob a denominação de F edet•al, em favor do monumento que se 
pr~tcnde erigir em homenagem aos f'unelaclorcs ela Re pu blica. 

Requerimento de Felippe Henrique CarpenteL' e outro, pedindo o alf<t.ndegamento elos Idem, em lO de Setembro de 189.2 . 
trapiches, que possuem no porto ela ,\.rmação dos Buz10s. 

Requerimento de D. Perpet11a F elizarda da S ilva, pedindo o meio soldo a qtte se Idean, em13 ele Se~embro de 189.2. 
ju lga com direito, 

O!Ticio do mi nis tel'io da faze11da,de 12 de Setembt·o de 1802, enviando as iuformações lde1n, em i3 ele Setembro de 180.2. 
solic itadas por esta Camara, ao r equel'imento de Francisco Lopes Card im, primeiro 
escriptural'io aposentado ela Alfandega de Pernambuco, pedindo a s ua reint~gl'ação . 

Requer imento da Companh ia Hycl r au li ca Pelotense, pe::lindo isenção de di1•eitos para lden1., em 15 de Setembro de 189.2. 
os materiaes destinados aos t rabalhos da mesma compauhia. 

Requerimento da Em preza Industrial e Constr1tctora do . Rio Grande do Sul, pedindo ldetu, em 17 ele Setembro de 1892, 
ise nção ele dit•eitos, para o mater ial qu3 importar dest tnado ao trabalho ela mesm a 
em preza . 

Reqtterimen·to tle Alberto Pedt•oso, pedindo permis~iio para funda!' um banco com Iden1., em 17 de Se tembro de 1892. 
capi taes estrangeiros, com direito ele em issão. 

Officio do mlnisterio da guerra, de '17 ele Setembt·o ele 189.2, envian-do o recj'tet•imenLo lden1, em ·LÇJ ele Setembro ele 189.2. 
em que D .. Leopoldina Rosa de Olive ira Freit•a pedP- uma pensão. 

Requerimen to da Companh ia Plantação e Usinas ele Trigo, podinelo di,·e rsos Iden:~ om 19 do etemb\'O de 1802. 
J'a V01'6S, 

Requet•imento de Felippe Leinbardt, emprezar io do eno.tnamento cl'agua ela oiclade Idem~ em 20 de Se \embvo l\e t802. 
elo Natal, pedindo isenção de direitos de impol•tnção Jl.1ra os machinisllV>S qlle tiver 
de !mpot'tlll', · 

Oftlclo do ministerio da guert•a, ele 19 ele SeLemLro ele 1892, enviaudo o l'equerimento Idem! em 20 de Setembro ele i89.2, 
em que um sol dado reforma do do exercito, pede augmento da pensão que actualmente 
percebe . 

Requerimento de D. J oan na Caroli11a Ca valcante Gouvêa, pedindo uma pensão ...... Idem, em 22 de Setembro de 1892. 

Req11erimento ele D. Anna Co,el ho ele F igueired.o,. pedindo a •·e lev~ção t!a,prescl'ipção Icleia1, êni 2.2 de Setembro ele 189,2. 
em que incon·eu, parti. i·eceber o uccre~cimo do '1 $203 rn enRaes, e m se•t nH\id soldo , 
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Requerimento do papitão-tenente refürm ado Collatino Marques de Souza, pedindo A' cotntnise~ão ele fazenda c in-
permissão para organizar uma companhia de navegação a vapor , afim de facilitar r!ustr tas, em 27 de Setembro do 
as relações comm erciaes com as cidades do Cabo da Boa Esperança, ele Melbourne, 1802. 
Sydney e outras. 

Requeri men to do ca pitão de fragata reformado Joaquim Raymundo de Lamare, pro- Idem, em 27 ele Setembro de 1892. 
pondo- se or ganizar ur.:~a companhia ele vapo.res ~le qu atro toneladas, ·para fazerem 
mensalmente uma viagem elos port9s elo Para ato o K1o de .JancJro, passando pelos 
portos de Ca ntão, Shangay, etc. 

Requel'imento de Alberto P edroso, pedindo i senção de diraitos parn. os ma~eriaes Idem, em 27 de Setembro de 18~2. 
destinados á edificação ele 3 . 500 predios de um sanatorio, hotel e estabelecunento 
balneario, na Copacabana. 

Officio elo minis terio da guel'l'a, de 27 de Setemi.Jro de 1892, enviando o reque1·imento Idem, em 28 de Setembro ele 1892 . 
em q 11e D. Hermeli •1a 111arcionilla Campello Lessa pede uma pensão. 

Req ~10rimento de D. Mari a Lni za de Abreu e outra, pedindo uma p3nsão . •. . . ... . . .. Idem, em 3 de Outnb;·o de 1802. 

Offic io do miuisterio da fazenda, de 7 ele Ot!Lubro ele :1892. invianclo as informações Idem, em 8 de Outubro de 1892. 
solicitadas por esta Camara, ao projecto n . 128 de 18!:)2, que regul a a compra do 
ouro. 

Requerimento de D. Carolina Shoi-t B?lleza, pedindo uma pensão ..... .. . . .. .. ... .. ... Idem, em 10 de Outubro de 1892 . 

OJI'tcio do ministerio do interiot·, ele 10 de Outubro de 1892, env iando o requerimento Idem, em 11 de Outubro de J892. 
em que Francisco Borges elas Chagas pede um a pensão . 1 

Officio do ministerio da fazenda, de H de Outubt·o de 1892, enviando o requerimeplo Idem, em 15 de Outubro ele 1892. 
em que D. Philomena Ferre ira Gomes pede uma pensão . 

Requeri mento da Companhia Industrial de Crystaea e Vidros, reiterando o ped ido Idem, em 17 de Outubro de 1892 . 
relativo á isenção ele direitos ao material que importar . 

I 
Requerimento de D. Maria Rosa de Castro Lobo, pedindo uma pensão ... ...........• Ide1n, em 18 ele Outubt·o de 1892. 

Requerimento ele D. Carolina Monteiro E~te ves, reiterando o pedido que fez , no an no Idem, em 24 ele Outubro de 1892\ 
de 18111, de uma pensão. • 

I 

Requerimento do Dr . Jacintho Alvares Ferreira da Silva, apresentando um proj ecto Idem, em 25, de Outubro de :1892. 
sobre organisação elos syndicatos agricolas, etc. 

Requerimento ele Franc isco i\Ia rques Teixeira , pedindo permissão para organisar uma Idem, em 26 de Out:tbro de 1892. 
companhia de lavoura. nos gstados Unidos c]o Brar, il, 

Requel'imento de Carlos Alberto R ibeiro de Mendonça, pedindo o a lfandegamento dos Idem, em 28 de Otttubro de 892. 
trapiches que possue nos por tos de Angra dos Reis e :::; . Sebas tião, mediante certos 
favores qtle solici ta. 

Officio elo ministerio da fazenda, de 27 de Outubro de 1892, e:tviando as informações Idem. em 29 de Outubro de 18v2. 
solici tadas por esta Camar:t , ao requerimento de D. H.ufina Cand ida de Castro. 

Requerimento de D. Idalina Alice de Menezes , pedindo relevação da importancia Idem, em 4 de Novembro de 1892. 
que seu finado marido ficou a dever á Fazenda Nac ional. · 

Requerimento de Silva, Vieira & C.•, pêdindo isenção de direitos para o Lito(ago de Idem, em 7 de Novembro ele 1892. 
que são i ntroductores . 

Requerimento. de Lauriano _Rod rigues d~ Andrad_e, ped indo diversos auxili0s para Idem, em 8 ele Novembro de 1802 . 
levar á effelt'l a construcçao de um edtiicw que strva de centro de desenvolvimento 
de um m rcado central de café, 

Oilicio do ministerio da guer ra, de 12 de Março de i892, enviando o r equerimento em A' conlmissão de marinha e 
que o coronel com mandante elo 2° batalhão de infantaria pede contar antiguidade guerra, em 14 ele Maio de 1892. 
de seu posto de 17 ele Março de 1890 . Por of!icio do mesmo mini•te?·io, de 

i ele Ar;osto, f'O?"am requisitados 
Lodos os' p apeis . 

Officio do m in istcr io da guerra, de 25 de Março de 1892, en vinndo a consulta elo Qom- A's comrnissões de marinha e 
mandante do 10° batalhão de infantaria, sobre o modo por que deve procecle 1· guerra e ele constituição, legisla-
um comma~danle ele corpo at·reglmen·tado para com qualquer ol1lcial de seu çiio e justiça, em 14 ele Maio de 1892. 
corpo qne seJa membro do Congresso Nacwnal. 

Officio do minist~rio da gnerra, de 25 de Março de 1892, enviando o r equerim ento A' commissão ele mariuha e 
em que o cap1tao reformado elo e.<erclto Carlos Augusto F erreira de Assurnpção pede guerra, em 14 ele Maio de 1892: 
para c1ue seJa add1c1onado ao tempo em que sen·iu no exercito o período decorrido 
le 2\ de Ahl'i l de 1890 a 30 de Se ~embro ele 1891. 
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Requerimento dos ofliciaes da guarnição do ltio Pardo, no Rio Grande do Sul, pe-
dindo a r eparação de prej tdzos sofl'ridos pelos olftciaes do exercito com as pr0m o-
ções fe ilas por serviços relevantes . 

OBSERVAÇÕES 

A.•s connnissões de marinln e 
guer ra e ele constitu ição, legis-
lação e justiça, em 16 de Maio ele 
1892 . 

Requerimento do 1° cirurgião reformado do exercito Dr. Francisco Borges de Barros, A• connnissão de marinha e 
pedindo a sua reversão para o serviço activo. guerra, em 19 de Maio ele 1892. 

Officio elo min isterio ela marinha de 16 ele Maio de 'l802 , env iando a cópia elos papeis Idem. em 20 ele :Maio de 1892. 
referentes ao pedido dos 4"' escripturarios, addidos i Contadoria de Marinha, de 
serem incluidos na classe dos 3os escr ipturarios. 

Requerimento de Alt'redo Armando de Souza Aguiar, aprendiz artilheiro, reformado, Idem. em 3 de Junho de 1892. 
pedindo melhoramento ele reforma. 

OJiicio do ministerio da guerra, de 2 de Junho de 1892, enviando o requerimento em Idem. em 4 de Junho de 1892 . 
que o major reformado do exercito Francisco Teixeira de Carvalho pede que se 
lhe faça extensiva a disposição. que equipara as vantagens dos officiaes reformados 
do exercito aos da armada nacion::tl. 

Officio do ministerio da marinha, de 6 de J unho de 1892, enviando o requerimento em Idem. em 8 de Junho de 1892 . 
que o capitão-·tenenle honorario Collatino ~'[arques ele Souza pede melhoramento ele 
reforma . 

Requerimen to do tenente reformado José Candido da Costa Maia, pedindo melhora- Idem. em 17 de Junho de 1892. 
mento de r eforma. 

Rec1uer imento dos medicos e pharmaceuticos adjuntos do corpo sanitario d.o exercito, Idem0 em 21 de Junho de 1892 . 
na guar nição da Bahia, pedindo a ugmento de vencimentos. 

Officio do ministerio da guerra, ele 17 ue Junho de 1892, envia ndo os rec]uerimentos em Idem, em 2 1 de Junho de 1892. 
que o tenente- coronel Luiz Celes·tino de Castro e outros pedem para contar a anti -
guidade de posto desde 7 de J anei ro de 1890. 

Reqtterimento do 1o tenente reformado da armada Athanagildo. Barata Ribeiro, Idem0 em 5.3 de Junho de 1892 . 
pedindo que lhe seja abonada a differença entre o soldo que tem percebido pela 
r eforma e a pensão que lhe devia caber . 

Officio do ministerio da guerra, de 2i de Junho de 1892, enviado o requerimento em Idem. em 24 de Junho de 1892 . 
que o a lferes elo 28° batalhão de infantaria José Antonio Pereira Rego pede licença 
para proseguir nos seus estudos. 

Officio do ministerio da guerra, de 25 de Junho de 1892, enviando o requet·i- Idem. em 27 de Junho de 1892. 
rnento em que o tenente do 9o regimento de cavallaria Alfredo Pretextato Maciel 
da Silva pede sua tt·ansferencia para a arma de artilharia. 

O!Hcio do minislcrio ela marinha, de 27 de Junho de 1892, enviando o requerimento Idem. em 30 de Junho de 1892. 
em que João Tavares Iracema e outros, officiaes marinheiros da armada nacional, 
pedem di versas honras. 

Officio do ministerio da guerra, de 27 de Junho ele 1802, env iando o requerimento em Idem. em 1° de Jttlho de 1892. 
que o capitão reformado do exercito Jeronymo Teixeira Franç<J. pede reverter ao 
q11aelt·o e11"ecti v o do e::;cercito . 

O!Hcio do ministerio da guerra, de 28 de Junho de 1892, enviando o requerimen·to em Idem. em 1o de Julho de 1892. 
q1te o medico de ia classe do exercito, Dr. Francisco Lino Soares ele Andrade, pede 
que sua r eforma seja considerada com o soldo de coronel. 

Oincio elo ministerio da guerra, de 28 de Junho ele 1892, enviando o requerimento em Idem , em 1° de Julho de 1892. 
que o major reformado, medico de 3a classe do exercito, Dr. Aristides Ame rico ele 
Magalhães, pede que a promoção ao posto que tem, seJa consider ada de 5 de Março 
de 1890 . 

Requerimento do capitão reformado do exercito Antonio Nunes Ramos, pedindo me- Idem. em 2 dé Julho de 1892 . 
lhoramento de reforma. 

Officio do minislerio da guerra, de 6 de Junho de 1802, ·enviando o requerimento em Idem. em 7 de Julho de 1892. 
que o 2o sarn-ento do 13o batalhão de infantaria, alumno da escola pratiCa do exer-
cito no Estauo do Rio Grande do Sul, José de Figueiredo Neves, pede dispensa 
de idade para matricular-se na Escola Militar dac1uelle Estado . 

Officio do ministerio da guerra, de 7 de Julho de 1892, enviando o requerimento em Idem. em 9 de Julho de 1892 . 
que o tenente-coronel do es tado·maior de artilharia José Cand1clo dos Re1s Monte -
negro, pede que se lhe mande contar a antiguidade de posto, de 8 de Outubro de 1890. 

Officio elo ministerio da guerra, de 13 de Julho de 1892, enviando o requérim ento em Idem0 em 16 de Julho de 1892 . 
que o capitão r eformado e major honorario do exercito Manoel Joaquim de Souza 
pede melhoramento de reforma. 
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Officio elo m inistel'ii o da gnel'ra , de 13 de Julho d e 1802, em·ia nrlo o l'eq u.~ rim ento em tt..' conunill!são de ma rinh a e 
qu?. o a lfe l'e3 de infa n ta l'ia Sebastião Lacerda d e Alme ida pede úra nsle r enc1a para guerra, em 1G ela Julho ele 1 '02 . 
a a rm a ele artilharia . 

Offic io elo minis tel' io ela gnerl' a, de i5 el e Julho de '1 892, enviando o reque l'ime!1to em Ident, em 19 ele J ttlho ele 189.2 . · 
q tte o majur elo i70 bata lhão ele infa ntari a GeJasio Servu lo Al ves ele '~rauJ O e o 
tenen te elo 10° regimento de ca,·al laria Dan iel Ac~ i o li el e Azevedo e S1h·a pedem 
co nta r a antiguidacl~ ele 7 de J ane iro el e '1890. 

OiHcio do m iu iste l' io ela gu~t·ra , ele 18 de Julh o ele 1802, e nviando o r e9.,neri me nto lden:t, em 20 de Julho de 1892. 
em q ue o m aj or elo 32° bat<tlhão de infan tari a Geographo ele Ca tl'O ,, 8t l va p~ cle 
se lhe mande contar >t antigu id ade do posto de tenente, ele 1L ele Dezembro ele 18G , 
a de capil iio de 18 el e Agosto de 1869 e a ele ma.iu r de 2.1 rle Janeiro ele 1880 . 

O!Hcio elo m ini s te ri o ela g ue rra, ele 18 de J ulh o ele 1892, envia ndo o reque l'ime n to Idetn, em 20 de Julho ele 18;)2. 
em que o b~· i gacle iro r~ i'ormaclo elo cxel'ci\o Felizardo Antonio Cnbr"l p ede me lho-
r amento ele r eforma . 

Rcctue l'im ento elo gener a l de divisão reformado Manoel Jo~é Pereil·a Junior , pedindo Iden1., em 25 ele JL!lho ele 18tl2 . 
melh01·amento d e refo rm<t . 

Officio elo ministerio ela g tt e t·•·a , ele 22 LI ~ Julho el e 1892, etHiauclo o requel'imento em ldein, em 25 ele Julh o ele 1892 . 
que o tenente-corone l h onol'n rio e majot· r efo rmacb elo exer cito Cypriano José 
Pires Fortuna pede melhoramento ele refo rm a . 

Requerimento elo ex-ten~ nle t.la a rmada Aclolpho Fe rre ira Calllinhn, pedindo r eversão !fden1., em 27 el e J dho ele 1892 . 
ao quad r o e!l'ect ivo da a r mada . 

I 
O!ncio elo minister io da g uel'l·n, de 25 de Julho ele 1802, e nvi ando o requer imento! em ldein , em 27 de J ulho ele 18).2. 

que o 2° cadete 2o sal'gento do 5o reg imento el e artilha ria Traj ano ~J as c.ar enh as de 
Figueil'eclo pede dispensa ele i dade [l<l.t'a poder m at ricLtlar-s9 n<t Escola Militar 
desta c<tpi ta l. 

Officio elo ministeri.o ela llllll'inh a, de 25 ele JLllho de 1802, env ia nd o o requerim~ n~o ldein, em 28 de Jul h o 
em que o officia l rle fazen da r efor m ado de i • classe, capitão ele f'l'agat a Innocenc10 
Ferre ira Braga, pede melhoramento ele r eforma . 

de 18921• 

I 
\ 

R equerimen to do maj r re form ado Manoel J oar]lli lll Pinto P acca, p~cl i nclo melhqra- lden'l , em ,30 de Julho ele 1.802 . 
mento de r eform a . 

Requerimento elo te nente reformado Ave li no Seyero d e Carvalho Gama, pedindo Idem, em ~'o ele Agos to el e 1802. 
melhoramento ele r eform a . 

Officio do ministerio ela guer ra, de 30 de Julh o el e 1892, e n viando a~ io fol'mações soli- ldent, em 4 de Agosto ele 1892 . 
c i tada~ por esta Camara , ao re ,}uerirnen to do tenente -c.or on el Si lvest re Rocl1'1glles 
ela Si! va Tra vassos. 

Officio do minis t~ri o da guert·a, de 2 ele Agosto ele 1802, e nviand o o r eq uerimento em ldetn, em 4 de Agosto de 1892 . 
qu~ o alferes reform ado do exe rcito Chi lon J osé Avelino p ede melh oram entq de 
r elor ma . 

Offi cio do m inis terio ela gLter ra, de 2 de Agosto el e '1 802, env iando o requerimen ~o em lde1n, em 5 de Agosto cle ' 1892 . 
que o 2° ca dete do 1° batalhão de infantal'i a Traj:mo Fer raz Moreir a pede di spensa 
ele idade par a matricular - se na Escola ~l ilita r desta capi t>tl. 

Officio elo ministerio da guer m, de 2 el e Agosto ele '189?, env ia ndo o r eque l'11neoto em Id4o•In, em 5 ele Agos to de 1802 . 
que o capitiio l'eformado elo exe l'ci to Jos~ Joaquim Pinlo ele Azevedo Goytucaz 
pede mP.Ihoramen to de re l'orma. 

OO'tcio do minister io rh guerra, elo 5 el e Agosto de -1892, enviando o r equ erimentq em Idena em 8 ele Agos to el e '1 892. 
que o 2° sargento elo .28° batalhão ele inla ntaria Idalino P omp9o de 'l'oleclo pede cl is- ' 
pensa do excesso ele 1clade pa r a matr icular- se na Escola Militar elo Rio Grande do 
Sul. 

Offici o do m inis teri o da guerra , de 5 el e Agosto ele 1892, e n via.nclo o r equeri mento e Ideiu, em8 ela AgJsto el e 1802 . 
ma1s pape ts em qne o tenente r eform ado e capitão honoral'io elo ex~. rcilo Ada lber to 
Xa vi er ele Castro pede se r r eatlm ittido no CJna dt·o efl'ectivo n aquelle pos to . 

Officio do miuiste ri o ela guerra!.. de 5 .ele Agosto de 1892, envia ndo o re cpterim ento em Idein, em 8 ele Agosto ele 1892 . 
que o 2° cadete rlo 23° lJa ta ll• ao de 1nfanta.ri a F r<tncisco da Silv a pede cl ispenSi:f do 
excesso ele tdacle, anm ele matncular - se na l!:scola i\1 ilit<t 1• desta c~pita l. 

Ofncio do ministe l'io ela gue l'l' a , ele 5 de Agos to d e 1892, enviando, devidamente infor-
m ado . o offic1o em que o com1panclante do 32o ba ta lhão ele infan taria, em nome 
dos offictaes d o mesmo haLa lh ao, pede que seJa elevada a e ta pa dos m e. mos offi-
r; i ~es . 

A's c o n'lnl.i !!U!lÕes de IJ.lario h a e 
g uerra e ele o1·çam ento, em 9 ele 
Ag 0sto de 1802 . 
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Offici.o do ministerio ela guerra, ele 5 de Ag-osto de 18D2, enviando as informa~ões A' conunissão de marinha e 
so!JcltU.das por esta Camara, ao requerimen Lo em que o marechal de campo graduado guen a , em S de Agosto de 1892 . 
Ma noel Lucas de Souza, pede que a sua r~ forma sep cons iderada no posto de 
marechal de campo, com :t gr :J.d uação de tcnente-gen'eral. . 

Offi cio do nünisterio da gaerra, ele 9 d Agosto de 1892, env iando o requerimento em Idetn, em H ele Agosto de 1892 . 
que o tenente-corone l_ graduado r eformado do exerci Lo Antonio Augusto ele Nogueira 
l3aumann, p de soluçao de outro que dirigiu ao Cong•·esso em 1° de Outubro de 1891. 

Officio do ministerio da guerra, de 9 de Ag·osto ele 1802 , env iando ~s informações Idem, em 1i ele Agosto de 1892. 
~oilc1tad.as J?Or esta Cam.a ra. ao rec!uel'imento em que o major do 7° h:nallliio de 
1nfa11tan a F'ranc1sco Feln: ele ArauJo, pede que a antiguidade de seu posto seja con-
tada ele 7 de Ja neiro de 1890. 

Offic10 elo ministerio da guel'L'a, ele 9 de Agosto de 1892, env ia ndo as informações so- Iden1,11'em 11 de Agosto ele 1892. 
l ici tadas por esta Camara ao req uerimento em c1ue o 1o tenente graduado r ~ J'ormado ' 
do exercito Tertu liano ele Campos Duarte, pede melhoramento de seform a . 

Rcquerimen ~ do tenente reformado do exercito Henrique :i\la.noel da . ih·a, padindo a Iden1, em H de Agosto de 1892 . 
!lua reversao para o quadro elfectivo do exercito . 

Requerimento do capitão de mar c guerra Ma noel Lop~s dos Santos Rc>za, pedindo Idem, em ili ele Agosto ele 1892. 
melhoramento ele reforma . 

Requerimento do cnpitão reformado Valêrio Se<>ismundo de Carvalho, pedindo sua Idem, em 17 de Agosto de 1~92 . 
reversão ao q uacl ro effectivo do exercito . 0 

Ofiicio do ministerio da guerra, de 18 de Agosto de 1892, enviando o raquerimento em lden1, em 18 de Agosto de 1892. 
que o tenente-coronel gl'aduado reformado do exercito Joaqu im J CJsé NeYe> Seixas, 
pede melhoramento ele reform~ . 

Ofiicio do ministerio da guerra, de 16 do Agosto de 1892, env ia ndo o requerimento Itlen1, em 18 ele-, Agosto ele 1892. 
em que o 2° cadete, 2o sargento addido ao corpo ele alumnos da E~col a i\11litar desta 
capital, José lYlaria ele l<'r"'nça, ped e dispensa de excesso de idade para poder matri-
cula.r - ~e nas aulas da referida eEcola . 

Officio elo miuisterio da guerra , de LS de Agosto de 1892, envi ando o requerimento em Ide1n, em 19 ile Agosto ele 1892. 
que o capitão reform ado elo exe rcito Bibi11.no José da Conceição, pede sua reversão 
para o quadro efl'ec tivo, sem prejuizo ele ant iguidade. 

Reqnerimento do capitão P ompeo ele Souza Ararigboia pedindo que se lhe conte a Idem, em 22 de Agosto de 1892. 
antiguidade de tenente desde 6 de Outubr0 de 1870 . 

Requerim.enLo do Dr. Aristides Americo de lllagalhães, medico ele 3a classe do corpo Iden1, em 26 de Agosto ele 1892. 
sanitario do e:..:ercito e major reformado, pedindo a sua r eversão ao quadro el1'cc tivJ. 

Officio elo ministerio da marinha, de 2-! de Agosto de 1802, enviando o requerimento iden1, em 28 ele Agosto de 1892. 
em que o :1° tenente João i\laximiliano Algernon Siclney Scbiefler, prolessor do Colle-
gio liiilitar, pede a reversão para o quad1·o extraordinario como sa pratic:J. com os 
prof:ssores e lentes ela Escola Naval. 

Projecto n. 82 de 1892, que autorisa o governo a reformar· no posto de tenente do Idem, em 6 de Setembro de 1892. 
extincto corpo de policia desta Capital o capitão honorario do exercito ex-tenen te 
desse corpo Antonio José AI ves. 

Ollicio do ministerio ela marinha, ele 23 de Agosto ele 1892, enviando as infuL'mações Idem , em 6 de Set~mbro ele 1892. 
solicitadas por esta Camara, ao requerimento em que José Diogo Osorio de Oliveira, 
tene11te reformado do exercito, mestre de esgrima ela E~cola de Marinha , pede sua 
jubilação. 

Officio do ministerio ela guerra, de 3 de Setembro ele 1892, enviando o reqnerimento lllem, em 6 de Setembro de 1892. 
em que o 2o cadete 2o sargento do 10° batalhão de infantaria João Augu sto l•'e rreira da 
Rocha , pede dispensa de idade, para matricular-se em uma das escolas do exercito. 

Officio do ministerio da guerra, de 5 de Setembro de 1892, enviando o requerimento lde m, em 6 ele Selembro de i892. 
em que o major graduado reformado do exercito Antonio de Bastos Varella, pede 
se declare sem eíl'eito a sua reforma . 

Officio do ministerio da marinha ele 6 de Setembro de 1892, enviando as informações Idem, em 9 de Setembro de i 8U2 . 
solicitadas por esta Camara ás' emendas apresentadas ao projecto de fixação da 
força na vai. 

Requerimento do ex-primeüo sat•gento reformado do exercito Antonio Pinto Souto, Idem, em 1.0 de Setemln•o ele 1892 . 
pedindo melhoramento de reforma. 

Officio do minislerio da marinha, de 5 de Setembro de 1892, enviando as infot•mações Idetn1 em 12 do. Setembro ele 1892. 
solicitadas por esta Camara, ao requerimento do capitão de mar e guerra refor-
mado do exerci to Manoel Lopes de Santa Ro sa, pedindo melho1•amen to de refol·ma . 

2i 
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Oflicio do minisle rio da n~ru·inb~. ch (),[e Sotembr.) ele 1 '9~, enl' ian tio o req ·w:imento 
em l(lte o es.:rel'entc ela armad :t . OcL:tl'iano de .\l c:tu lara, [Pde q·te sejauo exten -
sii'OS 6. Brig-ada de Escrel'enl!s os mesmos fal'ot·es o IJenofic:os d~ <i ·e gJzt m 
o lr.>s inl'erior<!s da armaria. 

OllSI::RV.IÇÜc;~ 

~· coann'liss iiu el mal'i nlta e 
guerra, em 13 ele 'etemut·o de 1 '!J.2. 

llequerim e n to do tonent? reformado tio exerci to Juli o Soa res de i\Icll u , p3.l iu do r~ I'Orsiio l«len'l, em 15 de Se tem uro de 18J2. 
para o quadro ucL i i'O do e:;:,•rc ilo. 

Heqn• t·imeulo do t,non e- coronel r eformado d•) e:ercito J oão Gonçall'es de i\Iouru, Idena, om27 do Setembro ele i 92. 
pedindo melhora mento de r!l'orma. 

Officio rlo mini ·ter i o ela gn~rra. cltl 1 <IP- Ontnl-ro de 189.2. enl'i~ntlv o r<quer imenlo ldean, e m;:; tlo O ctuur o de 1c92 . 
em q·ce o majot· rel'unnado do ex•Jt•cito .\.ulonco Au0 nsto No!!.lei r .t Baumann pede 
me lb oramento d~ refo<ma. 

Offido do ministn io cb guerr-1, de- de Outuut·o de 1 .12, c c11i ,1 ndo o r~tl uerimento ldetn, em 7 de OuLturo de 18'.).2. 
em qne o c~pit:io r rl'o t·mnclo do exet·cit i\hnoel Lino X·u·i»r cl:J .\ ma ra l, pcd sua 
re,·e:-siio tL 1a cln-se, sendo rlassif:.caclo na arma d3 anilh·tria. 

Requc• imenlo do te nenl·' Jo:'io ll oraci da Sill'a Para ·dws, p3:lindo sua ~mnsferencia Idem, em 2 de Outubro de iS\12. 
da <tl'nta de infantaria par.L a de at-tilluu'ia . 

Reqneriment'> de Felipp~ Orbndo Shori, almit·ante graduado refor mado, 1Hdinelo Idean, e u) 7 tle Novemuro de 11:19~ . 
melh ornm en to de reforma. 

Officio do ministerio da !!'t:Ct'r:l . d,• 7 ele Novembro rle 1'0.2. cnYiando o requ er imento S:dena, em 8 de .'\ovemuro ele 1802. 
em que o alfcre:: do :J2° batalhão do infantal'ia Er!gard Eurico Da•mon, péde rpce a 
sua transferencia. ch :1rma de caYallul'ia. pa r :\ a tle in fa!llat·ia sejn sem pe rd<J. d~ 
antiguidade. 1 

Reqnerimen to dos h1 rarloc'e3. neg)cianLcs e proprietari os, moradores no i\Iara.flfl'á Ã• coann'lissão de inst r ucção 
(rroguez i<L tle Ja.c;wep.tg·•ú, petliu !o a crc.<çiio de ouua e~co l a pt·imar i<L tio sexo publtca, em 9 do Junh o de 1892. 
wasculino naquE'lle lo;ur . 

Requerimen to de D. Jon nua ,\malia de .\n:.lt·adc, profassora publica j ttuilada, pedindo Idem, em 1 de Junho cl.e 1892. 
melhot·amenlo de jubilação. 

Officio tio minislerio d > interior, cb 23 de Julho de 189.2, enviando -cinco exemplitres Iden'l, em 26 de Julho ele 18().2 . 
do r elatorio sobre o m3lh oramen to do Canal do i\Iangue, apres~ nlatlo pelo 
engenhGit·o H.el'y . 

Requerime nto de 1'heodor.) José da Silv:1. Braga, pedindo um auxilio peCllniario, para A's comnúss ões de instrncçiio 
concluir o<; seus estudo> de pintut·a. publicJ. e de orçame:lto, em 21 de 

A•!osto de 18!).2. 

Reqnerimec>lo de Jose de Lima CoiLinho, j)rofessor do Institalo :\facional ele i\lusica . A.' commissão de iustruc,.ão 
pedindo um auxilio pecnnia ri o, pa ra a sua mauutenção na Eu r opa onde pt·etendé public~, em 22 ele Ago~Lo d i 8a2. 
ape r f" i"Oar os seu» esLutlos de musica, ' 

Reqnel'imen Lo de Odilon l'ucuman, p~d i ndo um ~nxilio pecuniario pam completar os ldena, em 2-! de Agosto de 1.392. 
s ·u~ estudos de pi..ntur.t . 

Reqneriment'> de Jo é 'l'himes Per."ira .!'lnior. pedindo um auxilio pecuniario para lden1, ern 24 de Agosto de 180.2 . 
conclui r os seus estuda~ cb pcntura . 

Offi~io do I~1i_ni s te,·io da instrn;:ção p ub lica, de G tl e Setemla·o ele 1802, enviando, por A's conuniss õcs de insLruc~ão 
copc:t. , o ofltc!o do dct·~ cL1t' da 1• ac.t lc tade ele Direito du Reei r <~ri a acta. da congt·e.,.açiio o elo saucle J ubi ica, em 10 de 
da mesma !acuidade, sob:·c as m o ;di fi caçõ~s doe; cslRtntos vigcnt~s. 0 Sctcmbt·o de 18· 2. 

Olli,ci~ do ministerio cl t instt· c~ão p•tulira, de .29 d~ Setetnll'o d 1 ·gz, Ml'iando . a A' coanmissão de instt·uc~ão 
copta elo p.n·ecc~· da .2a sub- directot·ia das rendas p:chlicas do Tllesonro 1 ·acional, 'cio publica, em 1 de OuLuiJro ele 189!. 
qual consta a. IlllpJrl:oncia. elas ta:xas de matricu l <t nas dift'eren tes racu ldacl~s. 

Requ~rimento de. Al exandre Au:;usLo d3 L ima, ped i ndo que 111-:l se j:L pcl rmiltido pt•es~ar llde1n, em 28 de Outubro de 1892 . 
os e:.;ame_> ex tgll!os. p11·a a matricula do cu rso juriu ico, an les de Y~t·i!icar 0 aclo 
da ta sene do reler1do curs) . 

Reqtt r i men totleJulio Antonio Bar1·~i~::.s, 2° esc:iplut•at·io da :'•~strada d~ Fet·ro Conbral A ' comn1issiio ele poliçõ~s c 
do Brazcl, pe ·1tndo pt·orogaçiiu de licen_n . podet·~>, em 13 de Junho de 180.2 . 

'l'eleg r;t.mma expedido pelo d~putado L. d;;. Roclla Osorio, rüsignando o cargo de .Idem, em ') de NovemlH'O de 1 92. 
d putado p3lo ltio Grande do Su l . 

Ofiicio elo mi •t isterio da agric;uit·n·a, enviando as informações solicitadas pot· esh A' comtnissão de obras p:t -
Camat·a, ~o rectl!eru~ento de .\rthur de Jaceguay. propondo-se, IUPdiante fa,·ore 'a ulicas, 0111 ;?6 de l\Iaio ele 1892. 
loca1c~ar oO.OOO Immcgc·antes em cutcleos de pe~ca . 
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RerJUOl'imento da Companhia Estrada Lle Fet•ro Oeste de i\Iinas, concessionaria da A' comn1.issão de ohras pttbli-
Jmh a do Ban·a Mansa n Catal ão, pedi ndo quP. 1 h e seja conce~lido o prolongamento cas, em 26 de Maio ele 180.2. 
clesdo San ta Cruz até um ponto conveniente do littor:t l. 

Requerimen:o do engen he iro Joaqt.t im J osé lUoreira Filho, pedindo privilegio para a Idem, em 31 de !)Iaio de 189.2 . 
construcçao ele uma es trada de let·ro de Guaicnhy a Goyaz. 

Requol'imon lo de 'l'otilo Ft•ederi co Unzer, ped indo pr ivilegio de concessão e o;üt•os Iden1, em G de Junho de 1892 . 
favores para uma estrada de f~t'l'O que, pat·tindo do por·to de Cannavieiras no Es -
tado da Bahia, vá terminar n o município de Palma, Estado de Goyaz . 

Requerimento do Dt·. João Croeka t de Sà F e reeira ele Cns lt•o, p ed indo a concessão Idem, em 1G ele Junho de 1892. 
ele um a e~tracla ele ferro ele P~squeira iL Santa Maria, no At·aguaya . 

Requer imento el a Empreza Indttstrial de I el horamen tos no Bt•.lzil, ces8ionaria da Idem, em 18 de Junho de 1892. 
J!;st!'acla ele F erro de S. Ft·ancisco Xavier no Commercio, p~dinclo, além de out1·os 
f'avot•es, a con cessão ele um ramal que, partindo da E stiva, se dirija <i. cidade elo 
Mat• de Hespanh~, no Estado de ~lina~ Geme~ . 

Roqnerimenw de Manoel Caetano da Silva Lara, concessionario da est rada da fel'l'o Idem, em 1.8 ele Junho de 1892. 
ele 'raubaté ao Amparo, pedindo li gação a outros p ontos. 

R eq uerimento de AleKandre Rodrigues Barroso e outro, pedi ndo privilegio p~ r 90 Idem, em 20 de Junho de 189.2. 
annos para uma estrada de ferro entre o porto de Camamú, Ma rahú ou Ilh éos e a 
cidade de Matto Grosso. 

Rept·esentação dos habitantes de Angra elos Reis, pedindo que se leve a effeito o pro- Idem, em 4 do Julho de 1892 . 
jecto da construcção da estrada de ferro ele Angra dos 1-<.eis ao Cruzeiro. 

Rept•esentação da Camar a Municipal da Barra do Pirahy, ped indo a r avogação do lden1., e ú. ele colonisação, em 8 ele 
doe reto n. 528 de 1890, que prohibe a en trada de tt·abalhadot·ee asiaticos no Julho de 1892. 
Braz i!. 

Offi c io do Senado do Estado de Minas Geraes, de 4 de Ju lho, declarando ter appro- Ide1n, idem, em 9 de Julho de 
vario a indicação le um ele seus membros , pedindo a revogação do decreto n. 528 11:i9.2 . 
de 28 de Julho da 1890, quo prohibe a introducção ele i mmigrantes asiaticos. 

Requerimento ele Custoclio Coutinho ele Miranda Jordão, pedindo a concessão, uso e Idem, em 13 ele Julho ele 1892. 
gozo de uma estrada ele fel'l'o de Guaicuhy á capital elo J!;stado de Goyaz , 

Emendas ao pt·ojecto n . 44 ele 1892, que autoriza a Companhia Mog;ana de Estt·adas idem, em 19 ele Julho de 1892. 
de Feuo para construir uma linha ferr ea dupla da eslaçao ela Ressaca ao 
p orto de Santos. 

Requerimento de D . Joanna Carlota Pinheiro Paes Leme, pedindo um auxilio para Idem, e ú. d orçamento, em 25 
desobstruir o rio S . P ed l'o e escoar as aguas estagnadas nas margens elo mesmo rio. de Julho ele 1892 . 

Requerimento de Francisco Lo bato Lopes, propondo-se executa1• as obras de melhor a - Idem, em 25 de Julho de i892 . 
menta do porto, caes e docas na c idade ele Pelotas . 

R~querimento do engenheiro Diogo Rodrigues ele Vasconcellos e outro, pedindo cli- Ide1n, em 29 de Julho ele 1892 . 
_ vet·sos fflvores para levar a em~ito uma l inha ferrea ela bacia ele Antonina {t barra 
do l'io Paranapanema . 

Requer it~en to do engenheiro João 'l'eixeira Soares e outros, propondo-se, mediante Idem, em 1° ele Agosto de 1892. 
certos favNes qu e solici tam, a construir um ra mal que, pa rtindo de Sapopemba. 
v,\, ás proximidades ela Ilha elo Governador. 

Requerimento ele Ern esto da Cunha Bittencourt, pedindo autorização para introduzir Idem, em 1° de Agosto de 1892. 
10 .000 famílias ele immigrautes. 

Requerimento do engenheiro Ayres Pompêo Carvalho de Souza, pt·oteslando contt•a Idem, em 2 ele Agosto de 189.2 . 
o r eqtterimento de José Augusto Vieira e outro", r elativamente ao peclido de con-
cessão ele uma estt·aela de ferro ele Sapopemba á Ilha elo Govel'lladot• . 

Officio do ministerio ela ag ricultura, de 30 de Julho de 1892, enviando o r olatorin lden-., em 2 de Agosto ele 1 92. 
dos estudos feitos uos rios Madeira e i\Iamoré pelos enge nheiros José e Franci sco 
Keller, 

R equerimento elo engenheiro Frano isco Rossi o outro, rn·opondo.ae, mediante oet•tos Id.em~~en1 2 d~ Agos to c]e i8\)2, 
(~_v.ores, reali7Ja~ ~liveraos J1l(l!llQl'aJ11entos hyc]l•~qllco~ IH\ ciclf!,cl~ elo Ji,io qe Ja-
netro, 
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Officio do ministerio da agricultura, de 5 ele Agosto ele 1802. enviando o memorial A' comnlissão de obras pu-
apresentado pelos cidaditos ArLhur Dini~ Lagarde e Emile Ducenx . blicas e á ele colonisação, em 5 de 

Agosto de 1892. 

Requerimento do bacharel Felix. An~onio Pere.ira Lima, propondo-se construit· um ldetn, em 6 de Agosto da 1892. 
caminho de ferro , sob a denomlllaçao de camtnho ele Jerro de gl'ancle ctrmnto no 
Dist t·icto Federal. 

Requerimento de Bertro.m Rochfort, pedindo privilegio para a construcção ele uma Idem, em 10 de Agosto ele 1892. 
li nha fel'l'ea n. yapot· ou p r electric iclacle que partindo elo morro do S. Bento ,,á 
terminar no3 v alies de Sarapuhy o Ig11assú. 

Officio elo ministerio da agricultura, ele 8 ele Agosto ele 1892, enviando a3 infot·mações lldem, em 10 de Ago~to ele 180.2 . 
solicitadas pot· esta Camara, ao requerimento em que Eugenio Dilermanclo ela Sil-
veira. e outro, pedem concessão para ab t•ir um boulevard que partindo ela praçtl ela 
Republica vá terminar na estação elo :Meyel'. 

Officio elo ministerio ela agricultura, ele 13 ele Agosto ele 1892, enviando o officio do idem, em 13 ele Agosto de 189:2 . 
consul de Cardiff sobre a introducção do immigrantes Galenses. 

R equerimento dos engenheiros Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim e ouLro. pro- Iden1, em '18 de Agosto do 189.2 . 
pondo-se contractar o arrendamento de abastecimento cl'agna ;, Capital Federal. 

Representação elos lavradores da freguezia de Sant'Anna do ~eserto, municipio de Idem, em 18 ele Agc:>sto de '189.2 . 
Juiz de Fóra, Estado ele iYllnas Geracs, em favor da tmm1gra ~.ao chmoza. 

Requeri mento ela C<:mpanhia • Mala Real de Paquetes a Vapot·.,.: pedindo pct'm issKo Idem, e :i de colonisação, em 21 
para introclmir 4;>.000 ummgrantes ele Hespanha e Portugal e !lha~ adJacentes. 1 ele Agosto de 1892. 

Requeri menta do Dl'. José Lomelino Drummond e outros, proponclo-~e r ea li zar melho- idem, em 24 ele Agosto de '189.2 . 
ramentos hygienicos para. a salubridade desta capital. 

Requerimento elo engenhe iro 'Edmqnclo Busch Varella, propondo- se constr1t ir un1a lden'l, em 24 de Agos to de 189.2 . 1 
estação para a Estrada ele Ferro Central do Br az il, no canal do Mangue. 1 

Requerimento elos engenheiros J osé Martins da Silva e outro, propondo-se ccm;;truir 
uma estrada ele ferro, que partindo rio ponto mais conveniente ela bahia ele C'l-
mamú, term ine nas margens elo Rio Verde nas divisas elo Estado ele Matto Gros&o 
com a Bolivia . 

lden.t, cn:: 24 ele Agosto de 1892. 
\ 

Requerimento elo engenhei ro Francisco de Salle3 T orres, propondo-se construi r um Idetn, em 25 ele Agosto de 1892 . 
terrapleno sobre o mar, para a largamento da ilha ele vVJllegaignon . 

Ofl1cio da assembléa legi slativa <lo Estado elo Rio ele Janeit·o, de 24de Agosto ele 1892 Idem, em 25 ele Agosto de 189 . 
enviando uma rep t·esentação sobre a co nveniencia ela immigl'ação eh ineza . ' 

Requerimento do Dr . J ac in tho Alvares Ferreira ela Silva e outro apresentando um iden'l, em 31 ele Agosto de 189.2. 
pt·ojecto sobre a immigração o colonisação. ' 

Requerimento ele Pedro Cam in ada, concessionario da estrada. de ferro i\Ietropolita.na Idem, em to elo Setembt·o ele 1892. 
protestando contra a. cJncessão exarada no projecto n. 110 desta Camara. ' 

Roquel'imento da Comp1nhia estracl:t c~e ferro do Quilombo, ped indo a utori zação pat•a lden1, em 6 ele Setembt·o ~e l89.2. 
constt·n1r uma linha ferrea que parlmdo do ponto mais conveniente ela estrada. qe 
ferro «Rio elas Flores>> vá até á est~ção do 1'inguá. 

Representação dos lavradores elo municipio de Campinas, padindo a immigração Id.~m, em 12 ele Setembro ele 1892. chineza. 

Ofncio _elo ministerio da agric~1Uura, ele 12 ele Setembro de '189.2, enviando as in for- .l!:den1 , em 13 ele Setembro de 189.2. 
n1açoes soliclLaelas pot· esta Cama ra, ao requenmento da Companh ia Industrial de 
i\'lel horamentos no Brazil. 

Requer imentos do bacharel Felix da Sá Nogueu·a e outl' os. pedindo a concessão ele .llden:t, em 14 de Setembro ele 189.2. 
uma ferro·YHI que partmdo da rtta elo Bomlim, vá termiiÍar na Taquara. 

Representação ela Assoc iação Commercial do Rio do Janeiro em favor da immi.,.ração Idem em i5 ele Setembro ele 1~92. cluneza.. o • u 

Reqtrerime.nto elo engenhei ro Guil herme Groenha lg e outro, pedindo concessão pari\ Idem, em 16 ele Se tembro de '1892. 
c?ns tr ua uma es trada. de ferro, que partllldo elo rio Itararé vá te rminar na fóz clp 
no Aguapeby. , ~ 

Repi'Cs~ntação dos agricultores de Santa Cruz dos Palmares om f,tvot· ela irnm1· :S:dem graçao chllleZ<L . ' ::_ , em 19 ele Setembro ele 1892. 

Regnet·imen·.ta ele José Pinto do Carmo Cintra, pedindo perm issão para construir u1n ~Idem s 
hnha fertea ém prolongamento elo ramal de Sa nta Cruz até S. Paulo . lt • em 20 ele etembro ele 1892. 
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Reqtterimen~o de Ber~raru Rochfort, pedinc~o a concessão do prolongamen to da ponte A' c onunissão de obras pu -
em que se acha a estrada de ferro do Rto do Otu·o, no municipio de Iguassu, até blicas e colonização, em 21 de 
entroncar-se com a estrada do Pvty do Alferes. Setembt·o ele 1892. 

Requerimer~to de Ft·ancisco Colombo Leoni e outros, apresentil.ndo um plano ele Idem, em 23 ele Setembro de 1892. 
colontzaçao modelo . 

Reque!'imento ele João C(n•los Leite Penteado e outros, pedindo um auxilio pecuniario Idem, em 28 de Setembro ele 1892. 
para a constl'ltcção de uma estrada de ferro do Pontal ao Rio P(\L'clo (em S . Paulo) 
Mé Mallo-Grosso, na fron\e it·a da Bolívia . 

Officio elo minister io ela agr icultul'a, de 20 ele Selernbt·o ele 1892, enviando as cópias elo Iden1, em .29 de Setemb1•o de ·1892. 
officio do iuspector ge ral da~ obras publicas e da informação prestada pelo chefe · 
ela 1 .. divisão daque!lJ. inspectoria . 

Requerimento de A . Mattos Costa, pr·opondo-se conslruir uma estr·aela ele ferro ent re lden1, em 13 de Outnbro de 1892. 
Paraty (!!:atado do Rio de Janeiro) e a Capital elo l~stado ele S. Paulo . 

Officio do milllslerio da agricultura, de 17 do Outubro de 1892, enviando as inform ações Idem, em 18 de Outubro de 1892. 
sol icila.das por esta Camara, ao requerimenlo em que Torc1ua•.o Xaviet· Monteiro 
Tapajoz e out ro, propoem-se a canalisar as aguas dos rios Xerém o i\Iantiqueira pa ra 
o re;e t·valol'io do Pedregulh o . 

Reqnerimanlo de Luiz Gomes Perei r a, pedi ndo a concessão do um a estrada ele ferL"o Idem, em t8 de Otttubt•o ele 1892. 
da ciclacl ~ de Ni ctheroy ~i do Recife . 

Officio do ministerio ela agL"icultut•a, de 18 ele Otttubt·o do 18J2, en vianclo a~ inf<Jt•mações Iden-., em 18 de Outtlbro ele 1892. 
solicitadas por esta Ca.ma:·a e todos os documontos rela·tivos ao melhor:~mento do 
poL'lO elo Rio de .Janeiro . 

Rer1uerimento de José Ponciano de Oliveira e outros, propondo-se construir· um bairro Idem, em 23 ele Outubro de 1892. 
opera rio entre a Bahia de Sepetiba e o Jogar denominado Pedra , em Z!lna elo Di s tricto 
F eu era!. 

Reqtterimonto de João Findall, pedindo privilegio para constl'tlcção uzo, c goso elas Idem, em 24 ele Outubro de 1892. 
obras de melhoramento elo porto de Ubatuba. 

Recr•erime n~o de Ma noel Nogueira, peclinclo privilegio para constt·uit• e explora r um a Idem, em 25 de Outubro ele 1892 . 
Astrada de fen·o que partindo ela ponte constante á m:ngem esquerua do H.ro Paraná 
vá terminar na Senacle Santo Antonio. 

Requerimenlo el o bacharel . !1' . C. Coh anier, pedindo privilegio para construcção de Ide1u, e111 2.3 de Outubro de 1892. 
uma estrada de ferro electrica ou a vapor que partindo ele Juiz de Fót·a vá 
entroncat·-se na es:rada ele ferro Central do Brazil em Entre-Rios . 

Requeri'mento ele Luiz Antunes do Valle e outros, prop~ndo -se a rea liza r varias obras I de1n, em 31 de Outubro de 1892. 
de rr.elhoramento no porto ele l\1acahé . 

I equer imento de N . V. Le Cocq e outros, pedindo privilegio pa.m uma estt·acla ele Idem , em 5 ele Novembro de 1892 . 
feno entt·e a cidade de Carolina e a de Caxias, a ss im como dous ramaes ligando 
csia ciclacle ao rio elas Bolsa; e á cidade d e Gt·ajnhú. 

Rectuerimento de Antonio Rodrigues Gama, pedindo a concessão de uma estrada ele ldcnt, em 7 de Novembt·o de 1892 . 
ferro ! iganelo os Estados do Espirito Santo e Minas Get·aes com urn porto de mnt·, etc. 

Requerimento do Dr . 13t·uno Gonçah·cs Chaves c outro, peJindo prorogaçi'Lo _c!? _prazo idem, em 9 de Novembro ele 1892. 
que lhe foi marcado para a fundação de nucleos coloniaes em alguns mttnrctpros do 
l!:staclo elo Rio Grande do Sul. 

Ind i c:~çi'Lo do S r . deputado Bellarrnino de i\lenclonça, mandando accrescen ta r ao A.' commis s ii o c! policia em 27 
,.e~irnento o seguiule : Art. A s imples invm·são das maierias em disc ussão ele JtLnbo ele 1892. 
poder·á ser requerida em qualquer momenlo ele ordem elo dia, etc . 

Requerimento elo engenheiro civil Pedro Antonio olasco Pdreira ela Cunha, Ide m, em 30 de Junho ele 1892 . 
declarando que o preço da constr11cçi'Lo elo novo ediücio p:u·a a Cilmara dos Deputados, 
con l'orme s ua. proposta, era ele 900 a i.OOO:OOO.SOOO. 

Indicação elo , r . deputado s~verino Vieit·a e outros. autori~ando a co:nmissão de Idem, em 3 de Outubro ele 1892. 
polrcia a rcv.; t· e consolidar as disposi ções t•egimentaes des ta Camant . 
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Reqnisi~ões das Commi~s~es (art. 44 do re[imento) 

ANN'O DATA ASSUMPT O AND.tÜ!E~TO ODSERV AÇÕEB 

1892 15 de Jttnho .•. . Requisitando do minislerio da in- Officiou-se em 15 de Junho Da commissão ele obr as pu-
dustri a , viação e obr;;s p ub licas sob n. 63 . Respondido em 23 blicas e co lonização. 
o p lano geral de viação ela Re- do mesmo mer.. 

>I 20 de Junho ... . 

pu bl.ica.. ot·gani zado naq uelle 
lTilDlSLerLO. 

Requisita ndo do minis~el'io d a ma- Officiou•se em 20 de Jttnho, Da mesma commissão. 
r1nha informações sobre a 11lili- sob n. 72. 
da de pratica da a dopção da pro-
P'>s ta do Sr. Arthur de J aceguay, 
i nf,rmando si as vantagens 
apontad cts podem- se transformar 
em rea lidat.le. 

, 22 el e Junho .... Requisitnntlo do mini s t~rio da fa - Officiou·se em 22 de Junho, Da com missão de orçamento. 
zenda infol'mações ácerca da ci fra sob n. 78 . Respondido em 20 
tota l da folha dos vigarios co- de Agosto . 
l ados que percebem a inda con-
gru a pelo orçamento da Un ião, 
de conformidade com o decr eto 
n. 119 A de 7 de Janeiro d e 1890. 

, 22 ele Junho .. . . Requisitando do minis terio da Officiou•se <~m 22 de Junho, Da mesma com missão . 
guerra informações : sob n. 79. Respondido em 6 

)) 22 de Junho .... 

23 de J unho .... 

)) 23 de Junho .... 

1.o Qttaes os olliciae r efot·ma dos a ele Julho. 
que vae aproveitar a di spnsição 
do a rt. 1o do prn.;ecto n. 273; 

2.o Quanto tem cada um das quo-
tas fixad-as pela lei n. 18, de 17 
de Outubro de 1891. e de accordo 
com o decreto n. 193 A ele 30 de 
Janeiro ele 1890. 

3. 0 Si a elles cq. berão outras van - . 
tagens, a lém elas di tas quotas. 

4.o Em quanto importa r a o paga -
mento das vantage ns pot· elles 
per..:e oid as a partir da data da 
publicação da lei e caso o pro-
Jecto seja convertido em lei. 

Requisitando do ministerio da fa- Officiou•se em 
zen da in (ormacões sobre a con- sob n. 80. 
veoiencia e vã o tagens q le r e-
sultam da adopção das medidas 
propostas no projec to n. 7 de 
1892, que crêa a lfandegas em 
S. Paulo e Juiz de F óra, em 
Mina s. 

22 da Junho, Da mesma commissão. 

Requisitando do minis terio da jus-
tiça, a q 11em enviou-se a peti çãr• 
elo r everendo Fl'ancisco Adeliuo 
de Bl'ito Da ntas. solici t~. ndo uma 

Officiou•se em 23 de Junho, Da mesm a commissão. 
sob n. 81. 

graiificação dÓ govel'n o, p lo 
facto de ter de~coberto tLm1 fonte 
ele agua potavel no presidio d 
Fet·na nclo de Noronha, inform a-
ções a r espeito, ouvindo ácet•ca 
!la petição o governador de P er-
nambuco. 

Requisitando elo ministerio da fa- Oftlciou•se em 23 de 
zenda,informações sobre o reque- sob n. 82 . 

Junho, Da mesma commissão, 

rimento dos escr eventes dos pro-
curadores dos feitos da J:t'azenda 
Nacional, em qae perlem repara~ão 
elo da mno que sofl'rera m com a 
redu..:ção dos seus ordenados, ele 
100$ que percebia m em Fevereiro, 
á 60·1> r ece bielas desde então. 



ANNO DATA 

1892 27 ele Junho ... . 

)) 5 de Julho .. . .. 

)) 8 ele Julho ... . . 

)) 12 de Julho ..... 

)) 12 de Julho ..... 
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Requisitando do minhterio da in-
dustria, viação e obras publicas, 
informe: 

Officiou-se em 27 ele Junho, Da commissão de petições e 
sob n. 88 . poderes. 

'Lo Si Augusto Severo de Albuquer-
que Mal'anhão organizou por si, . 
ou por outros, companhia para . 
realizar a concessão constante do 
clect·eto n . 1160 ele 12 ele Dezembro 
de 1890; 

2.o Si, tendo organizado companhia 
é o mesmo Severo Maranhão pre-
sidente ou director da compnnhia 
organizada; 

3.° Finalmente, si o decreto 1160 
de 12 ele Dezembro de 1890 cadu-
cou ou não, em vista da clausula 
3"- do referido dec1·eto. 

Requisitando do ministerio da in-
dustria, viação e obras puublicas 
informações sobre as petições do 
engenheiro Torquato Xavier. 

Offici ou-se em 5 de Julho, Da commissão de obras pu-
sob n . 104. Respondido em 2 blicas e colonisação. 

Requisitando do ministerio da in-
dustria, viação e obras publicas, 
informações sobre a petiçiio de 
Justin Bandeira, propondo- se a 
construir uma linha especial aereà. 

de Agosto . 

Officiou-se em 8 de Julho, Da mesma comrnissão. 
sob n. 107. Respondido em 18 
do mesmo m ez. 

para o serviço de suburbios . 
1 

Requisitando do ministerio da in- Officiou-se em 12 de Julho, Da commissão de instruoção 
dustria e do interior os trabalhos sob ns. 108 e 109. 1Respondido e saucle publica. 
de M. Révy, re lativos ao sanea- em 23 do mesmo ntez . 
mento da cidade do Rio de Ja-
neiro, com os respectivos orça-
mentos e igualmente cópia do 
coll'traclo com a «Rio de Janeiro 
City Impt·ovement's Company Li-
mited». 

Requis itando do ministerio da in- Officiou-se em 12 de Julho, Da mesma commissão. 
strucção as informações prestadas sob n. HO. Respopdido em 9 1 pelos directores das facu ldades, de Agosto. 
relativamente á refot•ma dos es-
tatutos ~ novo plano de organi-
zação do ensino superior. 

I 
I 

\ 

, 16 de Julho. , , •. Requisitando do ministerio da in- Offic iou•se em 16 de Ju lho, Da. com missão de faz nela e 
dustria, viação e obras publicas sob n. 112. Responclidp em 4 incluslrias. 

)) 

informações acerca do requeri- de Agosto. 
mento do Dr . Augusto Francisco 
Maria Glaziou, no qual pede pa-
gamento da quantia de 9:425$144 , 
que adiantou ao antigo governo 
para satisfação de despezas com 
a conservação do jardim da Praça I 
da Acclamação, de que é encar-
regado. 

18' .de Julho ..... Requisitando do min isterio da in- om.c iou-se em 
strucção informações sobre a sob n. 115. 
verba de 150: 000$ pedida para 
adaptação da Quinta da Boa Vista 

18 de Julho, Da commissão de orçamento. 

I 
para nella funccionar o Museu, 
hem como o relatot·io do enge-
nheiro acerca de taes obras, ou 
si o pedido é para occorrer á 
despeza já feita. 

; 
' 

Requisitando do mesmo ministerio Officiou·s~ em 18 de Julho Da commissão de instrucção 
as seguintes informações : sob n. H6 . Resppndido em 9 e saudé publ ica . 

Que reclamações teem dirigido ao de Agoslo. 
Governo as congregações e di-
reclorias dos institutos de instr uc- t 
ção superior, já sobre os regula- ~ 
mentos expedidos por B. Constant ; 
já sobre as alterações feitas no~ t 
mesmos, em virtude dos decretos 

1.8 de Julh1 1 .•••. 

de 6 e 7 ele Fevereirv de 1891 ; 

I 
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Até que ponto os r egulamentos pro-
mulgados com <t. rubrica de B. 
ConsLan t respei to a cada um des-
ses inst itutos e alterações intro-
duz idas em datas de 6 e 'i de Fe-
vereit·o de 1891, teem sido o·bser-
vados pelo Governo; 

Que modificações o governo tem 
lançado ou projectadecreta r sobre 
esses institutos, u sando da au-
torisação que o Congresso lhe 
conferiu para o exercício cor-
rente· 

Qual o 'numero ele alumuos que o 
anno passado co ncluíram seus 
cursos e qu an tos são os matri-
culados no presente anuo lecti v o, 
tudo isto discriminadamente : 

A quanto montou a c.obrança 'de 
taxas ele matriculas, etc . , r ela-
tivamente a cada um desses in-
stitutos no exercício passado . 

ANDAMEN'l'O OBSERYAÇÕES 

. 
1892 19 de Julho .•.. Requisitando do minister io da Officiou•se em 19 ele Julho, Da commissão do marinha e 

gtterra, informações ácerca ela sob n. 117. guerra. 
petição em que o marechal de 
campo graduado e reformado 
Manoel Lucas de Souza, solicita 
que a sua r eforma seja conside-
rada no posto ele mar echal ele 
campo effecti vo com a graduação 
da de general. 

» 20 de Julho •. . . Requisitando do ministerio da in- Officiou•se em 20 de Julho, Da commissão de orçamento. 
dustria, viação e obras publ icas. sob n. 121. 
informações ácerca da p tição 
ela Companh ia «Rio de Janeiro 
City lmprovements ». 

» 20 de Julho . .•. Requisitando do ministerio da in- Officiou-se em 20 de Julho, Da com missão de ohras pu-
dustri a, viação e obras publi- sob n . '122 . Respondido em 20 blicas e colonisaçiio. 
cas, ouvindo o presidente do Es- de Agosto . 
tado ele S . Paulo informações 
sobre o rec1ne!'imen to de Fran-
cisco Cruz, pedindo uma estrada 
de ferro de S . Bento ele Sapu-
cahy a Santos. 

» 21 de Julho.,., Requisitando do mesmo minis- Officiou•se em 21 de Ju lbo, Da mesma commissão. 

)) 

» 

terio cópia do contracto feito sob u. 123 . Respondido em H 
com o Banco União de S. Paulo, de Agosto . 
a 20 de Outubro ele 1890, para 
construcção, uso e gozo de uma · 
estrada de fe rro de Uberaba á 
Coxim. 

25 de Julho ..... Requisitando do ministerío da Officiou-se 
gtterl' a, informações ácerca da sob n . 128 . 
pretenção do major· do 7o bata-
] bão de infan t aria Francisco 
Felix, constante de um requeri-
mento apr esentado ao Con gresso . 

25 de Julho ••.• _ Requisitando do mesmo minis- Ofticiou-se 
t er io in fo rmações ácerca da pe- sob n. 129 . 
tição em que o tenente-coronel 
do exercito Salustiano Rodri• 
gnes da Sil va Tl'avassos, solicita 
que a antiguidade de seu posto 
seja contada da data em que foi 
preterido pelo tenente-cor-onel 
Pedro Paulo da Fonseca. 

em 25 de Julho, Da commissão de marinha e 
guerra . 

em. 25 de Julho, Da mesma commissiío . 



AN NO DA 'rA 

1892 25 de Julho .. ... 

)) 26 j e Julho ..• .. 

29 de Julho .... • 

)) 29 de Julho ..... 

29 de Ju lho ... . . 

» 00 ele Julho . .. .. 

i de Agos to ... 

)) 1 de Agosto . . . 

8 de Agosto .• • 
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ANOA l\1 EN'rO ORS Eit \ "AÇÕES 

Req uisita ndo do mesmo ministel'io 
informa ções sobre o req ueri-
mento do 1° te nente do 4° t•eg i· 
me nto ele adilharia Tenuli<tno 
el e Campos , solicitando melhora· 
me nto de re fot·ma . 

Otliciou·s e em 23 de Julho, Da cfl mmissiio de 
Ro b u. ·130. Respondido em 9 e guerra . 
ele Agosto . 

marinha 

Convidando o Sr. ministro ela in- Ofliciou•se em 26 de Julho , Da comm tssã o d e ohras pu-
dnstria , vi açã o e ohras publicas sou n . 135. Respondido em 11 blicas e colonisação. 
para. assistir á s co nfe l'enci as nas de Agos to. 
qnaes va i-se estudar o pla no geral 
ele viaçào do Brazil , organi za ndo 
a lei para S P. t' s >tbmettida a o 
Cougresso Naciona l. 

Requ is ita ndo do mini steri o cla j'IS· 
t i<:a infol'mações sobr a a pcti ç;"to 
elo escrivão ch C;l mara Cri•n inaJ 
do Tribuna l Civil e Crimina l, 
sem exPrcicio no civil, pedin do 
q te o Governo lhe conceda o in-
dispensavel pal'a SU>t su;;tcn tação 
e de sua numerosa fa m i! ia . a H . 
ga nclo que as cn•tas que per cebe, 
não atüngdm a 3~r·ooo, 

Req u is itando do mes mo min is tel'io 
ini"orm ações sobt·e a pet ir·ão do -
dons offic iaes de j us tiça da Cô l' te 
ele Appelhçilo, allPganclo não 
have-r na tabe lla respectiva verba 
a lgama para se u pagtmento, e 
pedindo que sej a con, Ignada em 
lei a verba ele 9ll$000 a cada um . 

Requi sita ndo do mini s torio da in-
clustria, viação e obm s pu blicas 
i n formações ácerca ela petição 
ern qne l'; ug-enio Dilermando ela 
Silveira e li'il'mino Ancot·a Alve> 
ele Oli ve ira pedem conce•sjlo e lil · 
vores para a bl'ir um Bo Ltlevw·d, 
pa r t indo da praça da Re publi ca, 
jun \o á Estação el a Es trada de 
"F en·o Central , a té tL estação elo 
Mcyer . 

R~qu i s itando elo mesmo minis teri<> 
a~ i a form a~ões a q te se refPr e 
F ran ci"co Lobato Lopes n a pe-
til)ão em q·tP. se ]ll'Oj)Õ·' a exP cuta r , 
mecltan te certas condições, as 
obt·as de me lhor amen to no porto, 
ci.o.P.S e dócas ela ciclaele ele P elotas . 

Requi~ i tan<i o do mini~ te rio da fa · 
?.encla informações sobre a r epre-
sentação em que os confel'entes 
das Capataz ias da Al l'andel!a 
desta Ca pital, pedem au gmemo 
de ven cimen Lo 

Oflicio u•se em 30 ele JLtlho, Dn. commissão de orça mento. 
sob n . "l-13. 

OOiciou•se 1em 1
1
de Ag-osto, Da mesma commissilo. 

sob n. 147. R etiponclid o em 20 
ele Agos to . 

I 
I 

omciou·s e em 1 ele Ag-osto. Da commiqgão de fazencla \e 
sob n . 1-18. H.espon d iclo em 8 inelustdas . ' d o mesmo m ez. 

Ofliciou-:; e em 3 U.e Agosto, Da commissão de obras pu-
S • b u. 151. Respquclido e m 5 b ltcas e coloni sação . 
do mes mo mez. ' \ 

O •fficiou•se em 3 ele Agosto. Da co mm issilo de orçamento. 
sob n . 152 . Respon dido em 6 
d e SeLem bro • 

Req.uisit~ndo elo ministerio da ma- O ·fficiou•s e em 3 de Agos to, 
t·mha 1nformaçõ <> s urgentes sobre sob n. 153 . Respondido em 13 

Da commissão de obras pu· 
blicas e colonisação . 

o r equerim ento do engenheiro de Aaosto. 
mecanico Melville Hora . "' 

Re~u isitanelo el o J~ini~ t•rio da ma• Otliciou•se em 8 de Agosto, Da commissã o de marinha 
tm]1a mfnrmaçoes acerca da pe- s ob n. 162. Respond ido em e guerra , 
t1çao em que o tene nt e reformado 23 do m esmo m ez 
elo. exercito J osé Diogo Ozorio de f 
Oltvetl'a, solicitn. s ua jubilação 
no logar de mestre de esgrima da 
E scola ele Marinha. 
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·1892 9 de Agosto ... 

) ) 11 de Agosto . , . 

» 12 de Agosto •. . 

" '13 de Agosto ... 

Requisita ndo do ministerio do in- Officiou-se em 1i de Agosto, Da com missão de orçamento. 
teri <J r cóp i:t do con1racto com .a sob n. 167. Respondido em 25'1 
Assoei ação Commerci:t l do Rw do mesmo. 
de Janeiro em que o Governo se 
re~p ·1nRabil iAou, como üaclor e 
prtncipal p·<g'lclot·, pelo emp,·es-
tim o de 5 0,<0:000~ . por ella 
leva ntado na cidade do Porto. 

Requi s itando do ministerio elo in- Ofliciou-se em 12 de Agosto. Da commis~ ão de instt·ucção 
·t ~ rio r, ouvida a congregação da su b n. 168. Respondido em 29 e saude publica . 
faculdade livre de direito. inf'or - de Agosw. 
maçües sobre a peti ção de J'oãn 
Ribei<'o. em qne solicita di - p~ n s a 
de exam es pa ra cm·sa t• aqaella 
faculdade . 

Requis itando do mini s lerio ela fa- Officioll•l!!e em 12 de Agosto, Da commissão d• fazenda e 
ze11da infot• mações ácercft do pro- sob n. 169. Responuido em 7 il1dustrias. 
jecto n. 128 deste an uo, • Regu - de Ütltubro . 
l a ndo a cc mpra do O:.tro l ~ l' a<l c, 
por p·trtic·!lares á Cas:t c.la Moeda 
para ser amoedado ou tranAfor -
mado P. m moeda elo pa iz. » 

Requisitando elo minis·erio ela 
guerra informações ár:erca dr, 
prc•jecto n . ill.ldeste a nno, creanclp 
o lo:rar de auditor de guerra em 
S. Paulo. 

Ofliciou-Me am 13 de Agosto, Da commissão ele orçam ento. 
s ,h n. 175. Respondido em 23 
ele Agosto . 

» 17 de Agoslo ... Requisitando do ministerio ela ma- Officiou-se em 17 de Agosto, Da conunissão de marinha 
rinha infcn·mações sobre cltversaf sou n . 177. Respondido em 6 e guerra. 

)) '18 elo Agosto .. . 

'iS de Agosto ... 

)) 25 ele Agosto . .. 

» 29 de Agoslo ... 

30 ele Agos to ... 

emendas apresenLadas ao pr•;- de Setembro. 
jecto ele fD::ação ele força naval. 

Recrlis itanclo elo ministwio da in-
d ·,strta e viação o contracto C' -
lebrado com o cid.tclão Rncha 
Miranda, para cons~rvação da 
estracl .. • Untão e Indttstria . 

Requisita ndo elo ministerio da ma -
rinha inli.> t·mações sobre o r e-
q uerim ento elo capitão de ma r e 
guerra Manoel Lopes dos Santos 
Rosa . 

Ofticlou•se em 20 de Agosto. Da· commissão de obras pu-
sou n 1.33. Responcltdo em 26 blicaa e colonisaçào . 
de Agos to. 

Officiou-se em 22 de Agosto, Da commissão ele marinha e 
s0b n. '184. Respondido em 5 guerra. 
de Setembro. 

Req •tisitanclo elo ministerio da fa - Officion-se em 31 de Agosto. Da commissão de orçamento. 
zencla i ., form ações ácerca ela pe- so b n. ill5 . Respondido em 29 
ti c;ão da Companhia cl <~ Marm or es de Setembro. 
e Lad rilhos, ped i nela augmento 
de impos to so bre ladrilhos . 

Requisitando do mesmo min i st~ ri o 
infL•rmacões sobt•e a pet ição em 
q tte Francisco Lopes Cardim. 
i" escriptur".rio apnsentado ela 
a lfandP.gfl. de Pernambuco, soli-
cita sua r eintegração nesse cargo. 

Requisita ndo do .minis terio ela in-
dustria e viação informa çõe~ 
sehre os trabalh os feitos pe lu 
Companhia Industrial cl <~ Melho-
ramentos do Brazil, concessio-
naria da E;stracla de Ferro ele S. 
Francisco Xavi~r ao Comm •rcio, 
bem como cópia da in~ rmHção 
prestada pela insrect, ria elas 
obr·as publicas sobre o requet:i· 
mento da concessionaria . 

Officiou•·se em 31 ele Agosto, Da commissito de fazenda e 
sob n . 2U8. Respondido em 12 industrias. 
ele Setembro. 

Officiou-11e em 31 de ~gosto, Da commissão de obras pu-
sob n. 210. Respondido em 12 blicas e colonisação. 
ele Setem b.t·o, · 
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ASSUMPTO ANDAME NTO OBSERVAÇÕE:S 

Requisitando do mínislerio da 
dustria e viação as segu intes 
formações: 

ín~ omeiou-se em 31 de Agosto, Da commnnssão 
in- sob n. 207 e 13 de Setembro, mento. 

Quaes as em prezas industriaes e de 
viação que, se achando nas con-
dições do pr~jecto u. 64 deste 
anno, requereram prorogação do 
prazo; 

A qLtanto podem montar as res-
P'Jnsabilidades da União, no caso 
de serem a ltend idas as reclama-
ções dessas emprezas ~ 

sob n. 249 . 

Requisitando do rninisterio da jus- Ofticiou-seem i3de Setembro, Da com missão de 
tiça. ouvido o Procurador Geral sob n. 251. Respondido em industria. 
da Republica, informações ácerca 29 do mesmo. 
de uma petição de D. Rufina 
Candida de Castro. 

de orça-

fazenda e 

» 6 de Setembro. Requisitando do ministerio da fa- Ofticiou•seem16deSetembro, Da mesma commissão. 
zenda informações sobre o re- sob n. 264·. 

1.9 de Setembro. 

21 de Setembro. 

)) 29 de Setembro. 

)) 3 de Outubro •. 

" 5 de Outubro . . 

querim ento de J). Elvira Ladi~-
láu da Silva, em 11ue pede uma 
pensão, 

Requisitando do ministerio da Officiou•se em 19 de Setem- Da mesma 
guerra inform ações urgentes so- bro, sob n. 270. Respondido 
bre a pet ição da Companhia Fa- em 30 de Setembro. 
brica de Tecidos do l:tinck. 

commissão. 

Roquisitando do minisoorio da in- Ofliciou·se em 21 de Setem- Da commissão de obras pu· 
dustria e viação as informações bro, sob n. 275. blicas e colonisação. 
que pela Inspectol'ia de Obras 
furam prestadas sobre a petição 
de João Murtinho para concessão 
do prolongamento da estrada do 
Rio do Ouro. 

I 

Requisítando do mesmo ministe- Officiou•se em 
rio informações ácerca das pe- bro, sob n. 296. 
tições de Fernando Maria do 

29 dé Setem- Da ~esma commissão, \ 
Prado e de A. Tanguy e outro. 

Requisitando do ministerio do in- Officiou•se em 3 de Outubro, Da commissão de Jpetições e 
terior, com a maior urgencia, as sob n. 302. Respondido em 7 poderes, 
actas de diversos collegio~ eleito- ele Outubro. 
rae~ pert~ncentes a diversos mu-
nicípios do Estado de Minas 
Geraes, onde se procedeu á elei-
ção a 30 de Junho, para q natt-o 
deputados ao Congresso Nacio-
nal. 

Requisitando do ministerio da in- Officiou•se em 5 de Outubro, 
dustt-ia, viação e obras publicas, sob n. 308. Respondido em 
todos os projectos e proposta' 10 do mesmo. 
existentes naquella secretaria e 
qne se relerem ao projecto n. 155 A 
deste anno. 

'\ 

Da commissão de ob,ras pu-
blicas e colonisação. 

I 

" 14 de Outubro .. Requisitando do ministerio da in- Officiou•se em 15 ele Outubro, Da comm1ssão especial de 
dustria exemplares da Carta Geral sob n. 324. viação. 

17 de Outubro .. 
I 

do Brazil; mappas de Candido 
Mendes e espectaes dos differen-
tes Es~ados ; documentos, rela-
torios e projecto do pia no de 
viação já oL·ganizado ; relaçªo 
das concesqÕell fé i tas pelo Gover-
no Provisorio e que se seguiram, 
especificando o estado em que se 
acham. 

Requisitando do mesmo ministe· Officiou•seem 19 de Outubro, Da commissão de orçamento. 
rio todos os documentos, a come- ' sob n. 332. Respondido em 24 
çar pelo contracto celebrado em de, Outubt:o. 
30 de Dezemb1•o de 1856 por Jacob 
!lrheingantz, 
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4 de Novembro 
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.\&SUMPTO ANDAMENTO OBBER. V AÇÕES 

Requisitando do ministerio da fa- Officiou-se em 22 de Outubro, Dacommissão de orçamento. 
zenda as seguintes informações: sob n. 348. Respondido em 

ia, si na rescisão dos contractos 5 de Novembro. 
pelos quaes diversos bancos se 
obrigaram a fornecer dinheiro 
por emprestimos á lavoura a juros 
de 6 %, se permittiu alterar 
aquella taxa nas reformas e por 
occasião de pagamento de pres-
tações; 

2a, si o Thesouro, no caso de omis-
são dos contractos de r escisão 
.JUlga assistir aos mesmos bancos 
o direito de modificar as taxas 
adaptadas para os referidos em-
preslimos; e no caso negativo 

3a, si o Thesouro tem meios de 
cohibir esse arbítrio dos bancos. 

Requisitando do ministerio da in- Officiou-se em 22de Outubro, Da com missão de obras pu-
dustria e viação informações sob n. 349. blicas e colonisação. 
sobre o prolongamento da Es-
trada de F erro Conde d'Eu, no 
Estado da Parahyba; s i estes 
trabalhos proseguem ou não re-
gul'armente, ou no caso contrario, 
a razão por que foram mandados 
sus~ar; e, em que esbdo se acham 
os trabalhos de melhoramento do 
porto da capital do mesmo Estado. 

Requisitando do ministerio do in- Officlou-se em 5 ele 
terior informações a respeito dos bro, sob n, 386. 
Estados, onde procedeu-se ao 
alistamento de eleitores, de con-
formidade com a lei de 5 de 
Agosto deste anno; e, daquelles 
onde tal não se fez; devendo 
vit· tudo convenientemente espe-
cificado. 

Novem- Da commissão de petições e 
poderes. 

, 5 de Novembro Requisitando do ministerio da ma- OfBciou•se em 5 de Novem- Da commissão de obras pu-
rinha, para serem publicadas, bro sob n. ::387. blicas e colonisação. 
todas as informações ex istentes 
nas r e par tições que lhe são sub-
ordinadas, relativamen~e aos 
projectos sobre obras elo porto do 
H.io de Janeiro. 
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PROJECTOS 

NUMERO I ASSUl1P"l'O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 A 

i1 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

21 A 

22 

23 

24 

~6 

29 

Reconhece validos para a matricula nos cursos superiores da União os exames terminaes feitos nos estabe~ 
lecil:nentos particulares de ensino. 

Emenda_ offereci~a pelo Sr . Rodrigues Fernandes ao projecto n. 193 de 1891, concedendo isenção de direitos 
Mde 1mpC!rtaçao as fabricas de fiação e tecidos, companhia de agttas e trafego marítimo, no Estado do aranhao. 

Manda abonar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a gratificação a que tenha direito como professor interino no 
Externato do Gymnasio Nacional. 

Custas aos secretarias da Côrte de Appellação e do Tribunal Civil e Criminal da Capitàl Federal. 

Releva á viuva e filhos do tenente-coronel Genuíno Cesario Nunes o pagamento do resto da carga feita ao dito tenente-coronel . 

Emenda~ do Senado á proposição da Camara dos Deputados que organiza o Districto Federal, e que fot•am 
approvadas por dous tet•ços de votos, na fórma do art. 39 da Constituição. 

Reorganiza o Corpo de Marinheiros Nacionaes. 

Conc~de no actual exercício um credito especial e extraordinario de :e 1.466-5-0 para pagameuto a Luiz 
Cohen & Sons, credores da Companhia Estrada de Ferro S. Paulo e Rio de Janeiro, encampada pelo Go-vemo Fedet·al. 

Concede á ex~praça do exercito José Caetano Telles uma pensão diaria ig11al ao soldo corresponrJente, pela 
tai.Jella em vigor. 

Isenta de dire.it~s de importação os materiaes e machinismos que a Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros 
desttnar a mstallação dos seus estabelecimentos . 

Concede a Rodolpho Joaquim ~odrigues, ou á Empreza que organizar o direít_o exclusivo de explor:lr esponjas 
dos mares que banham o lutora1 elos Estados do Espírito Santo e da Bahta. 

Autoriza o Governo a augmentar com 50 oj0 da respectiv~ gratificação o vencimento de inactii.vidade do confe-
rente aposentado da Alfandega do Rio de Janetro, Fabio Alexandrino dos Rets Quadros. 

Isenta dos direitos de importação e expediente todo o material e machinismo destinados <1 cons'trucçilo da 
F'abrica de Tecidos Paulista; na comarca de Olinda, Estado de Pernambuco. 

Emenda concedendo isenção de direitos para os machinismos e materia prima destinados á fabrica que pre-
tende montar em Maceió, Antonio da Silva Quintas Maia. 

Projecto do Senado que concede amnistia a todos os cidadãos detidos e desterrados, por forç:!l. do decreto de i2 
de Abril do corrente anno . 

Fixa as forças de terra para o exercício de 1893. r./ 
Determina que o imposto do fumo só será cobrado pela União dos Estados que não estiverem organizados . 

Decla_ra sem, ell'eito os decretos de 8 e 26 de Dezembro de 1890, que aposentaram_ os Dt·s. Cinc'inato Pinto _da 
Stlva e Thomaz de Aqutno Gaspar, r1os cargos de secretario e sub-secretano da Faculda·de de MedtClna 
da Bahia. 

Determina que o magistrado que for aposentado, em conformidade da Constittúção e leis vigentes, tem direito 
desde logo á percepção dos vencimentos que lhe competirem . (Do Senado) . 

31 B Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n . 31 A. do conente anno, dispondo so JJre o furto 
de gado. 

42 Autoriza o Governo a emittü· até 100.000 :OQO.' em apolices elo \'alo r de 200"' a i: 0003 para empr ·estimas ás 
emprezas inclustriaes exis tentes na Republica. 

44 Autoriza o Governo a conceder permissão á Companhia Mogyana de · Estradas de Ferro, para cor tstruir uma 
linha ferrea dupla da estação da Ressaca ao porto de Santos. 

45 Autoriza o Governo a prorogar o contracto com a Associação Sergipense para o <Seorviço de r eboque ~~ vapor nas 
barras de Cotinguiba, S. Clu·istovão e Estancia. (Do !::ienado). 

48 Regula a navegação de cabotagem. 

51 Approva os ajustes conclnlclos na Convenção Postal de Vienna de 4 de Julho de i89:l, ;o1ntre t' Brazil e OlLtros iPaizes •. 

52 B Emendas do Senado ao projecto n. 52 A. da Camara dos Deputados, do corrente a .nno, q;ue regula a c0acessão ' 
de aposentadoria aos fuucciouarios publicos, ele acco1·do com o art. 75 da Cq,n:>tituiçã<1 Federa~,. 
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NU MEROS ASSUMPTO 

87 E Emendas do Senado ao projeto n. 87 C de 1892 q:te fixa a despeza do ministerio das relações exterioriores 
para o exerpicio de ~893 . 

88 

89 

91 

92 

93 

95 

96 

97 

98 

99 

Não adopta, o projecto n .. 273 deste an uo, sessão extraordinaria que dá direito aos officiaes do exercito 
refqrmados antes da l e1 de 17 de Outubro de 1891, ás vantagens nella estabe!eciclas. 

Autoriza o Poder Executivo a contractar com os engenheiros Augusto Tanguy e Carlos Müller a constr ucção 
de um tunel ligando esta capital á cidade ele Nitheray, sem gar antiq. de jqros ou qu ~.lqner subvenção. 

Approva p accordo celebrado entre o Governo e a Sociedade Anonyma clP Gaz1 pelo decreto n, 826, ele 24 de 
Maio do corrente anno. · 

Autoriza o Governo a mandar contar p tempo em que o capitão-tenente João de Andrade Leite serviu como 
official super~or e instructor na Escula Naval. 

Recus:1. os creditos pedidos para quadruplicação da linha telegraphica de Viseu a Jaguarão, para a construcção 
da linha de Uberaba a Corumbá; autoriza a abertura elo credito supplementar para pagamento do augmento 
de vencimentos a os len tes do Gymnasio Nacional e approva a despeza feita com a mudança do Museu 
Nacional para a Quinta da Boa Vista. 

Aut'orizb o Governo a elevar a pensão concedida a D. Cybele de Mendonça Souza Monteiro, viuva do tenente 
honor::tr.io do exercito Heleodoro Avelino de Souza Monteiro. 

Autoriza o Governo a contractar com quem mais vantagens offerecer o serviço de rebocagem por meio de 
vapores n<~-s barras dos rios Itapemirim e Beneventes, np Estado do Espírito San1o. (Do Senado . ) 

Melhora a aposentadoria dos funccionarios publicos até a data desta lei aposentados, 

Autoriza o Governo a conceder a Honot"io Lima a coostrucção, uso e gpzo, çle uma estrada de ferro do porto 
de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro á estação d.:l Cruzeiro no Estado dé S. Paulo'. 

Eleva os vencimentos dos preparadores-conserv1].dores dos gabinetes de mineralogia e geologia, de botaniêa e 
zoologia da Escola Superiot• de Guerra, e do de chimica ela Escola Militar da Capital Federal. 

103 A Crêa o Jogar de auditor do guerra no Estado de S.- Paulo. 

112 Isenta de d1reitos de importação, os macbinismos que forem impp1•taq.os para a iqstal!ação da fabrica dê tecidos 
a construir em Tibiry, comarca de Santa Rita, Estado da Parahyba do Norte. 

1i3 Autoriza o Goverrto a melhorar as reformu dos officiaes do exercito, concedidas por deqeto de 3 de Feve~eiro 
de 1890, equiparando-os nas vantagens do decreto de i9 de Abril do mesmo anqo. 

114 Melhora a reforma concedida ao capitão aggregado á arma de infantaria Antonio Galdino Travassos Alves. 

115 Autoriza o Governo a transferir para as armas de infantaria e cavallaria, conform13 11-S 41J.piltaçõea de cada 
um, os officiaes do exercito, promovidos durante a guerra do Paraguay para a de artilharia, que nesta 
se acharem sem podet· ter acpesso por falta de habilitações scientificas. 

ii6 Autoriza o Governo a contl'actar com Justin & Bandeira ou companhia que organizarem, a oonstrucção de uma 
estrada de ferro aerea do largo de S. Francisco :t Sapopemba, ~e~Jlp.clo as cop.dições que estab11lece. 

1i7 Autoriza o Governo a abrir 110 corrente exercício um credito supplementar de 5. 758:347$534, ao cambio de 
27d por 1$000 é. verba Estrada de Ferro Central. 

H9 A Concede aos 1° e 2o cirurgiões do Corpo de Bombeiros da Capital Federal os postos de major e capitão, com 
as vantagens q).le são inherentes a estes pos tqs . 

120 

121 

124 

132 

133 

134 

136 

Autoriza o Governo a contractar com João TaTares da Siva a construcção uso e gozo de uma estrada de 
ferro, partindo do Rio Pardo, no Espírito Santo, até S. João Bapliista, em Minas Ger<:~es. 

Concede a D. Maria do Cat•mo Alcibíades de Amorim Rangel, vi uva do marechal de campo reformado Antonio 
Martins de Amorim Rangel, uma pensão annua!. (Do Senado.) ' 

Concede r epartidamente a DD . Luizq._ G~lherl?~na Campos e A~na Julia. d~ Campos a reversão p.a parte da 
pensão de que gozavam com 3Ua Irma Em1ha Adelatde de M1ran.da R1be1ro, t'allectda. 

Isenta do pagamento do imposto predial o edificio em que funcCiona o Gabinete Portuguez de Leitura,desta cidade. 

Deroga o art. 187 elo decreto n. i030, de i4 de Novembro de 1890, dispondo que os seis escriTães das camaras 
Civil e Criminal do 'rribunal Civil e Criminal sirvam cumúlativamente perante as d11as camaras, mediante 
distribuição. 

1~utoriza o Gov.erno a abrir u~ cr.ec).ito de 2j.:OOQ$, nagamento do a~ugqel dos sa!ões de aildiencias dos pretores 
desta capital. 

Opina no sentido de ser adoptado ,com a em!lnda que apres~n~a o projectp n •. 216 A de 1891, que dá nova 
01·ganização ao serviço sanitario marítimo e fluvial elo Braz1l, o de ser a~·ch1vado o de n. 216 do mesmo 
anno, que dá po1' finda a CQJ!.Venção sq.Q.itaria entre o Governo !j.o Brazll e o das republlcas Argenttnl!. e 
Oriental. · 
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161 

168A 

177 

179 

182 
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ASSUMP'l'O 

Declara não ter sido revogado nem a lteraclo pelo decreto n . 1030, ele H ele Novembro de 1890, o dispos to no 
ar t. 70 elo decreto n. 2433, de 15 de Julho de 1859. 

IJ:stabelece as condições em que póde ser exercida a faculdade conferida ás sociedades anonymas pelo art. 32 
cl0 decreto n . 164, de 17 ele Janeiro de 1890; e o·1tras disposições, 

Crêa uma escola ele machinistas no Estado do Pará {projecto n. 247 A ele 1891. ) 

IJ:ruendas do Senado ao projeeto da C:amara elos Deplttados n . 140 C elo corrente an no, que fixa a despeza do 
ministerio da marinha para o exercio ele 1893. 

Isenta dos direitos ele importação e expedien te os objectos necessal'ios ao estabelecimento do Stra nger's Hospital. 

Autoriza o Governo a faze r transportar pela Estrarla ele Ferro Central, isentos de fre tes, ela Estação Cen~ral á 
de Queluz, todos os materiaes exclusivamente destinados ás obras do abastec imento de agua para a ctclade 
de Arêas em S . Paulo. 

Autor iza o Governo a abrir o credito de 160:000$ ao cambio de 27 cl. por 1$ para despezas, n E> corrente exer-
cício da rubr ica 23 - Legações e Consulados - do orçamento do m inisterio das relações exteriores . 

Permilte a l ivre entrada, no territorio da Republica, a immigrantes ele nacionalidade chineza e japoneza. (Do 
Senado.) 

Concede amnistia aos revoltosos que tomaram parle nos movimentos revolucionarios de i\Iatto Grosso, de Janeiro 
a Junho de 1892. (Do Senado .) 

Autoriza o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado, a Paulo Cornelio dos Sant~ s, amanuense 
ela Junta Comrnercial da Capital Feder al. 1 

Concede um anuo ele licença, com ordenado, a Pedro Candido da qunha ;Valle, 2o official ela Secretar ia da 
Marinha, para tratar de sua saude onde lhe convier . 

Autoriza o Governo a contractar com Francisco Ferreira de Moraes, a introclucção de 500 ou mais trabalha-
dores liber ianos. 

Autoriza o Gover no a conceclér seis mezes ele licença, sem vencimentos, a J~milio Oclebrecht, chefe inter ino 
do 10° clistricto telegraphico . · I 

Opina no sentido de serem submettidos á discussão o projecto n . 248 de 189 l (do S~naclo) e duas emendas 
offereciclas ao ni.esmo projecto, sobre construcção de açudes ou pollocação de poços artesianos em varws 
municípios dos Estados elo Piauby e da Parahyba do Norte . ' 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n. 151 C do corrente anno, que fn:a a deppeza do 
minis terio da fazenda para o exerc ício de 1893 . 

Isenta ele direitos os machinismos e accessorios que foram importados pela Companh ia de Fiação e l'ecidos 
Magéense, no Estado elo Rw de Janeiro. \ 

Declara que para ,o exercício da sobe1·ania politica não são os guardas elas al fandegas equiparados ás praças 
ele pret . 

Autoriza o Governo a abrir um credito supplemeJrtar de 540:000$ á. verba n . 17 do art . 7o da lei n. 26, ele 30 
ele Dezembro de 1891. 

Autori za o Govern o a aposentar o por teiro da 'l'hesouraria de Fazenda de Pernambuco, Alexandre AIYes de 
Mendonça . 

Autor iza o Governo a dispensar elo exame ele trigonometr ia João Ribeiro, para matr icular-se na Faculdade 
Livre ele Di reito da Capital Federal. 

Resol ve sobre facturas consulares . (Do Senado.) 

Concede a Melchert & Comp. isenção de direitos e reducçâo de 50 oj0 sobre a materia pri ma denomi nada 
bleachi ng-powder que importarem durante cinco annos, a contat• da data desta lei com destino á fabrica 
de tecidos na villa do Salto, em S . Paulo. ' 

Auloriza o Governo a readmitir no quadro activo dos empregados das secretarias de Estado e repartições dellas 
dependentes todos os aposentados desde 15 de Novembro dé 1889 contra a expressa disposição do ar t. 75 ela 
Constituição Feder al. ' 

Au toriza o Governo a alterar, ele accorclo com o « Banco União dE) S. Paulo » , o t t•açado da est rada ele 
ferro ele Uberaba ou Uberabinha a Coxim, concedida ao mesmo banco por decreto n . 862 de 16 de ÜLt tubro 
ele 1890. 

Fixa a despeza do min isterio da industria, viação e obras publicas para o exer cicio de 1893 . 

[&mandas do Senado ao pl"ojecto n. 193 O, deste· anno, que fixa a desp~za do ministel'io da guerra par a o 
exercício de 1893 . 
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ASSUMPTO 

Autot"iza o Governo a considerar nos quadros effectivos do Corpo de Macbinistas da Armada todos os machiuistas 
extraordinarios que contam mais de dez annos de serviço na marinha de guerra, com todas as informações . 

Determina os dias de festa nacional e como t aes feriados nas repartições publicas unicamente. (Do Senado.) 

Emenda do Senado á proposição da Camara dos Deputados ao projecto n. 215 I do corrente anno (sessão extra-
ordinaria), que autoriza o Governo a despender até á quantia dA 400:000$000 com a ligação da es trada de 
ferro da Bahia entre Central e S . Francisco e S . Francisco e Jac(t. 

Autoriza o Governo a mandar r eformar os cal cu los referentes ás aposentadorias dos ex-secretario e sub-secretario da 
Faculdade de Medicina da Bahia, Drs . Cincinato Pinto da Silva e Thomaz de Aqui no Gaspar. (Do Senado.) 

Autoriza o pagamento do subsidio aos senadores e deputados e os serviços de tachygraphia dos debates na pro-
rogação da actual sessão ler-.islativa, paios saldos das respectivas verbas do corrente exercício. (Do Senado.) 

Autoriza o Governo a validar os exames pre>lados no Seminario de S . .;osé, desta capital, por Antero Olympio 
de iqueira, afim de matricular-a em qualquer instituto official de instrucção superior. 

Concede a. D . Leonilla Oct'!-vina de .i\!enezes Souza a r~versão, _em seu favor, da pensão de 60$ mensaes, que 
percebia seu finado mar1do o cnp1tao do exercito Lutz Franc1sco de Souza. 

Approva as divisões de districtos eleitoraes organisadas pelo Poder Executivo para os Estados do Pará, Mara-
ranhão, Ceará, Pernambuco, Alagôas, Rio de Jan eiro, S. Paulo, Minas Geraes , Rio Grande do Sul e Dis-
tricto Federal, alterada a elo J~stado da Bahia, de accordo com a orgauisação proposta pela respectiva 
representação. 

Concede a Antero Diniz Lagarcle e a Emílio Duceux privilegio por ·15 annos para o estabelecimento da Empreza 
Propulsora da Propriedade Territorial Agrícola, por meio de-Obl'igações beneficiarias-isentas de sello ou 
de qualquet· imposto. 

Autoriza o Poder Executivo a enLrar em accordo com Si!vestr'e de Magalhães e a Baroneza de Villa Maria e 
outros, no sentido de liquidat", com a responsabilidade da União, os títulos de divida que receberam do Pa-
raguay, depois da guerra entre aquelle paiz e o nosso. 

Autoriza o Governo a iudemnizar o Estado do Maranhão da quantia de 439:496$532, dilferença da que foi reco-
lhida em deposito no '!'besouro Nacional, desUnada ás obras do «Furo ou canal do Arapapahy.» (Do Senado.) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir um credito extraordinario de 267:0JiS600, no corrente exercicio, pat·a paga-
mento das despezas realizadas com as occurrencias havidas em Matto Grosso e com o· desas tre do encoura-
çado Solimões. 

Redacção do additivo destacado na 3a discussão do pt•oj ec to n. 221 B, orçamento da receita geral da Republica, 
que manda continuar em vigor a dispostção do art. 80 cl<t.s condições regulamentares da Estrada de Ferro 
Central do Brazil. 

Marca os vencimentos dos officiaes de justiça da Côrte de Appellação e autoriza o Governo a abrir os creclitos ne-
cessarios, no exercício corrente e no proximo futuro, para occorre1· a essa despeza . 

Autoriza o Governo a contractar, com quem melhores condiçõe3 olferecer, a construcção de um ramal ferreo de 
Sant'Anna do Livramento a entroncar-s3 na estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguayana e de Bagé a 
Uruguayana, de accordo com os estudos que se estão procedendo . 

Emendas do Senado ao projecto n. 203 O, de 1891, da Camara dos Deputados, que institue montepio para o ope-
raria ef:l'ectivo ou do quadro extrauumerario e ser,•entes effectivos do Arsenal de Marinha da Capital I''e-
deral, operarias e serventes nas mesmas condições das clirectorias de artilharia e torpedos . 

Concede ao Poder Executivo nm credito extr aorclinario de 10.000:000$, ao cambio de 22 d . , para ~er empre-
gado na r enovação , reparos e novas construções de material da osquadra nacional. 

Proroga novamente a actual sessão legislativa até 12 de Novembro elo cot·retlte anno . (Do Senado . ) 

Concede isenção de direi tos aduaneiros a todos os machinismos, pertences e materia prima que impor tar a Com-
panhia de Fiação e 'l'eciclos Porto Alegrense . 

Autoriza o Poder Executivo a relevar a D. Guilhermina Gonçalves Amaro Cardoso; o restante da divida con-
trahida com a Fazenda Nacional por seu ünado marido o tenente Fernando Antonio Cardoso Junior. 

Autoriza o Governo a mandar pagar ao Dr. Manoel Teixeira Soares~ que se lhe estiver a dev~r, em virtt~de da 
carta de sentença que obteve con tra a Fazenda Nacional, na acçao a esta proposta_para mdemmzaçao dos 
damnos causados em sua propriedade, na cidade de S. Sahador, do Estado da Bah1a. 

Manda considerar lentes substitutos das faculdades de medicina os actuaes preparadores que tenham pres tado 
concurso, nos termos do regul am eu to de 10 de Janeiro de 1891. 

Autoriza o Poder Executivo a pag a1· a D. Maria Carolina Rheingantz a qua1~tia de 114:997$848, como indemni-
zação devida pelo valor ele sua propriedade Colonia de S. Lourenço, no Rto Grande do SLtl. 

Autoriza o Governo a despender no exercicio de 1893, abrindo para is~o o respectivo credito, até á quantia de 
200:000$ com os serviços fecle1·aes ele saucle publica . (Do Se~aclo.) ... 
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PARECERES 

NUMEROS ASSUMPTO 

2 Conce'1e ~- licença pedida pelo Sr . Vice -Presidente da Repuulica para nomear o Sr. deputtdo pelo Estado da 
Bahia Dr . Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira para uma missão diplomatica. 

3 Concede um mez de licen~a ao deputado Pedro Americo de Figueiredo. 

4 Nega a licença pedida pelo deputado José Avelino Gurgel do Amaral. 

5 Concede a li cença pedida pelo deputado José Gonçalves Viriato de Medeiro>. 

G Concede lice nça pat·a retirar-se para Eul'Opa ao Sr . deputado por S. Paulo Adolpho Ail'onso da Silva Gordo, 
sem subsidio . 

7 Julga não haver materia para deliberação na indicação ptra que seja convidado o Vice- Presidente da Repu-
blica a fazer c?ssar as medidas de excepção tomadas pelo decreto de 12 de Abt·il. 

8 Indefere a petição de Alfredo Solano da Fonseca e outro, para crear Bolsas de café nesta capital e em Santos. 

10 Julga não Lct· perdido o mandato nesta Camara o Sr. deputado José Vicente Meira de Vasconcel los, ex- membro 
da jLtnta go ,·emativa do Estado de Pernambuco, com voto em sepat·ado considerando vago o respectivo logar 
e ntandando proceder á eleição para seu preenchimento. 

12 Indefere a P'lição do Dr . Firmino Doria, cirurgião-m6r de divisão, reformado do exercito, sobre melhora-
mento de reforma. 

15 Congidera vago o cargo de Presidente da Republica pela renuncia do cidadão eleito e estrn· preenchido o mesmo 
cargo pela successão constitucional do Vice- Presidente . 

17 Declina a compe tenci a d.> Con<>resso Nacional para conceder uma via ferrea-de Mogy das Cruzes ao porto dé 
S. Sebastião, em S. Paulo. (Petição do engenhei1·o Francisco Alvare3 Cordeiro de Araujo Feio.) 

18 Julga não set· contral'ia ao regirnen constitucional a materia da primeira parte da indicação do Sr. deputado 
Caetano de Albuquerque . 

19 Julga o Cong-resso Nacional incompetente para resolver sobre o pedido de perdão dil'igido por '!'homaz de 
Aqu ino do; Passos Gu edes, ex- praça do 13° batalhão de iufantnia. 

20 Declina a competencia do Congresso Nacional para conceder o estabelecimento de um conductor hydraulico 
para lranspor\3 de mercadorias entre Santos e Jundiahy, em S. Paulo. (Petição de l'llorgan Snell & C.•) 

22 !ndefer a petição dos empregados da justiça federal, do correio e ela thesouraria de fazenda do Estado do 
Paraná sobre augmento de 50 % nos ~eus vencimentos e que estes sejam pagos em ouro ao cambio par . 

23 Co ncede licença ao Sr. deputado Dr . Miguel Jo:J.quim de Almeila Castro para t·etirar- se parr, a EUL·opa. 

25 Itldefere a pelição de Francisco Candido de Bulhões Ribeiro, ex-chefe do corpo de fazenda da armada. 

27 .\ltera temporariamente o regimento interno, na parte referente á direcção das sessões e ordem dos trabalhos. 

2G Co nc 'de li cença ao Sr . deputado Francisco Corrêa Ferrait·a Rabzllo pm·a ausentar-sz desta capital, para tratar 
de Fua saude , 

28 Indefere a petição dos commerciantes e industriaes do Rio de Janeiro contra o imposto elo fumo creaclo pela 
lei n. 25 de 30 de Dezembro de 1891. 

29 Concede licença ao Sr. depu tado Annibal Falcão para ausentar- se desta capital, para tratar de sua saude . 

30 Conce:le licença ao St·. deputado Dr . J oaquim P ontes de .lll iranda para auszntar-se desta capital, para tr atar 
de saa saude. 

31 Concede licença ao Sr . deputado Dr. José Vicen te Meira de Vasconcellos para ausentar-se desta capital , por 
mot ivo de molestia em pessoa de sua famí lia, 

33 Indefere a petição de Custodio Coutinho de Miranda Jordão sobra concessão de uma estrada de ferro na Estado 
de Mi nas Gerae3, á capital de Goyaz . 

24 
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ASSUMPTO 

Indefere, por não set• da competencia do Congresso Nacional , a petição do conego Amador Bueno de Barros, 
sobre isen ção do imposto de ·transmissão de propriedade e de decimas urbanas para o predio em que 
funcciona o Asylo Isabel, nesta capital. 

Indefere a petição da Companhia Recife, S. Francisco, Pernambuco Railway (limitecl) sobre isenção elo pagamento 
ela quota que l he compEte para o pagamento da fiscalisação elas estradas ele fe rro. 

Adia a solução do requerimento em que Morgan Snell & c . ~ pedem perm issão para constru ir caes corrido, 
armazens ele mercadorias e outras obras na Ban·a, em San tos, no Es tado ele S. Paulo. 

Manda enviar ao Poder Executivo, para attender na parte que lhe compete, a petição cln. «S . Paulo Rai lway 
Company (limitecl)», deixando ao Poder Legislativo a fixação do prazo para a encampação. 

Indefere a petição ele D. Francisca Amalia Bit tencourt Cardoso, viuva do desembargador honorario F rancisco 
José Cardoso Guimarães, sobre p3nsão. 

Indefere as petições de Antonio José Marques Zamitb, Ernesto Candiclo ela Rosa, Pedro Manoel das Neves e 
outro, Antonio Gonçalves da Si lva e outr os, Durval Augusto Gomes e outro, Firmino Francisco de Mello 
e o~ltros, ped indo augmento de vencimentos. 

Opina pela r ejeição do addi tivo offerecido pelo Sr. Severino Vieira na 2" discussão elo pwjecto n. 163 ele 1891. 

Julga que não ha que deferir no req uerimento de Bellarmino Braz ilie nse Pessoa ele Mello, di rector aposentado ela 
Casa de Correcção da Capital Federal, pedindo interpretação do acto elo Congresso que o aposentou . 

Indefere o requerimento ele D. Hercilia Augusta de Lima Franco, viuva do 2° offi.cial ela secretaria ela gnerra 
Julio de Lima Franco, pedindo uma pe-nsão . 

Indefere o requerimento de D. Manuela Marques ele Souza, viuva do tenente-coronel Sebastião Marques ele 
Souza, pedindo uma pensão . I 

I 
Indefere o requerimento de João José de Aze.-eclo, pedindo concessão dos terrenos mar ginaes en tre as estações 

de Cascadura e Belém, da Estrada de Ferro Central do Brazil, p6r 30 annos , para a fundação de burgos 
agrícolas . 

Indefere as pe tições ele seis empregados da Casa ele Correcção desta cap ital , de empr egados da Côrte de Appella~ão 
e de dous escrivães vitalícios das delegacias de policia, sobre augmento de vencimentos . 1 

Indefere o requerimento em que o cabo de esquadra Vicente Borges Fialbp pede melhoramento ele soldo. I 

1 Propõe a approvação da indicação do Senado para que seja separado do pr ojecto n . 22 C deste anno o art. 1°, 
que approva os actos do Governo, por não depender de sancçij:o, dando-se-lhe ~ fôrma ele resolução; 
e que constitua por si só o projecto a sanccionar o a r t . 2° claqnelle proJecto r elaLiYO á amnistia dos 
implicados nos acontecimentos ele 10 ele Abl'il elo corren te an11o e na revolta das forta lezas de Santa 
Cruz e ela Lage . 

\ 

Indefere o requerime nto dos avaliadores priva t i vos e judiciaes da Capita l Federal, pedindo augme'nto nas ust.as 
que vencem . 

Indefere o r equerimento ele Virgílio Alves' de Carvalho e out ro, pediqclo concessão de uma estrada ele ferro de 
Cananéa, em S. Paulo, á cidade de Castro, no P araná . , 

Indefere o req uerim ento da Companhia Estrada ele Fet·ro da Tijuca, pedindo a con cessão de uma estrada de 
ferro subu~bana . 

Indefere o rêquerimento de W encesláo Antunes ele Abreu, pedindo a concessão, uso e gozo de uma es trada de 
ferro de bitola la•·ga de Cuyabá á Republica do Perú. 

Julga que não deve ~er tomado em consideração , por incompetente <:! illegal, o prote 'lt,o de Castro · Yturralcle 
contra a concessao, que possa ser fe rta , elos favo res autorizados pelo decreto n. 8338 ele i i de Dezembr o de 
1881. para a exploração da industria da pesca no liLtoral elo Brazil. 

Indefere o ~equerimento de Manoel Luiz de Mesquita, pedindo autorização para extrahir uma loteria a favor do 
Montepw dos Funccionarios Publicos. 

Indefere. o r equerim ento de Miguel J acintho de Noronha F eita!, pedindo autorização oara faze r subscripcões 
publicas com o fim de serem adquiridos ed ificios para o Congresso Nacwnal e o Jury desta capi tal, além 
de diversos favores a estabelecimentos pios. 

Indefere o requerimento do bacharel Heraclito Vespasiano Fioch Romano, pedindo a revo~ação elo decreto de 7 
de F evereiro de 1891 , que declarou caduca a concessão de gar aqtia de jnros feita po~ decreto ele Julho de 
1889 para um engenho central no Pará. 

62 ' Indefere o requerimento do capitão-tenente Collatino Marques de Sou~a . pedindo a concessão ele uma linha de 
paquetes expressos entre o R io de Janeiro e o P ará para transporte 'de immigrantes ela China e do Japão . 
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63 Indefere o requerimento ele Roclol pho Nune8 Pereira, pedindo cliveraos favores para es tabe lecimentos pastori s, 
fabris e agríco las que se propõe a crear . 

64 Inde~re ~ requerimento da Age~cia Constructot·a Paulis ta , qtte pede autorização par a contractar com o mi-
ntsterLO da fazenda a funclaçao, uso e gozo por 50 armos, de armazens geraes (docas) na capital de 
S. Paulo . 

65 Indefere o r eq_uerimento da A~encia Construclora Paulista, pedindo autol'ização para contrac ta r com o minis-
t rro ela far.enda a fundaçao, uso e gozo de armazens alfandegados na capital ele . Paulo. 

66 Indefere os l'equerimentos ele i\Ianocl Apollonio dos P assos, patrão do commissariado geral da Armada; J o'é 
AntonLO de Stque• ra e outro, porteiros do Arsenal de Marinha desta Capital; João Evano-elista de .\.zevedo 
eo1ttro. serve ntes. do Quat·tel _Gene t·a l da Marinha; Cat·los José Gonçalves da Cal ~outro, porteil'o e 
aJudante do Hospttal de Mar1nha; dos opera rias das secções de machinas do Arsenal de Mar in ha desta 
capital; João Maria Duarte, professo e da E;;co la de ApL'endizeR Marinheiros de Santa Catharina · Ray-
mundo Nonato de Carvalho, patL·ão-mól" do At·senal de Marinha desta cap ital; se ·~ ven tes ela dil"ect'oria de 
machtnas do me;; mo a rsenal, pedindo uns, equiparação e outros, augmento de vencimentos ou salarios . 

67 Opina no se ntido de não haver o St·. Victori110 Monteiro l>e rcl ido o mandato de depatado pelo Estado do Rio 
Grande do Sul , por esta r investido do governo do me>mo Estaclo. em virtucle de acto revolu cionaria com 
dous votos em separado. ' 

68 Concede licença ao Sr. deputado Just iniano ele Serp11. para re~irar-se desta capital. 

6D Acceita a renuncia feita pelo Dr. João cl11. Matta Machado do mandato de deputaclo pelo Estado ele i\Iinas 
Geraes. 

71 Concede dispensa do serviço ao. continuo Luiz Ferreira de Barros . 

72 Indef~re o requerimento de Antonio da Silve ira Varella e Raymtmdo Antonio Fernandes de Miranda , pedindo 
autorização par a estabeleeer nesta capital, mediante certos favores, um banco emissor com base rnetall ica 
de prata com o capital de 50 .000:000$000 . 

73 Indefere os requerimentos do Dt·. Ferreira França. , Frerlerico Adrião Cha ves , Osorio Mendes dos Praze res e 
Manoel elo Bom Despacho, empregados da repartição dos pharóes desta capital, pedindo augmento de 
vencimentos. 

74 Indefet•e os rec1uerimentos de Joaquim José ela Silva, Eaclides ela S ilva. Pereira e outr ús, J ocelino Cesar ele 
Menezes e outro; dos remadores das embarcações do commissarta do gera l da Armada, e de José Quirin o 
do Nascimento, pedindo augmento de vencimentos. 

75 Indefere o l'equer imento de José Carrilho Vieira e outro, padindo a utorização par11. organizar , mediante certas 
condições e favores, nas principaes cidades estra ngeiras, exposições permanentes cl pt·ocluctos brazi leiros . 

76 Manda que seja apresentad11. pela Companhia T aubaté Industrial a relação dos objectos que tem de importa r 
para a sua fabrica. 

77 Ju lga o Congresso Nacional incompetente para conceclet· a permissão pedida por Victorir:o All'on so Pereir11. . 
Ramos e Carlos Baptista ele Castro pua est·1belecer uma lmha ele bonds entre as estaçoes ele Entre - Rios, 
na Estrada ele F er t·o Central do Brazil e a do Areal, •n dJ Geam- Pará , co lloc:tnelo os trilhos no lei to dt\ 
estrada de rodagem União e Industria. 

78 Indefere o r equer imento de Pedeo L tLiz da Lemos, ajuclant~ machinista e:dranumerario, peuindo a sua inclusão 
no quadro dos machinistas . 

80 Indefere o requerimento do Dr . Antonio ACI.gnsto d Menezes, co ncassionario elo privile ~io pa ra abastecimento 
d'agua potavel á cidade de Baturité, no Ceará, ped indo isenção de direitJq de consttmo e ele e~ peel ie ':te 
de 5% para todos os materiaes e r~rramenta que tenham de s r tmportados elo e.st,ranget ro e necessarLOs 
forem para execução das obras e tra nsporte g ratuLto na Estrada. de Ferro de Batm·He . 

81 Julga não haver que deferir no requerimento de Guilher~e Gomes Pi~tf) , pedindo is~ nção ele d irei~os para lodo 
o material e machinas necessarins pat·a duas fabriCa~ de tectdos de n~goclao , uma em S. li guel ele 
Campos, em Alagõas, e outm em Timbauba, em P ernambuco , que pl'etende lunda r . 

82 Ju lga não haver que deferir no requerimento de Fet·nando Dreyfus e. outro, pe.dinrlo ise nc.ão de direitos de 
importação elos materiaes destinados ao serviço de hmpeza publtca e particular, da Cidade de S. Paulo. 

83 Indefere o requerimento de Hiram \V. 1\Ia pes Juniot·, incorporador .da C:>mpanhia Colonia Brazileira , com 
séde em Maceió, pedindo isenção de dit·eitos para o mate'l'lal que Importar: 

St Indefere o r equer imento em que o bacharel . Marciano Gonçalves da Rocha pede aposentadoria no cargo ele 
promotor de capellas e resíduos da Capita l Federal. 

85 Indefere o requerimen to do Dr. Evaristo X~vier da :Ve iga e. R aphael Augusto de F rei tas, incorpo radores do 

I Montepio Nacional, pedindo a concessao de se1s lotertas annuaes, segundo o plano adaptado para as 
loterias da Capital Federal . 
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Julga não haver que defel'ir no requet·imento de Siqueira & Comp., pedindo isenção de direitos aduaneiros para 
o arroz bruto que importarem. 

Indefere o requerimento da Companhia Pelropolis Fabril, pedindo isenção dê direitos para es macbinismos 
importados para a sua fahrica e restituição dos que houver pago. 

Indefere os requerimentos do eng nbei ro civil Tito Barreto Gal vão, pedi uclo varias f a v ores para realização elo 
seu projecto de substituição da rua Sete de Setembr0 por uma aven ida, cabendo-lhe requerer ao poder com-
petente. 

Indefere o requerimento em que Francisco Cruz pede concessão para a construcção, uso e gozo de uma estrada 
de ferro de Santos a S. Bento de Sapucaby, no Estado de S. Paulo. 

Indefere a plltição de Affonso Julio de Miranda e outro. sobre concessão de privilegio para construcção, uso e 
gozo de uma estrada ele ferro, que partindo de Cuyabá se dirija, de um lado a Corumbá e ele outro a Ma-
náos . 

Indefere o requerimento de Raymunclo elo Carmo Ferreira Chaves, pedindo a faculdade de extrahir, nesta capi-
tal, dez loterias em lnne llcio ela classe proJetari a. 

Opina no sentido ele ser adaptada a· indicação para que seja autorizada n Mesa a convocar sessões nocturnas e 
nos domingos, conforme as urgencias do se rvi ço, sendo es las ele tres horas e de quatro horas as orclinar1as 
nos dias das s~ssões n octurnas. 

Julga não haver que deferi r na represen\ação dos cidadãos residentes na cidade de Aleg t·ete, p edindo garan~ias 
para seus direitos. 

Declara I>ão haver que deferir na petição de Ga!dino Fernandes da Silva e outros, cornmercian les no Estado ela 
Bahia, sobre arrecadação inconst itucional do impostCl de estatíst ica que deve ser cobrado sobre o valor ofli· 
cial elos g-ener os de producção estacloal que forem exportados e da's me1·caclorias que entrarem em gy ro com-
me rci a l , ficando salvo aos requeren1es e a todos 03 contribuinte , que forem lesados pela arrecadação incon-
stitucional do imposto, o direito ele r ecorrerem ;\. justiça federal, n os termos ela Constitu ição, arts. 59 e 60 . 

. I 
Concede licença ao deputado João Severiano da Fonseca Hermes para ausentar-se destl Capital. 

Concede licença ao deputado Joeé Mariano para ir ao Estado de P ern a mbuco. 

Indefere o requerimento da Companhia União Indus trial S. Sebastião, F jação e T ecidos Corcovado e outras, 
pedindo Yarios favo res. 1 

Indefere o requerimento da Companhia Industria l ele Crystaes e Vidros, pedindo isenção 
macbinismos que importat· e restituição dos que pagou pelos impJrta(los . 

I 

de direitos para os\ 

Declina a competencia _do Congresso para rewher sobre o ob_1 ecto do requerimento do Dr. :{!'rancisco Doncker e 
oulros que se propoem executar um projecto ele saneamento da cidade elo Rio de Janeiro, e indica que seJam 
envmdos ao Governo os proJ ectos relativos ao assumpto, a fim ele que resolva de accordo com a Intendencia 
Municipal. 

Indefere o requerimento da Companhia Fabrica de Tecidos do Rink, pedindo inclemnisação por prej izos 
resultantes ela baixa do cambio com o fornec imento de pannos para o fardamento do exerci.to dur.otn e o 
ultimo exercício . 

Indefere os requeri:11entos do commenclador Agostinho Adolpho de Souza Guimarães e outros de Odilon Bene-
volo e outros, João ele Ma lta~ Rego e oulro, que solicitam a concessão ele uma estrad<.t cle'ferro de Manáos, 
no Estado do Amazonas, a S . Joaqu im e fronteiras da Repub!ica . 

, , ,,,, "1\ll 
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DISCUSSÃO DOS ORÇAMENTOS 

A proposta de orçamento fixando a despeza e orçando a receita geral da Repnblica dos Estados 
Unidos do Brazil, para o exercício de 1893, foi apresentad::t, em mensagem pelo Poder E~ecutivo , 
em 30 ele junho de 189.2 e nessa data remettida á CommissãG de o.rçamento. 

DESPEZA 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores ........ • ......••• 
» das Relações Exteriores . .. . .•..... • .... .... ...... 
)} da Marinha •.......••............•....•.... .. ..• 
» da Guerra ..•..•.........•. .. ................... 
» da Inclustria, Viação e Obras Publicas ..........••• 
» da Fazenda ...........•.•..............•... .. ..• 

Total da despeza ........•.• 
Recej ta Geral ..•..........• . .•.•.•......••.....••...•...•.. 

Pareceres da respectiva commissão 

25.619:916$212 
1. 658 :725$000 

l5 . 676:230. ·'IlO 
30.555:382$961 
66 .784:901$678 
71.354:765$679 

211.649:921$640 
213.000:000$000 

Ministerio da Justiça e Negados Interiol'eS· 

Projectos ns. 86 a 86 G de 1892 

Artigo 2° da proposta. 

N. 86-1892 

Fixa a despeza do Ministerio ·da Justiça e Nego cios Interiores para o exercicio de 1893 

A commissão de orçamento, no desempenho do encargo, que lhe incumbe, de formular, em 
vista dos dados fornecidos pelos diversos departamentos da administração publica e calcados sobre 
proposta do Thesouro, os projectos de lei fixando as despezas e orçando a receita da Republica, vem 
submetter á criteriosa apreciação da Camara dos Srs. Deputaclos o resultado do seu exame e 
estudos, respectiYamente á fixaqão das despezas no exercício de 1893, com os diversos serviços que 
devem correr pelo Ministerio da Justiça e dos Negocias Interiores, conforme a organisação que lhe 
foi dada pela lei n. 23, de 30 de outubro de 1891. 

A lei citada divide por tres directorias os ditrerentes serviços que subordinou a este ministerio, 
correndo pela primeira - os neqocios da justiça- pela segunda - os r~.egocios da instrucção -
e pela terceira - os negoc i os interiores. 
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DirecM·ia da Justiça - No estudo uos Sel'viços pel'tinentes a este ramo da publica administração 
faltaram á commissão as luzes e esclal'ecimentos que lhe deviam ser ministrados no relatorio da 
repartição da justiça, porquanto não foi este, até á presente data, enviado á secretaria da Camal'a, 
encontrando-se dest'arte a commissão em sérias ditficulclades para bem conhecer as necessidades 
reaes dos respectivos serviços e provar as suas exig-encias com equivalente dotação. 

Na sua propost~ para o exercício de 1893, o Sr. ministro da fazenda. calcula, a_s desp~zas com 
os negocias da justtça em 5.385:366$712, reduzmtlo de 450:000$000 a llnport<wCia ped1da pelo 
respectivo ministro, que a calculara em 5.835:365$712. 

Essas reducções recahiram sobre as seguintes verbas : 
G~arda N a ciona~ reduzidt1 de ....... . ............... ; •............ 
Obras reduzida de .. . .. . ........ . ..... • .... · •.. <,· ..... ..... • ...... ' •• 
Codigo Civil reduzida de ..... · ... . ............•.................... 

100:000'000 a 50:000$000 
420:000$000 a '120 :000$000 
124:000$000 a 24 :000$000 

Acceitas estas reducções, pois são feitas na proposta official do poder 1;espoosavel por esses 
sevviços e que praticamente os conhece, a commissão, no seu empenho de diminuir, tanto quanto 
possível, as despezas publicas, dirigiu seu estudo sobre as outl'a.s verbas e verificou que podia 
fazer mais as reduccões que passa a expor : 

A secretaria, composta de trinta e sete empregados, alliviada já de parte, e em bi·eve de todo o 
serviço com a magistratura ordinaris, constante, de promotores publicas, juizes municipaes, juizes 
de direito e desembarg·adores, que pela Constituição da Republica. ficou toda a cargo dos Estados, 
desde que estejam organizados, poderá, sem prejuízo, soffl'er reducção sensível em seu pessoal, 
transformado em uma simples directoria, de accordo com a citada lei de 30 de outubro, art. 5°. 
Mas, sendo possivel a revogação desta lei, si for adaptado o projecto que ora pende de deliberação 
do Senado, a commissão limita-se a reportar-seM disposto na mesma lei, art. 4° in fine, que prohibe 
preencher as vagas quo occorrem no pessoal. 

A despeza com o materia~ do tribunal do jury que, l_)elo art. 287 elo codigo do processo 
criminal, estava ·á cargo das. municipalidades, ag·ora, ex- vi do art. 3° do decreto · n. 416 de 22 de 
maio dé 1890, deve, neste município da Capital Federal, ser feita pela Intendencia Municipal, com 
autorisação prévia do ministro da justiça, sendo· afinal indemnizada pelo Thesouro Nacional. Esta 
despeza é representada no orçamento vigente pela verba ele 6:600$ e na proposta para o orçamento 
futuro por um cifrão. Não convindo que tique assim illimitada semelhante autorisação, a commissão 
consigna para esse serviço a mesma verba de 6:600$000 . 

Está praticamente reconhecida a inutilidade do cargo de, official-maior da secretaria da policia 
desta capital, porque os serviços, que poderia prestar o respectiv? funccionario, são çlesempenhados 
pelo secretario. Por essa razão, propõe a com missão a su ppressão desse logar no proj ecto ele 
reorganização da policia elo Districto Federal, que já offereceu á consideração da Camara. 

No material da brigada policial, a despeza com o fardamento de I. 909 praças é feita, no e:8;ercicio 
corrente, coma quantia de 70$ para cada praça ; entretanto que nq, peoposta para o exercício futuro 

1 é pedida a consignação de 103$, o que eleva a despeza respect}va de 133:630$ a 196:627$000 . 1 Não bastando o occasional encarecimento de tudo, devido a e:;messiva baixa do cambio, para \ 
justificar tão avultada differença, julga a commissão não prejuqicar este serviço dotando-o com a 
quota de 90$ por praça, o que perfaz a somma ele 171: 810$, realizando desta maneira uma 
economia de 24 :817$000. 

No mesmo materi"al a despeza, com a forragem, ferragem e curtativo de 411 cavallos, é calculada, 
a 1$850 diarios por cada animal, em 277:527, 750. Mas a com~issão foi offi.cialmente informada 
de que no exercício corrente essa despeza está sendo feita á razão de 1$754 diarios por animal, o que 
importa durante o exercício na somma de 263 :126$310; e como pão presume maior encl\\recimento 
dos generos e serviços, entende dever consignar para o futuro ~xerci c io a mesma desp~za fixaiila 
para o.vigente, realizando nesta consignação uma diminuição de 14:401$440. 

Ainda no mesmo materia~ ela br igada policial a commissão, informada da existencia de tre \ 
enfermarias, sendo: uma no quartel á rua ele Evaristo da Veigf1> , outra em um predio fronteiro 
ao mesmo quartel e a terceira na Copacabana, funccionando em predio alugado á razão de 3:600$ 
por anuo e destinada a receber as praças atacadas de beri-beri, propõe a suppressão desta ultima, 
uma vez que as praças affectadas desta molestia podem, sem prejuízo da effic:wia do seu curativó, 
ser recolhidas aos hospitaes militares da Ilha das Cobras, ou ~e Nova Friburgo, destinados ás 
praças do exercito e da arma.da que são affectaclas dessa molestia , . .. ~ 

Neste departamento do Ministerio da Justiça e dos Negocias Interiores julga a com missão dever 
incluir, em observancia do art. 4" B, da citada lei de 30 de outubro de 1891, a rubrica - Corpo de 
Bombeiros -com a consignação pedida em o n. 8 do art. 6° da proposta elo Thesouro, na importanc ia 
de 700:942$300. , ' 

Directoria da lnstrucção Publica - Foram tambem objecto de estudo no seio da commissão 
as do~ações propostas aos diversos serviços que, em virtude da lei n. 23 de 30 de out,ubro de 189:1, 
p~ss.am ~o extincto. Ministerio _doa Neg~cios da Instrucção Publica, Correi.os e ;relegraphos para o 
Mm1sterw da Just1ça e Negocws Interwres. E do exame que fez dessas ma terias, bem corno G'a;s 
ponclerac?e~ que lhe occorreram em face de_ disposiçõ~s constituciop.aes sobre o assurnpto, a maioria 
da commtssao resol :ve~ adaptar a suppressao do ens~no secundarto entrado pelos cofres da Uniãd 
nas faculdades de dtrelto e nos externatos do Gymnasw Nacional. .. . . 

Foi ainda vencido que a Escola Norinal e Pedagogium, in:stit:uições consao-radas, uma directa-
mente ao preparo docente dos professores primarias e a outra aq au rilio de~ta . mesma eCl ucação· 

'" 
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profissional e desenvolvimento do magistet•io que ·Se dedica ao · ens ino elementar, devem ser 
superiutendidas e, conseguintemente, m<~ ntidas pelo'l recursos U.o municipio, a quem cabe, natural-
mente, a attribuição de prover ao primeiro gráo do ensino publico. 

Pl'opõe, por isso, a commissão, de conformidade com o voto de sua maioria, que sejam 
retiradas do orçamento federal as consignações relativas aos diversos serviços acima referidos e 
constantes das tabellas propostas pelo Governo, a quem, aliás, se conferirá a autorisação para 
abrir os creditos necessarios a sustentação da Escola Nol'mal e Pedagogium, até que sejam esses 
serviços municipalisados, pela sua transferencia immediata á autoridade do Districto Federal, 
logo que est.o se houver constituído. · 

Além das suppressões já alludidas, a commissão modifica os trabalhos do Governo em outros 
pontos e as modificações são as seguintes : 

Nas Faculdades de Direito de S. Paulo e Recife, a commissão julga que em caua uma deltas se 
póde supprimir a verba proposta para os premios de que trata o ar t. 83 dos respectivos r~gula,. 
mantos, e bem assim as que a !li são propostas em virtude U.o disposto nos arts . 399,454 e 288 ; 

Considerando as dotações indicadas pat•a as Faculdades de Medicina da Bahia e Rio de Janeiro, 
opinou a c.ommissão que, sem alterar as condições essenciaes á realização do ensino, podem ser 
supprimidas as consignações destinadas em cada uma das faculdades referidas 

to, para inves tigações scieutiticas e viagens de lentes ao estrangeiro; 
2°, para paga.mento de duplii!ata de vencimentos, etc. 
ldenticas suppressões são feitas na Escola. Polytechnica, onde, além disso, a commissão elimina 

a cons~gnação proposta para ser mantido um alumno no estrangeiro . · 
Na Escola de Minas de Ouro Preto a commissão conservou para. o secretario os vencimentos 

que para o exercício col'rente foram autorisados na lei do anuo passado, e propõe, na. despeza total 
da União com aquelle estabelecimento, uma reducção de 50:000 , pois a tan.to monta a somma com 
que concorre o Estado de Minas p11ra a manutenção daquella escola. · 

Não parece urgente ou inadiavel votar-se a consignação proposta na dotação da Escola 
Nacional ele Bellas Artes, para a ac~uisição de quadro,, esta tuas e.:outras proclucções artísticas. 

Por isso, a· commissão supprime-a. 
O Instituto Nacional de Musica e o Instituto Benjamin Constant podem soffl'cr pequenas reduc-

ções em sua dotação na proposta. No primeiro dos institutos as reducções feitas atr ctam apenas 
as consignações destinadas a moveis, papel, etc. ; no segundo elimina-se a gratificação especi~l 
aos professores, e mantem-se a quota consignada, no exercicio em vigor, pa.ra a alimentação. 

Sensíveis reducções são, sem duvida, as que a commissão é levada a aconselhar nas rubricá.f$ 
-Obras- e - Eventuaes. Effecti.vamente, as tabellas !lo Governo propoem para. - Obras - e 
- Eventuaes- do extincto Ministerio da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos, a somma de 
mil contos, ao passo que á commissão pareceu possível adiar construcções que, si bem possam ser 
reclamadas por motivos de ordem elevada, são, comtudo; demasiado onerosas nesta quadra de 
difficuldades, em que se encontra o T besoul'o Publico e o contribuinte em geral. · 

E' assim que a commisão indica a suppressão das votações p<1l'<\ as obl'as ela Escola. Nacwnal de 
Bellas Artes e das Faculdades de Direito de S. Paulo e Recife, reduzindo ainda a consignação pro-
posta para. as obras da Maternidade a 50:000 , e a destinada a reparos, pinturas, obras ele consej·-
vação, etc., tambem a50:000 000 . 

As eventuaes, a commissão julga que devem ser fixadas em 50:000 000 . f 

Directoria dos Negocias Interiores - No exame dos serviços que correm por este departamento 
faltaram, tambem, á com missão dados indispensa veis pal'a fazer estudo mais consciencioso e apt~e-
seotar mais satisfactorios resultados. · . 

A tabella ela Secretal'ia do Interior calculou as despezas com os diversos seeviços, que ·correm 
por esta repartição, para o exet•cicio de 1893, em 5 .867:062 500, mas a proposta .do Sr. Mi.., 
nistro da Ji'azencla limitou-a a 5.387 :062 500', reduzindo-a, portanto, de 480:000$, pelo modo 
~~~= : 

Directoria Geral de Estatística ........ ....... , . . .•...... 
Soccorros Publicos . ... - .•.......... . .... .. ... .... ! ••••. 
Assistencia de Alienados ......................... : .... . 
Obr2s .. . . . ........... ....... .... : ..................... . 
Eventuaes ..• ; .................... ... .................. . 

100:000 000 ... 
200:000 000 

50:000, 000 
100:000 000 

3o;ooo •ooo ' 
. . 

De accordo com o seu programma da mais sevérn. economia, sem desorganizaçãà dQs' serviÇos 
publicos necessarios ou uteis, tratou a commissão de examinar as reducções propqstas e os seus 
fundamentos justificativos, e Teconheceu procedentes os córtes relativos as ver.bas . ..:._ Soccorros 
publicos, -- Obras - e - Eventuaes. ' -, · . ' 

A primeira reducção concerne a serviço por sua natul'eza variavel, cujo custei9 escara·· intei-
ramente á previsão e ao calculo. A reducção proposta não tira ao· Poder ,Executiv~d>s meios 
precisos para acudir ás exigencias inesperadas do serviço, até que o Congl'esso se reuna, caso a 
consignação votada se esgote nos primeiros mezes do exercício . · · · . ..,, .· 

A segunda reducção, relativa á consignação para- Obras -, entende a commissão- ~er justa ;. 
porquanto, na época aotual, só devem ser emprehendid~s .aquellas que forem iriadiaveis, aguar~an~ 
do-se melhores tempos para serem effectuadas as demats. · · 

Por igual julga a commissão perfeitamente justific~tda a, . teréeir·a. reducÇãp, r. pão só ,Porque 
todas as direotorfas deste Ministerio são dotadas de consignação para: · despéza · eve ntuaes, sendo 
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certo que a reunião do;; tres Ministerios elo Interior, Justiça e Instrucção Publica, deve trazer 
economia nas despezas desta. ordem, mas ainda por haverem sido desligados muitos serviços, que 
passa.t·am a pertencer aos Estados e ao Districto Federal. 

Não póde, porém, a commissão tomar por ora em consideração a eliminação proposta quanto á 
rubrica - Directol'ia Geral de Estatística - por pertencee esta actualmente ao Ministerio da 
Industrin, Viação e Obeas Publicas, como prescreve a lei citada, de 30 de outubro. 

Quanto a rubrica - Assistencia de Alienados- a commissão procurou ver quaes as consigna-
.ções cuja reducção deu em resultado, na referida proposta, a economia de 50:000$, mas não pôde, 
apezar dos seus bons desejos, justificar uma reducção maior de 27:000$, ficando a verba propostn. 
diminuída para 277:640 , ou mais 15:840~· do que a votada para o vigente exercício, devido ao 
incli speusavel augmento na consignação parn. alimentação . 

Da conf'ormitlade,·pois, com o que tha exposto e deduzido, a commissão formulou e é de parecer 
que seja adaptado o seguinte . 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l,o o Presidente da Republica é autorisado a despender, no exercício de 1893, pela R.epnr-

tição do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, com os serviços designados nas seguintes 
rutJI'icas, a quantia de 14.615:008$072, assim distribuída: 

~ . Secretaria . 
Pessoal, sendo 6:000$ para grat ificação do secretario de ministro, comprehen-
didos totlos os empregados dos tres Ministerios fundidos no actua1 (lei n. 23, 
art . 11) ................................................•............... 
Material da secretaria ................ .. .......... ..• ...... .•• ....... .. 

2 .. Justiça Federal . .... ...... .. ..•... . .................•..... .......... ..... 
'3. Justiça do Districto Federal, inclusive 6:600 · para indemnisação das despezas 

com o m11terial do Tribunal do Jury •.....................•..........•.. 
4 . Repartição da Policia da Capital Federal. ..... ......... . ................. . 
5. Diligencias p'l liciaes e conducção de presos ................................ . 
ti. Brigada Policial, reduzidas de 24:8 17$ a consignação pedida :11ara fardamento 

e de 14:401 · 440 a pedida para forragem, ferm;?em e curatiyo de 411 cavai-
los ; e supprimida a consignação de 3:600$ pará aluguel do predio que serve 
de hospital na Çopacaban:=t: .......•..................... 1 •••••••••••••• 

7. Reformados da Br1ga.da Poltctal .......................................... . 
8. Corpo de Bombeiros ...................................................... . 
9. Casa de Detenção ........................................................ . 

lO. Casa de Correcção ....................................................•.. 
ll. Junta Commercial da Capital Fede!'al. .................................... . 
12. Guarda Nacional .......................................... , ....• ... ....... 
13. Ajudas di3 custo a magistrados ...... .. ..... ...... ..... . . . ... .. ... ....... . . 
14. Elaboração do Codigo Civil (contracto de 12 de julho de 1890) . .............. ' 
15. Faculdade de Direito d~ S. Pauto. Supprimidas as consignayões: de 62: 100$ 

pa.ra aulas preparatorws e de 40:000. para as gratificaçõe~ de que tratam 
os arts . 399, 454 e 288 do regulamento de 2 de janeiro ....... .. ......... . 

16. Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito ele s. Pautp. Supprimida a 
consignação de 6:000" , pedida para os premias de que trrata o art. 83 do 
regulamento citado ....................................•...............• 

17. Faculda~.e de Direito do Recife .. supprimidas as seguintes f!Onsignações: de 
6.1:200:;. para aulas preparator1as e ele 40:000"' p ~tra as gratificações refe-
rtdas em o n ............ , . : ........................................... . 

18. Sec:~tar~a e bibliotheca da Faculd~de de Direito do Recife. Supprimida a gra.-
tlficaçao de 2:700$ para o porte1ro do curso annexo e de 6:000 . para os 

· premins do art. 83 do regulamento de 2dejaneiro ..... · .................. . 
19. Facult.lade de Medicina do Rio de Janeiro .................................. . 
20. Secretaria, bibliotheca e labm·atorios da Faculdade de Medicina do Rio de Ja-

neir(): S~pprim!das as co~sig~ações, na; importancia de IR :pOO$, destinadas a 
premws, 1nvestJgações screntlficas e VIagens de lentes, e bem assim a de 
3:900$ para pagamento de duplicata de vencimentos ..................... . 

21. Faculdade de Medicina da Bahia .............. . ......................... .. 
Secret_ai'!a. bibliothe~a e Iabo~~t<?ri~s da Facult:ade de !"fedicina da Bahia. 
Supprun:das as consignações Ja mdtcadas em relação á Faculdade do Rio 
ele Jane1ro ....•........ ...... : ......................................... . 

22. Escola Polytechnica. ........ . · ...........................................•• 
23. Secre~aria e bi~ liotbeca da. Escol~ Polytecbnica. Supprimid:;ts as consignações 

n~ nnportn:ncta: de 24:000$, pedt<!as para premias aos mempros do magisterio, 
v1ag~ns sctenhficas e manuteoçao de um alumao no estr~ngeiro ... .... .... . 

415 : 4oo:·ooo 
40:000 000 

641:546$000 

5J9 :03G ·ooo 
384:871$992 
210: 000$000 

2.829:879$060 
30:30~ 020 

700 : 942$300 1 
116:500$000 1 
156:512,·?00 \ 
32:628$000 
50:000$000 
20~000$000 
24:000$000 

16,1:400$000 

60:700$00 

l64:400$Qp0 

56:700 000 
316:400$000 

280:500 '00(') 
323:200$000 

278 :340$000 
27 4 : 7 80$000 

169:460$000 



24 . 

25 . 

26 . 

27. 

28. 
~9. 
30. 
31. 
32 . 
33 . 
34 . 
35. 
3ô. 
37 . 
38. 
39. 

40. 
41. 

42 . 
43. 
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Es?ola de.Mí.n~s de Ouro Preto. Deduzida 3: quantia ~e 50:000$ correspondente 
a contrtb~tçao prest~a pelo Estado úe Mt.nttS e ma1s a de 1:200 . proveniente 
da reducçao dos venctmentos do secre tariO ..... ........ ... .............. . 

Escola .~n::ional de Bellas Artes. Supprimída a consignação de 30:000 '· para 
acqmstçao de quadros, estatuetas , etc .... . .. ...... .. . .................... . 

Instituto Nacional de Musica. Reduzida a 1:000$ a consignação pedida para 
moveis, armarias, etc . , e a 2:480$ a pedida para papel, peno as e despezas 
extraordinarias ..............................•.................... . .... 

Ins ~ituto_ Benjam_in Constant. Supprimida a consignação de 12:150$ para gra-
ttfic.,çao especull aos professores .......•.............•..•.... . •.......... 

Instituto dos Surdos-Mudos .... ...•... . ........ .. ............. . ........... 
Bibliotheca Nacional. .....•...............•............... .. ........ .. ...• 
Museo Nacional ..... . .•...•..• . . . .•. . •.... ..... ....... . ...•.......•.. . .. 
Estabelecimentos subsidiados pelo Estado .. ' ............................... . 
Pensões e commissões ......................•........ .. ..........•........ 
Subsidio do Presidente da Republica ..... .... .... . ........................ . 
Palacio da presidencia. da República, illuminação e objectos para expediente .. 
Subsidio do Vice-Presidente da Republica ............... .. ................ . 
Subsidio dos senlldores .......................•..................•......... 
SP.cretaria do Senado ........... .. .................•...•....• • ....•.•.... 
Subsidio dos deputados ...... . ... . ..... . . ... ..... .. .... .•..•... .. .• ... ... . 
Secretaria da Garoara dos Deputados. Supprimidas as consignações propos-

tas para impressões e encadernações e para a acquísição e limpeza de mo-
veis ; e estabelecida a de· 3:500$ para acquisição de livros .....•......•.... 

Ajudas de custo dos senadores e deputados .....................•....•...... 
Pagamento aos sarventuarios do culto r.a.tholico a que se refere o decreto 

n. 119 A de7dejaneiro de 1890 ............... ........... ............ .. 
Archivo Publico . ........... . ........ .. .... . .............. .. .. ... ..... .. . 
lnspectoria Gerf!l de Saude dos Portos. Reduzida: 

a ) a 90:000$ a consignac;-.ão pedida para acquisiçiio, custeio, concerto de lanchas, 
etc., sendo um terço da importancia consignada applicado ao serviço do 
porto da Capital Federal e dous terços .ao ser·v·iço dos Estados; 

b) a 6:000$ a consignação pedida para fornecimento de moveis e cartas de saude; 
c ) a 6:000$ a pedida pat•a aluguel de casas para as inspectorias ....... •........ 
44. Lazaretos e hospit~es maritimos .......................................... . 
45. Soccort·os Publicas ...•..... ...... .• .... ........ . . . . .. .. . .•......•.... .. .• 
46. Instituições subsidiadas, reduzido a 5 :000$ o auxilio concedido á Escola Domes-

tica de Nossa Senhora do Amparo, em Petropolis ......•.......•.•......•.• 
47. Assistencía de Alienados, r eduzida: 
a ) a 2:000$ a consignação pedida para a limpeza e conservação de moveis, etc. , 

da repartição ; 
b) a 6:000 ·a pedida para moveis e utensilios no Hospital Nacional ; 
c) a 8 :ooo ·· a pedida para a eenservação do predío e do material rodante ; 
d) a 2:000$ a pedida para e:ventuaes no mesmo hospício; 
e.) a 3:000$ a pedida para moveis e utensilios nas colonias Conde de Mesquita e 

S. Bento ; 
f ) a 3:000$ a r.edida para conservação de predies nas me3mas colonias ; 
g) a 3:000$ a consignação destinada a conservaçiio do material fluctuante idem .. 
48. OI.Jras, sendo 120 :000$ para consignação pedida para as obras que deveriam 

ser executadas pelo extincto Mínisterio da Justiça; 300:000$ por conta da 
consignação proposta para obras do extincto Ministerio do Interior, etc.; 
150: IJOO$ por conta da verba pedida para obras do Ministerío da lnstl'ucção 
Publica., com o seguinte destino: 100:000$, repartidamente, para continua-
ção, durante o exercício desta lei·, das obras da Maternidade do Instituto 
Benjamin Constante 50:000: para reparos e obras de conservação de pre-
dios que estavam ao serviço desse Ministerio ......... . ..... : . ...... . .. : •.. 

il9 . Eventttaes •.•...••••.••...•.•...•....••.• • .......•••.•.... • • •. • · · · ·• · · · · • • 

113:660$000 

120:520$00(} 

118:300 $000 

IS1: 1 oo. ·ooo 
71 :565$000 

148:700$000 
160:900$000 
90: 200$00(} 
25: 000$00(} 

120 :000$000 
20:000$00() 
36:000$000 

567: 000$ 000 
225:700'000 

l . 845: 000$'000 

29 1 :000$000 
90:000$00() 

240 :000$000 
35:820$000 

41 : 000$000 

377: 640$0 0() 

570:000$00() 
90:000 00() 

Art. Continuam em vigor, por todo o exercício desta lei, os ns. 1, li, .inc1usive o paragrapbo 
unico, IH e IV do art. 4• da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 • 

. Art. o governador, extinguindo em observancía desta lei o hospital daCop1cabana a serviço 
da Brio-a da Policial, providenciara em ordem a serem as praças deste corpo, que forem a:Jfectadas 
de beMberí, recolhidas aos hospitaes militares onde são curadas as praças do exercito e armada 
atacatlas da mesma molestia. 

,ârt. Fica o Governo autorisado a abrir os creditas necessarios : 
. 1•, para manter a Escola Normal e o Pédagogium; até. que sejam estas instituições de e o sino-

transferidas ao Districto Federal, o que se fara logo que esteja este organizado; 
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2•, para pagar ·os· ordenados dos professores dos gyinnasios e dos cursos ao nexos as Faculdades 
de Direito de S . .Paulo e do Recife, emquanto não forem aproveitados os seus serviços em qualquer 
ramo do serviço publico federal, estadoal ou municipal. 

Sala das sessões, 18 de julho de !892.-Moraes Barros ...... Leite Oiticica.- Aristides Maia.-
'Leopoldo de Bulhões .""'"' Se'IJerino Vieira. - Demetrio Ribeiro. - F. S ud1·ê ( votei 'pela conservação 
dos cursos ann'lxos e dos gymnasios). 7 Almeida Nogueira. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 2. o O Presidente da Repub!íca é autorisado para despemler pelas repartições do Mini~terio 
da Justiça e 'Negocias Interiores, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de 
25 .619:9 16$212, a saber: 

Interior - sendo : 
1. Subsidio do Presidente da Republica ...... . .. . .. .....• ..... ..•....... . .. . .. 
2 . Despeza com o palacio do Presidente da Republica, inclusive illuminação a.ob-

jectos para o expediente da secretaria . ... ..... ... ...... .. ..... : ......... . 
3. Subsidio do Vice Presidente da Republica .. ... .. .... . . ...... . ............. . 
4 . Subsidio dos. senadores ....... .... ....... . .. ... ... .... ........ : . ......... . 
5. Secretal'ia do Senado . . . ...•.... . .... , ........ . ... . •...... . .•............. 
6. Subsidio dos deputados ............. ..•.... .... • .. • .-..•............. .. . . · .. . 
7. Secretaria da Camara dos Deputados ........ . .................... . ....... . 
8 . Ajudas lle ·custo dos senadores e deputados ................................ ; 

, 9. Secretaria de Estado ....•....••.•..........•....... · . ... . ... .... ... ....... . 
, lO. Pagamento aos -serven tuarios do culto catholico a que se refere o decreto n.ll9 

de 7 de janeiro de 1890 . . • . ....... .•.. . .. .•. . . ..•......•. .......... . . .•. 
11. Directoria Geral de Estatistica .......... .. . . ...... ..... . ........... ...... · 
12. Archivo Publico .. . ... .. ........ · ..... : . ...... .. · . ..... ........ .-· ...•........... 
13 . lnspectoria Geral de Saude dos Portos ................................... . 
14. Lazaretos e hospitaes marítimos ......... · .. ~ ............ . .... .... . ...... . .. 
15. Soccorros pul:llicos .. , ........... · ........................... ·. 1 •••• ••• • •••••• 
'16. Instituições subsidiadas .. •... ... ........... ... . ...... .. .... ....... ...... .. 
, 17. Assisteucia de Alirmados ...................... . ............ ........ ...... . 
18 .. Obras . ... .. . .. ... . . .. ... ... ... . .... ..... ... . .... . . .... . ... . .. . : . ....... . 
19. Eventuaes .. : . . . ........ .•.. .. . ... ........ . ... ........... .. , .... ; ... . .. . . .. 

lnstrucção publica- sendo : 
1. Secretaria de Estado .. . , ...............................................•. . 
2. Faculdade de Direito de S. Paulo .. ........ . .. ... . .. . ... .............. .. . . . 
3. Secretaria e bibliotheM da Faculdade de Direito de S. Paulo . . ..... ..... .' .. .. 
4 . Faculdade de Direito do Recife .......................................... .. 
5. Secr·etaria e bibliotbeca da Facu ldade de Direito do Recife . ... .. , .......... . 
6 . Fclculdade da Medicina do Rio de Janeiro ...... ........ . . . ...... .... .. .... . 
7. Secretaria., bibliotheca e Jaboratorio da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
8. Faculdade de Medicina da Bahia .............. · ............................ . 
9·. S'eeretnt'ia, bibJiotheca e laboratorio da Faculdade de Medicina da Bahia ..... . 

10. Escola Polytechnica . . ... . . ..... ... ... .. .. . .. ... .. ... .•..........•.•...• .. . 
11. Secretaria. e hibliotheca da Escola Polytechnica .... . ..• ....... . ...... ... . ... 
12. Escola de Minas de Ouro Preto .. .... · .. ..... . ........ .... ....... .. ......... . 
13. E,;cola Normal .. . .. ..... ... .. . • ... . .... .' .•............ . .................. '• 
14. Pedagogium .. . .................... ... . .. . ... .. . . ................ ........ . . . 
15. Primeiro Externato do Gymrrasio Nacional. ... .. .. .... . · .................... . 
16. Segundo Externato rio Gymnasio Nucion:.ll ............ . ............ . . ..•. . .. 

, r l7. Escola Nacional de Bellas- Artes ........................................... . 
18. Instituto Nacional de Musica . . ... .. .... .- . ................•................ 
I 9 . ' Instituto Benjamin Constant. .......... .. ... . . ... . .... .. .......... . ...... . 
20. Instituto dos Surdos-Mudos .............•..... _ ......•...•.... .. ..• ... • . .• 
21 . BibliothPca Naciona l . · .•.... : ............................................. , 
22 . Museo Nacional ... .. . ........... . ....•. .. ............ . ........•.......• •. . 
23; Cor-raio Geral. : .. : ..... : ..... ... .. . ......... .. . ......... ... 

1 
• ••••• : ••••••• 

24. Telegraphos ... .. ..... ... . ................ .. . . . .. ... . .. .. ...... ..... ...... . 
25. Estabelecimentos subsidiados pelo Estfldo .................................. .. 

-~~ . Pensões e commissõss ....................................... 1 •••••••••••••• 

28: - ~-- ~~~\~a_·~~.····.·····' ·· ···· ~·· · ····· ···· ··· ···'··.,..······· ·· ············'··· 
••• o •••• p •••••• : • o •• •••• •••••• •••• ••••• : • o •••• o o •• o ~ •• o o •••••• o •• 

120:000$000 

20 :000 000 
36:000$000 

567:0001000 
225:700 000 

l. 845 : 000 000 
293:000$000 
90:000$000 

172 :320$000 

300: 000,'000 
142:180$000 
35:820$000 

426:700$000 
92:702$500 

300 :000$000 
46:000 000 

354:640 000 
300:000$000 
20:000$000 

5.387:062$500 

192:450$000 
266 :500$000 
66:700$000 

2q5 :600$000 
69:400 ·ooo 

, 316:400~000 

~g~ :~~gg~gg~ 
300:240$000 
274:780 000 
193:460 000 
164:R60 000 
132: 160$900 
46:200$000 

177: 890$000 
182:490$000 
150:520$000 
121 :300$000 
163 :250"000 
71 :5ti5 000 

148:700$000 
160:90b·ooo 

4.856:882$500 
5.084:439$500 

: 90 :,200$000 
25 :000.'000 

500 : 000$00 o 
200 : 000$0v0 

14.847 :487$0ÕÕ 

I 
I 
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Justiça- sendo: 
1 . Secretaria de Estado .•• , ......•.......•. , .••..•.•..•...•••.••..•..•....•.• 
2. Justiça Federal ........................................................ .. 
3. Justiça do Districto Federal. ..•.......••.•...•...•...•.•...••............ 
4. Repartição de Policia .. . .................•..........•.....••.......••...• 
5. Diligencias policiaes e conducção de presos ................................ .. 
6. Brigada Policial. ........................................................ . 
7. Reformados da Brigada Policial ...•.........•.•.........••.•.••........... 
8. Ca::;a de Detenção •......•.................•......•........ . •...••..•...•.. 
9. Casa de Correcção .........•................••.....•.•..•....•.•...••...•• 

10. Junta Commercial. .....••..•.•....•........•.........•.....••..•....•...• 
ll . Guarda Nacional. ..••..•..........•....•........••..•.... . ..•............ 
12. Obras . .. ............................•.........•........•..•............. 
13. Eventuaes ...........................•..•....•.....•.•.•.......•......... 
14. Ajudas de custo •.•...................•...•.•... ; ...•.•.•.............•... 
15. Codigo C i: vil ...................•........................•••..•..••.••••... 

Apresentado em 18 de julho de 1892- N. 86. 
Discutido nas sessões de 21 e 22 de julho. 
Oradores: 
Os Srs. : Cesario Motta, André Cavalcante, F. Veiga e. F. Hermes. 
Emendas apresentadas: 
Na sessão de 21 de julho: 
E' lido, apoiado e enviado á commissão de orçamento o seguinte 

ADDITIVO 

I- Accrescente-se onde convier: 

192:970$006 
641:546$000 
512:436$000 
384:871$992 
2!0: 000$000 

2.872:697f00 

116: 500$000 
156:512$200 
32:628$000 
50:00010 120:000 000 
20:000 000 
20:000 000 
24:000 00 

5.385:366$712 

E' o Governo autorisado a dispender a quantia de 250:000$ com a acquisição de um predlo 
onde funccione o Tribunal do Jury desta Capital (projecto n. 38 A de 1892). 

Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- André Oavalcanle. 

EMENDA 

2- Restabeleça-se a verba para manutenção dos Externatos do Gymnasio Nacional, sendo um 
delles transferido para a cidade da Campanha, Estado de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- Francisco Veiga.- Manoel Fulgencio.- Francisco 
Badaró.- Pacifico Mascarenhas. 

São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

3- Ao art. I. 0 N. 12; em vez de 50: 000$, diga-se -20:000$000 ; 
4- Ao n. 13, em vez de 20:000$, diga-se -5:000$000; 
5- Supprima-se o n. 47, collocando-se, onde convier, o seguinte additivo : 

A assistencia dos alienados passará para a Santa Casa da Misericordia. 
Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- Francisco Veiga. 

Na sessão de 22 de julho: 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes: 

ADDITIVO AO ORÇAMENTO DA INSTRUCÇÃO E DA JUSTIÇA 

6- Fica o Poder Executivo autorisado: 
1°, a restabelecer o Internn,to do Gymnasio Nacional, reven~o o regulamento qu~ vigorava 

quando foi extincto, de modo que, modificado o plano de ensmo,_ t~rne-se esse mais e:(hcaz; 
2°, a dar nova organização á força polic~al da Cap_ital Fede~a.l, nos limites do orçamento vota;çto i 
3°, a equiparar os vencimentos dos medrcos da Brrgada Pohmal aos que percebem os do exercito. 

Sala das sessões, 22 de julho de 1892.- M. VaUadao .-Pires Ferreir~. 
Ànnexo-2 · 
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7- Ao art. l.o n. 46- Auxilio concedido á escola domestica de Nossa Senhora do Amparo em 
Petropolis, em vez de 5:000$, diga· se - 10:000$000. 

Sala das sessões, 22 de .julho de 1892.- Alcindo Gt!anabara.- E rico Coelho.- Urbano Mm·-
condes.- Oliveira Pinto.- Virgílio Pessoa .- Joaquim Breves .- Jirança Carvalho. 

8- Art. . 20. Ficam considerados lentes :sub3titutos das faculdades de medicina os ex-adjuntos 
que passaram a preparadores e o3 adjuntos actuaeo que não foram contemplados na ultima 
reforma e distribuídos pelas cadeiras ou sec,ões, segundo as habilitações provadas em con-
cursos anteriores .- Santos:Pereira .- Paula Guimanies. 

9 -Conserve-se a verba para premios a lentes que compuzerem obras de utilitlade para o 
ensino, de accordo com a proposta do Governo.- Santos P erei1·a.- Paula Guimarães . 

10- Conservem-se as verbas destinadns para investigações scientificas e viagens de lentes ao 
estrangeiro, de accordo com a proposta uo governo. 

Sala das sessões, 22 de julho de"l892.- Santos Pereira .- Paula Guimw·ães. 

11 -Ao artigo n. 24 (Escola de Minas) : 
Em vez de 113:660$, diga-se- 169:660$, supprimida a deducc;ão correspondente á contri~ 

buição prestada pelo Estado de Minas. 
s. R. Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- Ftanclsco Veiga. 

Na sessão de 23 dejulho é apresentado o seguinte parecer. 

N. 86 A-189.2 

Parecer da commissão de orçamento~ sobre as emendas apresentadas em 2a discussão 

A commlssão de orçamento examinou as emendas offerecidas ao orçamento das despezas do 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, e é de parecer que não sejam approvadas as de ns. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14. Quanto a de n. ll, parece a commissão que deve ser desta-
cada para constituir projecto em separado, por isso que import~ creação de empregos, o que é vedado 
pelo regimento da Camara nas discussões das leis annuas. 

Sala das commissões, 26 de julho de 1892 .- Mm·aes Barros.-Arthur Rios, vencido quanto á 
de n. 11.- F. Sodré .-Demet1·io Ribeiro.- Leite Oiticiaa. 

I 
I 

N. 1 - ADDITIVO AO PROJECTO N. 86 (ORÇAIIIENTO rio M!NISTERIO DOS NEGOCIOS DA JUSTIÇA E NEGOCIOS 
1NTERIORE.3 

Aacrescente-se onde convier : 
E' o Governo autorisado a dispender a quantia de 260:000$ com a acquhição de um predio onda 

funccione o Tribunal do Jury desta capital (projecto n. 3S A de 1892). 
Sala das sessões, 21 de julho de 1892.-André Cavalcartte. · 

N · 2 -Restabeleça-se a verba para manutenção . dos Externatos do Gymnasio Nacional sendo 
um delles transferido para a cidade da Campanha, Estadq de Minas Geraes. ' 

Sala das sessões, 21 de julho ele 1892. -Francisco Veiga.-Manael Fulgencio.- Francisco Ba• 
daró.-Paci(ico Mascm·enhas. , 

N. 3 -Ao art. 1°, n. 12, em vez ele 50:000$, diga-se -20:000$000. 
N. 4- ~o n .. l3, em vez de 20:000 , diga-3e-5:000$000. 
N. 5- Suppt'.Lma-s~ o n . 47~ collocando-se. onde convier o seguinte additivo: 
N. 6 -A Ass1stenc~a dos Alienados pa.ssara para a Santa Casl!- da Misericordia. 

Sala das sessões, 21 de julho de 1892.- F1·ancisco Veiga. 
N. 7- Fica o Poder Executivo autorisado: 

J.o A re~tab~lecer o Internato do Gy.mnasio Nacional, revendo o regulamento que vigorava, 
quan~o f01 extmcto, de m~do gue,. modificado o plano de ensino, torne-se e.sse mais efficaz. 

N • 8- 2. A dar nova orgamzaçao a força policial da Capital Fedaral nos limites do orça· mento votado. ' 
N, 9- 3.o ~ equiparar os vencimentos dos medicos da Bl·igada Policial aos que percebem os do exerCLto. 

Sala das sessões, 22 de julho de 1892.-M. Valladão.-Pires Ferreira. 
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N. lO -Ao art. lo, n. 46- Auxilio concedido á Escola Domestica de Nossa Senhora do Amparo 

em Petl'opolis, em vez !lo 5:000$, diga-se- 10:000$000. 
Sala elas sessões, 22 de julho de 1892.-Alcindo Guanabara.-Erico Coelho.- Urbano Marcon-

des. -Oliveira Pinto.- Vir·gilio Pessoa.-Joaquim Breves.-França Carvalho, 

N. 1.1 - Art. 20. Ficam considerados lentes substitutos das faculdades de medicina os ex-ad-
JUn.tos que passara~ a. pr:eparadores e .os adjuntos actuaes que não foram contemplados na 
uli!ma reforma,, e clistrlbmdos pelas cadeiras ou secções, segundo as habilitações provadas em 
concursos anterwres.- Santos Pereira.-Paula Guima1·ães. 

N. 12- Conservem-se as nrbas dcstiuadas para investi.,.ações scientitlcas e via,.ens de lentes 
ao estrangeiro, de accordo com a proposta d.:J Governo. o o 

Sala das seSSÕ3S, 22 de julho de 1892.-Santos Pe1·eira.-Paula Guimarcies. 
N. 13-: Conserve-se a verba para premias a lentes que compuzerem obras de utilidade para o 

ensmo, de accordo com a proposta do Governo.-Santos Pe1·ei1·a.- Paula Guimarães. 
N. 14-A~n. 24 (Escola d~ Minn:s) .e~n vez de 113:660$. diga-se-169:660$, supprimida a 

deducçao correspondente a con tr1buiçao prestada pelo Estado de Minas,- Francisco Veiga. 

RedacçfLO para aa discussão 

Apresentada em 30 de julho - N. 86 B. 
Discutida nas sessões de 10, J·J, 12, 13, 16, 17, 23 e 24 de agosto. 
Oradores: 
Os Srs.: João VieirJ, Erico Coelho, Thomaz Delfino, Fonsecn. Hermes, Erico Coelho, Artbur Rios, 

Leonel Filho, Garcia Pires, Alcindo Gun.nabara, Espírito Santo ( 18 e 17 ), Antonio Olyntho e Seve-
rino Vieira. 

Emendas apresentadas: 
Na sessão de lO ue agosto : 
Siio lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seg~1intes 

E~1ENDAS 

12- Art. Os dous externatos do Gymnasio Nacional são transferidos á Municipalidade do Dis-
tricto Fe:l.eral e os cursos de pl'eparatorios aonexos ás Faculdades de Direito de S. Paulo e do 
Recife aos Estados de s. Paulo e Pernambuco, continun.ndo aquellas e estes a ser custeados pelo 
Governo Federal, até que essas trausferencias se effectuem. 

São exceptuados da transferencin. os pl'oprios nacionaes em que funcciouarem esses estabeleci-
mentos, ainda que nos mesmos devam continuar. 

Sala das sessões, 1 de agosto de 1892.- Mo1·aes Barros.- Leopoldo de Bulhões. 
13 - Ao § 4. o Depois das pn.lavras - Gymt~asio Na:cional - accrescent~-se ~ ficando o Poder 

Executivo autorisado a transformai-o em mteroato e a dar nova orgamzaçao a ambos os e5ta-
b9lecimentos, melhoranuo o ensino, sem comtuclo augmentar a despez·1. 

Sala. das sessões, 10 de agosto de 1892.-M. Valladtio.-F. Veiga.-F. Brandlio.-C. Paletta. 
-Gonçalves Rarnos.- L. Maciet.- Manoel F'ulgencio,- Antonio Olyntho.- Jose Mariano.-
Paci(ico :Mascarenhas.- Lopes Chaves.- Leonet Filho. 

14 - Art. Ficn. o Governo autoris1clo a fundar dous lazaretos e hospitaes mMitimos nos 
Estaclos do Para e Pernambuco, abrindo os necess:trios credites. 

Sala das sessões, lO ele agosto de 1892.-Raymundo Bandeira.-Matta Bacellar.-A. Monte-
negl·o. 

AUDITIVO AO PROJECTO DA COMMISSÃO llE ORÇAMENTO (INSTRUCÇÃO PUBLICA) 

15 - Os saldos que forem vel'iftcados no [m tlo exercicio de 189.3, em cada.. uma das escolas 
superiores dít Republica, serão applicados á commissão de matertaes ele enslllo para as respe-
ctivas es~olllS, em que os mesmos se derem. 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1892.- Joao Pinhei1·o. 
16 - Ao n. 28- Restabeleça-se a verba de 3:4EIO$, destinada a moveis, papel e outras despezas 

supprimidas na 2a discussão. 
S:1la dn.s sessõ9s, 3 de agosto de 1892.- C'esa!'io Motta Juaio1·. 
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17-Accrescente-se ao n.l2: 
Gratificação a lentes a quem cabem 20 °/0 do vencimento, por contarem mais de 10 annos 

de exercício, 6:000$000. 
Sala das sessões, 8 de agosto de 1892.- Gonçalves Chaves.- Pacifico Mascarenhas.- Carlos 

das Chagas.- Ferreira Rabello.- Badard.- Manoel Fulgencio.- Americo Luz.- Francisco 
Veiga.- Chagas Lobato.- A. Jacob da Paixão. 

18- Ao n. 12: 
Em vez de quatro lentes substitutos, diga-se- cinco lentes substitutos: 21:000$000. 

· Sala das sessões, 10 de agosto.de 1892.- Domingos Rocha. 

19 - Onde couber: 
Art. Fica o Poder Executivo autorisado a dispender até á quantia de 150:000$ com a 

public11Qão dos escriptos ineditos de todos os brazileiros que, por suas producções scientitlcas, 
litterarias ou artísticas se tornarem illustres. 

Paragrapho unico. Serão publicadas em primeiro logar as obras dos seguintes autores: 
Alexandre Rodrigues Ferreira, José Bonifacio de Andrada, Manoel de Arruda Camara, 

Antonio de Nota, frei José Mariano da Conceição Velloso, Dr. Joaquim Velloso de Miranda, 
Manoel Jacintho Nogueira da Gama, José \ ieira Couto, Antonio Corrêa de Lacerda, 
Francisco Villela Barbosa, João da Silva Feijó, Freire Allemão, Manoel Ferreira da Camara 
Bittencourt e Sá, Domingos Soares Ferreira Penna, Barbosa Rodrigues, Vicente Coelho de 
Seabra, Joaquim Gomes de Souza, Candido Baptista de Oliveira, Dr. José Joaquim da Cunha 
Azarado Coutinho, Marquez de Maricá, Hippolyto José da Costa Pereira, F. de Mendonça, 
Visconde de Cayrti, Balthazar da Silva Lisbôa, frei Antonio de Santo Elias, padre José Mau-
ricio Nunes Garcia, Manoel da Silva Rosa, Pedro Teixeira, Francisco de Oliveira Coutinho, 
José Pereira Rebouças e Damião Barbosa de Araujo Mussurunga. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1892~- Ivo do Prado. 

ADDITIVO AO PROJECTO DO ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA 

20 - Fica o Ministerio da Justiça autorisado a verificar a importancia do debito em que se 
acha para com a Santa Casa da Misericordia da Bahia, proveniente de alugueis do predio 
em que funccionou o Forum da capital da província, ora !Estado da Bahia, abrindo; para o 
seu pagamento, pela verba de exercícios findos, o creditp indispensavel para o pagamento 
desse debito. 

Camara dos Deputados, 10 de agosto de 1892.- Leovigil(lo Filguei1·as. 

AO PROJECTO N. 86 B - 1892 

21 - Art. 1°1 ns. 15 e 17.:. 

I 
I 

Gratificação dos directores e sub-secretarias das FaculdaP,es de S. Paulo e Recife, para 
ambas (art. 455 do regulamento) 4:800$000. 

22- Art. 1°, n. 17: \ 
Inclusive lente de rhetorica (reg. 469) 2:400$000. 

23 -Art. 1°, n. 50: 
Accrescente-se augmentando a verba : - inclusive cem contos de réis para as novas obras 

do edificio da Faculdade de Direito do Recife, 100:000$000. 
Sala das sessões, I de agosto de 1892.- Jose Mariano.- João Vieira.- André Cavalcante.-

B. qarneiro.- Raymundo Bandeira.- Juvencio de 4guiar.- Tolentino de Carvalho.-
Joaqu•m Pernambuco.- Gonçalves Ferreira.- João de Siqueira.- Luiz de Andrade.-Pereira 
~· I 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

24- Art. 1°1 n. 48: 
Restabeleça-se o n. 25 da tab~lla explicativa para os estabelecimentos subsidiados, 

92:200$000. S. R.- Sala das sessoes, l de agosto de 1892.- João Vieira.- Tolentino de 
Carvalho.- João de Siqueira.- Jose Mariano.- Santos Pqreira.- Andre Cavalcante.- Gon-
çalves Chaves:-Badard.-Dorningos Porto.-:. Pacifico Masparenhas.- Chagas Lobato.-Carlos 
Chagas.- LtHz de Andrade.- Juvencio de Aguiar.- Moreira da Silva.- Fonseca Hermes.-
Gonçawes Ferreira.- Pereira de Lyra. 

\ 
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EMENDAS AO PROJECTO N. 86 B 

25 - Substituam-se os ns. 25 e 26 do projecto pelo seguinte e as verbas correspondentes na 
importancia de 360:380$000: 
-Externato do Gymnasio Nacion<\1, ficando o Governo autorisado a refundir os dous 
estabelecimentos em um só, de accordo com o parecer apresentado pela congregação do Gym-
nasio - 280 : 380$000. 

26- Elimine-se o § 4° do art. 51 em virtude da emenda supra.- Erico Coelho.- Alcindo 
Guanabara.- Sampaio Ferraz.- Thomaz Delfino.- Leite Oiticica. 

27- Accrescente-se onde couber: 
O Governo é autorisado a modificar os programmas das escolas de 2° gráo no Districto 

Federal, de sorte a constituírem cursos de adaptação á matricula do Gymnasio Nacional.-
Erico Coelho.- Atcindo Guanabara.- Demetrio Ribeiro. -Thomaz Del fino.- Sampaio Ferraz. 

Na sessão de ll de agosto : 
Ficam sobre a mesa as seguintes 

EMEND.i.S 

28- Substitua-se o n. 3 do projecto n. 86, que fixa a despeza do Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores para o exercício vindouro, do seguinte modo: 
N. 3. Justiça do Districto Federal, inclusive 6:600$ para indemnisação das despezas com o 

material do Tribunal do Jury e 25:200$ para pagamento de casas para as pretorias, 544:236$000, 
Sala das sessões, ll de agosto de 1892.- Thoma?: Delfino. 

29- Substitua-se o n. 48 do seguinte modo: 
N. 48. Instituições subsidiadas -Reduzido a 5:000$ o auxilio concedido à escola domestica 

de Nossa Senhora do Amparo de Petropolis e mantidos 5:000$ para o Lyceo de Artes e 
Officios da Bahia, 60: 000$ para o Lyceo de Artes e Officios do Rio de Janeiro e 5:000$ para o 
Lyceo de Artes Mecanicas e Liberaes do Recife, 111:000$000. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1892.- Thoma:r Delfino. 

30- Emenda ao n. 49- Accrescente-se: elevada a 190:000$ a consignação proposta para 
alimentação. 

Em vez de 377:640$, diga-se - 467: 640$000. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892.- Moraes Barros.- Almeida Nogueira.-A. Maia.-

F. Sodre.- L. de Bulhões.- Leite Oiticica. 

31 - Restabeleçam-se os ns. 13 e 14 da proposta do Poder Executivo para o 
Ministerio da Justiça, sendo: 
N. 13-Escola Normal .....••.•..........•.•..•.••....•.......•.......•. 
N. 14-Pedagogium ..•...............•............•...•..•.........•... 

Sala das sessões, ll de agosto de 1892.- Thomaz Del fino. 

orçamento do 

132:160$000 
46:200$000 

32- Torne-se extensivo aos actuaes lentes das faculdades de medicina da Republica.1 que prestaram 
serviços na campanha do Paraguay, os favores constantes do art. 7° do aecreto n. 1341 
de 24 de agosto de 1866. 

Sala das sessões, ll de agosto de 1892.- Jose Marianp.- João de Siqueira.- Raymundo 
Bandeira.- Nilo P eçanha. - Francisco Veiga .- Gonçalves Chaves.- Garcia Pires. 

33 - Restabeleça-se a verba- Instituto Nacional de Musica- de accordo com a proposta do 
Governo, prejudicada assim a reducção de tres contos feita no material. 

Sala das sessões, li de agosto de 1892.- Demetrio Ribeiro.- Thomaz Delfino. 

34- Art. Accrescente-se onde convier : 
Ficam desde jà fundidos em um só os dous externatos do Gymnasio Nacional. 

35- Art. E' o Governo autorisado a reformar o curso do Gymnasio, de accordo com o pareeer 
apresentado pela respectiva congregação. . 

36- Art. As cadeiras do collegio que por esse plano, se crêa como ~urso preparatOlJO ao do 
bacharelado, serão providas pelos professoros do Gymnasw, aproveitando-se aqueltes que, 
pela fusão, não tiverem numero sufficiente de alumnos para suas classes. 

S. R.-Sala das sessões, 9 de agosto de 1892 .-Fonseca Hermes.-Jesuino de Atbuque·rque.-
Virgilio Pessoa, 
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Na sessão de 12 de agosto: 
Ficam sobre a me33. as seguintrs 

EUENDAS 

37- Ao n. 11. O emolumento de 50 réis por folha de livro rubricado na Junta Commercial desta 
capital, marcado no§ 3• da tabella annexa ao decreto n. 593 de 19 de julho de 1890, fica 
desde já elevado a 70 réis, sendo essa ditrerenc.t dividi-la igualmente entre .os empregados da 
secretaria da dita .Tuuta, com excepcão do secretario por já perceber emolumentos. 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1892. - llfanoel Fulgencio. 

38- Ao n. 12. Em vez de 50:000$, diga-se- 30:000$000 . 
39 - Ao n. 20. Accrescente-se- in fine: para premias aos lentes que compuzerem obras de utilidade 

e para in vestigacões scientiticas e viagens ao estrangeiro e reduzido a 3:000$ ; para asseio 
e reparo dos edificios 257 :500 000. 

40 - A' 2a parte do n. 21. Em vez ele 278:340. , diga-se - 255:340. 000 . 
S. R.-Arthu?' Rios. 

41 - ·Artigo. FicJ. o Governo autorisado a fundir em um só estabelecimento 03 dous externatos 
do Gymnasio Na~.:ional, attendendo ao plano estabelecido na reforma de 8 de novembro de 1890, 
reduzindo a despllza com o pessoal administra.tivo e não preenchendo as vagas que se derem 
no corpo docente, até ficar elle reduzido ao numero fixado para um dos actuaes estabele-
cimentos. 

S. R.- A?·tlnt?' Rios. 

42- Supprima-se o § 4• do artigo. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1892.- A.1·thur Rios . 

Na sessão de 13 de agosto ficam sobre a mesa as seguintes 

EME DAS 
I 

43- Na rubrica n. 15. Supprima-se a consignacão pedida para as despezas com o curso annexo. 
44- Na rubrica n. 17. Supprima-se a consignacão pedida para as despezas com o curso annexo. 
45- Supprimam-se as rubricas ns. 25 e 26 e as consignacões com que são dotadas. 
46- No § 3.• Supprimam-se as palavras- e o Pedagogium- e accrescen te-se no ftna.l- e bem 

assim para. pagar os ordenados do_s professores dos cursos annexos e dos gymnasios, emquanto l 
não forem aproveitauos em servico da União, .dos Estados, ou de qualquer município. I 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892. - Severino Vieim. 

47- Aos arts. 20 e 21 conservem-se as verbas destinadas para in ve3tigacões scien li ficas, viagens 
de professores ao estrangeiro, como na proposta. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892. - Santos P erei1·a.- Costa Rod1·igues.- Paula 
Gttimaraes.- Cassiano do Nascimento. 

48- Conserve-se, como na proposta do Governo, a verba destinada para pt'emios a professores, 
autores de obras de utilidade para o ensino . 

S1la das sessões, 13 de agosto de 189Z. - Santos Pe1·eira. -Paula Guimm·ttes.- Cassiam 
do Nascimento. -F. Bada1·ó. - Costa RodrigwJs.-G. Pi1·es.- And1·e Cavalcante.- Fonse~a e 
Silva.- Paulo A1·gollo. -Rodrigues Fernandes. - Malta Bacelta?', - Felisbetlo Freire. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas em discussão com o projecto as seguintes 

EMENDAS 

49- Substituam-se as verbas : 

N. 

N. 4 - Reparticão da Policia da Capital Feueral. .......•.•..•..•.... . .. 
N. 5 - Diligencias policiaes e conducc.'io de presos .......•.............. 
N. 6 - Brigada policial ..................................•............ 
N. 7 - Reformados da brigada policial. .............................. . 
N. 9 - Casa de Detencão .. .. .• . .................•........... . .••...... 

Pela seguinte: 
Contribuicão federal para o servico da Policia uo Districto Fede:-al de 
conformidaue com a lei de 12 de agosto de 1892 .•..•...........•... .' •. , 

384:871$992 
210:000$000 

2.829:879$060 
30:305$020 

11 ô : 500$000 

3. 571: 5j( $072 

2.000:000$000 
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50- Deduza-se do art. 1° ela verba total a diiTerença das duas quantias acima. 
Sala d 1s sessões, 13 de agosto de 1892. - Momes Ban·os. - Demetr io Ribei1·o. - Almeida 

Nogueir·a. -Leite Oiticica. -L. de Bulhões . -F. Sodre. - Arthw- Rios. 

51 -Ao n. 41 - Accrescente-se- e augmentada com 10:000$ a consigo ação para publicação dos 
debates, annaes, etc., no Diw·io 0(/icial. 

Sala rias sessões, 13 de agosto de 1892.-Al·thttr Rios.-Mor·aes Bar1·os.-Almeida Nogueira. 
-Leite Oiticica. • 

Na sess[o de 16 de agosto é enviada á commissão de orçamento a seguinte 

EMENDA AO ORÇAMENTO DO INTERIOR 

52- Accrescente-se: - 300:000$ para insta Ilação e custeio do Instituto de Educação Profissional, 
creado por decreto n.722, de 30 de janeiro de 1892. 

S. R.- Alcindo Guanabar·a.- Felisbelto Freire.- Thomaz Delfino. -Antonio Olyntho.-
Manoel Fulgencio.- Annibal Falcão.- Joao Lopes.- Indio do Bra-.il.- Nelson de Vascon-
cellos.-;imol·im Garcict. - Julio de Mesquita.-A. Stockler·.- A. Botelho.- Fonseca Hermes.-
lgnacio Tosta. -Carlos Campos. -Leonel Filho. -Jose Mariano. - Joo.qttim P ernambuco.-
Rod1·igo de Araujo.-Matta Bacella1·. -Santos Pereira.- João de Siqueira. - Cassiano do 
Nascimento, -Borges de Medeir·os. - Bellannino Mendonça. - Furquim Werneck.- Chagas 
Lo bato. - Carlos das Chagas.- Lopes T1·ovão. - Pires Fel'1'eira. - Lu i-. Murat. - Fróes ela 
Cruz;- Epitacio Pessoa.- Lacm·da Coutinho.- Andre Oavalcanfe.- Uch6a Rod1·igues,-
Athaycle Junior. -Ivo do Prado.- Pedro Americo.- Virgílio Pessoa,- Fonseca e Silva. 
- França Carvalho. - E rico Coelho, - U1·bano Marcondes. -Sampaio Ferraz.- Cy1·illo de 
Lemos.- Oliveira Pinto.- F. Badaró. -Nogueira Paranaguá.- José Bevitaqua.- Garcia 
Pi1·es. - Glicerio. - Paletta. - Gonçalves Ramos. -Lauro MúUe1·.- Azeredo.- Fe1·nando 
Simas.- F. Schmidt. -Costa Rodrigues.- Nilo Peçanha.- Almino Affonso,- Rodrigues 
Fernancles .- Bezert·il.- Augusto Vinhaes.-Raymundo Bandei1·a.- Per·eira Ly1·a.-Frederico 
Borges.- Alcides Lima. - B. Cw·nei1·o. 

E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

EMENDA 

53- Substitua•se no art. 1 o : 

N. 35. Subsidio do Presidente da Republiea- 80:000$, em vez de 120:000$000, 
N. 36. Palacio da presidencia da Republica, illuminação e objectos para expediente-

10:000$, em vez de 20 :000$000. 
N. 37. Subsidio do Vice-Presidente da Republica- 24:000$, em vez de 36:000$000. 
N. 38. Subsidio dos senadores - 378:000$, em vez de 567:000$000. . 
N. 40. Subsidio· dos deputados- 1.230:000$, em vez de 1.845:000$000. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1892. - Espirito Santo. 

Na sessão de 17 de agosto: 
São lidas e ficam sobre a mesa, para serem opportunamente apoiadas, as seguintes 

EMENDAS 

54 .... Si subsisti e a rübrica de n. 25, em vez de - 177:890 000, diga-se - 148:490$000. 
Extinctos os lagares de inspectores, passando o serviço da mspecção a ser feito pelos profes-

sores ou lentes, e sendo os vencimentos do pessoal subsistente regulado nos termos do decreto 
n. 1057 de 22 do novembro de 1890. 

õ - Si subsistir a rubrica n . 26, seja reduzida a verba- 150:690$000, de accordo com as in-
dicações feitas em relação á rubrica precedente. · 

S1la das SfS'lões, 16 de agosto de 1892.- Severino Vieim. 

56- Ao n. 49 - Substitua-~e: A Assistencia de Alienados ficará a cargo da Santa Casa da 
MiS9ricordia. 

57 -Ao § 4° do n. 51 - Supprima-se. 
Sa1a das sessões, 17 de agosto de 1892.-Espil·ito Santo. 

58- Ao n. 50- Em Jogar de 150:000 por conta da verba pedida para c;>br~s do Ministeri~ da 
Instrucção, digP-•.>e 200:000$, sendo 50:000$ destinados a obras do edilicw da Escola de Mmas 
de Ouro Preto. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1892.- Antonio Olvntho , 
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ADDITIVOS 

59_ Continuam em inteiro vigor as leis an~eriores ao decreto n. 1270 de 10 de janeiro de 
1891, relativamente á Escola de Pharmaeta de Ouro Preto. 

sala das sessõe~, 17 de agosto de 1892.- Antonio Olyntho. 
60- Arti~'o. Fica revogado o decreto ~n. 1340 de 6 de fever~iro de 1891, devend? os div~rsos 

institutos de ensino superior ser regidos pelos seus respectl vos estatutos, anteriOres ao ettado 
decreto. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1892.- Antonio Olyntho. 

Na sessão de 20 de agosto é apresentado o seguinte parecer: 

N. 86 D- 189~ 

Fixa a despeza. do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exercício de 1893 

PARECER. DA OOMMISBÃO SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM 3a DISCUSSÃO 

A commissâo de orçamento, a quem foram presentes as emendas offerecidas ao projecto n. 86 B 
(orçamento do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores), de conformidade com o art. 127 do 
regimento, passa a expor o seu parecer sobre ellas: 

1.• Não póde ser acceita pela Mesa, em face da ultima parte do art. 126 do regimento, além do 
decreto n. 722 conter mataria legislativa e escapar da competencia do Poder Executivo expedil-o, 
a seguinte emenda: 

Accrescente-se:- 300:000$ para installação e custeio do Instituto de Educação Profissional, 
creado pelo decreto n. 722 de 30 de Janeiro de 1892. 1 

S, R.- Alcindo Guanabara e outros. 
2. • Tambem importa creação de nova despeza e por isso, em face do mesmo art. 129 do 

regimento, não podem ser admittidas á votação das emendas: 1 
Onde couber : I 
Art. Fica o Poder Executivo autorisado a dispender até á quantia de 150:000$ com a 

publicação dos escriptos ineditos de todos os brazileiros que, por suas producções scientifl.cas, 
litterarias ou artísticas, se tornarem illustres. 

Paragrapho unico. Serão publicadas em primeiro logar as ol:)ras dos seguintes' autores: 
Alexandre Rodrigues Ferreira, José Bonifacio de Andrada, Míl.nuel de Arruda Camara, Antonio 

de Nota, frei José Mariano da Conceição Velloso, Dr. Joaquifil Velloso de Miranda, Manoel 
Jacintho Nogueira da Gama, José Vieira Couto, Antonio Corrê~ de Lacerda, Francisco Ville.la 
Barbosa, João da Silva Feijó, Freire Allemão, Manoel Ferreira da Camara Bittenco'urt e Sá, 
Domingos Soares Ferreira Penna, Barbosa Rodrigues, Vicente Coelho de Seabra, Joaquim Gomes 
de Souza, Candido Baptista de Oliveira, Dr. José Joaquim da Cunha Azarado Coutinho, Marquez de 
Maricá, Hippolyto José da Costa Pereira F. de Mendonça, Visconde de Cayrú, Balthazar da Silva 
Lisboa, frei Antonio de Santo Elias, padre José Mauricio Nunes Garcia, Manoel da Silva Rosa, 
Pedro Teixeira, Francisco de Oliveira Coutinho, José Pereira Rebouças, Damião Barbosa de Araujo 
Mussurunga. 

Sala das sessões, 6 lle agosto de 1892.- Ivo do Prado. 

Restabeleçam-se os ns. 13 e 14 da proposta do Poder Executivo pa.ra o orçamento do Ministerio 
da Justiça, sendo: 

N. 13 - Escola Normal........................................ 132:160$000 
N. 14 - Pedagogium.. .. . . . .. ... . .. . . .. .. . .. . . . . . . .. ... .. . .. . . 46 :200$000 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1892.- Thomaz Delfino. 

3.• Pelo mesmo motivo não póde ser acceita !L seguinte: 
Art. Fica o Governo autorisado a fundar dous lazaretos e hospitaes marítimos nos Estados 

do Pará e Pernambuco, abrindo os necessarios creditas. 
Sala das sessões, 10 de agosto de 1892.- Raymundo ~andeíra.- Matta Bacellar.- A. 

Moneenegro. · 
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4.0 O§ 4o.do projecto determina que seja tran sferido para a cidade da Campanha, no Estado de 
Minas Geraes, um dos externatos do Gymnasio Nacional. A esse paragrapho foi apresentada a 
seguinte emenda: 

Ao § . 4. 0 Depeis das palavras-Gymnasio Nacional-accrescente-se: ficando o Poder Executivo 
autorisado a transformai-o em internato e a dar nova organização a ambos os estabe lecimentos, 
melhorando o ensino ; sem comtudo augmentar a despeza . 

Sala das sessões, 10 de agosto de 1892 .- M. Valladão.- F. Veiga.- F. Brandao.- C. Paletta. 
-Gonçalves Ramos.- L . Maciel.- Manoel Fulgencio.- Antonio Olyntho.- José Mariano.-
Pacifico Mascarenhas.- Lopes Chaves.- Leonel Filho. 

Entende a commissão que ella deve ser rejeitada pelos seguintes motivos: 
a) por obscura e não se adaptar ao referido paragrapho, pois não indica qual dos ex ternatos, 

si o que é transferido para a cidade da Campanha ou o que fica nesta capital, é que deve ser 
convertido em internato; 

b) porque a transformação proposta acarretará inevitavelmente maior despeza com o accres-
simo do pessoal administrativo, com a illuminação e com o material ir>dispensave l, só podendo ser 
cumprida a clausula de não ser aug-mentada a despeza com a reducção do pessoal docen te, o que 
repelle o almejado melhoramento ao ensino. 

5 .0 Que sejam rejeitadas, por trazerem augmento de despeza incompatível presentemente, 
ns seguintes: 

Art. Jo, ns. 15 e 17- Gratifica.ção aos directores e sub-secretarias das Faculdades de S. Paulo 
e Recife, para ambus (art . 455 do regulamento) 4:800$000.- José Mariano e outros. 

Art. Jo, n. 17- Inclusive lente de rhetorica (reg . 469) 2:400$000 . 
Art. 1°, n. 50- Accrescente-se, augmentando a verba.:- inclusive cem contos de réis para 

as novas obras do edificio da Faculdade de Direito do Recife, 100 :000$000. 
Sala das sessões, I de agosto de 1892.- José Ma1·iano.- João Vieira.- And1·e Ccwalcante.-B. 

Carneiro.- R aymundo Bandeira.- Juvencio de Aguiar.- Tolentino de Carvalho .- Joaquim Per-
nambuco.- Gonçalves Ferreira.- Joi'ío de Siqueira. - Luiz de Andrade.- P ereim de Lyra. 

Ao n. 28 - Restabeleça-se a verba de 3:480$ destinada a moveis, papel e outras despezas 
supprimütas na 2a discussão. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1892.- Cesario Motta Junior . 

Accrescente-se ao n. 12: 
Gratificação a lentes a quem cabem 20 °/o do vencimento, por contarem mais de 10 annos de 

exercício, 6:000$000. 
Sala das sessões, 8 de agosto de 1892. -Gonçalves Chaves.- Pacifico M ascaYenhas.- Gados das 

Chagas.- Ferreira Rabello.- Badaró.- Manuel Fulgencio.- Americo Luz:.- Francisco Veiga.-
Chagas Lobato.- A. Jacób da P aixão . 

Ao n. 12 - Em vez de 4 lentes substitutos, diga-se- 5 lentes substitutos: 21:000$000. 
Sala das sessões, 10 de agosto de 1892.- Domingos Rocha. 

Aos arts. 20 e 21 - Conservem-se as verbas destinadas para investigações scientificas, viagens 
de professores ao estrangeiro, como na proposta. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892.-Santos Pereim.-Costa Rodrigues.-Paula Guimarães.-
Cassiano do Nas cimento . 

Conserve-se, como na proposta do Governo, a verba destinada para premias a professores, 
autores de obras de utilidade para o ensino. ' 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892.- Santos Pereira.- Paula Guimarães. - Cass iano do 
Nascimento.- F. Badaró.- Costa Rodrigues.- G. Pires.- André Cavalcanti. - Fonseca e Silva. -
Paulo Argóllo.- Rodrigues Fernandes.- Matta Bacellar.- Felisbello Frei·re. 

Ao n. 50 - Em lagar de , 150:000$ por conta. da verba pedida pa~a. obras do Ministerio da 
Instrucção, diga-se -200:000$, sendo 50:000$ destmados a obras do edJticJO da Escola de Mmas de 
Ouro Preto. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1892.- A1~tonio Olyntho. 

Restabeleça-se a verba-Instituto Nacional de Musica-da a~cordo com a proposta do Governo, 
prejudicada assim a reducção de tres contos, feita no material. 

. Sala das sessões,) l de agosto de 1892.- Demetrio Ribeiro.- Thomat Del fino. 

Torne-se extensivo aos actuaes lentes d 'IS faculdades ele medicina da Republica, que prestaram 
serviços na campanha do Paraguay, os favores constantes do art. 7° do decreto n. 1341, de 24 de 
agosto de 1866. 

Sala das sessões, li de agosto de 1892.- Jose Mal"iano.- João de Siqueira.- Raymundo 
Bandeira.- Nilo P eçanha.- Francisco Veiga.- Gonçalves Chaves.- Garcia Pires • 

. ~nnexo-3 
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6.o Que seja rejeitada, por ter sido con.venientemente attendida no Jilrojecto á consignação 
para material de ensin , o seguinte additivo: 

Os sttldos que forem verificados no fim do exercício de 1893, em cada uma das escolas superioras 
da Republica, serão applicados á commissão de materiaes de ensino para as respectivas esco las, em 
que os mesmos se deram . 

Sala das sessões, 2 de agosto de 1892 . -João Pinlteiro. 

7. o Que seja rej eitada, por ter sido incluída na verba de 519:036$, a consignação de Zl :000$ 
p:tra alugtlel de casas em que funccionem as pretorias, fixada por lei a emenda . 

Substitua-se o n. 3 do projecto n. 86, que fixa a despeza do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores , para o exercício vindouro, do seguinte modo: 

N. 3 - Justiça do Distl'icto Feden'tl, inclusive 6:600$' para indemnisaÇc'í.o· das de-pezas com 
o material do Tribunal do Jury e 25 :200 para pagamento de caJsas pwra as pretbrias, 544:236$00@. 

Sala das sessões, 11 de agosto de 1892. - Thomaz Del fino. 

8. 0 Que sejam rejeitadas, por desnecessarias, visto ter sido a mwteria attendida no n. 33 do 
projecto, as seguiutes emendas: 

Art. 1•, n. 48 - Restabeleça-se o n. 25 da taballa explicativa para os estabelecimentos 
subsidiarias, 90:200"'000. 

S. R. - Sc\ la das sessões, 1 de agosto de 1892.- João Vieim . -Tolentino ele Carvallw. -João 
de Siquei?·a . -Jose Mariano. -Santos Pe1·eira.- Andre Cavalcante . - Gonçalves Chaves. - Badaró. 
-Domingos P o1·to . - Pacifico Mascarenhas.-Chagas Lo bato. - Carlos Chagas. - · Lu i; de Andrade . 
- Juvencio de Aguiar. - More.im da S.ilva, - Fonseca Hermes. - Gonçalves Fen·eira. - P ereira 
de Lyra . 

Substitua-se o n . 48 do' seguinte mo!!l:o : 
N. 48 - Instituições subsidiadas - Reduzido a 5:000 o auxilio concedido á escola domestica; de 

Nossa Senhor<\ do Amp·u·o de Petropolis e mantidos 5:000' para o Lyceo de Artes e Otficios da 
Bahia, 6.0:000 parru o Lyceo ele Artes e Officios do Rio de Janeiro, e 5:000$ para o Lyceo de Artes 
Mecanicas e Liberaes do Recife, 111:000 .·ooo. 

Sala das sessões, 11 de a.gosto de 1892.- Thoma• Del(ino . 

9. o Que seja r"jeitado, por desnecessario, visto ter o Governo faculdade de solver pela verba. 
respectiva os debitas de ex:ercicios findos, que forem verificados, o seguinte additivo : 

Fica o Ministerio da J ustiçc't autorisado a verificar a importancia do debito em que se acha 
para com a San ta Casa da i\1isericordia da Bahia, proveniente de alugueis do predio em que func-
cionou o Fonon da .capital da província, ora Bstado da. . Bahia, abrindo, para o seu pagamento, pela 
verba de exercícios findos , o credito indispen avel para o pagamento desse· debito. \ 

Camara do;; Deputados, 10 de agosto de 1892.- Leovigildo Filgueiras . \ 

10. Que seja rejeitada, por conter disposição permanente e contraria. ao regimento, a seguinte 
emenda: 

Ao n. 11- O emolumento de 50 réis por folha de livro rubricado na Junta ' Commerciltl desta 
capital, marcado no § 3° da. tabella annexa ao decreto n. 596, de 19 de julho de 1890, fica desde já 
elevado n. 70 réi , sendo essa difl'erença dividida igualmen te entre os empregados da secretarja da 
dita Junta, com exr::epção do secretario, por já perceber emolumentos . 

Sala das sessões, 12 de agosto de 1892. - Manoel Fulgencio , 

11. Que sejam rejeitadas, por inci nvenientes, as seguintes: 
Ao n . 49 - Substitua-se : A Assistencia de Alienados ficará a cargo da Santa Casa da 

Misericordia . 
Ao§ 4° do o. 51 - Supprima- se . 
Sala das sessõe'3, 17 de agosto de I 892 . - E $pirito Santo. 

Accrescente-se onde couber : 
O Governo é autorisado a modificar os programmas das escolas de 2° gráo no Districto Federal, 

de sorte a constituírem curso de arlaptação á matricula do Gymnasio Nacional. - Erico Coelho . -
Alcindo Gu~naba;·a. - Demetrio Ribei1·o. - Thoma; Delfinv. - Sarn.paio Ferra; . 

12. Que não sejam acceitas, por contrarias as disposições regimentaes, que vedam a decretação 
de augmento ou diminuição de vencimentos elll' lei s annuas, f.\S emendas ab.dxo mencionadas· aos 
ns.. 35 e 37, e por inconstitucionaes as relativas aos ns. 38 e 40 : 

Substitua-se mo a'I't . 1 o : 

N. 35 - Subsidio do Presidente da Republica - 80:000$, em vez de 120 : 000;'000 . 
N. 36 - Pnlacio da presideucia da..Republica, illuminação e objectos para ex:peiien te- 10:000$, 

em vez de 20:000$000. 
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N. 37- Subsidio do Vice-Presidente da RepubJica- 24:000$, em vez de 36:000$000. 
N. 38- Subsidio dos senadores - 378:000?", em vez cie 567:000$000. 
N. 40- Subsidio dos deputados- 1.230:000$, em vez de 1.845: 000$000 . 
Sala das sessões, 16 cl.e ag.0sto ue 1892. -Espirito Santo. 

13. Que sejam destacados para constituírem projectos distinctos em face .do regimento os 
additivos : 

Continuam em inteiTo vigor as leis anteriores ao decreto n. 1270, '<le U•O de·jameiro de '1891, 
reJ..ativamente a Escola de Pharmacia de Ouro Preto. 

Sa'la das sessões, 17 de agosto de q892. - Antonio Olyntho. 

Artigo. Fica revogado o decreto n. 1340, de 6 de fevereiro de 1891, devendo os diversos 
institutos de ensino superior ser regidos pelos seus respectivos estatutos, anteriores ao citado decreto. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1892.- Antonio Olyn~ho. 

14 . Que sejam ap,provadas as seguintes emendas Glfferecidas por esta commissão : 
Substituam-se as ver·bas : 

N. 4 - Repartição da. Polir.ia da Caf.lita'l Federá! ........... . 
N. 5 - I'>iligencias poHciaes e conducção de presos .......... . 
N. 6 - Brigada policial .............. ......•.. ....... ..... 
N. 7 - Reformados da brigaua policial. ................... . 
N. 9 - Casa de Detenção • ...........•.... . .. .... .... .... .. 

Pela seguinte: 
N. - Contribuição fe•.leral para o serviço da Policia <lo 'Dis-

tricto Federa l, de conformidade com a lel ele 12 de 

384 :871$992 
210:000$000 

2. 829·: 879 .. 0@0 
30 :305$020 

116:500$000 

3 .571:556$072 

agosto de 1892.. ................................ 2 .000:000 ·ooo 
Deduza-se elo art. 1° ela verba total a differença das duas quantias acima . 
Sala das sessões, 13 do agosto ele 1892. - Moraes Ba1-ros. - Demetrio Ribei1·o . - Almeicla 

Nogueira.- Leite Oiticica. - L. ele Bulhões. - F. Sodrri. - Arthur Rios . 

Ao n. 41- Accrescente-se- e augmentada com 10:000$ a consignação para a publicação dos 
deb::ttes, aunaes, etc ., no Diario Official. 

Sala das sessões, 13 de ag0sto de 1892.- Arthur Rios.- Moraes Barros. - Almeida Nogueira. 
-Leite Oiticica. :-S. Vieira. 

Orçameu,to do Ministerio da Justiça e Negocias lnteriores: 
'Emenda ao n. 49 -Accresceote-se: elevaria a 190:000$ a consignação prorosta. para alimentação. 
Em vez de 377:640$, diga-se- 467:640$000. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892 . -Moraes Barros.- AZmeida Nogueit·a . -A. Maia. -

F. Sodrri.- L. de Bttlhões.- Leite Oiticica. 

a,5. Que sejam appro;vadas .as se,gi!L1ntes emeBdas : 
Ao n. 12 - Em vez de 50:000$, diga-se- 30:000$000. 
S . R. - Arthwr .Rios . 
Ao n. 15 - Su pprima-se a consignação pedida para viagens ao estrangeiro, reduzindo-se a 

verba em oonsequencia. 
S. R. - ;b·thttr Rios. 
Ao n. 17- Snpprima-se a consignação jPecLida pa-ra viagens ao estrangeiro, reduzindo-se a 

v:erba em consequencia~ 
S. R. - A.rthur Rias. 

Sup,prima-se o § 4° do artigo. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1892 . - Arthur Rios. 

16. Por maioria propõe que seja approvatlo, com a sub-emenda que offerece, o seguinte 
additivo: 

Art. - Os dous externatos do Gymnasie Nacional são transferidos a Municipalidade do 
Districlo Federal, e os cursos de preparatorios annexos ás Faculdades de Direito de S. Paulo e do 
Recife aos Estados de S. Paulo e de Pernambuco, continuando aquellas e estes a ser custeados pelo 
Gov.erno Federa•!, aJté q•ue essas traBsJie;rencias se effectuem. 

São exceptuados da transferencia os proprios uacionaes em que funccionarem esses estal:Jeleci-
me.n<tos, ainda q.ue nos oLJ!lesmos deva.ru conti,QJuar. 

Sala das sessões, l de agosto de 1892 . -Moraes Barros. - L ; de Bt~thõe6. 
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·SUB-EMENDA 

Depois das palavra~ - Districto Federal - accrescente-se : - logo que constituir-se. 
S. R. -Moraes Barros. - Demetrio. -L. Bulhões. -A. Maia. - Oiticica. - Sodre. -

S. Vieira. - Arthw· Rios. 

17. Que, sendo approvada a emenda anterior, sejam acceitas as seguintes: 
Na r11brica n. 15- Supprima-se a consignação pedida para as despezas com o curso annexo; 
Na rubrica n. 17 - Supprima-se a consignação pedida para as despezas com o curso annexo; 
Supprimam-se as rubricas de ns . 25 e 26 e as consignações com que são dotadas . 
S. R . - Severino Vieir·a. 

18. Que,~não sendo acceitas as emendas de que tratam os ns. 16 e 17 deste parecer, seja 
approvada com a sub-emenda , que offerece, a seguinte : 

Artigo. Fica o Governo autorisado a fundir em um só estabelecimento os dous externatos do 
Gymnasio Nacional, attendendo ao plano estabelecido na reforma de 8 de novembro de 1890 redu-
zindo a despeza eom o pessoal administrativo e não preenchendo as vagas que se derem no corpo 
docente, até ficar elle reduzido ao numero fixado para um dos actuaes estabelecimentos. 

S. R.- Arthur Rios. 

SUB-EMENDA 

Em vez das palavras- attendendo ao plano, diga-se -observando o plano. 
S. R.- Moraes B arros. - Severino Vieira.- Demelrio Ribeir·o.- Oiticica.- L. Bulhões.-

A. Maia.- Sodre.- A. Nogueira. 

19. Que, approvada a emenda anterior, ficam prejudicadas as seguintes: 
Accrescente-se onde convier : 
Art. Ficam desde já fundidos em um só os dons exterlnato~ do Gymnasio Nacional. 
Art. E' o Governo autorisado a reformar o curso do Gymnasio, de accordo com o parecer 

apresentado pela respectiva congregação. 
Art. As cadeiras dú collegio que, por esse plano, se crea;m como curso preparatorio ao do 

bacharelado, serão providas pelos professores do Gymnasio, aproveitando-se aquelles que, pela 
fusão, não tiverem numero sufllciente de alumnos para suas classes . 1 

s. R.- Sala das sessões, 9 de agosto de 1892.- Fonseca Hermes .- Jesuino de Albuquerque.- \ 
Virgiliu Pessoa. 

Substituam-se os ns . 25 e 26 do projecto pelo seguinte e as verbas correspondentes na impor-
tancia de 360: 380$000 . 

25 - Externatos do Gymnasio Nacional, ficando o Governo ;1utorisado a refundir os dons esta-
belecimentos em um só, de accordo com o parecer apresentado pela congregação do Gymnasio, 
280:380$000. 

Elimine-se o§ 4° do art. 51. em virtude da emenda supra.-- Erico Coelho.- Atcindo Gua a-
bara.- Sampaio Fer1·az.- Thoma::; Delfino.- Leite Oiticica. ' 

20. Que, não sendo approvadas as emendas anteriores relativas ás verbas 25 e 26 (1° e 2° exte -
natos do Gymnasio Nacional), sejam approvadas as seguintes, com a sub-emenda proposta pela 
commissão: 

Si subsistir a rubrica do n. 25, em vez de- 177:890$ - digq.-se: 148:490$000. 
Extinctos os lagares de inspectores (passando o serviço da inspecção a ser feito pelos pro-

fessores ou lentes) e sendo os vencimentos do pessoal subsisten~e regulado nos termos do decreto 
n. 1075 de 22 de novembro de 1890. 

Si subsistir a t•ubrica n. 26, seja reduzida a verba- 150:690$ -. de accordo com as indicações 
feitas em relação a rubrica precedente. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1892.- Severino Vieira. 

SUB-EMENDA 

Supp rimam~se as palavras: passando o serviço da inspecç~o a ser feito pelos professores ou 
lentes. 

S. R.- Moraes Barros.- Arthur Rios.- S. Vieira.- Sodr·e.- L. Oiticica.- L. de Bulhões. 
- A. Nogueira.- Aristides Maia. 
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21. Que seja approvada a seguinte emenda : . 
. No § 3.0 Supprimam-se as palavras - e o Pedagogium - e accrescente-se no final - e bem 

assim p~ra pagar os ordenados dos professores dos cursos annexos e dos gymnasios, emquanto não 
forem aproveitados em serviço da União, dos Estados, ou de qualquer mumcipio. 

Sala das sessões, 13 de agosto de 1892. - Severino Vieira. 
S. R.- Sala das commissões da Camara dos Deputados, 20 de agosto de 1892.- Arthur 

Rios, relator.- Aristides Maia, com restricções quanto aos ns. 5 e 15.- F. Sodre , vencido quanto 
ao n. 16.- Demet1·io Ribeiro.- Almeida Nogueim, vencido quanto a transferencia dos cursos 
annexos e Gymna:>io Nacional.- Leite Oiticica.- Leopoldo de Bulhões.- Severino Vieira, com 
restricções. 

Redacção final 

Apresentada em 29 de agosto de 1892 - N. 86 E. 
Dispensada de impressão a requerimen to do Sr. Alcides Lima, é approvada a seguinte redacção: 

N. 86 E -189.2 

Redacção do proj ecto n. 86 B do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio da Justiça 
e Negocios Interiores para o exercício de 1893 

O Congressu Nacional decreta : 
Art. O Presidente da Republica é autorisado a dispender, no exercício de 1893, pela repar-

tição do Mmisterio da Justiça e Negocios Interiores, a quantia de 13.212:152$ com os serviços 
designados nas seguintes rubricas : 

1. Secretaria. 
Pesson.l, sendo 6:000$ para gratificação do secretario do ministro, compre-

hendidos todos os empregados dos tres Ministerios fundidos na actual (lei 
n. 23, al't . ll) • ...... . ........ ....... .......•...................•..... 
Matel'htl da secretaria. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . Justiça Federal. ............................................ , . ..•........ 
3. Justiça rio Districto Federal, inclusive 6:600$ para indemnisação das despezas 

com material do Tribunal do Jury ...................................... . 
4. Sub~tituam-se as rubricas 4a, 5a, 6a, 7a. e 9a pela seguinte : · 

Policia do Districto Federal, contribuição federal para este serviço, de 
conformidade com a lei n. 76, de 16 de agosto de 1892 ............•....... 

5. Corpo de Bombeiros ....•..............................•.................. 
6. Cas11 de Correcção ............................•.. . . . . . ... ..... ............ 
7. Junta Commercial da Capital Federal. ..... . . . . ... ... ........ .. ........... . 
8. Guarda l"acional. ................. , ............................... , ..... . 
9. Ajudas de custo a magistrados .......... ... .•. . ....•...................... 

lO. Elaboração do Cocligo Civil (coutracto de 12 de julho de 1890) ............... . 
11. Faculdade de Dil'eito ele s. Paulo. Supprimidas as consignações : de 62:100$ 

para aulas preparatorias e 40:000$ para as gratificações de que tratam os 
arts. 399, 454 e 288 do regulamento de 2 de janeiro ... ... .. ... . ....... . . . 

12. SeCI·etaria e bibliotheca da ~·acuidade de Direito de S. Paulo. Supprimida a 
consignação de ô:OOO$, pedida para os premios de que trata o n.rt. 8J do regu-
lamento citado . ......... .......... . ..... ... . .•.. ..........•....•.... . .. 

13 . Faculda·le de Direito do Recife. Supprimidas as seguintes consignações: de 
61:200$ P<Lra aulas preparatorias <:l de 40:000$ para as gratificações referidas 
em numero ... .... .... . . .... . ........... ...... . .................. · .. .. . 

14. Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito do Recife. Supprimida a con-
signação de 6:000$ para os premios do art. 83 do regulamento de 2 de 
janeiro ...............................•... . .•.. . ............... ...... .. 

15. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ................................. . 
16. Secretaria , bibliotheca e laboratorio da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Supprimidas as consignações, na importancia de 18:000$, destinadas 
a prernios, investigações scientiticas e viagens de lentes, e .bem assim a de 
3:900$ para pagamento de duplicata de vencimentos ............... . .. .. 

17. Faculdade de Medicina da Bahia ............ ... .. .. ...... · ..... . ........ · 
Secreta1ia, bibliotheca e laboratorio d<l Faculdade de Medicina da Bahia. 

Supprimidas as consignaçõesjá indicadas em relação a Faculdaue t.lo Rio de 
Janeiro ........•................... ·.····.·······················•····· 

415:400$000 
40:000$000 

641:546$000 

519:036$000 

2 .000:000$000 
700: 942$30(} 
156:512$200 
32:628$000 
30:000$000 
20:000$00(} 
24:0~0$00(} 

164:400$000 

60:700$00(} 

164:400$000 

63:400$000 
316:400$00(} 

280:500$000 
323:200$000 

278:340$090 
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18. Escola Polytechnica ... ... . .. . .. ... . . ........ . . . ...... .. . .. .. .. .. . .•. . .... . . 
19. ecretaria. e bibliotheca da Escola Polytechnica. upprimitlas as consignaçõe , 

na Jmportacia de 24:000 , pedidas para peemios aos membros do magisterio, 
viagens scienti t:icas e manutenção de um a lumno no estrangeiro . . ..... . . . . 

20. Escoltt de Miuas de Ouro Preto. Supprimida a deducção correspondente a con-
tribuição prestada pelo Estado de Millas . . .. ..... .. . . .. .. ... ...... . .....• 

Z.l. Primeiro ,edernalio do Gymnasio Nacional. - Supprima-se. 
22. Segumlo ex: tern~to do Gymmsio Nacional. - Supprima-se. 
23. Escola Nacional de Bellas Artes .... . .. ..... . .... . . .... . .................. . 
24. Instituto Nacional de Musica. Reduzida a 1: 000 a consignação pedida para 

moveis, at·marios, etc ., e a 2:480$. a pedida para papel, pennas e despezas 
ex traordinarias .. ... ... .. . . . . . . .. .. ... .. .... . . ... .. ..........•.......... 

25. In tituto Benjamin Constant . Supprimida <t consignação de 12:150 para gra-
tificação especial aos peofessores .. ..... . .•.. . .. . ... ...... .... . ........ , .. 

26 . Instituto dos Surdos-Mudos .. .. ................•....•....•............ .. .. 
27 . Biblio theca Nacional .. . .. .. ........ .. . : ... . . ........ ... ........ ...... •... 
28. Museo Naciona l. ... .•....... .. . . ... .. .. ... ... . .......... . ..... ...... . . . . . 
29 . Estabe lecimentos su bsidiados pelo Estado . . ....... . .. ... ........ . . .. .. . . . . . 
30 . Pensões e commi ·sões ..... ... . .... . ...... . .. ..... ..... . ........... . ..... . 
31 . Sub idio do Presidente d<1. Republica .. ........................ . .......... .. 
32 . Pa,lacio ela presidencia da Republica. 1lluminação e objectos para expediente . . . 
33 . Subsidio do Vice-Presidente da Republic:.t .. .. . . . ..... .. .... ..... .... ...... . 
34 . Subsidio dos senadores ...•... . . . ................................... . ...... 
35. Secretaria do Senado .. . .... . • ........ . . .. . ... .. . .... ..... . . ........ . .. .. • . 
36 . Subsidio do deputados .............. . . . ....... ...... . .................... . 
37. Secreta !'ia da Camat-a elos Deputados. Elevada de 1 O: 000 · a consignação para a 

publicação dos debates, annaes, etc. , no Diario Official; supprimiclas as 
propo tas para impressões e encadernações e para a acquisição e limpeza de 
moveis, .e estabelecida a ele 3:500$ para acqnisiç.o~o de livros . . .. ...... ..... . 

38. Ajudas tle custo dos senadores e deputHdos ..... . .. ... ..... ...... . .. . ...... . 
39. Pagamento aos serventuarios do culto c,ltholico a que se refere o dec1·eto 

n. ll9 A, de 7 de janeiro de 1890 . ................ ... .. .. ......... .. .. .. . 
40. Archi v o Publico ........... . ................•....... 

1 
•••• • •• ••• ••••• • • • • • • • 

41 . Inspectoria Gera l de Saude dos Portos . Reduzida : , 
a) a 90:000 · a consignação pedida para acquisiçã.o , cu teio, concerto de lanchas, 

etc., sendo um terço da importancia consignada applicado ao re rviço uo porto 
da Capital Federal e dous terços ao serviÇo dos Estados ; 

b) a 6:000 a consignacão pedida para fornecimento de moveis e cartas de saude ; 
c) a 6:000 _· a pedida para aluguel de casas para as Inspectorias ........... . ... . . 
42. Lazaretos e hospitaes marítimos .................... . ... .. . .. . ........ .... . 
43 . Soccorros publicos ...... .... ... . ..•.... . .. .. ~ ........•. . .............. . .. . 
44 . Instituições subsidiadas. Reduzido a 5 :000. o auxilio concedido à Escola Domes-

tica de Nossa Senhora do Amparo de Petropolis ............• . .....•.... .. . 
45 . As istencia de Alienados . Elevada a 190:000$ a consigração proposta para 

alimen tação e reduzidas: 1 

a) a 2:000 a consignação pedida para a limpeza e conservaç&:o d-e moveis, etc. da 
repartição ; 

b) a 6:000$ a pedida para moveis e utensílios no Hospício Nacional ; 
c) a 8: 000' a pedida para a conservação do predio e do material rodante ; 
d) a 2:000 a pedida para eventuaes no mesmo hospício ; 
e) a 3:000 a. pedida par,, moveis e utensílios nas colonias Conde de Mesquita e 

S. Bento; 
r) a 3:000 a. pedida para conservação de predios .nas mesmas colooias ; 
g) a 3:000 a consignação destinada a con ervação do material fluctuante idem . . 
46 . Obras. Sendo 120:000 para a consignação pedida pnra as obras que deveriam 

ser _execu_tadas pelo extincto Ministerio da Justiça; 3QO:OOO$ por conta da 
cons1gnaçao proposta para as obras do extincto Ministerio do Interior, etc.; 
150:000$ por con ta _da veeba pedida para obras do Min jsterio da lnstrucção 
Publlca, com o s~&"umte destmo: 100:000$, repartitlament.e, para continuação, 
durante o exercw10 cl.esta le1, das obras da Maternidade do Instituto Benj a-
min Constant, e ?0:000" par_a repa:os e obras ele consez!vação de predios que 
es wvam ao serv1ço desse .Mm1ster10 .. . ................... . .............• 

47 . Eventuaes ...... .. ................. . .. .... .. ..... . .. .. . . . .............. ........ . 

274 :780$000 

169:460$000 

169:660$000 

150:520$000 

118:300$000 

151:100 000 
71:565 000 

148:700 "000 
160:900 000 
90 :200 000 
25 :000$000 

120:000 000 
20:000 000 
36:000 000 

567:000$000 
225:700 000 

I . 845:000$000 

301:000 000 
90: ooo. ·ooo 

240:000$000 
35:820 000 

408:700$0QO 
92 : 702$50,0 

30o:ooo ·oo~ 

41:000$000 

467:640$000 

570 : ooo. 000 
90:000$000 

. § l. o Continuam em vigor, por todo o exerci cio desta )ei, os ns . I, TI, inclusive o paragrapho 
umco, 1II e IV do art. 4° da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891. 

§ 2 . 0 O Governo. extinguindo, em observancia desta lei, p hospital da Copacabana, a serviço da 
Bri(5atl~ J:>olicia), providenciará em ordem a serem as praças deste corpo, que forem a:trectadas de 
ber1ber1, recolhidas aos h ospita-es milita-res onde são curadas as praças do e:x:ercito e armada ata-
cat1as da mesma molestia. 
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§ 3.• Fica extensivo aos actuaes len.tes das faculdades de medicina da Republica, que prestaram 
serviços na campanha do Paraguay, os favores constantes do art . 7• do decreto n. 1341, de24 de 
agosto de 1866 . 

§ 4. 0 O;; dous externatos do Gymnasio Nacional são transferidos á Municipalidade do Districto 
Federal, logo que constituir-se, e os cursos de preparatorios annex:os ás Faculdades de Direito de 
S. Paulo e do Recife aos Estados de S. Paulo e: de Pernambuco, cont inuando aquelJ.es e estes a ser 
custeados pelo Go;verno Federal, até que essas tr.1nsfereucias se effactuem, para o que fica arutorisado 
a abrir os necessarios creditas. 

§ 5.• Fica o Governo au.torisado a abrir os creditas necessarios para manter a E;;cola Normal, 
até que seja esta instituição de eLJsino transferida ao Districto Federal ; o que se fará logo que 
esteja este organizado .. 

Sala das commissões, 27 de agosto de 189Z.- Fróes da Cru:.- Leovigi·tdo Filgueiras .- Alcides 
Eim (JJ. 

OBSERVAÇõEs. D3s emendas apresentadas em za e 3a discussã:> foram app 0v.adas as cle na. 2-
11-12 (~om a. sub-emenda da comm~~são, impressa no parecer n . 86 B) - 30 - 32 - 38 - 43-
44 -45,-49 -51 -57 e as do Se. A rthur Rios ás rubricas J5,e 17 impressas o o parecec n. 86 D .. ; 
separadas par::v c0ostituirem projectos. distinctos as de ns . 8- 14- 19 - 27 - 37 - 52 - 59 e 
60 ; não foram acceitas pel<t Mesa as elo Sr. Espírito Sao to ás rllbricas 35, 37 , ~8 e 40 que se acham 
sob o· n. 53 ; 1iodas. as 0utras foram rejei tacLas umas e prejudicada,s outras . . 

A pt~oposta sobre a des-peza do Miuisterio da Justiça e Neg,CDcios lnteviores, oon"ertida.em projecto 
de lei, com as emendas appr0vadas pela Camara, s0b 0 n .. 86 E, foi rernettida para o Senado 
federal em 31 de agosto. 

Volrtou emendada peto Senad0 no di·a 24 ele setembro . 
Na fórma do ar t. 127 do Regimento lnteroo, foram as emendas do Senado remettidas á comi-

missão de orç:.tmentio, que sobre ellas deu o seguinte parecer 

N. 86 G - 1892 

Emendas do Senado ao: proj acto da Camara dos D3putados n . 8S E <lo C)rren te anno que fixa a 
despeza do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exercício de 1893 

A cor.nmissão de orç'l.mento da Camara dos Srs. Deputados, dep:>is de estudar detidamente as 
alt-erações e emendas, paio Senado feitas ao pt•ojecto de orçamento elas despezas do ll:!iuisterio da. 
Justiça e egocios Interiores, iniciado e já app-covado por esta Camara, é de parecer que dentre as 
emendas trazidas, ora, á sua apreciação e sujeitas á sua deliberação, sejam a.cceitas e approvadas as 
seguintes : 

Ns. 3 e 4) o:fferecidas aos ns. 16 e 17 do projecto e á rubrica immediata, que, de certo poc equi-
voco de cópia, ou erro de impressão, deixou de ser numerada, cabendo-lhe o n. 18, sendo correspon-
dentemeote alterada a numeração a seguir . 

Estas emendas sem prejudicar, ainda mesmo ao de leve, os serviços publicas, produzem uma 
economia de 61 :600$, sendo : 
Na rubrica- Secretat·ia, bibliothec:~, etc., da Faculdade de Medicina do Rio de .Janeiro. 
Na rubrica - Faculdade de Medicina da Bahia .... , ..................... . .......... . 
Na rubrica- Secretaria, bibliothec:.t., etc., da Faculdade de Medicina da Bahia . . ... . . 

15:000$000 
15:000 000 
31:600$000 

Total........ . ...................................... 61 :600$000 

N. 6) o!Terecicla ao n . 35 do projecto, por attender em parte á necessidade reconhecida no 
serviço da outra casa do Congresso. 

N. 7) offerecida ao n. 46 do projecto, por attender a conveniencias de serviço , sem augmento da 
verba votada. pela Camara . 

N. 1 O) additi v o do Senado por consignar recursos para a satisfação de compt•omissos contrahidos 
em virtude de expressa disposição de lei. · 

Sente, porém, a commissão não poder, apezar da e!evada consideração que v~ta á outra .casa do 
Congresso Nacional, placitar com seu parecer as demais emendas por esta offer eCidas ao proJecto de 
orçamento e passa a ex ternar os fundamentos que a levam a opinar pela rej eição das mesmas 
emendas, que são as seguintes : . . 

Ns . I e 2) o:fi'erecidas aos ns . ll e 13 do proJecto, restabelecendo as aulas annexas·as Faculdades 
de S. Paulo e do Recife. 

Tendo a Constitnição Federal outhorgad~ aos Estados a facul~ade ·.de organizarem o ~nsi_no em 
todos os gráos, é um Facto perfeitamente real1zavel dentro dos mats s.trt~tos moldes constttuc10naes 
a passagem, úU transferencia dos cursos annexos ás Faculdades de Dtrelto de S. Paulo e do Rec1fe 
aos respectivos Estados . . _ . . _ 

Mas, de simplesmente comp·::t tivel co~n as .prescr1pçoe.s. da Const~tUtçao ~edera l, essa: trans-
ferencia torna-se um rec lamo urgente e 1mpertoso, na fielwterpretaçao do regtmen federativo, que 



-24-

acceitamos, desde o momento em que não se queira obstinadamente negar o caracter clil'ecta e ac-
centuadamente local das vantagens resultantes dos serviços prestados por aquelles institutos. El', 
como se vê, uma medida de grande interesse para a nossa educaçcio política. 

Nem se diga que a União está steicta a. conservar ess:'ls e:;tabelecimentos de ensino secundaria 
ex·'lli da competencia que lhe dá o art. 35 § 3• da Constituição Federal. 

E' certo que os poderes federaes teem, cumulativamente com os estadoaes, nas circnmscripções 
de sua jurisdicção. a faculdade de crear institutos de ensino superior e secundaria em qualquer 
Estado, mas não se confunda essa faculdade com uma obrigação pela mesma razão por que não é 
permittido confundir os dous extremos de urn diametro . 

Si dessa faculdade decorre para os poderes fecleraes o direito de crear taes institutr'S, decorre 
igualmente e com a mesma legitimidade o de não creal-os, ou o de extinguir, quando julgar conve-
niente, os que por ventura já estão creados. . 

Logo, a medida iniciada pela Camara elos Srs . Deputados, tentando, antes ele chegar a este 
resultado, a transferencia dos cursos arinexos aos Estados a que elles apt·ovoitam, é perfeitamente 
constitucional e legitima. 

O unico argumento, não decisivo, mas a penas plausivel, que poderia ser invocado no ~entido de 
continuar a União a mcLnter nos Estados estabelecimentos de i11teresse local, como de que se trata, 
fôra, talvez, <L conveniencia ele auxiliar os Estados a que minguassem recursos para mantet· esses 
serviços, ja organizados, si fossem uteis. 

Longe, porém, de ser colhido por e>te argumento, que tOt·na-se contraproducente, tr~tando-se 
do opulento Estado de S. Paulo e do promissor Estado de Per·nambuco, o a lvitre votado j h. pela 
Camara. em má hora alterado pelo Sen<tdo, se impõe com a imminencia. da r e11araçào de um<t injustiça 
flagrante, cujtL responsabilidade não deve ser pelo Goveruo republica no f"ederativo emcamp .da da 
extincta administração imperial, a qual mau tendo estabe lecimen tos de ensino secundario nas ricas 
províncias de Pernambuco e s. Paulo, nem um obulo enviava em auxilio da instrucção do mesmo 
gráo mantida a expensas prqprias, e á custa dos maiores sacril:lcios, pelas mais pobi'es pruvtncias do 
extincto imperio. · 

Tambem não colhe o argumento, que pudesse se1· invocado, no caso extremo da suspensão, ou 
extincção elos cursos de que, em virtude de direitos aclquir·idos pelos profes~vres vitalici< r:;, a pouco 
montaria a economia realizavel ; não colhe porque mais t.lo que a de,;peza a f.Lzer-se duraute a vida 
desses funccionarios, com os respectivos vencimentos, vale e apr·oveita o res peito á fiel e integral 
execução do regimen federal, que adaptamos como norma da nossa organiZ<lÇ:io política. 

Si, pois, os cursos annexos realmente proporcionam nos E~tados de s. Paulo e Pernambuco um 
ensino util, ninguem mais competente do que esses dous Estados para decidir si devem conti11 uar, ou 
não, esses cursos; e, na affirmativa, para assumirem-lhes bs onns ex-vi do principio - Secundum 
naturam est incommoda cuiusque 1·ei cumsequi, quem sequun ur admmoda. 

Si, acaso, podesse ser aventada a hypothese de mio terem e;;ses estabelecimentos, p~ ra os Es-
tados de S. Paulo e Pernambuco, va.ntagen · capazes de compem·ar os eucfl.rgos de sua m: n atenção, 
não houvera então como justificar a sua conservação pela Uniiio, a quem é evidente que elles sô 
podem aproveitar indirectamente, pela utilidade que pr·estarern aos E~tados, onde funccionam. 1 Parece á commissão que estas considerações justificando sobejamente a medida da Camar:t 
quanto aos duus cursos annexos às Faculdades de Direito, coodernnam simultaneamente a la e 2 
emendas elo Senado. 

5•) o:tferecida aos ns. 21 e 22 do projecto e 
9•) olferecida em substituição do § 4•. 
A commissão aprecia conjunctamente estas emendas votadas pelo Senado como complemento 

urna da outra. 
No emtanto, é evidente e flagrante a contradicção em que ella.s se acham. 
A autorisação dada pela emenda substitutiva do § 4° ao Goveruo pc.tra fazer a fusão dos dous 

Gymnasios torna-o, incontestavelmente. o juiz em definitiva iqstancia, da conveniencia ou i con-
veniencia da opportunidade dessa fu são . 

O Governo poderia, pois, ter· opinião diver gen te ela aventada pelo Senado, que, parece ão 
ter-lhe a~sumido inteira a réspons tbilirlade, uma vez que, peht n,utorisação c1tada, quiz deixar ao 
executivo a ultima. palavra sobre a adopção da ru~ão; e, en tão cohel'ente como o seu modo de ver 
a questão, tinha o direito ele não usar t.L~ <lutorisaçào e manter, como ora existem, os dous 
Gymnasios. ' 

Mns, esse direito, que o Senndo implicitamente garante ao executivo pela autorisação constante 
da emenda substituti va ao § 4o do pr·ojecto, ll1 e é, pelo mesmo Sr~ nado, t1rar!o na emenua otf,.'recida 
nos us. 21 a 22, emenda, em que a vet·ba consiguar!a para o ew,;ino nos Gymnasios, presuppoe reali-
zada u fusão antes meswo ele começilt' o exercício finaneei ro cl l:l 1893, desde que a verba de :wo: 380$ 
pedida pelo Governo para o cust.eio dos dous Gymnasios é n<\ emenda reduzida de 94:700$, ou a 
~65:680$ consignada expt·ess:trnente ao Gymnasio Nacional, pela. FUSÃO dos dous externato~ ~ 

Po~to, porém, de lado e::;te incidente, adduzido sôrnent e Nra patentear a impossibilidade, em 
que se encontrarta a Camara , de acceitar o a i vitre elo Sen ado, nãr, precisa a commissào p:1ra 
justificar, quanto a este ponto, o voto já consciencios~meut13 manifestado pela Camara dos ::>rs. 
Deputados, de appellar para considerações de natureza diversa elas que já foram ::J roeluzid<~s para 
fundamentar o seu parecer no sentido da rejeição elas emendas elo Senado relativas aos cursos 
annexos ás Faculdade~ de Direito. ' 

Si alli ~ cornpetencia da União para crear institutos ele ensi no superior e secundaria nos Estados 
é cumulattva com as dos e ~specttvos E:;tados, aqui tambem o é com a competencia dos poderes 
prepostos à direcção do Districto Federal. 
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Este asserto se infere logicamente do art. 35 da Constituição, que dispõe: Inuumbe, outrosim, 
ao Congresso, mas niío privatiuamente : 

4. 0 Prover á instrucção secundaria no Districto Federal. 
Ora, não sendo essa competencia um dever, si não um direito, que habilita a União, já a abster-se 

de crear serviços novos, já a extinguir, quando julgar conveniente, os que porventura existiam 
creados, e desde que trata- se de serviço de utiliLlade e importancia accentuadamente locaes, é per-
feitamente constitucional, é imperiosamente aconselhada pela logica . do systema político que nos 
rege, é até um exemplo fecundo para a nossa educação neste systema, a tendencia sabiamente 
manifestada pelo voto da Camara no sentido de ir annullando a intervenção dos poderes federaes, 
na espbera propriamente local, intervenção que, si o legislador constituinte foi induzido a deixar-
lhes, por espírito de prudente ti'ansacção com o passado regimeu, de ferrenha centralisação , fel-o, 
entretauto, com tanta previdencia e sabedoria, que o correctiyo para essas excrescencias, toleradas 
por conveniencias de momento, enconti·a-se em a norma de proceder dos poderes publicos, sem ser 
preciso appellar-se para o remedio exteemo de uma reforma constitucional. 

Passa por ultimo a commissão a apreciar a emenda: 
8•) restituindo a vida lega l o- Pedagogium, com a Terba de 46:200$000. 
Entenrte a commissão que este serviço extincto expressamente pela lei de 30 de dezembro de 

1891, o foi certamente, porque o Poder Legislativo, ponderando o seu valor e utilidade, como, aliàs, 
deve ponderar os de todos os serviços pnblicos pnm dotar a sua execução de recurso~. que devem 
ser proporcionaes aos seus resultados, achou que elle não otl'erecia resultados compensadot'e3 dos 
encargos que impunham, ou que não competia absolutamente á Un ião. 

Como quer que seja, a emenda do Senado importa, ou equivale á creação de um serviço novo, 
-que pelo regimento ela C::tmara dos Srs . Deputados nào póde ser instituído nas leis annuas, por 
onde vê-se que n. re,ieição de,;sa emenda não será mais do que a consequencia da observancia ·de um 
preceito regimental da Camara, que, afóra isso, manteria assim a coherencia com que, a respeito 
deste assumpto, tem procedido de~de a sessão ordioaria do anuo anterior. 

E procedendo desta maneira, a Camara tem-s.3 mo3trado perfeitamente inspirada ; pois não é 
abFolutamente admissivel, qualquer que seja a face sob que se pretenda encarar a ques tão, que 
corra por conta da União a despeza com esse serviço ; porquanto, a lém dos argua1entos ja 
adcluzidos quanto aos ins titutos secundarios , a Constituição Federal não só não dá ao Congresso a 
faculdade de legislar sobre ensino prima?·io no Districto Federal, como, expressamente no lJara-
grapho uuico do art. 67, e t abelece que «as despezas de caracter local na Capital da Republica 
incumbem EXCLUSIVAMENTE á autoridade municipa 1 » . 

Ora, que o Peclagogium não póde ser considerJ.do sioão como um instituto de ensino primario e 
de proveito local, dizem-no já o decreto n. 667, de 16 de agosto de 1890, e o de n. 98 1, de 8 de 
novembro do mesmo anuo, j á o seu respectivo regulamento, já os r elatorios dos ministros da 
instrucção, já os do iospector geral da. instrucção publica primaria e secundari<:t, jà, finalmente, o 
testemunho do pt·oprio director do Pedagogi~1m em o u. 6 da sua Revista de !5 de março de 1891, 
quando, inquirindo- Para que serve o Pedagogíum? responde- Serve: 2°, para desenvolver e 
fortificar os conhecimentos que o professor primario deve possuir, aft.m de exercer a clelica•:l a funcção 
da educação do povo ! ~ 

Com estas considerações, suggeridas pela illustração da Camara dos Srs. Deputados, julga a 
commissão ter fundamentado o seu parecer relativamente ás emendas do Senado, o.fferecidas no 
projecto de orçamento da despeza do Ministel'io da Justiça e Negocios do Interior. 

Sala das commissões, 26 de setembro de 1892.- Moraes Barros.- Ari~tides Maia.- Arthur 
Rios.- Seve~·ino Vieira, relator.-Demetrio Ribeiro .- Leopoldo de Bulhões.- Leite Oiticica.-
Almeida Nogueira. 

Emendas do Senado ao pt'qjeclo da Camara dos 
Deputados n. 86 E de 1892, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
para o exerci cio de 1893 

Annexo - 4 

Projecto da Camara dos Deputados n. 86 E de 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da 
Justiça e Negocias Intel'iores para o exercício 
de 1893 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presi<le::~te da Republica é autorisado 

a dispeoder, no exercício de 1893, pela repartição 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, a 
quantia de 13.212:152$ com os serviços designados 
nas seguintes rubricas: 
I. Secpetaria: 

Pessoal, sendo ti:OOO$ para 
gratificação do secretario de 
ministro, compreheodidos todos 
os empregados dos tres Mi-
nisterios funrlidos no actual 
(lei n. 23, art. 11)........ •. 415:400$000 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n. 86 E de 1892, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
para o exercício de 1893 

Projecto da Camara dos Deputados n. 86 E de· 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da Jus-
tiça e Negocias Interiores para o exercicio ele 
1893 

Material da secretaria. o . . . . . 40: 000$000 
2. Justiça Federal. . . . . . . . . . . • . • 641:546$000.. 
3. Justiça do Districto Federal, 

inclusive 6:600$ para in-
demnisação das despezas com 
o material do Tribunal do 
Jury . .•.... o .. . ... . .. o..... 519:036$000-

4. Substituam-se as rubricas 4•, 
5", 6•, 7• e 9•, pela seguinte : 
Policia do Districto Federal , 
contribuição federal para este 
serviço, de conforomidade com 
a lei n. 76, de 16 de agosto 
de 1892 ............ . ........ 2.000:000$000 

5. Corpo de Bombeiros ... . . . . . . 700:942$300 
6. Casa de Correcção........... 156:51 ~$~00 
7. Junta Commercial da Capital 

Federal ....• o ..•...........• 
8. Guarda Nacional. .....•.....• 
9. Ajudas de custo a magis-

trados •• o •...... o .. o ........ . 
10. ElatJoração do Codigo Civil 

(contracto de 12 Lle julho de 
1890) •...•.......... o •• o ••••• 

32: 628$000· 
30:000$000 

20:000$000 

24:000$000. 
Ao u. 11- Faculdade de Direito de S. Paulo: 11. 
Restabeleça-se a consignação de 62:100$ para 

as aulas preparatorias. 

Faculdade de Direito de 
S. Paulo. Supprimidas as con· 
signações: de 62 : 100$ para 
aulas weparatorias e 40:000$ 
para ays gratificações de que 
tratam os arts. 399, 454 e 

Ao n. 13- Faculdade de Direito do Recife: 
Restabeleça-se a consignação de 61:200$ para as 

aulas preparatorias. 

Ao n. 16- Secretaria, bibliotbeca e laborato-
rios da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro : 

Reduza-se a 7:000$ a verba para acquisição de 
livros e assignaturas de jornaes, a 30:000$ a de 
reactivos e utensis para laboratorios, e a 3:000$ a 
do Museo Anatomo-pathologico. 

288 do regulamento de 2 de 
janeiro .. o ................. . 

12. Secret-1 ria e bibliotheca da 
Faculdflde de Direi to de São 
Pauln. Supprirnid<t a con-
signaç~o de 6:000$, 1 pedida 
para o~ premias de que tra ta 
o art. 83 do regulamento 
citado .... . ............ ' .... .. 

13. Faculd~de de Direito do Recife. 
Suppl'imidas as seguintes con-
signaçêies: de 61 :200$ para. 
aulas prep a ratorias e de 
40:000$ para as gratificações 
referid~s em o numero ...... . 

14. Secret~ria e bibliotheca da Fa-
culdad\3 de Direito do Recife. 
SuppriJ1lida a consignação de 
6:000$ para os premi os do 
art. 83 do regulamento de 2 
de janeiro . .•...... o . . ... o ... 

15. Faculdade de Medicina do Rio 

164 : 400$000· 
I 
I 

60:700$000 

63:400$000 

de Jaqeiro.................. 316:400$000 
16. Secretaria, bihliotheca e labo-

ratoriqs da Faculdnde de Medi-
cina do Rio de Janeiro. :::lup-
primidfLS as c0nsigrw ções, na 
Impor·tancia. de 18:000$, desti-
nadas 11 premias, inve~tignções 
scientificns e viagPns ele lentes, 
e bem assim a de 3:900$ 1·ara 

opaga~enlo de duplicata de 
vencimentos.. . . . . . • . . • • . . . • • 280: 500$000> 
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.Emendas do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n. 86 E de 1892, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocies Interiores 
para o exercício de 1893 

Projecto da Camara dos Deputados n. 86 E de 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da Justiça 
e Negocies Interiores para o exercício de 
1893 

Ao n. 17- Faculdade de Medicina da Bahia: 17. Faculdade de Medicina da 
Redu:~:a-se a 5:400$ a verba destinada a antigos Bahia.. .... . ........ ... .. . .. 323 :200$000 

adjuntos, e a 2:400$ a de enfermeiros para as 
clinicas. 

Ao mesmo n. 17 - Secretaria, bibliotheca e 
laboratorios da Faculdade de Medicina da Bahia : 

Reduza-se a 7:000$ a verba para acquisição de 
livros e assignatura de jornaes; a 30:000$ a de 
reactivos e utensis para laboratorios; a 3:000$ a 
do Museo Anatomo-patholog ico, a 5:000$ a de alu-
guel de edificios e a 5:000$ a de asseio e reparo 
dos mesmos. 

Supprimam-se: a verba de parteira, 1:800$ e a 
de modelador do Museo Anatomo-pathologico, 
4:800$, ficando este ultimo serviço a cargo de um 
dos substitutos addidos á Faculdade . 

18. 

19. 
20. 

21. 

Aos ns. 21 e 22- 1• e 2• externatos do Gym- 21. 
nasio Nacional: 

Substituam-se pelo seguinte: 
Gymnasio Nacional, pela fusão dos dous exter- 22. 

natos, 265:680$000. 
23 . 

24 . 

25. 

26. 
27 . 
28 . 
29 . 

30. 
31. 

32. 

Secretaria, bibliotheca e labo-
ratorios da Faculdade de Medi-
cina da Bahia . Supprimidas as 
consignações já indicadas em 
relação á Faculdade do Rio de 
Janeiro ... . . .....•.......... 
Escola Polytechnica ..•....... 
Secretaria e bibliotheca da Es-
cola Polytechnica. Suppri-
midas as consignações na im-
portancia de 24:000$, pedidas 
para premios aos membros do 
magisterio, viagens scientificas 
e manutenção de um alumno 
no estrangeiro ......... .. ... . 
Escola de Minas de Ouro Preto. 
Supprimi4n. a deducção corre-
spondente á contribuição pre-
stada pelo Estado de Minas •. 
Primeiro externato do Gy-
mnasio Na c i o n a 1. (Suppri-
ma-se.) 
Segundo externato do Gymna-
sio Nacional. (Supprima-se .) 
Escola Nacional de Bellas-
Artes ..... .. . . ..... ...... ..• 
Instituto Nacional de Musica . 
Reduzida a 1:000$ a consi-
gnação pedida para moveis, 
armarias, etc. , e a 2:480$ a 
pedida para papel, pennas e 
despezas extraordinarias .. . .. 
Instituto Benjamin Constant. 
Supprimida a consignação de 
12:150$ para gratificação es-
pecial aos professores ....... . 
Instituto dos Surdos-Mudos .•. 
Bibliotheaa Nacional . . ...... . 
Museo Nacional. ........ .. . . 
Estabelecimentos subsidiados 
pelo Estado ................ .. 
Pensões e commissõe3 .......• 
Subsidio do Presidente da Re-
publica .. . .. .. . ........•.•... 
Palacio da presidencia da Re-
publica, illuminação e objectos 
para expediente . •• ...•..•... 

278 : 340$000 
274:780$000 

169 :460$000 

169:660$000 

150:520$000 

118:300$000 

151:100 000 
71:565$000 

148:700$000 
160:900$000 

90:200$000 
25:000$000 

120:000$000 

20:000$000 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara elos 
Deputados n. 86 E de 1892, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiç.1 e Negocias Interiores 
para o exercício de 1893 . 

Ao n. 35 - Secretaria do Senado. 
Accrescente-se : 
Elevada a 11: OOO.j; mensalmente a consignação 

para publicaçlo dos debates, annaes e publica-
ções :wulsas; e 3 :679$988 para. pagamento, 
desde ji, ao bacharel Marciano Gonçalves ela 
Rocha e a Sebastião Guimarães P<~ssos , da grati-
ficação por :::erviços prestados ao Senado, de 1 de 
janeiro a 18 de maio do corrente anno, seodo ao 
primeiro na ra;,ão de 500$ meosaes, 2:299$938, e 
ao segundo na de 300$ meosaes , 1:380$000 . 

Proj ecto da. Camara dos Depu ta los n. 86 E de 
1892, que lixa a despeza do Minist ~rio da Jus-
tiça e Negocias Interiores parj, o exercício de 
1893 . 

33. Snbsiclio do Vice-Presidente da 
Republica . . ................ . 

34 . Subsidio dos sena.dores ..... . . 
35. Secretaria do Senado ....... . 

36. SubJidio do3 deputado3 ...... . 
37 . Se :retar•ia da Camara dos De-

putados. Elevada de 10:000$ a 
consig-nação pam a publicação 
dos debates, annaes, etc . no 
Dial'io Otficial; supprimillas 
as pl'opostas para impressões 
eencadernaçõese paraa acqui -
sição e limpeza de moveis, e 
estabelecida a de 3 :500$ p \ra 
acqu isição de livros ......... . 

38 . Aj ul:las do custo dos senadores 
e deputaP,os .... ... ......... . 

39 . Pagamento aos serventuar•ios 
do cu lto catholico a que se 
refere o decreto n. 11 9 A, de 
7 de janeiro de 1890 ........ . 

40. Arc hi vo Pub lico ........... . 
41 Inspectoria Geral de Saude dos 

Portos. Reduzida. : 
a) a 90:000~ a consignaÇão :pedida 

para acquisição, custeio, con-
certo de lanchas, etc ., sendo 
um terço da importancia con-
signada applicado ao serviço 
du porto da Capital Felleral e 
dous terços ao serviço dos Es-
tados ; 

b) a 6 :000$ a consignação pedida 
para fornecimen to de moveis 
e cartas de saude ; 

c) a 6 :000$ a pedida para aluguel 
de casas para as luspectorias . 

42 . Lazaretos e hospitaes marí-
timos ..... . ............... . 

43. Soccorrqs pub licas . ......... . 
44 . Instituições subsidiadas. Re-

duzido a 5:000$ o auxil io con-
cedido à Escola Domestica de 
Nossa S~Jnhora do Amparo de 
Petropops .•.•... . . . .....• ... 

45 Assistencia de Alienados . Ele-
vada a 19J : OOO$ a consi-
gnação proposta para a limen-
tação e r eduzidas : 

a) a 2:000$ a consignação pedida 
para a pm peza e conservação 
de moveis, etc., da repar tição; 

36:000$000 
567:000$000 
225:700$000 

1. 845 :000$000 

301 : 000$000 

90 :800$000 

240:000~0QO 
35 :0~0$0qo 

I 

408:700$000 

92:702$500 
300:000$000 

41:000$000 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n. 86 E de 1892, que fixa a despeza 
rlo Ministerio da Justiça e Negocios Interiore::; 
para o exercício de 1893. 

Ao n. 46 - Obras.- Depois das palavras «Mi-
nisterio do Interior, etc . » accrescen te-se - c de-
vendo ser applicados desde ja aos concertos do 
edificio do Senado e acquisição de alguns moveis 
- 70:000$000.» 

Ao mesmo numero 46 - «Em vez de 300:000$, 
diga-se: 25ú: 000 para as obras do extincto Mi-
nisterio do Interior.; e em vez de 150:000$ para 
o Ministerio da Instrucção, diga-se:- 200:000$, 
sendo 150:000$, repartidamente, para a Materni-
dade, Instituto Benjamin Constante Faculdade de 
Medicina da Bahia.~ 

Restabeleça-se a seguinte verba da proposta: 
Pedagogium-46:200$000. 

Ao § 4° - Substitua-se pelo seguinte : 
«Fie~ o Governo autorisado a realizar a fusão 

dos dons externatos, aproveitando o actual pro-
fessorado e não preenchendo as vagas existen-
tes.-, 

Prejecto da Camara dos Deputados n. 86 E de 
1892, que fixa a despez• do · Ministerio da Jus-
tiça e Negooios Interiores para o exercício de 
1893. 

b) 

c) 

d) 

e) 

() 

g) 

46. 

47. 

a 6:000$ a pedida para moveis 
e utensilios no Hospício Na-
cional ; 
a 8:000$ a pedida para a con-
servação do predio e do mate-
rial rodante ; 
a 2:000$ a pedida para even-
tuaes no mesmo hospício ; 
a 3:000$ a pedida para moveis 
e utensilios nas colonias Conde 
de Mesquita e S. Bento ; 
a 3:000$ a pedida para a con-
servação de predíos nas mes-
mas colonias ; 
a 3:000$ a consignação desti-
nada á conservação do m~te-
rial fiuctuante, idem ....... . 
Obras. Sendo 120:000$ para a 
consi gnação pedida para as 
obras que deveriam ser ex-
ecutadas pelo extincto Minis-
terio da Justiça; 300:000$ por 
conta da consignação pro-
posta para as obras do ex-
tincto Ministerio do Interior, 
etc. ; 150:001$ por conta da 
verba pedida para obras do 
Mi nisterio da lnstrucção Pu-
blica, com o seguinte destino: 
l 00:000 .. , repartidamente, para 
contin1wção, durante o exerci-
cio dest.• lei, das obras da Ma-
ternidade, Instituto Benjamin 
Constant e 50:000$ para repa-
ros e obras de conservação de 
predios que estavam ao ser-
viço desse Ministerio ........ . 
Eveotuaes ................. . 

4ô7:640$000 

570:000$000 
90:000$000 

§ 1. ° Cont.inuam em vigor, por todo o exercício 
desta lei, os ns. I, Il, inclusive o paragrapho 
unico, lll e IV do art. 4° da lei n. 26, de 30 de 
dezembro de 1891. 

§ 2 . 0 O Governo, extinguindo, em observancia 
desta lei, o hospital de Cop:.teabaÍla, a serviço da 
Brigada Policial, providenciará em ordem a serem 
as praças deste corpo, que forem atrectadas <.le 
beriberi, recolhidas aos hospitaes militàres onde 
são curadas as praças do exercito e armada ata-
cadas da mesma molestia. 

§ 3.• Fica extensivo aos actuaes lentes das fa-
culdades de medicina da Republica, que prestaram 
serviços na campanha do Paraguay, os favores 
constantes do art. 7° do deceeto n. 1341, de 24 
de agosto<.le 1866. 

§ 4. 0 Os do.Js externatos do Gymnacio Nacio-
nal são transferidos á Municipalidade do Dis-
tricto Federal, logo que constituir-se, e os cursos 
de preparatorios annexos ás Faculdades de Direito 
de S. Paulo e do Recife aos Estados de S. Paulo 
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Eme1:das do Senado ao projecto da Camara dos 
Deputados n. 86 E Cle 1892, que fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
para o exercício de 1893 . 

Accrescente-se: 
§ 6.° Fica o Governo autorisado a mandar 

prtgar os premias já devidos e pelo mesmo Go· 
verno reconhecidos, aos professores que os hajam 
requerido antes da data da presente lei e na 
fórma das leis em vigor, abrindo para esse fim os 
necessarios creditas 

S mado federal, 23 de setembro de 1892.-
Prudente J. de Moraes Barros, vice-presidente. 
- Ant011io Nicolào Monteiro Baena, 1° secretario 
interino.- Thoma ?: Rodrigues da Cruz, 2> secre-
tario iotel'ioo.- João Soares N eiva, 3° secretario 
interino.- Domingos Vicente Gonçalves de Sou:;a, 
4° secretario interino. 

Apresentado em 26 de setembro - N. 86 G. 
Discutido na sessão de 30 de setembro. 
Orarior : 
O Sr. Cesario Motta. 

Projecto da Camara dos Deput~dos n. 86 E de 
1892, que fixa a despeza do Miuisterio ria Justiça 
e Negocias Interiores para o exercício de 
1893. 

e de Pernambuco, continuando aquelles e estes a 
ser custeados pelo Governo Federal, até que essas 
transferencias se effectuem, para o que fica 
autorisado a abrir os necessarios creditas. 

§ 5. ° Fica o Governo autorisado a abrir os era-
ditos necessarios para manter a Escola Normrtl, 
até que seja esta instituição de e1~sino trn,nsferi~a 
ao Districto Federal; o que se fara logo que esteJa 
este organizado. 

Camara dos Deputados, 31 de ~gosto de 1892.-:-
João Lopes Ferreira Filho, pres1dente.- Antomo 
Azeredo, }o secretario.- Antonio Bm·ges de 
Athayde Junior, 2° secretario. 

Encerrada a discussão, é adiada a votação. 1 
Em 1 de outubro são successivamente approvadas todas as emejldas do Senado e com o projecto I 

remettidas á commissão de redacção. · 

\ 
Ministerio das Relacões Exteriores 

Projectos ns. 87 a 87 G 

Artigo 3° da proposta 

N. 87'-1892 

Fixa a despeza do Ministerio das Relações Exteriores PFa o exercício de 1893 

A commis3~o de orça:mento, tendo examinado a proposta do Governo, ouvido o Ministro das 
Relações Exte:wre~, .o d!rect~r ger~l da secretaria e a commissão de diplomacia e tralados, é de 
pat·ecer que seja Sujeito a del!beraçao da Camara dos Srs. Deputados o projecto infra. 

Julgou a commissão não dever fazer alteração alguma nas rqbricas Ja, 3", 4• 5a 5a e 7• da 
proposta, por julgai-as sufficientetnente aquinhoadas. ' ' 

Quanto á.rubrica 2"- Legações ~ consulados- pareceu á qommissão serem aproveitaveis 
algumas med1das propos!as_pela comm1ss~o de diplomacia, que acarretam diminuição de despeza . 

Lembr~m esta comm1ssao: 1 o, qu~ SeJ a adop~ado um terceiro typo de representação na Europa 
e ~11: Amerwa, ~ttenclendo-se as condições de v1da de cada paiz, independente da eategor·ia de 
rmmstro acredltauo; zo, que façam parte do l• typo, tlom a repres~ntação de 24:000$, os E;;tados 
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Unidos da A marica do Norte, Chile, Republica Argentina, Grau-Bretanha, França, Allemanha e a 
Italía; ao, que façam parte do 2° typo, com 20:000$, o Mexico, Uruguay, Portugal, Russia, Austria 
e HespanlH; 4°, que façam parte do ao typo, com 15:000$, Venezuela, Perú, Bolívia, Paraguay, 
Suissa, e Belgica ; 5°, que se creem consulados em Roma, Viga e Milão; 6°, que se transfira para 
Odessa o consulado de S. Petersburgo; 7°, que se estabel eça uma verba para organização de um 
systema rle de~peza do Brazil na Europa, sendo de 7:000$ para cada uma das legações de Paris e 
Londres, e rle a:500$ para a de Roma. 

Concordando com as idéas apresentadas pela commissão de diplomacia, pensa, entretanto, a 
commissão de orçamento que as despezas de publicidade podem continuar a ser feitas, como até 
hoje, pela verba- Extraordinarias no exterior- mudfl.ndo~se apenas o systema. 

Sem desron hecer as vantagens que de futuro possam trazer os consulados de Milão e Romn, 
julga a commis'lão dever adiar essa creação, attentas as condições actuaes do orçamento da Republica, 
a necessidade da mais rigorosa economia, e o pequeno rendimento que possam actualmente pro-
duzir taes consulados. 

A classificação das despezas de representação pelas legações foi ligeiramente alterada, á vista 
de justas pondernções expostas pelo ministro da pasta. 

Qu:tnto á legnção da Santa Sé, julgou a maioria da commissão dever restabelecei-a, contra o 
voto do r elatot• e do Sr. Demetrio Ribeiro, que julgou inutil aquella legação ea:-vi da Constituição 
Federal, que separou completamente a Igreja do Estado. Reconhecendo este a soberania absoluta e 
infallivel do Santo Padre, em mataria espiritual, sobre os cathulicos brazileiros, e não tendo o Pr~pa 
sober·ania algumft temporal, pensam os membros da commissão supracitados ser impossível qualquer 
conflicto entre as duas soberanias, pela completa ausencia de relações. A maioria da commissão 
entendeu de modo contrario e opinou pelo restabelecimento da legação da Santa Sé. 

Com as modificações acima justificadas, conseguiu a commissão reduúr a proposta do Governo, 
sem desorganizar serviço algum, como se verà. da 

Tabella explicativa da rubrica 2" do orçamento da despeza do Ministerio das Relações Exteriores 
para o exercício de 1893 

LEGAÇÕES E CONSULADOS 

Estados Unidos da America do Norte : 
Como na proposta ...........•......• . ......•.....•.....•..... 

Mexico: 
Ministro .......•... • . · · · , · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · • · · • · • 
2° secretario ........... • • • · ·. · · · • · · · · · · • · · • • • · · · · · · · · · · · ·. • · · · Expediente ...•................•...•. · .. • ••... · •.•... • •.•...• 

ReJ:!ublica Argentina : 
Como na peoposta ....•.......•.•......•........•.••.......... 

Venezuela: 
Ministro .........•...•..... ·· .. ··· .. ··.· • · • · · · ·· • · • · ·. • · · · • · · 
2° secretario ........ · • .. · . · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · 
Consulado em Caracas .....•........•...•......• · •... ··.· .. ··• 
Expediente ....•............. · · · • · • · · · · · · · · · • · · · · · • • · · · · • · · · · 

Perú: 
Ministro •.....•...•.•.......•...•..... · .. · ... · ..... • ·• · · · · · • · 
2° secretario ........ ·.·.•···.·····•·······•·····•···········• Consul geral de 2" classe em Iquitos ................ · • .... · .. • 
Dous vice-consules ...•.•.....•••..... · •...... · · ·. ·. • · • · • · · · • · 
Expediente da legação e dos consulados de lquitos e Lima ......• 

Chile: 
Como na proposta .•...•....••...•.•......•....• • . · · · · · · . • · . · · 

Bolivia: 
Ministro ..•...•...........••.... •·.·•···•····· • · · · · · · · · · · · • · · 
2° secretario ....•...•. ·.························:·······''··· Consulado geral de 2" classe em Santa Cruz de la Sterra. • ·. · · · • 
Expediente .......•.......•..... • • · • · • · · • · · · · • · · • · • • • · · • · · • · · · 

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 

al:500$000 

64:100$000 

34:000$000 

42:200$000 

47:000$000 

a6:000$000 



Republica Oriental do Uruguay: 
Como na proposta .•.•.•............. , . .... ...... ...... . ....•. 

Paraguay: 
Como na proposta ............... .. . . ............. .. ........ . . 

Suissa: 
Ministro .. . , .................................................• 
2o secreta t•io . ............. . ............... · · .. · · · · . ·. · · · · · · · · 
Consulado geral de 2• classe em Genebra ..................... . 
Expediente .... . . .................. , ........ . .. .... . .... . .... . 

Grau- Bretanha : 
Como na proposta . . .... .. •...... •......•. ........ .. ... . , ..... 

Fl'ança : 
Como na proposta ....•..... .... . ... ... . .... ..... ..... ...... .. 

Portugal : 
Ministro ... . .. .. ...•.... ..... ... ..... .... .................. . . 
1 o e 2° sec!'e tarios .. .. ........ . .. . . ...... . . . .. .. .. .. ..... . · · .. 
Consul em Lisboa ........................................... . 
Dito no P.:J rto . ....... . .•................ . .. . ..... . . . .... ..... 
Ex. ediente ............................................ . ..... . 

Allemanha : 
Como na proposta . . . ..... ....... . .. . .. .. .. ... ..... . ...... . . 

Russia : 
Ministro .. . ... ..• ......•...• .. •... . . ...... . •.... .. .. ... ...... 
2° sec!'etario .... . ...... .. .. . ..... ........ .. . · . . . ..... ·. ·. · • . . 
Consul em O dessa ........................................... . 
Expediente ......... . .. . .•................................... 

I 

Austrit1-Hungria: 1 

Como na propost a ............. .... .... . ..... .... ..... ..... .. . 
Belgica: 

Ministro . . .. . . .••. .• ... .... .... ; . . . .... .... . ..•. .. ... .. . , ... . 
2o secretario .......................................... . ... .. . 
Consul em Antuerpia ....... , ... . ..... . ..... . .. ... , . . ........ . 
Exped iente .... ...... ... .. . .... . .. , ...... , ....... , ....... . .. , • 

Santa Sé: 
Minist!'o . . ......... . ............ . . ..... , .................... . 
2° secretario ...••............•........•....•....•............ 
Expediente .... .. . ....... .. ... ...... ... ..... ... ..... .. ....... . 

ltalia : 
Como na proposta .. .....• , ... . . , .. . .. . . ... , ................. . 

Hespanha : 
Ministro ........•......................•..•................•. 
2° sect·etario .....................................•........... 
Consulado de Barcelona ..... ....... ... ........ . . ... ......... . 
Dito em Vigo. ....... . . ... ... . . . . ...... . ..... .. ........... . . 
Expediente ...................................•.......... , ... . 
Dito do consulado .de Tenerife . ......... .. ....•... . ,,. ..... . ... . 

Consulado ge!'al de 2• classe em Rotterdam .. , ... ,...... , 
Dito dito em Copenh'l.gue ............. . ..... .... .....•. ·.·.· .. ·. ·.·. 
~1pe~ted.te do consulado da Suecia e Noruega ...... . . .. ......• 
~o o ~to em S. Thomaz .... ........ .... .......... . ...... .. 

Dtto do dtto em Taqger ..•• . . . .... • . . . ..... . ..• . . .. .. , ....... . 

20 000$000 
5 000$000 

lO 0009000 
1 000$000 

26:000$000 
11:000$000 
12:000$000 
8:000$000 
2:000$000 

26:000$000 
5:0U0$000 
8:000$00Q 
1:000$000 

20 :000$000 
5:000$000 

12 :000$000 
1:000$000 

26 :000$00d 
5:000$000 

500$000 

26 000$000 
5 000$000 

lO 000$000 
8 000$000 
1 500$000 

400$000 

68: 100$000 

41:000$000 

36:000$000 

78:000$000 

87 :500$000 

59:000$000 

71: 500$000 

40:00)$000 

42:200$000 

38:000$000 

I 
I 

31: 500$000 

50:900$000 

10:590$000 
10: 500$000 

500$000 
500$000 

1:300$000 

1.055:800$000 
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Pt•rece, pois, á commissão de orçamento que deve ser convertido em lei o seguinte 

PROJECTO 

O Congres3o Nacional decreta : 
Art. I.• E' o Presidente da Republlca autorisado a despender pela repartição do Minis-

teria das Relações Exteriores, com os serviços designados nas seguintes verbas, a somma de 
1.639:800$000. 

A saber : 
1 . Secretaria de Estado, moeda do paiz .. . •. ..... .•...•..... . .. . ... ...... .. . 
2. Legações e consulados, ao cambio de 27 d. por 1$000 ........... .. •...•.••. 
3. Empregados em disponibilidade, moeda elo pdz . .......•.....•....•.....•... 
4. Ajud~s de custo, ao cambio de 27 d. por 1$000 ......................... .. 
5 . Extraordinarias no exterior, sendo 6:000$ para despeza de publicidade em 

Paris, 6:000$ para o mesmo fim em Londres, 3:000$ em Roma e 3:000$ 
na Belgica, ao cambio de 27 d. por 1$000 ....... ... ... ....... .. .......... . 

'6, Extraordinarias no interior, moeda do paiz ............................ : . . . 
7. Com missão de limites, ao cambio de 27 d. pov 1$000 ......... .... •........... 

184: 000$000 
1.055:800$000 

60:000$000 
100:000 000 

60:000$000 
10:000$000 

170:000$000 

1. 639: 800$000 
Art. 2.• Independente dft categoria da legação e da do ministro, serão as diveraas Íegações 

-divididas em tres classes, conforme as despezas de representação, sendo : de I" classe , as dos Es-
tados Unidos da America do Norte, Chile, Republica Argentina, Uruguay, Grau-Bretanha, França, 
Allemanha e Itelia, com 24:000$ ; de 2a classe, as do Mexico, Paraguay , Portugal, RU3sia, Aus-
tria, Hespanha e Santa Sé, com 20:000$; de 3a clas~e, as de Venezuela, Peru, Bolívia, Suissa e 
Belgica, com a quantia de 15:000$000. 

I. Fica creado um consulado em Vigo, outro em Caracas, e transferido para Odessa o de São 
Petersburgo. 

li. Continuam em vigor as disposições dos numeras r, lU e IV do art. 5• da lei n. 26 Lle 30 
de dezembro de 1891. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commissões, 18 de julho de 1892.- Momes Barros.- Aristides Maia, relator.-

Leopoldo de Bulhões .- F. Sodré. - Leite Oiticica.- Demet1·io Ribeiro.- Almeida Nogueira.-
Severino Vieira. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 3.• O Presidente da Republica é autorisado para despender pela repartição do Ministerio 
das Relações Exteriores, com os serviços designados nas seguintes verbas, a somma de .... 
1.658:725$000. 

A saber: 
I. Secretaria de Estado, moeda do paiz ....................• . ..•....... .. ...... 
2. Legações e consulll;dos, .a9 ~ambio de 27 d. est?rlinos por 1$000 ............. . 
3. Empregados em dispombJl.Idade, moeda do _patz ...••......... .... ...... . ... 
4. Ajudas de custo, ao cambw de 27 d. esterlmos por 1$000 ............•...•• 
5. Extraordinarias no exterior, idem idem ................................... . 
6. Ditas no interior, moeda do paiz ..... .• . . ......... .. ............ ....••. ... 
7. Commissão de limites, ao cambio de 27 d. esterlinos por 1$000 ...........•... 

Apresentado em 18 de julho de 1892 - N. 87. 
Discutido n11. sessão de 25 de julho: 
Orador : 
O Sr. Badaró. 
Emendas apresentadas : 
Na sessão de 25 de julho. 
E' lida, apoiada e enviada á commissão de orç:~mento a seguinte 

EMENDA 

1- Ao art. 2° da proposta da commissão : 

184:000$000 
1.074:725$000 

60:000$000 
100:000$000 
60:000$000 
10:000$000 

170:000$000 

I.658:725$0oa 

Em tudo ficará a legaçilojunto á Santa Sé equiparada á legação junto· ao Quirinal. 
Sala das S3sgões, 25 de julho de 1892.- F. B adaró. 

Annexo - 5 
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Redacção para 3" discussão 

Apresentada em 27 de julho- N. 87 A. 
Discutida nas sessões de 30 de julb.o, I, 2, 4; 5, 6, 8 e 9 de agosto. 
Oradores : 
Os Srs: Pedro Americo Montenegro, Nilo Peçanha, Aristid 'S M1i:.t, A. Guanabara, Pedro 

Americo, Demetrio, Bada~ó, Azeredo, Montene,sro, Cantão e Esvirito Santo. 
Emendas apresentadas : 
Na sessão de 30 de julho: 
E' lida, apoiada e entra conjuntamente em discussão a seguinte 

E.I.IENDA 

2 - Ao orçamento do Exterior: 
Fica extincta alegação brazileiza junto ao Vaticano. 
Sala· das sessões, 29 de julho de 1892.-Ni/o Peçanha.-Annibal Falcão.-Gonçalves Ramos .. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commis~ão de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

3- Ao n. 1 do art. 2°- Accrescente-se, depois da palavra: Vigo- o~tt·1·o em lriilão; ficando· 
o resto como no projecto. 

Sala das sessões, 30 de julho de 1892.- Ped1·o Americo. 
4 - Fica creado um consulado simples em Roma. 

Sala das sessões, 30 de julho de 1892.- Nilo Peçanha. -Antonio Azeredo.-Cassicmo do-
Nascimento.- FonsecaHermes.- Epitacio Pessoa. 

5 -Ficam elevados á categoria de secretarias de Ja classe os Jogares de 2°• secretarias das legações. 
do Mexico e da Santa Sé, que ticamm extinctos, aproveitados os actuaes 2°5 secretarias nas 
vagas que houverem com as promoçõl:'S para aquelles 'cargos. 

Sala das sessões, 30 de julho de 1892.- A. Montenegro .1 

Na sessão de 4 de agosto: 
E' lida, apoiada e enviada á commissão a seguinte 

EMENDA 

6 - Fica desdejá em execução o decreto de 11 de novembro de 1 ~60 , na parte ref~rente á nomeação-
de chancelleres para os consulados de Hamburgo, Lisboa, Buenos-Aires, Genova e Liverpool. 

Esses funcionarias perceberão os seus ordenados e gratitlqa ções pela renda ' dos coo::;u1ados . 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892 .-Nilo P eçanha.- 11. Montenegro.-A. A.;eredo. 
Na sessão de 5 de agosto: 
E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 87 A. 

7 - Supprirra-se o consulado de Caracas. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892.- Alcindo Guanaqara. 

Na sessão de 6 de ngosto: 
E' lida e apoiada a seguinte 

EMENDA ADDITIV A 

8-Artigo .. Fica o Poder Executivo autorisado a reformar o reg-ulflmeuto dos corpos consular e rliplo-
mat~co, dando aos consules ~erae~ de I a classe di;~ito a serem removidos para o corpo dip1o-
matJco e alterando a classJficaçao actualmeute te1ta, de accordo com as convenien..:ias do 
serviço e importancia dos consulados, sem augmento de dcspezas. 

Sala das ses~ões, 6 de agosto de 1892.- A. Azeredo .- .A . ]?,,leão.- Bellarmino de Men-
donça. - Alcindo Guanaba1·a.- Epitacio Pessoa.- Anto11io Olyntho.- Cassiano do Nasci-
mento.- Demetrio Ribei?·o.- F. Badaró. 
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Na sessão de 8 de agosto: 
São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

9 - Accresceute-se: 
Fica estabelecido um consulado geral em Shangay.- Garcia Pires. 

SUB-EMENDA 

10- Artigo. A reforma, que fizet• o Poder Executivo, do corpo diplomatico e consular, de con-
formidade com a autorisação que lhe é concedida, ficará sujeita a approvação do Congresso. 

Sa.la das sessões, 8 de agosto de 1892.- A. Montenegro·- Malta Bacellm·.-Uchôa Rodrigues. 
- Indio do Bmzil. 

Na sessão de lO de agosto é apt•esentado o seguinte parecer. 

N. S?" B-189~ 

Fixa a despeza do Ministerio d:ts Relações Exteriores para o exercicio de 1893 

( PARECER DA COl\IMISSÃO SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM 3• DISCUSSÃO) 

As emendas apresentadas na 3"' discussão elo orçamento do Ministerio das Relações Exteriores, 
sob os us. 2, 4, 5 e 7, não podem ser acceitas, a vista elo art. 126 do Regimento, que não permitte 
creação de despeza em 3"' discussão, e por isso julga-·se a com missão de orçamento dispensada tle dar 
parecer s<J bre ellas. As de ns. 8 e 9 devem constituir projecto separado, ex-vi da indicação appro-
vada pela Camara. As de ns. l e 6, trazendo diminuição de despeza, são acceitas pela commissão; 
sendo rejeitada pela maioria a de u. 3, que extingue a legação do Vaticano. 

Sala das commissões, lO de agosto de 1892.- Moraes Ba~Tos.- Aristides Maia, relator.-
Leopotdo de Bulhões .- Leite Oiticica.- Almeicla Nogueira.- Arthur Rios.- Demetrio Ribeiro.-
Severino Vieim. 

N. 1. Supprima-se o cons~lado de Caracas. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892.- Alcinclo Guanabara. 
N. 2. Fica desde ja em execução o decreto de ll de novembro de 1890, na parte referente a 

nomeação de chancelleres para os consulados de Hamburgo, Lisboa, Buenos-Aires, Genova e 
Liverpool. 

Esses funccionarios perceberão os seus ordenados e gratificações pela renda dos consulados. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1892.- Nilo Peça1~ha.- A. Montenepro.- A. Azeredo. 
N. 3. Fica extincta a legação brazileira junto a'J Vaticano. 
Sala das sessões, 29 de julho de 1892.- Nilo P eçanha .- Annibal Falcão.- Gonçalves 

Ramos. 
N. 4. Ao u. I do art. 2- Accrescente-se, depois da palavra Vigo - out·ro em Milão ; 

ficando o resto como no projecto. 
Sala das sessões, 30 de julho de 1892.- Ped1·o Americo. 

N. 5. Fica creado um consulado simples em Roma . 
Sala das sessões, 30 de julho de 1892.- Nilo Peçanha.- A.ntonio Az-e1·edo.- Cassiano do 

Nasc1mento. Fonseca Hermes.- Epitacio P essoa. 
N. 6. Ficam elevados a categoria de secretaries de I a classe os log-ares de 2•• secretarias das 

legações do Mexico e da Santa Sé, que ficaram extinctos, aproveitados os actuaes 2°5 secretarias nas 
vagas que houverem com as promoções para aquelles cargos. 

S.da das sessões, 30 de julho tle 1892.- A. Montenegro. 

N. 7. Accrescente-se : 
Fica est1belecido um consulado geral em Shangay.- Garcia Pires. 
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N. 8 Fica o Poder Executivo autorisado a reformar o regulamento dos corpos consular e 
diplomatico, dando aos consules geraes de 1" classe _direito a serem removidos par~ o. corpo 
diplomatico e alter~ndo a classificação actualmente feita, de accordo com as convemenmas do 
serviço e importanma dos consulados, sem augmento de despezas. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 1892.- A. Aze1·edo.- A. Falcqo.- BeZlarrf!ino de Mendonç~. 
_ Alcindo Guanabara .- Epitacio Pessoa.- Antonio Olyntho.- Casstano do Nasctmento.-Demetrto· 
Ribeiro.- F. Badaró. 

N. 9. Sub-emenda: 
Artigo. A r:eforma, que fizer o Pod_er Execu~ivo. d_o corpo diplom_atico e consular, de conformi-

dade com a autorisação, que lhe é conceuJua, ficara SUJeüa á approvaçao do Congresso. 
Saladas sessões, 8 deagosta de 1892.- A. Montenegro.- Malta BaceUar.- Uchôa Rod1·igues. 

- lndio do Brazit. 

Redacção final 

Apresentada em ll de agosto de 1892 - N. 87 C. 
Em 12 de agosto é approvada sem debate a seguinte redacção: 

Redacção do projecto n. 87 A que fixa a despeza do Ministerio das Relações Exteriores para o 
exercicio de 1892 

N. s.,.- c - l.S9.2 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• E' o Presidente da Republica autorisado a despender pela repartição 

do Ministerio das Relações Exteriores, com os serviços! designados nas 
seguintes verbas, a somma de ......................•......•......... . . 

A sab3r: 
1 . 637: 300$000 

1. Secretaria de Estado, moeda do paiz .. ......•...•.......•..... . ..•....•.... 184:000$000 
2. Legações e consulados, ao cambio de 27 d. por 1$, ficando elevada á 1• classe 

a legac;ão da Santa Sé com um 1° secretario, suppressq o logar de 2°, e 
ficando elevado á categoria de la classe o secr~tario da legação do Mexico, 
suppres o tambem o logar de 2• .•...•..•...•••......•......•...•.•.•.... 

3. Empregados em disponibilidade, moeda do paiz •..........................•. 
4. Ajudas de custo, ao cambio de 27 d. por 1$000 •......•.•........•. · .•......• 1 5. Extraordinarias no exterior, sendo 6:000$ para despezas d\3 publicidade 9m 

Paris, 6:000$ para o mesmo fim em Londres, 3:000$ em Roma e 3 :000$ na 
Belgica, ao cambio de 27 d. por 1$000 ................................... . 

6. Extraordiuarias no interior, moeda do paiz ....................•........... 
7. Commissão de limites1 ao cambio de 27 d. por l$000 .............••....•.... 

I . 053: 300$00(} 
60:000$00(} 

100:000$000 

60:000$00G 
10 : 000$00(} 

170: 000$~00 

Art. 2.• Independente da categoria da legação e da do mi~istro, serão as diversas legaçõJs 
divididas em tres classes, conforme as despezas de representação, sendo: de Ja classe as dos Estados 
Unidos da America do Norte, Chile, Republica Argentina, Uruguay, Grau-Bretanha, França, Alie-
manha, Italia e Santa Sà, com 24:000$; de 23 classe, as do Mexfco, Partlguay, Portugal, Russia, 
Austria e Hespanba, com 20 :000$; de 3a classe, as de Venezuela, Perú, Bolívia, Suissa e Belgica, 
com a quantia de 15:000$000. . 

I. Fica creado um consulado em Vigo, e transferido para oqessa o de S. Petersburgo; 
ll. Os actua.es 2•" secretarias das legações do Mexico e da Santa Sé serão aproveitados nas 

vagas de z os secretarias, que se abrirem em outras legações, com as promoções aos cargos de l •• 
secretarias daquellas ; . 

III. Continuam em vigor as disposições dos ns. li, lii e I V dp art. 5° da lei n. 26, de 30 de de-
zembro de 1891. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das eommissões, ll de ago3to de 1892.- Leovigillo Fitpueiras .-Alcides Lima.- F1·óes 

da Cruz. 

0BSEfl:VA9ÕEs- Das emendas apresentadas em 2a e 3a discussão foram approvadas as de ns. 1, 
5 e 6; preJudtcadas as de ns. 3, 4, 6 e 9 ; destacadas para constituírem projectos distinctos as de 
ns. 8 e lO e re,ieitada a de n. 2. 

I 
I 



-37-

A proposta sobre a despeza do Ministerio das Relações Exteriores, convertida em projecto de 
lei, com as emendas approvadas pela Camara, EOb n. 87 c, foi remettida para o Senado Federal 
em 12 de agosto. 

Voltou emendada pelo Senado no dia 29 de agosto. 
Na fórma do art. 127 do Regimento Interno foram as emendas do Senado remettidas á com-

missão de orçamento, que sobre ellas deu o seguinte parecer: 

N. B..,., E -189~ 

Emendas do Senado ao projecto n. 87 C de 1892 que fixa a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores para o exercicio de 1893 

Com excepção da emenda ao n. 4 do art. 1•, que reduz a 90:000$ a verba de 100:000$- Ajuda 
de custo-do projecto que fixa a despez.:'t do orçamento do Ministerio das Relações Exteriores, 
parece à commissão de orçamento que não devem ser approvadas pela Camara as emendas do 
Senado ao mesmo projecto. 

As reducções feitas pelo Senado aos ns. 2 e 5 do art. 1• e ao art. 2• parece que não 
te em jus ti li cação . 

Quando o paiz está sentindo falta de pesso:l.l para o seu corpo diplomatico, e luctando com 
difflculdades enormes, promovidas pela difi'amação de que se razem orgãos brazileiros degenerados, 
que abandonam a patria em seus momentos os mais angustiosos, crê a commissão que não é com 
despezas de representação dos ministros diplomaticos e de publicidade e propaganda no estrangeiro 
que se devam fazer economias. 

Sala das commissões, I de setembro de 1892..- Aristides Maia, relator.- Arthur Rios.- Al-
meida Nogueira.- Se111wino Viei~·a.- F. Sodre.- Leite Oiticica. 

Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a ilespeza do Ministerio 
das Relações Exteriores para o exercício de 
1893. 

Ao n. 2do art. 1•: 
Em vez de 1.053:300$, diga-se : 909:000$000. 

Ao n. 4 do mesmo artigo: 
Em vez de 100:000$, diga-se: 90:000$000. 
Ao n. 5 do mesmo artigo : 
Em vez de 6:000$ para despezas de publicidade 

em Paris, 6:000$ em Londres, diga-se : 3:000$ 
pa.ra despezas de publicidade em Paris, 3:000$ 
em Londres. 

O mais como está, alterando-se a verba para 
40:000$000. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 87 C 
de 1892 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.• E' o Presidente da Republica auto-

risada a despender pela repartição do Ministerio 
das Relações Exteriores, com os serviços de-
signados nas seguintes verba~, a somma de 
1. 637 :_300$000. 

A saber: 
I. Secretaria de Estado, moeda 

do paiz ..•......•....... 
2. Legações e consulados, ao 

cambio de 27 d. por 1$, 
ficando elevada á I• clas-
se a legação da Santa Sé 
com um 1• secretario, 
suppresso o Jogar de 2•, 
e ficando elevado á ca-
tegoria de 1 a classe o se-
cretario da legação do 
Mexico, suppresso tam-
bem o logar de 2• ...... . 

3. Empregados em disponibili-
dade, moeda do paiz .... 

4. Ajudas de custo, ao cambio 
de 27 d. por 1$000 ...... 

5. Extraordinarias no exterior 
sendo 6:000$ 11ara des-
pezas de publicidade em 
Paris, 6:000$ para o mes-
mo fim em L o n d r e s, 
3:000 em Roma e 3:000$ 
na Belgica., ao cambio de 
27 d. por 1$000 ........ . 

184:000$000 

1.053:300$000 

60:000 000 

100:000$000 

eo:ooo$oco 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa. a despeza do Min~s~erio 
das Relações Extenores para o exerClclO de 
1893 

Ao art. 2° : 
Em yez de 24:000$ para os ministros de 

1 a classe, 20:000$ para 03 de 2a e 15:000$ para 
03 de 3a, diga-se: 20:000$ para os de Ja classe, 
18:000$ para os de za e 16:000$ para os de 
3a classe. 

Senado Federal, 27 de agosto de I892.-
Jolio P eclr·o Bel{o1·t Vieira, I 0 secretario, ser-
vindo de preside o te.- Git Diniõ Goulart, 2o se-
"Cretario, servindo de I o.- An tonio Nicoldo M01~-
1ei?·o Baena, 2° secretario.- Thomaz Rodrigues 
da Cruz, 3° secretario.- Jotto Som·es. Neiva, 
servindo de 4" secretario. 

Apreseutado em I de setembro - N. 87 E. 
Discutido na sessão de 8 de setembro. 
Oradores : 
Os Srs. Montenegro e Badaró. 
A discussão é encerrada. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 87 C 
de 1892 

6. Extraordinarias no interior, 
moeda do paiz.......... 10:000$000 

7. Commissão de limites, ao 
cambio de 27 d. por 1$ I70:000$000 

Art. 2. o Independente da éategoria da lega-
ção e da do ministro, serão as diversas legações 
divididas em tres classes, conforme as des-
pezas de representação, sendo : de 1 a classe, 
as dos Estados Unidos da America do Norte, 
Chile, Republica Argentina, Uruguay, Grau-
Bretanha, França, Allemanha, Italia e Santa 
Sé, com 24:000$ ; de 2a classe, as do Mexico, 
Paraguay, Portugal, Russia, Austric~ e Hes-
panha, com 20:000$; de 3a classe, ~s de Vene-
zuela, Perú, Bolívia, Suissa e Belgwa, com a 
quantia de I5:000$000. 

I. Fica Cl'eado um consulado em Vigo e 
transferido para Odessa o de S. Petersburgo. 

li. Os actuaes 2°• secretaries dus legações do 
Mexico e da Santa Sé serão aproveit,tdos nas va-
gas de 2°5 secretaries que se abrirem em outras 
legações com as promoções aos cargos de 1 o• 
secretaries daquellas. 

m. Continuam em vigor as disposições dos 
ns. li, III e IV do art. 5° da lei n. 26, de 30 de 
dezembro de 1891. 

Art. 3. 0 R~vogam-se as disposições em con-
trario. 

Camara dos Deputados, 12 de agosto de 1892. 
-Bernardino de Campos, presidente.- Anto-
nio Borges de Athayde Juni01·, 2° secreturiq, ser-
vindo de 1°.·,- Fleury Curado, supplente, seJ,'-
vindo de secretario. 1 

Na sessão de 9 de setembro entram em votação as emendas do Senado. \ 
E' approvada a que reduz a 90:000$ o total da rubrica 4", sendo rejeitadas 

-emendas. 
todas as out.ras 

Na fórma do art. 135 do Regimento Interno, são as emendas com o projecto devolvidas ao Senado. 
Voltou do Senado em I9 de setembro, por terem as emenda1l rejeitadas pela Camara obtido alli 

a approvação por dous terços de votos, sendo novamente remettidas á commissão de orçamento, que 
Bobre ellas deu o seguinte parecer: 

N. 87 F~ 189.2 

Emendas do Senado ao Projecto d'l. Camara dos Depu tados n. 87 C, de 1892, que fixa a despeza. 
do Ministerio das Relações Exteriores para o exercicio da 1892 e que foram approvadae por 
dous terços de votos na fôrma do art. 39 da Constituição Federal. 

A commissão de orçamento é de parecer que seja mantido por dous terços o voto da Camara dos 
Depnta<ios, que rejeitou as emendas ao n. 2 do art. 1° e ao (Lrt. 2° do projecto de orçamento do 
M\nisterio das Relações Exteriores para o exercicio de 1893, pelos motivos ja allegados em parecer 
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anterior e sustentados na tribuna. Nem no parecer da commissão do Senado, nem nos discursog 
pronunciados naquella casa do Congresso, a commissão encontrou motivo justo para a acceitação 
de taes emendas. 

Sala das commissões, 20 de setembro de 1892.- Moraes Ban·os, vencido.- A?·istides Maia , 
relator.- Leite Oiticica.- Leopoldo de Bulhões.- A . Rios.- Almeida Nogueira. - Severino Vieira. 

Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados que lixa a despeza do Ministerio das 
Relações Exteriores para o exercício de 1893, 
approvadas por 2/3 de votos. 

Ao n. 2 elo art. 1°: 
Em vez de 1.053:300$, diga-se: 909:000$000. 

Ao art. 2°: 
Em vez de 24 :000$ para os ministros de 1" classe, 

20:000$ para os de 2" e 15:000$ para os de 36 , 

diga-se: 20:000$ para os de 1" classe, 18:000$ 
para os de2" e 16:000$ para os de 3" classe. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 87 C ele 
1892, que fixa a despeza do Ministerio tias Re-
lações Exteriores para o exercício de 1893. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica auto-

risada a despender pela repartição do Minislerio 
das Relações Exteriores, com os serviços desi-
gnados nas seguintes verbas, tt somma de 
1.637:300$000. 

A saber: 
1 . Secretaria de Estado, moeda 

do paiz........ .... ....... 184:000$000 

2 . Legações e consulados, ao 
cambio de 27 d. por 1$, fi-
cando elevada á 1 a classe a 
legação da Santa Sé com um 
1 o secretario, s11ppresso o lo-
gar de 2°, e ficando elevado 
á categoria de 1 a classe o 
secretariado da legação do 
Mexico, suppresso tambem o 
logar de 2°. • . . . . • . .. .. . . .. 1. 053: 300$000 

3. Empregados em disponibi-
lidade, moeda do paiz... . .. 60:000$000 

4. Ajudas de custo, ao cambio 
de 27 d. por 1~000 . ..•. ,. . . 100:000$000 

5. Extraordinarias no exterior, 
sen~o 6:000$ para despezas 
de publicidade em Paris, 
6:000$ para o mesmo fim em 
Londres, 8 :000$ em koma e 
3:000$ na Belg1ca, ao cam-
bio de 27 d. por 1$000..... 60:000$000 

6. Extraordinarias no interior, 
moeda do paiz. . . . • . . • . . . . . I O: 000$00a 

7. Com missão de limites, ao 
cambio de 27 d. por l$000.. 170:000$000 

Art. 2. o Independente da categoria da legação 
e da do ministro, serão as diversas legaçõss divi-
didas em tres classes, conforme as despezas de re-
presentação, sendo : de 1 a classe. as dos Estados 
Unidos da America do Norte, Chile, Republica 
Argentina, Uruguay, Grau-Bretanha, França, 
Allemanha, ltalia e Santa Sé, com 24:000$; de 
2" classe, as do Mexico, Paraguay, Pol'tugal, 
Russia, Austria e Hespanha, com 20 :000$; de 
3" classe, as de Venezuela, Perú, Bolívia, Suissa 
e Belgica, com a quantia de 15:000$000. 

I. Fica creado um consulado em Vigo, e trans-
ferido para Odessa o de S. Petersburgo . 

11. Os actuaes 2°8 secretarias das legações do 
Mexico e da Santa Sé serão aproveitados nas 
vagas dos 2os secreta rios que se abrirem em outras. 
legações com as promoções aos cargos de l rs se-
cretarias daquellas. 
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e de - Even tuaes com a quantia de !íO: 000$, por jit estar em execução a nova tabella do paga-
mento das ajudas de custo e terem-se augmentado os preços das passagens : 

E' a commissão de paeece!' que, peln. exposição que acaba de fazer para esclarecimento tlo juizo 
da Camara dos Srs. Deputados, o Congresso Nacional 

Decrete : 
Art. l. o E' o Governo aulorjdado a despender com os diversos ser-viços do Ministerio dn. l\1ariaha 

a quantia de 15.513:595$310, a sa.ber : 
1 . Secretaria de Estado, como na. proposta . 
2 . Conselho Naval , idem. 
3. Quartel General, idem. 
4 . Conselho Supremo, 35:215$200. 

Menos a quantia de 1:402$800, abona.da, no exercício passado, parn. criados. 
5 . Contadoria, como na proposta. 
6. Commissariaclo Geral , idem. 
7 . Auditoria, idem. 
8 . Corpo da Armada e classes an nexas, idem. 
9 . Batalhão Naval, idem . 

10 . Corpo de Marinheiros Nacionaes, idem. 
11. Companhia de invaliclos, idem. 
12 . A rsenaes, 2. 657: 708$000. 

Menos a quantia de 263:160$ pela ex tincção do Arsenal de Pernambuco . 
13. Cnpitania dos portos, como na proposta. 
14. Força naval, idem . 
15. Hospitaes, idem. 
16. Repartição da Carta Marítima, 403:560$000. 

Mais a quantia de 61 :928$ para n.ugmento elas gratificações dos pharoleiros . 
17. Escola Nn. val, como na propostn.. 
18-. H.eformados, idem. 
19. Obras, 300:000$000. 

Menos 200:000$000. 
20. Etapas, como na proposta. 
21 . Armamento, idem. · 
22 . Munições ele boca, idem. 
23 . Munições navaAs, idem. 
24 . Material de construcção, idem . 
25. Combustivel, idem. 
26 . Fretes, tratamento de praças, enterros, differença.s de cambio e commissões de saques, idem. 
27. Eventuaes, 200:000$000 . 

Mais a quantia de 50:000$ por estar em execu~ão a nova tabella. das ajudas de custo e por 
. terem -se -augmentado os preços das passagens. 

Art . 2 . o Fica o G:werno autorisado a distribuit· pelos demais arsenae.> da Republica o pessoal 
artístico do arsenal extincto de Pernambuco e addir a ditl'ereutes repartições publicas federaes, até 
que se abram vagas que por elles possam ser preenchidas, os outeos empreg-ados. 

Sala das commissões, 16 de agosto de 1892. - j"foraes Ban·os, com restricções quanto ao 
primeiro com;iderando.- Leopo ldo de Bulhões .- F . SodrrJ, relator. - Leite Oiticica. - Aristides 
Maia. - Seve1·ino Vieim .- Arthttr Rios. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 4 . o O Presiclonte da Republica é autorisado para despender com os serviços das séguintes 
verbas do Ministerio da Marinha a somma de 15. 676:230 1!0 .. 

A saber : 
I . Secretaria de Estado . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139:750$000 
2 . Conselho Naval... . . . .. .. ... . . ... . ... ...... . .... .. ............ .. ... . . .. . . ... 28 :400$000 
3. Quartel General ......... . .. . ........ . . . . . . .. ...... .. ,.. . . .... .. .. .... . ... . . 80 :636$000 
4. Conselho Supremo... . . . .. .. .. . .... . .... . ... . ................. . . . . . .. .. . . .. . 86 :618$000 
5 . Contadoria . . .. ... _... . .. .. . .. .. .... . . . .. ..... ... . . . . ... . ... . . . . .. . .. . . . . .... 158:350$000 
6. Commissariado Geral . ... . .. . .. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40:600$000 
7. Audi torif\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:350$000 
8. Corpo d<\ A rm::vla e classes anuexas .. . .. . .. . ........ .. .. . ....... - . .... . . . .. .. 1. 638: OS0$000 
9. Batalll<Io Navttl.. . . . . ... . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 223:596$000 

lO. CoPpo de M<l rinheiros Nacionaes ..... . ..... .. .... . ........ .. . .. .... .. .. . .. . .. 1. 194:0:32$000 
11. Companhia de inva li•los . ... . . . . ... . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. ... . .. .. .. . .. . . . 63 226$750 
12. Arsenaes . . . ....... .. .. .... .. ... ... . . . . .. .. . . ..... ... .. . ... ....... ... . . . .. . 2. 0~0 868$000 
13. Capitanias de portos . . . ... . ... . ............. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 396$500 

Anncxo- 6 



14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25 . 
26. 

27. 
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Força naval. •...............................•.....••...................... 
Hospitaes ..•......•.................... ...... .•..•..........•....•.....•... 
Repartição da Carta Marítima do Brazil. .................................... . 
Escoht Naval ................•.............•.....•.............. . ........... 
Reformados •........•.......•................. . ........................ · ... 
Obras ........................................ , •.... . ..•.•...............•.. 
Etapas . ... ................ ... .. ....... .. ......... ..... .... . ....•... .... .... 
Armamento .................•............................... · . . . ··.·•····.· 
Munições de boca ........•.......................•.......... · . ..•.. ·. · · · · ·. 
Munições navaes . .... . ........... . ............ ....... .. . · . ... · · •. . · • ·. · · · · · 
Mnterial de construccão naval. ...................................... · ... ·.·· 
Combustível ....... : . •• " ...........................................•....... 
Fretes, tratamento de praças, en terros, differenças de cambio e commissões de 

saques .....•.......................•...•.........•..... ·.·. • · .. ·. ·. · · ·. 
Eventua es ...... . .................. . ..... .. ................................ . 
Apresentado em 16 de agosto- N. 140. 
Discutitlo nas sessões de 19,20 e 24 de agosto. 
Oradores: 

2.482:341$924 
243 : I 03~600 
34 1 :632$000 
199:852<1:000 
636:097$336 
500:000$000 

36!:>$000 
100:000 000 

2.470:908$000 
700:000$000 
700:000$000 
300:000$000 

60:000$000 
150:000$000 

Os Srs.: Hermes, Retumba, Vinhaes, F. Sodré, Espírito Santo, Tolentiuo de Carvalho e 
Severino Vieira. 

Emendas apresentadas : 
Na sessão de 19 de agosto : 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

1 - Art. Fica o Governo autorisado a alterar o quadro dos escripturarios da Contadoria de 
Marinha, dando-lhe a seguinte classificação : 
Escripturarios de Ja classe ... .•... . .............. ~. ........ ... . .................. lO 
Ditos de 2" classe ....................•........•...... 1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 O 
Ditos de 3" classe ............. . ............................... . ................ lO 

S. R.- Sala das sessões, 18 de agosto de 1892. - B arão de S. Ma1·cos. 

2 - A' verba n. 1 do projecto n. 140- Accrescente-se a quantia necessaria para o pagamep to 
de mais um servente . 1 

S. R.- Sala das ses~ões, 19 de agosto de 1892. - Barão de S. Marcos. 

E' lida e, estando apoiada pelo numero de assiguaturas, enviada á comlnissão d(orç:11nmento 
a seguinte. 

1 

EMENDA AO PROJECTO N, 140 

3 - Ao n. 12 do art . lo accrescente-se : 263:160 ., para. a manutenção do arsenal de m1 riu 1a de 
Pernambuco. - S. R.- Sala elas sessões, 18 de agosto de 1892.- Tolentino de Carval{.o .-
Lui:r de Andrade.- Amorim Garcia.- Fonseca e Silva.- E <pirito. Santo.- F. Schmidt.- F. 
Si mas .- Joao Vieira. - Caetano de Albuquerque .- Martinho Rod1·igue . - Jes~ti110 de Al-
buquerque. - Paula Guima1·ães .- Cassiano do Nasc imento. - Juvencio de A_quia1·. - Joaquim 
Breves .- J. R etumba. - Azeredo.- Gonçalves Chaves .- Do min.qos Po1·to.- Joao Lui:;. -
Pacifico M ascaren/,Las.- Virgíl io Pessoa .- Almino Aloares AIJ'onso.- Lopes Chaves.-
P edro (J;ermont .- Indio rlo Brazil .- André Cavalcante.- A . Milton .- Epitacio Pessoa.-
Bastos do Nascimento .- F. Badm·ó.- Bellarmi11o de ll:(endonca .- José Mariano. - Gonçaloes 
Ferreira .- Couto Cartaxo .- Costa Rodrigues.- Pedro Americo.- Lopes Tro uão .- Fteury 
Curado .- BeUarmino Ca~·ne iro .- Laceráa Coutinho.-,. L. Fitgv.ei?·as.- D. Manhães Bar-
reto.- Glicerio.- Casimiro Junior,- Raymttndo Batldei?·a .- França Carvalho.- Ho1·acio 
Costa.- Fanseca H ermes.- Pereira de Lyra .- Matta Bace/la~·. 

São lidas e apoiarias para entrar em discussão com o projecto as seguintes 

EMENDAS AO ORÇAMENTO DA MARIN f!A. PARA 1893 

4 -Ao n . 5 do art. 1 o do projecto, augmente-se de 20$ o salario dos serventes que passarão 
a. vencer 70$000. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1892.-J. Retumb?t .- Fonseca Hermes. 
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5 - Ao n. 9 do art. 1° do projecto : deduza-se a quantia de 220:071$ destinada ao municia-
~ento do batalhão naval que foi extincto. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1892.-J. Retumba.- Fonseca Hermes. 
6 -Aos ns. 23 e 24 do art. 1• do projecto: deduz-se 100:000$ em cada um, ficando, 6QO:OOO$ 

para muniçõ os navaes e 600:000$ para material qe cou:;trucção. 
Sala das Se3sões, 19 de agosto de 1892.- J. R etumba .- Fonseca Hermes . 

7 - Supprima-se a verba 223:596$ de que trata o n. 9 do art. 1• do projecto, ficando extiucto 
o batalhão naval, cujas praças serão distri buídas pelo exercito, respeitando-se os seus contra-
ctos e engajarneptos. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1892.- J . Retumba.- Fonseca Herm es. 
São lidas, apoiadas e remettidos á commissã0 de orçamento as seguintes 

EMENDAS AO ORÇAM ENTO DA MARINHA PARA 1893 

8- Ao orçamento da Marinha para 1893 : 
Ao n. 1 do art. I o do projecto, augmente-se de 20$ o salario dos servente!il e do auxiliar 

do archivista, ficando em 90$ os seus ordenados, de accordo com os orçamentos das outras 
secretarias de Estado. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1~92.- J. Retumba.- Fonseca Hermes. 
g - Ao n. 6 do art. 1 o do proje:: to, augmente-se ele 20$ o salario dos serventes que passarão a 

vencer 70$000. 
Sala das sessêjes, 19 ~le agosto de 1892.- J. Retumba. -Fonseca Hermes . 

lO- Ao n. 10 do art. 1° do proj ec to : em lagar de- 1.19-!:032$, diga-se - 1. 378:2()0$-, 
as"im alterada a respectiva tabella no vencimento das praças, ficando eliminada a 3a classe de 
marinheiros: 

I sargento-ajudante, a 60$000 ................................ .. 
34 1 rs sargentos, a 35$000 .....•............••.•............•.•. 

102 2•• sargentos, a 30$000 ... . .....•...•..•.•...•. . .............. 
204 cabos de esquadra, a 25$000 .....••..••.•.•............•.•...• 
872 marinheiros de ta classe, a 20$000 ..........•................. 

1.200 marinheiros de 2 .. classe, a 15$000 . . ............... . .......... . 
1.600 grumetes, a 10$000 .......••......•........•...••.. . ...•..... 

O mais como se acha discriminado na referida tabella. 

800.~000 
14 : 280. '000 
36:720 ·ooo 
37:200~QOO 

209:280$000 
216:000$000 
192:000$000 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1892 .-J. Retwn~a ·.-Indio do BraziZ.-Fonseca H,;rmes . 
11 -Ao n. 12 do art. 1° do projecto: eleve-se a 50 o numero de guardas pa.ra o policiamento 

do arsenal e suas deperidencias, visto ter sido dissol viu o o batalhão nava l que auxiliava 
esse serviço. 

,sala das sessões, 19 de agosto de 1892.-J. Rett$mba .. -Fonseca Hermes . 
12- Ao n, 15 do art. l 0 elo projecto: eleve-se a 50 o numero de serventes , para ser por elles 

feita a policia do hospital da Capital Federal, visto haver sido extincto o batalhão naval que 
auxiliava esse serviço. 

Sa.la das sessões, 19 de agosto de 1892. -J. Retumba.-Fonseca Hermes . 
Na sessão de 22 de agosto é apresentado o seguinte parecer da commissão do orça-

mento : 

N. 140 A -189~ 

Fixa as desp ilzas do Ministerio da Marinha para o exercicio de 1893 

(PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM 2> DISCUSSÃO ) 

A commissão de orçamento, exam_inando as el)1endas que forarl'} apresentadas em 2a djscussão 
do projecto que fixa as despezas do Ministerio da Marinha, é de pa.t•ec!lr : 

1 •, que sejam rejeitaclas as emendas aos ns. 1, 5 e 6 do a~t. Jo, nao só porque trazem augplepto 
de despeza, que deve ser evitada nas act'!a~~ circumstanCI.as _do Tbesour~, com~. tambem pot·q ue 
so])re seu assumpto e a requerimento de parte ;Ja deu a comtmssao seu voto tudefeundo; 
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2°, que póde ser acceita a emenda ao n. 9, r edigida do seguinte modo : 
<o Governo deixarà de prover desde já as vagas das praças que exis tem no batalhão naval e 

as que se forem a brindo, até a extincção total do mesmo » ; 
3•, que sej am rej eitodas as ememlas aos ns . 10, 12 e 15 elo art. 1•, peh\ identica razão ele 

trazerem augmento ele despeza, o qua l, alterando o plano de justas economias que a commissão tem 
adaptado, póde acarretar ditiiculdad.es ao equilibrio orçclmentario ; 

4", que a segunda emenda apresentada ao mesmo n: 9 póde ser acceita, redigida desta fórma : 
11. Menos a quanlia de 100 :000$ pelo não preenchimento das vagas actualmente existentes e das 

que se forem dando no batalhão naval » ; 
5•, que sejam rej eitadas as dos ns. 23 e 24 (art. 1•) , porque já são ex íguas as quantias pedidas 

ua proposta pam munições e construcções navaes ; 
6•, que seja rejeitado o additivo por não haver urgencia em alterar-se o quadro elos· escriptu-

rarios da Contadoria, mudando-se-lhes a classificação ; niio só p:>r que esta metlida póJe e deve ficar 
adiada para quando se fiz er a reorganização das repal'tições de mu,rinha, como t u,mliem porque p0de 
traze!' augmento de despeza . 

Sala das commissões, 22 de agosto ele 1892. -F. Sodre , relator .-Leite Oiticica.- Demetrio 
Ribeiro, com restricções .-Leopol1o ele B ttlh5es .-Arthur Rios .- Severino Vieira . - Almeida 
N ogttei1·a . - Ar·istides Maia, 

EMENDAS APRESENTADAS AO ORÇAMENTO DAS DESPEZAS DO MINISTERIO DA MARINHA PARA O EXERCICIO 
DE 1893 (EM 2"' DISCUSSÃO) 

Ao n. 1 elo art . 1• do projecto, augmente-se de 20$ o salario dos serventes e do r.ux ilim· do 
archivista , fixamlo em 90 · os seus ordenttdos, ele accordo com os orçamentos das outras secretarias 
de Estado . 

Sala elas sessões, 19 de agosto do 1892. -J. Ret·umba . -Fo11seca Hermes . 

A' verba n. I• do projecto n. 14.0, acm·escente-se a quantia neccss:trh 1n ra o pagamento de 
mais um servente . 1 

S. R. - Sala das sessões, 19 de agosto de 1892 .-Ba?"ão ele S. Mw·cos. 

Ao n: 5 do art . 1• do projecto, augmente-se de 20,) o s1lario dos serventes, que passarão a 
vencer 70iji000 . · 

Sala elas sessões, 19 ele agosto do 1892.-J. Retumba .-Fonseca Hel'mes . 

Ao n. 6 do projecto a,ugmente-se de 20$ o sala rio dos serventes que passarão a vencer 70$000 . 
Sala das sessões, 19 ele agosto de 1892. -J. Retwnba .-Fonseca Be;·m~s . 1 

I 

Supprima-se a verba 223 :596$ , de que tra ta o n. v do art. 1° do projecto, ficando ex tincto o 
batalhão naval, cujas praças serão dis tribuídas pelo exerci to, respeitauclo-se os seus contractos e 
engajamentos . ' 

Sala das ses5õ3s, l 9 de agos to de 1892. -J. Retumlw . -Fonseca IIei·mes. \ 

Ao n. 10 do ~rt. I• do projecto, em lagar de - 1.1 94:032$, diga-se - 1. 378 :200$ -,assim 
alte~ada. a respecltva t abe lla no vendmento das praças, íicatjdo eliminada a 3"' classe de 
marmhe1ros : 

I sargento-ajudante, a 60$000 ....... . .•.•.......... ... .... .. .... .. . . .. , ..... . 
34 1°5 sar gen tos, a 35:000 . . ......... .. ........ . .. .. .... . . .• .• . . .•.. .. .. ...... . 

102 2•• sal'gen tos, a 30$000 ..................................... , .. ........... . 
204 cabos de esquadra, a 25$000 ................•................ , ....... . ... . 

872 marinheiros de l"' classe , a 20$000 ... ........... . .... . .. . .. . ...... : ... : .. . 
L ~~~ o-rum~tes a to2;oo.>~ .. » .15$ooo ......... · .................. · .... · .... · .. 

o , $ .................................. , ..... ........ . 
O mais como se acha discriminado na referida tabe lla. 

800$000 
14:280$000 
36 :720"'000 
37 :200$000 

209:280$000 
216 :000$000 
192 :000 ·000 

S3.la. elas sessões , 19 de agos to ele 1892.- J. Retumba.- Inclio do Braz il .- Fonseca Her11tes. 

~-o 11. 12 do a_,rt. l• do p~·oject~, eleve-s~ .a 50. o numero dos g ua.rclas para o policiamento 
tlo a~ ~enal e smt.> depenclenctas, vtsto t er SILLO dissolvido o büalhão naval nue aux iliava esse serviço. ·r ' ., ' ' 

.Sala elas ses2ões, 19 de agosto de 1892.- J. Retumba. - Fonseca He1·rnes . 

I 
I 
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Redacção final 

A presen ta'Ja em 2 de .setembro - N. 140 C. 
Em 6 de setembro é approvada sem debate a seguinte redacção: 

N. 140 O- 1892 

Redacção do projecto n. 140 B do corrente anno, que fixa a despeza do Ministerio da Marinha 
para o exercicio de 1893 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo. E' o Governo autorisado a despender com os diversos serviços do Ministorio da Marinha 

a quantia de J5.486:i55$3~0. 
A saber: 

1. Secretaria de Estado (como na proposta) . .....•......... . ......••....•..... 
2. Conselho Naval (idem idem) .. . ......... .• ... .•.... · ...•..•.......•.... .... 
3. Quartel General (idem idem) ....................................•.......•.. 
4. Conselho Supremo, deduzida a quantia de I: 402$800, abonada no exercício 

passado para criados ...........................•.... .... .... . . .. .....•.. 
5. Contadoria; alterado o pesRoal da seguinte fórma: 8 primeiros escripturarios 

38:400$, 8 segundos escri pturarios 28: soas. 12 terceiros escripturarios 
28 :800$ . ....•....•.. .. ..•...•...... •..•...• ...... .. ......•..•..•... . ... 

6. Commissariado Ge!'al (idem idem) ..•...•....•.........................•.... 
7. Auditoria (idem idem) .....................•.. . ....... . ..........•..•.•..•. 
8. Corpo da Armada e classes annexas (idem idem) . ... ........... ............ .. 
9. Batalhão naval: deduzida a quantia de 100:000$, pelo não preenchimento das 

vagas actualmente existentes e das que forem dando-se rno mesmo batalhão. 
10. Corpo de marinheiros nacionaes (como na proposta) ......................... . 
11. Comp,LDhia de invalidas (idem itlem) ......................... ............ .. . 
12. Arsenaes (idem idem) ..........................•........•......•.......... 
13. Capitanias do portos (idem idem) .......................................... . 
14. Força naval (idem idem) ........ ... ..................... .................. . 
15. Hospitaes (idem idem) ..................... , .............••.............•.. 
16. Repartição da Carta Mat•itirna do Brazil ; elevada a verba de mais 61:928$ 

para augmento das gr·atificações dos pbaroleiros ........•..... . ..•... , .... . 
17. Escola Naval (como na proposta) .......................................... . 
18. Reformados (idem idem) .....................•..•....•..............•....•• 
19. Obras; deduzida a rruantia do 200:000$000 ............ , ................ · ...• 
20. Etapas (como na proposta) ............•..............................•.... 
21. Armamento (idem idem) ... .....................•.. , .......•...•....... .•.. 
22. Munições de boca (idem idem) ..... ........ . ... ......... . .................. . 
23. Munições navaes (idem idem) .............. .. .................. . ......•.... 
24. Mate!ial de construcção naval (idem idem) .................................. . 
25. Combustível (idem idem) ............................•..............•......• 
26. Fretes, tratamento de praças, enterros, ditferenças de cambio e commissües 

de saques (idem idem) ...•............ . ................. . ........ .. ..... .. 

139:750 000 
28:400$000 
80:663$000 

35:215$200 

158 :350$000 
40:600$000 
II:35n$,ooo 

1.638:080$000 

123:596$000 
1 . I 94: 032$000 

63:226. 750 
2.920:868 000 

256:396$500 
2 .482: 34 l $924 

243: I 03$600 

403:560$000 
l 99:852$000 
336; 097$336 
300:000$000 

365. 000 
100:000$000 

2.470 :908$000 
100: goosooo 
700: 00$000 
300:000$000 

60 :000$000 
27. Eventuaes: elevada a verba de mais 50:000$ por estar em execução a nova 

tabella das ajudas de custo e por terem-se augmentado os preços das 
passagens. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . • . 200:000$000 

Paragrapho unico. O Governo deixara de prover, desde já, ás vagas das praças que existem no 
batalhão naval e as que se forem abrindo a~é á extincção total do mesmo. 

Sala das commissões, em 2 de setembro de 1892.- Leqvigildo Filguei1·as .- F?·des da C1·u.:;.-
Alcides Lima. 

OBSERVAÇõEs - Das emendas apresentadas em 2a e 3• discussão foram approvadas as de ns. 
3 e 13 e as sub-emendas da commissão de orçamento impressas no parecer n. 140 A, ás emendas 
de ~s: 5 e 7; retirada, a petlido de seu autor, a de n. 7 ; todrts as dem,Lis ficaram prejudicadas umas 
e reJeitadas outras. 

A proposta sobre a despeza do Ministerio da Marinha, convertida em projecto de lei, com as 
emendas approvadas pola Camara sob o n. 140 C, foi remettida para o Senado Federal em 6 de 
setembro. 

Voltou emendada peJo Senado no dia 21 .de setembro. 
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Na fórma do art . 127 do Regimento Interno, foram as emendas do Senado remettidas á Mm-
missão de orçamento, que sobre ellas deu o seguinte parecer : 

N. 140 D - 1892 

Emendas do Sen ado ao proj ecto da Camara dos Deputados n. 140 C, do corrente anno , que 
fiX'I. a despeza do Ministerio da Marinha para o exercicio de 1893 

A commissão de orçamento, t endo examinado acuradamente as emendas do Senado á propo-
sição desta Camara, que fixa a despeza do Ministerio da Marinha para 1893, é de parecer que essas 
emendas sejam adaptadas. 

Sala das commissões, 22 de setembro de 1892.- Moraes Barros.- Leopoldo de Bulhões.- Ar-
thur Rios.- Leite Oiticica .- Almeida Nogueirc~.- Severino Vieim . 

Emendas do Senado á proposição dâ Camal'a dos Projecto da Camara dos Deputados n. 140 c de 
· Deputados n. 140 c de 1892 1892, que fixa a despeza do Ministerio da Ma-

rinha para o exercício de !893 

Ao n. 4. Consel110 Supremo: 
r·· l:!.m vez de 35:215$'WO, diga-se - 36:618$, con-
forme a proposttt . 

Ao n. 12. Arsenaes: 
Accrescente-se : Escola de machinistas do Pará 

15:000$000. 

O Congresso Nacional decreta : 

Artigo. E' o Governo autorisadoJ a despender 
com os diversos serviços elo Ministeno da Marinha 
a quan tia de 15.486:755$310. 

A saber: 
1. Secretaria de Estado (como 

na proposta) ... ...... .. . 
2. Conselho Naval (idem idem). 
3. Quartel-General (idem idem) 
4 . Conselho Supremo, ded uzida 

a quantia de I :402$800, 
aboni.lda no exercício pas-
sado para criados ....... . 

5 . Contadoria: alterado o pes-
soal .da seguinte fórma : 
8 primeiros escripturarios 
38:400$, 8 segundos es-
cripturarios 28:800$, 22 
terceiro3 eticripturarios 
28:800$000 ....• ... ...... 

6. Commissariado ueral (idem 
idem) . ..... .. .......... . 

7. Auditorb (idem idem) . .. . . 
8 . Corpo da Armada e classes 

. annexas (idem idem) ..... 
9 . Batalhão Ni.lval: deduzida 

a quantia de 100:000 ., 
pelo não preenchimento 
das vagas actualmente ex-
istentes e das que forem 
dando-se no mesmo ba-
ta lhão ................. ·. 

!0. Corpo de Marinheiros Nacio-
nães (como na proposta) 

11. Companhia do invalidas 
(idem idem) ..........•.. 

12 . Arsenaes (idem idem) ..... . 

139:750$000 
28:4n0$000 
80:663$000 

35:215 '200 

158:350$000 

40:600$000 
11: 350$000 

1 . 638 : 080$000 

123:596$000 

1 . 194 : 032$000 

63:226$750 
2.920:868$000 

Em vez de ?.920:868$, diga-se- 2.935:868$000 . 
Ao n. 13. Capitanias de portos : !3. 
Accrescente-se: inclusive o augmento cle.25 °/o I Capitanias de portoS' (idem 

idem) ............. .. .... . 256:396$500 
uos vencimentos do pessoal da praticagem da 
barra elo Rio Grande do Sul, e em vez de I 
256 :396$500, diga-se - 268:226$500 . . 
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Projecto da Camara dos Deputados n. 140 C de 
Emendas do Senado á proposição cln. Camara dos 1892, que fixa a despeJza do Ministerio da Ma-

Deputados n. 140 C de 1892 rinha para o exercício de 1R93 

Ao n. 18 . Reformados: 
Diga-se - 636:097$336, em vez de- ..... . .. . 

336:087$336 . 

Accrescente-se ao artigo da proposição : 
Mellloramento, conservação e balisameu to dos 

portos, 200:000 000. 

Senado Federal, 21 de se tembro de 1892.-
Pntdente J. de Moraes Bar1·os, vice-presiden te. 
- Jotio Pedro B el(o1·t Vieira, ]0 secretario.- Gil 
Diniz Goulm·t , 2o secretario.- Antonio Nicolào 
111ontei1·o Baena, 3° secretario. - Thoma> Rodri-
gues da Cru> , 4• secretario. 

Apresentado em 22 de setembro- N. 140 D. 
Entra em discussão em 24 ele se tembro. 

14. Força naval (idem idem) .. . 
15 . Hospitaes (idem idem) . ... . 
16 . Repartição ela Carta Marí-

tima elo Brazil ; elevada 
a verba de mais 6 1:928 · 
para augmento tias grati-
ticações dos pharoleir.os ... 

17. Escola Naval (como na pro-
posta) .. . .............. . 

18 . Reformados (i dom i'lem) .. . 

19 . Obras: deduzida a quantia. 
de 200:000$000 .. . ..... .. . 

20 . Etapas (como na proposta) 
21. Armamento (idem idem) ... 
22 . Munições de boca (idem 

idem) .......•....... . . . 
23. Munições navaes (idem 

idem) . ................. . 
24. Material de construcção na-

val (idem idem) ..... .. . . 
25 . Combustível (idem idem) . . . 
26 . Frete, tratamento de praças, 

enterros, diiJ'erenças de 
cambio e commissões de 
saqhes (idem idem) ..... . 

27 . Eventuaes 1
: elevada a verba 

de mtt is 50:000$ por estar 
em exequção a nova ta-
bella elas ::~j udas de custo 
e por terem- s~ augmen-
tado os preços das passa-
gens .... . ....... . ·· .... . 

' 

2.482:341$92<! 
243 : l03$61JO 

403:560$000 

199:952$000 
336:997$236 

300:000$000 
365:1;000 

100:000$000 

2 . 470 : 908$000 

700 : 000 000 

700:000'000 
300 :000 000 

60 :000$000 

200 :000$000 

.. ....... ····· .......... .. .. ' i .. ........ . .... . 
• •••••••••• o •• •••••• • •• •• •••• · , · •••••••••••••••• 

Paragrapho unico. O Governo d·-'ixar,i. de 
prover, desde .i4• ás vag·as das praças que ex is'te m 
no batalhão na val e as que se forem abrindo •a té 
á ex tincção total do mesmo. \ 

Camara elos Qeputaclos, 6 de setembro de 1892. 
- Jvao Lopes .ferreira F ilho, presidente .- An-
tonio A:;e1·edo, I o secretario.- Antonio Bo1•ges de 
Athayde Junio1·, 2° secretario. 

Ence rrada sem debate a di3cussiio, são as emen las do Senq,çlo approvatlas e enviad,is com o 
projecto á commissão de redacção, 
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Ministerio da Guerl'a 

Projectos ns. 193 a 193 I 

Artigo 5° da proposta 

N. 193-1892 

Fixa a despaza do Ministerio da Guerra p3.ra. o exercicio de 1893 

No e3tudo das despezas destinn.rlas aos serviços do Ministerio da Guerra, como no das consi-
gnações orçamentarias refereutes as outras repartições administrativas, compréhendeu a commissão 
d'e orçamento da Camara dos Deputados que lhe cumpria concentrar todo o cuidado em reduzir 
quanto possível o tlispendio dos dinheiros publicos. Era essa uma preoccupação patriotica imposta 
pela anormalidade da situação finn.nceira do paiz. 

Accresce ainda que, nesta mais que em outras repartições ministeriaes, por não serem de 
natureza reproductiva as despezas, e não se poder espera r que ao seu augmento corresponde 
accrescimo d~ r~ceitn., aquella exigencia se tornava imperiosa. · 

A c~mnussa? de orçamento compenetrou-se de seu espinhoso, mas imprescindível dever cívico, 
e, sob a mfluenma desse pensamento, estudou uma a uma as verbas da proposta orçamentaria, 
relativas á repartiçã.o da guerra e pa~sa _n, offerecer á votação da Camara as reducções e suppressões 
de despezas que lhe parecem compattveis com a bon. organização do serviço publico, e exio-idas 
pelas circumstancias de noss::t actualidade financeira. o 

A proposta do govet•no para o exercício de 1892 attinge a somma ele 30.555:382$961, e excede 
a consignação do exercício vigente, que é de 29.116:027$361, em 1.439:355$000. 

Persuade-se a commissão de que, com o adiamento, para occasião opportnna, de algumas 
despezas, cuja proficuidade não põen duvida, com a reducção de outras que poderão, sem incon• 
veniencia, ser completadas no exercício immecliato, ou segundo a urgencia dellas, posteriormente, 
em período de rezes gordas, poderá a Camara alcançar, não sómente a eliminação da differença 
verificada; mas ainda fazer baixar a verba total df.\, despeza a som ma muito menos avultada e que, 
a serem adoptadcts as alterações propostas, não excederão de 28. 096:656$361 . 

Assim, á commissão afiguram-se acceitaveis e convenientes as seguintes modificações em 
algumas verbas do pedido do Governo. . · 

No§ 3.° Contadoria Geral ela Guerra, seja reduzida de 4:000$ para 3 :000$ a verba destinada ao 
fornecimento de m·tigos ele expediente. E' essa a consignação nos otltros departamentos analogos 
do mesmo Ministerio, nos quaes não c menor o serviço, com::> sejam a Secretaria de Estado e as 
repartições de Ajudante Ganem! e Quartel~Mestre General. 

No§ 4. 0 Director ia Gentl de Obras Publicas, entende a commissã.o q.ue se podem fazer avultadas 
reducções de clespezas; para isso, propõe o adiamento e consequente suppressão, no futuro 
exercido, das consignações pedidas para as seguintes obras, constantes das tabellas do Governo: 
Construcção de um hospital na ?'Ua do Jockey-Club , 150:000$; canalisaçâo de u.gw:r. para o novo 
qtta?·tel do Realengo, 150:000$; continuaçcío do eclificio pa1·a a Escola Supe1·io1· de Guerra, 200:000$; 
Construcção de t~m sobrado no fundo elo eelificio da Praça da Republica, 90:000$; edificio para a 
Intendencia no quat·tel do la?"(! O do 1t{out·a, 160:000$ ; construcçilo de wna enfe?·ma?·ia pa1·a beri-
bericos na p1·aia elo Leme, 80:000$ ; ?"econst?·ucçcío de dous edi(icios na fo?·tale::a ele S. João, lO: 000$ ; 
ob1·as concernentes à inten·upçcío da passagem de particula1·es que se dirigem á fazenda da Jttrujuba 
pelo inte?· ior da fortale za Floriano Peixoto , 10:1 81 406 ; concertos na (ab?·ica ele armas da Conceiçeto, 
10:000$000. Podem ser, sem inconveniente, reduzidas, no exercício futuro, as seguintes verbas : 
C ontinuaçâo de wn quar·tel-typo de cavallaria, na qu inta ela Boa- Vista, de 70:000$ a 30: 000$ ; 
construcção ele tres peq~!enos paioes de polvom na Itha elo Boquei?'cío, de 90:000$ n. 45:000$ ; obras de 
conservação, reparos, asseio e pintura em quarteis, estabelecimentos militares e proprios nacionaes, 
de 150:000$ a 75:000$000 . . 

Ainda sob a mesma rubrica, nas consignações destinadas a obras militares nos Estado~. propõe n. 
commissão as seg.uintes reducções nas tabellas do Governo, tendo tido, para 11 maiot· parte dessas e 
outras alterações, expressa n.nnuencia do ministeo da guerra : AmazoLJas .-Reparações ele qua~·teis 
e fortificações e outros trabalhos imp1·evistos, ele I O: 000 a 5 : 000$ ; Paea --:- Ob1·~s nos qua?·le•s ele 
a1·tilhm·ia e infantaria, 26:801$094, elimine-se r~ verba c s~ a d.aduza d8: cons1gnaçao total das 9bras 
militares para esse estado, que é de 46:801 094, e ficara assnn reduztcla a 20:00~$ i Maranhao -
Ob1·as, concet·tos e limpeza em 1Jrop1·ios nacionaes, ele 9:000$ reduza-se a 5 :000$ e ehmme-se a verba 
Obms nct en{ermat·ia militar, 10:000$ ; Piauhy - Reparos e asseio elo qua!·tel, etc., de 5~000$, 
reduza-se a 4:000$ ; Ceara -Reparos, asseio, etc ., de I 5:000$ a I O: 000 · ; Rw Grande elo Norte -
Reparos, etc., de 5:000$ reduza-se a 4: 000$ ; Parahyba - Repc~ros, etc., de 8:000 a 5:000$ ; 

Annexo-7 
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Pernambuco- Reduza-se as tres verbas p:na obras militares, de 35:000$ a 20:000$ ; Alagôas Sup-
primam-se as verbas Obras no quarlel e des1.propriação de casas contíguas ao mesmo, ô.cando a 
consignação R11paros e asseio de prop~·ios nacionaes e estabelecime1~tos militares. 5:000$000. Economia 
a realizar 14:000$000 . Set·gipe- Obras no qua1·tel do 33J batalhão de infantaria e em edificios mili-
tares , de 5:000$ a 4:000$; Bahia- Seja eliminada a verba Obras no quartel elo 16• batalhão de 
infantaria, 3:000$ e reduzid>~ a 5:000$ a verba de 10:000$ para concm·tos e asseio de quarteis e 
estabelecimentos militares. Reducção total ll:000$000. Espirito Santo- Obras em e~tabelecimentos 
militares de 5:000$ a 4:000$ ; Rio de Janeiro -Obras em diversas (m·ti(icações, de 8:000$a 6:000$; 
Minas G'eraes- Obras no qttortel, etc., de 45:000$ a 20:000$; S. Paulo- Reparos do edi(icios 
dependencias da (o1·taleza ela Barra, 9:000 e Obnts em estabelecimentos militares, 6:000$: elimi-
nem·se ambas as verbas ; PJ.I'ana- Obras no quartel do 8• 1·egimento ele cavalla1·ia, de 30:000$ a 
10:000$ e R eparos e asseio de estabelecimentos militares, 5:000$ ; Santa Cattwrina - Reduza-se na 
verba Repa1·os , asseio, etc., de 20:000$ a 10:000$, sendo mantida a consignação de 5:000$ para 
Melhoramento da énfermaria; Rio Grande do Su l - Constntcção de quarteis, obras de 1·eparos, 
asseio, etc., de 140:000$ a 70:000$; Goyaz- Ob1·as imp1·evi~tas, repaTos e asseio de quarteis, etc., 
de 5:000S a 4:000 ; Matto Grosso- Obras imprevista~ para melhm·amentos de qttarteis, 1·epa1·os e 
asseio, etc . , de 40:000$ a 20:000 000. 

Reducção total neste paragrapho : l. 295:982$500 . 
No § 5.• Instrucção militar, suppri:na-se a verba de 2:400$ destinada a alugttel de casa para o 

director da Escola Superior de Guerra. Esaa suppressão fui ja proposta pela" commissão de orça-
mento do anno proximo findo, e adaptada pelo Congresso. Supprima-se, outrosim, :1. verba oo 
4:000$ pedida para exer·ci~iospraticos, gratificação aos len tes e pessoal administrativo. Fica, assim 
a verba total alterada, trazendo a economia de 6:400$000. 

No § 6.• I ntendencia, pensa a commissão que deve ser mantida n, reducção proposta pela 
com missão .de orçamento do anno passado e adaptada pelo Congresso em. lei de orçamento vi~e~te. 
Refere-se a verba da tabella- Se1·'11entes braçaes, 37:500$, que devera ser de 24:000$, reduztda, 
assim, em 13:500$000 . . 

No§ 10 . Inspectoria Geral do Se1·viço Sanita1·io do E xercito, entende a. commissão que deve ser 
reduzida a verba total, supprimindo-se a de 40:000$ destinada a g1·ati(icação pam criados. 

A organização do Corpo de Saude do Exerci to, dependente de lei especial , deverá proporcionar 
mais importante reducção na despeza. 

O § 11 . Hospitaes e enferma1·ias, otrerece margem para considera vel economia, jC. iniciada pela 
commissão de orçamento do anuo passado. 

Um projecto de lei que acaba de ser apresentado á consideração do Congresso realizará com 
mais segurança aquelle pensamento. Entretanto, parece ' á commissão que se poderá desde jà 
autorisar o Governo a converter em enfermarias alg11ns Llos ~ospitaes de 2"' classe, o que ha de 
trazer grande reducção na despeza. Em disposição especial se1 á consignada essa autorisação, cuja 
observancia importara em uma economia correspondente a 51:653$, e vai consignada em urna 
disposição especial do projecto que a com missão formula em conclusão a este parecer. Fica, pois, 
reduzida na importancia conespondente a verba uesta rubrica . 

. No§ 12. Es(ado·Maior General, deve ser eliminada a verpa de 10:140$ de gratificação par~ 
cnados. . . 

Nos §§ 13 e 14, que se inscrevem corpos especiaes e co1·pos art·egimentados, devem ser feitas 
iguaes suppressões que sobem, no primeiro, a 90:000$ e no segundo a 400:000$0(}0. 

No § 15. Praças de pret, opina a commissão, após audiencia do Sr. ministno da guerra, cujos 
intuitos patrioticos teve occasião de apreciar, que seja reduziuq. a verba de 2. 937:938$ destinada ao 
pagamento do soldo, gratificações. e premi os de 20.000 praças etyecti vas em P.roporção da ditl'erença 
para 18.700 praças que é o contmgente actual, e que, segundp declara o honrado ministro, não 
tenciona o Governo aug-mentar no proximo futuro exercício. E~sa autorisa a reducção da verba na 
importancia de 265:782$800, importando o resto em 2.672:155$200. ' 

No § 16. etapas, a reducção, pelo mesmo motivo, atti ng·e a 379:600$, ficando reduzid a 
5.460:400$ a respectiva verba, que era, na proposta, de 5.840:0Q0$000. 

No§ 17. Ji'ardamento , a di:tl'erença produzida pela resolução declarada do Sr. ministro da 
guerra reduz a veri.Ja a 2.706:342$294, de 2.956:342$294, trazendo uma economia de 
250:000$000. 

No§ 18. Equipamento, reflecte-se ain~a oeíreito _da9uella r~ducção, na proporção de 9:6t{l$000. 
No§ ~0. Despeza: de corpos e quarte •~, a comm1ssao propoe a reducção de 56:500 , corres-

pondente a. verba pe_d1da para a ~anut~nça? da Cou~elaria Domestica, creada por aviso Je 6 de junho 
ae l89p . Ja~a prox2ma finda sessao Jegtslattva havw, stdo proposta pela commissão de orçamento 
d~ entao a ellmmaçao d~ssa despeza. A Camara elos Deputado~ conformou-Ee com essa suppres-
sao; o Senado, porém, Julgou opportuno restaurar a verba da proposta do Governo e assim 
finalmente se venceu por não ter a emenda alcançado dons terços de votos na Camara 'dos De~ 
putados, logo que para este caso foi devolvido o projecto de lei orçamentaria na parte relativa 
ao Ministerio da Guerra. ' · 

_!'io § 25. J!abricas, não compens~ as despez~s que acarreta para os cofres publicas a manu-
tenç~o da {a~nca de armas da C~nc.e<çcío . Por _tsso, propõe a commissão que seja extincta a 
r~fertda ~abrtCa, passa~do a constltutr uma secçao das officinas do Arsenal de Guerra as de es-
pmgardetros e coronhe1ros, q~e convem conserva_r, pelos serviços especiaes que são chamados 
a desempenh~r. Essa l;l-lteraçao pr?duz a economta de 45:068$5p0. Ainda outra, o mais impor• 
tante e~ol!-om1~, podara ser propor~10nada com a _eliminação da.; verbas que pesam no orçamento 
deste MmtsterJO para a manutençao e desenvolVimento da fab'Y'ic:r, de ferro de Ipanema . Desde 
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longos annos tem o Governo despendido avultadas sommas com a montagem, sustentação e 
aperfeiçoamento dessa importante fabrica metallurgica. Desses esforços, porém, corroborados 
pela cooperação dedicada de funccionarios de reconhecida aptidão moral e technica, tem~ se ve-
rific~d~ qu~ o in su~cesso de taes_ esforços não é devido sinão ao principio da incompetencia da 
admm1straçao publica para a ges tao de estabelecimentos e emprezas industriaes. Assim, é de 
immediata conveniencia que o Governo da União se desembarace dos onus que, sem proveito 
correspondente, lhe trazem OJ serviços dessa fabrica . A commissão de orçamento consigna para 
esse fim_, em logar opportuno, uma disposição que autorise o Governo a mandar proceder á ' venda 
da fabnca de feero de Ipanema e todas as suas dependencias. Reducções de 205: 175$800 nas des-
pezas deste paragrapho ; ao todo, 250:244$300. 

No§ 27 . Diversas despezas e eventuaes, parece á commissão que ha margem para a reducção 
de 50:0UO$ na verba de 650:000$ para transporte ele tropas e comedorias de embarque . 

No§ 29 . Observatorio do Rio de Janeiro, em cuja repartição foi creada pelo decreto n. 859 dê 
13 de outubro de 1890 uma escola ele ast~·onomia e de engenharia geographica , póde ser supprimida 
no orçamento futuro a consignação referente a esta ultima instituição que, comquanto de incontes-
tavel utilidade, convem ser adiada para menos precaria situação financeira. A reducção correspon-
dente será de 48: 160$000. 

Em vista do exposto, é de parecer a commissão de orçamento que seja adoptado o seguinte 

PROJEO'J.10 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presidente ela Republica é autorisado a despender, no exercício de 1893, pelo Ministerio 

dos Negocios da Guerra, a quantia de 28.096:656$36 1. 
Assim distribuída: 

1 Secretaria de Estado e repartlções annexas, como na proposta. 
2 Conselho Supremo Militar de Justiça e auditores, idem. 
3 Contadoria neral da Guerra . Reduzida a 3 :000$ a verba- Fornecimento de 

artigos de expediente ........... . .. ..• . . .....•......•• · ... • ..... . .•... • 
4 Directoria. Geral de Obras Mi litares. Supprimidas, no exercício, as verbas da 

proposta: Construcção de um hospital na rua do Jockey-Club, 150:000$ ; 
canalisação da agua para o novo quartel do Realengo, 150:000$; conti-
nuação do edificio para a Escola Superior de Guerra, 200 :000$; construcção 
de um sobrado no fundo do edificio da praça. da H.epublica, 90:000$; edificio 
para a Intendencia no quartel do largo do Moura, 160:000$; construcção de 
uma enfermaria para beribericos na praia do Leme, 80:000$; reconstrucção 
de dous edifícios na fortaleza de S. João, 10:000$; obras concernentes á 
interrupção da passagem de particulares que se dirigem à fazenda da J uru-
juba, pelo interior da fortaleza Floriano Peixoto, 10:181$406 ; concertos na 
fabrica de armas da Conceição, 1 O. 000$ . ReduziJas as seguintes verbas da 
tabella : continuação de um quartel-typo de cavallaria, na Quinta da Boa~ 
Vista, a 30 :000$; construcçã0 de tres pequenos paioes de polvora na ilha do 
Boq ueirão, a 45:000 •. ; obras, conservação, reparos, asseio, e pintura em 
quarteis, estabelecimentos militares e pt•oprios nacionaes a 75:000$ ; Ama-
zonas - Reparos de quarteis e fortificações e outros trabalhos imprevistos, a 
5:000$; Pará- Obras nos quarteis de artilharia e infantaria, 26:801$094-
Supprima-se esta verba, ficando subsistentes as duas outras consignações, 
na importancia de 20 :000$ para obras militares nesse Estado: Maranhão-
Obras, concertos e limpeza em proprios nacionaes, reduza-se a 5:000$ e 
elimine-se a verba - Obms na en f'ermaria militar, lO: 000$; Piauliy -
Reparos. asseio do quartel , e tc., a 4:000$ ; Ceai' á - Reparos, asseio, etc ., 
a 10:000$; Rio Grande do Norte- Reparos, etc. 4:000$ ; Parahyba- Reparos, 
etc., 5:000$ ; Pernambuco - Reduzam-se a 20:000$ as verbas para as 
obras militares ; Alagôas - Supprimam-se as verbas - Obr~s no quartel e 
desapropriação de casas contíguas ao mesmo, 14:000$ ; Sergtpe - Obras no 
quartel do ::l3° batalhão de infantaria e em edificios militares, reduzid_a a 
verba a 4:000$ ; Bahia - Eliminada a verba- Obras no quartel do 1 6~ na-
talhão de infantaria, 3:000$ e reduzida a 5:000$ a de concertos, asse1o de 
qunrteis e estabelecimentos militares; I•:spirito Sq.n~o-:-- Obras eJ!l esta):Je le~ 
cimentos mil itares, reduzida a verba a •1:000$; Rto de Janerro- Obras 
em diversas fortificações, reduzida a verba a 6:000$; Minas Geraes - Obras 
no quartel, etc., reduzida a verba a 20:000$; S. Paulo -Suppt•imam-se as 
verbas - Reparos do edificio e dependencia da fort~ leza da Barra, 9:000$ e 
obras em estabelecimentos militare~, 6:000$; Parana- Reduzam-se - .Obras 
no quartel do 8° eegimento de ca valia ria, a I O: 000$ e reparo e asseiO em 
estabelecimentos militares, a 5:000$ ; Santa Ca tharma - Reduza-se a !erba· 
-Reparos, asseio, etc . a 10: 000$ ; Rio Grande do Sul- Construcçao d~ 

186:670$000 
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quarteis, obras de reparos, asseio, etc., a 70 :000$ ; Goyaz- Obras imprevistas, 
melhoramentos de quarteis, reparos e asseio, etc, a 4:000$; Matto Grosso -
Obras imprevistas, etc:, a 20 :000$000 . .... ..... . . •. . ......... . .... . •... . 

5 Instrucção militar. SupprimQ,m-se as verbas da proposta : Alu~·u~l de ?asa 
para o director da Escola Superior d.e .Guer~a, 2:400$ e exerC1CJOS pratwos, 
gratificações aos lentes e pessoal adJmmstratlvo, 4:000$000 ... . ......... . . . 

6 Intendencia. Reduzida a 24:000$ a verba consignada na tabella para serventes 
braçaes .. .. ...........•.•... . .........................................• 

7 Arsenaes, como na proposta . 
8 Depositas de ar tigos be llicos, idem . 
9 Laboratorios, idem. 

1 O Inspectoria Geral do Serviço San.itario elo Exercito. Eliminada a verba - Gra-
tificação para criados, 40:000$000 ....... . ............. ... .... .. ... , ... . . . 

11 Hospitaes e enfermarias. Reduzida a verba na importancia de 51 :653$000 com 
a conversão, em enfermarias, dos hospitaes de za classe das cidades do Rio 
Grande, Jaguarão, Bagé, Uruguayana, S. Gabrie l e Corumbà .... . ..... . . . . 

12 Estado-Maior General. Eliminada a verba- Gratitlcação para criados, 10:140$000 
13 Corpos e~peciaes . EliminQ,da a verba- Gratificação para criados, 90:000$000 . . 
14 Corpos arregimentados. Eliminada a verba - Gratificação para criados, 

400 : 000$000 . ...........•..•.........•............••........•........... 
15 Praças de pret . Reduzida a verba a ..... .. ....... .. .... .. ..... ........... .. . 
16 Etapas. Reduzida a verba a ... .. .. .. ... ..... ......... ....... .. ........ .... . 
17 Fardamento. Reduzida a verba a .•. ........ ... .... .•.. . . ...... .. .. . .......• 
18 Equipamento e arreios . Reduzida a verba a ................................ . 
19 Armamento, como na proposta . 
20 Despezas de corpos e quarteis . Supprimida a verba -Manutenção da Coude-

laria Domestica, 56:500$000 . .. ..... .•.. .. .. . ...••... ... .. .•• .. .•.....•.• 
21 Companhias militares, como na proposta. 
22 Commissões militares, idem. 
23 Classes inactivas, idem . 
24 Ajudas de custo, idem. 
25 Fabricas. Supprimidas as seguintes verbas : Fabrica de armas da Conceição, 

45:068$500 ; fabrica de ferro do I pauema, 205: 175$80,0 .... ..... .•.. . .. ... . 
26 Presídios e colonias militares, como na proposta . 

1 27 Diversas despezas e eventuaes . Rflduzida a verba de transporte de tropas e 
comedorias de embQ,rque a 600:000$000 ................................. .. 

28 Bibliotheca do exercito, como na proposta. 
29 Observatorio do Rio de Janeiro. Eliminada a verba da tabella : Escola de as-

tronomia e de engenharia geographica, 48:160$000 ..•...... . . ... ......• ... 
Art. Fica autorisado o Governo : 

569 :797$500 

1. 598:715$000 

133:390$000 

1.049:543, 000 

. 8005 :31$000 
428:960$000 

1 . 30 I : 294$000 

4 .248: 106$000 
2 .672:155$200 
5 .460:400$000 
2.706:242$294 

150:000$000 

743:050$000 

237:401$300 

860:000$000 

133:480$0QO 

I. A vender ou arrendar, a quem melhores vantagens offerecer, a fabrica de ferro do Ipanema, 
comprehendidas terras, edificações, machinas, bemfeitorias e todas as dependencias daquella pro-
priedade nacional. 

II. A vender ou permutar o edificio do quartel de cavttllaria, sito na cidacle ,de S. Paulo; 
III. A converter em enfermarias militares os hospitaes de 2a classe das cidades do Rio Grande 

Jaguarão, Bagé, Uruguayana, S. Gabriel e Corumbá. 1 ' 

Art. Revogam-se as disp0sições em contrario. , 
Sala das ~ess~e~, . aos 14 de setembro de 1892. - :Moraes Barros, presidente. - Almeida Nogu\ira, 

relator.-Le1te Ottlctca. - Leopoldo de Bulhões.-A . Maia. - A.rthur Rios.- Severino Vieira . 

PROPOSTA DO GOVERNO 

I SecretQ,ria de Est\\do e repartições annexas ... ... .. .... .. ........... ... . . . .. . 
2 Conselho Supremo Militar de Justi ça e auditores ...... ,, .................... . 
3 Contadoria Geral da Guerra .... ..•..•.... . ... .. .. .. ... , ..... ... .. ..... ... . 
4 Director!_a Ge_r~l de Obras Militares ...................... 1 ••• ••• . ••••••••••• 
5 Instrucçao mtl!tar ......... .... ..... .... .. ... ....... .. .. , ........ .. .. . ..... . 
6 Intendencia ...... ... ......... .. .. ..... . ........ .. .... . ...... . . ... . . . . .. . . . 
7 Arsenaes . . . . ..... .. .. .. . .. .... ...... ..... . .. , .... . ... . . .. . ...... ... ... . . , 
8 Depositas de ar tigos bellicos ..•...... : . ... . .•. ....... . .. .... , ... . ... . .. . •.. 
9 Laboratorios ... .... . ...... .. .. , . . ........ ... ...... . .. .................... . 

I0
1 

luspe.ctoria Geral do ~erviço S:.tnitario elo Ex:ercito . . .. ...... :: .............. . 
l Hosp1 taes e en fermartas .. ... .. ...... . ..... . , ............ , . . ............... . 
1~ Estado-Maio~ General .. ... .• ... . .... , . , . . . . , . ..... , ... , .. , . . . ... . .. , ..... . 
l.;, Corpos espeCl!\BS ... , • , .. , .. ~ . . . , .. , . , , . . , , ... , ... , ...... , .. . , ..... , .. . . , ..• 

\ 
210:748$000 
111:722 000 
187 :670$000 

1 .765:780$000 
I. 605: 11 5$000 

146:890 000 
l . 387: 225$50J 

9:359"000 
165 : 1 02$000 

1. 089:543$000 
852: 184$000 
439:100 000 

1. 391:294 000 

~.39. 1 ;7;j2$5QO 
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Transporte ......•.•...........• 
14 Corpos arregimentados .. , .............•........ .... , ...................... . 
15 Praças de pret. . ............. .. .................. .. .. .... ... , ............. . 
16 Etapas ...... .. ...... ... .................................. .... ........•.... 
17 Fardamento ............. ..... .......... . ....... . .•.. .. . . ....• .... . .. ...... 
18 Equipamento e arreios ......• . . • . . ..••..... . ........•. .... ............. . .. 
19 Armamento ... ... .•.................•..... . ...•.... . . . ........•.......... .. 
20 Despezas de corpos e quarteis .............................................• 
21 Companhias militares .•.......•................................•........... 
22 Com missões militares ............•.......................... , ..... . ....... • 
23 Classes inactivas ..... ... ...... . .................... , ......... ..... . .... .... . 
24 Ajudas de custo ...... .... .... . ....•..... . . .... .......•.......... .' ..... . .. . 
25 Fabricas . .. .. ..... ....... ............• . ....•.............................••. 
26 P~esidios e colonias militares .... . ......................... ..... ........... . 
27 Dtversas despezas e eventuaes ........•..............••.•.............•. . .. 
28 Bibliotheca do exercito ................................................. : ... . 
29 Observatorio do Rio de Janeiro ...•.............................. , ..••...... . 

Apresentado em 14 de setembro- N. 193. 
Discutido nas sessões de 19, 22, 23, 27 e 28. 
Oradores: 

9.361:732$500 
4. 648 : 106$000 
2.937:938$000 
5 .1 90 :000$000 
2.956:342$294 

159:661$000 
64:520$000 

799 :550$000 
533:351$750 
126:640$000 

1. 908 :097$040 
150:000$000 
487 :645$600 
142:556 277 
~10:000$000 

7:602$500 
171 : 640$000 

30 .555:382$961 

Os St•s. :- Bevilaqua, Paula Guimarães, Valla'.ião, Thomaz Flores, Jacques Ourique, Badaró, 
Almeida Nogueira e Bernardino de Mendonça. 

Emendas apresentadas ; 
Na sessão de 19-de setembro: 
São lidas, apoiadas e remettidas á oommissão as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N, 193 

1 - Ao art. 2• n. II. Dapois das palavras - S. Paulo, accrescente-::;e :- e o da capital do Estado de 
Minas Geraes . ___. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.-Francisco Veiga. 

2- Nas verbas destinadas á Bibliotheca do exercito, augmente-se- para a"compra de livros, 
2:000$ ; na gratificação do porteiro - (80$ mensaes) 80 · ; na gratificação do guarda - (1 $ 
diarios) 1$ ; na gratificação do servente- ($500 diarios) $500. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.- Dionysio Cerqueira. 

3 - Accrescente-se ao§ 14 - Corpos a.rregimeotados, o seguinte - 1:320$ para o abono da gra-
tificação a dous picadores, ficando assim equiparados os seus vencimentos aos dos alferes ou 
zo• tenentes, de conformidade com o decreto n. 1243 de 3 de janeiro de 1891, que restabe-
leceu esses logares, concedendo-lhes essas graduações e resp3c ti vos venci~entos. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.- Marciano de Magalhaes .-Paula Argollo. - M. 
Valladão .- Barlio de S . Jl1m·cos . 

4 - O Congressc. Nacional decreta : 
Art. 1. o Fica o Governo autorisado a equiparar os vencimentos dos machinistas do Arsenn.l 

de Guerra da Capital Federal aos de igual categoria do Arsenal de Marinha. 
Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.-Bar·c'lo de S. Marcos.- Pires Ferreira .- J. 

Retumba.- Marciano de Magallu:ies.-Ivo elo Prado:-Athaycle Junio1·.- Francisco de 
Mattos.- N elson de Vasconcellos . 

5 -Restabeleça-se a verba da proposta- Construcção de um hospital na rua do Jockey-Club, 
150:000$000. 

Sala das sessões , 19 de setembt'O de 1892.- P aula Gttimarães . 

6 - Restabeleçam-se as verbas pedidas para as obras dos quarteis e enrermarias dos Estados . 
Sala das sessões , 19 ele setembro de 1892.- Paula Gttimanies . 

i -Coosigne-3e a verba de 40:000$ para a traosferencià elo Hospital Militar da B.Lhia, do im-
prestavel edificio onde se acha, nas Pitang·ueiras, para a fortaleza do Barb1Ll1r , fazendo-se a~ 
obras indispensa v eis. 

S. R.- $ai~ das sessões, 19 de setembro de 189?, -Paula Çlt,imarltes. 



-54-
Accrescente-se onde convier : 

8 - Fica o Governo autorisado a crear, nos limites do orçamento, um laboratorio de micros-
copia chimica e bacteriologia p:ua o serviço medico m ililar. 

S. R.- Sala das sessões, 1\J de setembro de 1892.- Paula Guima?·ães . 

Na sessão de 22 de setembro : 
E' lida, apoiada e enviada á commissão a seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 193 

9 - No§ 50 do art. }0 restabeleça- se a verba de 2 :400$ destinada a aluguel de casa para 
o director da Escola Superior de Guerra. 

Sala das sessões, 22 de setemb"!'o ele 1892.- Bellarmino de Mendonça.- Indio do Brazil.-
Pedro Chermont.- Bastos do Nascimento,- Martinho Rodrigues. 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes emendas : 
Emendas apresentadas em 2• discussão ao projecto n. 193- Orçamento da Guerra.-

Sejam mantidas as seguintes verbas : 
10- N. 4- donstrucção de um hospital na rua do Jockey-Club .•......... 

Continuação do edificio para a Escola Superior de Guerra ........... . 
Reconstrucção de dous editicios na fortaleza de S. João ............. . 
Canalisação de agua para o novo quartel do R.ealengo ... . .•. .. ...... 
Co'ocertos da fabrica de armas da Conceição ........ . ..•. .. .......... 
N. 6 - Intendencia- verba para servente3 braçaes (a da proposta). 
N. lO- lnspectoria Geral do serviço sanitario- gratificação para 

criados ................................•................. 
N. 12- Estado Maior-General- gratitlcaçiio para çriados ........ . 
N. 13 - Corpos especiaes - gratificação para criados. . .1 •••••••••• 

N. 14 - Corpos arreg-imentados - gratificação para cr.iaqos ....... . 
Ns. 15, 16, 17, l8 e 19 (as verbas da proposta). 
N. 20- Coudelaria Domestica ........•........................... 
N. 25 - Fabricas de armas da Conceição . ............•.. .. .......•. 
Fabrica de ferro de I pane ma .......................... , ..•....... 

150:000$000 
50:000$000 
10:000$000 

150:000$000 
10:000$000 

40:000$000 
10:140$000 
90:000$000 

400:000$000 

30:000$000 
45:000$000 

205:000$000 
N. 27 - Transporte de tropas e co medo rias (a verba prorosta). 

ll - Supprima-se a disposição que autorisa o Governo a vender ou arrendar a fabrica de ferro 
de Ipanema. 
Accrescente-se : 

1 

12 ~ § O quantitativo para aluguel de criado será de 20$ n11 Capital Federil_l e de 15~ nos 
Estados, seja qual for a patente do official que a elle tenha direito. 

13 - § Os vencimentos do pessoal docente e administrativo do Çollegio Militar serão nos limites 
tlêste orçamento, ig ualados aos dos fuuccionarios de igual categoria da Escola Militar\ da 
Capital Federal. 

Sn.la das sessões, 22 de setembro de 1892 .- M. VaUadcto .- Urbano Gouvêa.- Thoma:: 
Flores.- Paulo Argollo.- Carlos Campos.- .Marciano de iJ!lagalhães .- Athayde Junior.- U chôa 
R'ódrigt1es.- Barão de S. Marcos.- Pires Ferreira.- JosrJ Bevilaqua.- Baptista da Motta.-
Mursu.- Paula Guimarães. 

Na sessão de 23 de setembro : 
E' lida, a poiacla e enviada á ·commis5ão a seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 193 

14 - Accrescetlte-se : 
Sã? equiparados os vencimentos dos empregados do Arsenal de Guerra de Porto Alegre aos 

venCimentos dos do Arsenal de Guerra da Capital Federal. 
S_ala das sess.ões, 3 de sete mbro de 1892.- Homero Baptista.- Cassiano do Nascimento.-

Julto de Mesqwta.- Alcides Lima.- 1Wursa. - Julio de Castilhos.- B. Carneiro.- Pereira da 
Costa.- Athayde Junior.- Borges de Medeiros. 
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E' lida, apoiada e envütda a com:nissão a seguinte 

EMENDA 

15 - Propomos que sejam incluídos nas r espectivas rubricas do orçam Jnto do Ministerio da 
Guerra os vencimentos dos generaes e olflciaes reformo.dos sem processo em abril do corrento 
anuo, assim como dos conselheiros de g uerra demittidos inconstitucionalmente· revertende 
todos á e tl'ecti vidade elos cargos e postos que exerciam . ' 

Sala das sessões, 23 de setembt•o de 1892 .-Jacques Ourique.- J. J. Seabra .- Epitacio 
Pessoa.- João de Siquei1·a. - Espirito Santo. 

Na sessão de 27 de setembro: 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão. as sJguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 193 

16 -O 1° patrão do Arsenal de Guerra vencera 7$ diarios, os 2•• 5$ e os arvorados 4$000. 
Ri,o 26 de setembro de 1892.- Pires Fen·eira.-Paula Guimarães. 

17- Accrescente-se onde convi !O'r: 
Fica o Governo autorisado a equiparar os 2•• patrões do Arsenal de Gu(3rra desta capital 

aos machinistas do mesmo arsenal e bom assim a elevar os patrões arvorados á categoria de 
3•• patrões. 

Sala das sessões, 26 de setembro ue 1892. - J. Retumba. 

18 -Art. 1•, n. 5. Supprimidos o serviço com o Collegio Militar e a consignação de 272:540$, 
pedida para esse serviço-reduzida assim a verba a 1. 306 :175$000. 

19 - Accrescente-se onde convier: 
Subvenções em favor de filhos, de ambos 03 sexos, de militares, applicadas de accordo com 

o artigo (seguinte), 150:000$000 . 
20 -Art. (additivo) E' o Governo autorlsado : 

a) a estabelecer, em regulamento, as condições em que deva ser auxiliada a instrucção 
secundaria em estabeleciruen tos publicos ou particulares, na Capital Federal e nos diversos 
Estadoi!l, de filhos dos oillciaes do exercito e da armada, e:tl'ecti vos, reformados ou hooorar·ios, 
por serviço de campan11a, ou de praças de pret mortas em combate, até o numsro de 250 alum-
nos,de idade ds 8 a 13 annos, não excedendo esse auxilio a taxa de 500$ por alumno, na Capital 
Federal e de 400$ nos Estados ; 

b) a aproveitar os eui11cios e mat~rial adequado do Collegio Militar para a fundação de um 
asylo strictamente destinado a abrigar filhos de militar de terra e mar, que provarem carencia 
de recursos de vida e outras condiçõ,es que forem exigidas. 

O Governo proverá em ordem a ser esse estabelecimento administrado por associação parti-
cular formada de militares, ou de pessoas de suas famílias. 

Além do patrimonio com que essf1 in;;tituição possa ser constituída pela. generosidade dos 
associados ou de qualquer pessoa estranha, ficam desde logo consignadas as despezas de sua 
installação e custeio : 

ta, a renda do patrimonio do Asylo dos Invalidos da Patrla; 
2a, uma subvenção que será anoualmente votada no orçamento do Ministerio da Guerra, a 

qual para o presente exercício é fixada em 50:000$, incluidss .na verba- Subvenções em favor 
de filhos de militares. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- Severino Vieira. 

21 - Propomos que a grati11cação para criado dos officiaes do exercito seja incluída na grati-
ficação de exercício dos mesmos oillciaes. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- Jacques Ourique.- J. J. Seabra.- BeUarmino 
de Mendonça. 

São lidas, apoiadas e postas conjuntamente em discussão as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 193 

22- Reduza-se a 50:000$ a consignação. de 150:0~0$ para Óbra.s de ?Onservação, reparos 
asseio e pintura em qu~rteis , es tabelecr~entos mrll:!ares e proprws nacwnaes. . _ 

Conserve-se a consignação destinada a manutencao da FabrlCa de armas da Concerçao, 
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23 - .Reduza-se a 500:000$ a consignaçã0 da 650:000$ para t ransporte de tropas e com~d.orias 
de embarque. . . . 

24 - E' autol'isado o Presidente da .Republica a supprimir o cJmmando geral de artJlharJa, 
transferindo as funcções desse commaudo para as repartiçõ :s ex:istentes, conforme a natu-
reza dos serviços. 
S. R.- Sala das sessões, 24 de setembro ele 1892.- Homero . Baptista.-Alcides Lima.- Ju&io 

de Castillws. - C. do Nascimento. 

Na sessão de 28 de setembro ( noctut•na ) : 
E' lida, apoiada e po3ta conjuntamente em discussão a seguint-3 emenda 

Ao p1·ojecto n. 193 

25 -Fica o Governo autorisado a reorganizn,r as escolas militares, inclus ive a Superior de Guerra., 
podendo, si julgar· conv.eniente, reunil-as numa só, que funccionarà no logar que parecer 
mais adequado. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.- F1·mdscú Bwlm·d. 

Na sessão de 29 de setembro é apresentado o seguinte par0cer sobre as emendas : 

N. 193 A- 189.2 

Parecer da commissão de orçamento sobre as emendas apresentadas em 2a discussão do orça-
mento da despeza do Ministerio da Guerra, para o exercício de 1893 

A commissão de orçamento, tendo presentes as emendas o.fferecidas em 2a discussão ao projecto 
do orçamento de despeza do Ministerio da Guet'ra, vem sobl'e as mesmas dar pa,recer, observando, 
quanto possível, a ordem numerica das rubricas a que cadq. uma, se refere: 

Ao § 4• Directoria Ge1·al da$ Obras P.ublicas, foram apr~sentadas oito emendas , das quaes, 
entende a commissão, deve ser D.cceita a seguinte, que fa,z par e de uma proposta complexa, refe-
rente a varios paragraphos do projecto, assignada pelos Srs. H mero Baptista, Alcides Lima, Julio 
de Castilhos e Cassiano do Nascimento: 

4 Reduza-se a 50:000$ a consignação de 150:000$ para obr9-s de conservação, reparos, asseio e 
pintura em quarteis, estabelecimentos militares e propl'ios naciqnaes.» 1 

A commissão havia já. proposto a reducção dessa verba a 75:000$. Entende, porém, que é 
acceitavel a emenda acima, por importar maior economia, sem desorganização de serviços . 

· Pela razão opposta, pensa a commissão que não devem ser acceitas pela Camara as seguintes 
emendas ao mesmo§ 4°, assignadas pelos Srs. M, Valladão, Urbano Gouvêa, Thom·•z Flores e outros: 

Sejam mantidas as seguintes verbas : 
Construcção de um hospital m1 rua do Jockey-Clnb .•.•..... , .............•..... 
Continuação do edificio para a Escola Superior de Guerra •............. . ........ 
Reconstrucção de dous euificios na fo1•taleza de S. João ., .. , ... ..... .. . .. , .... ,. 
Canalisação de agua para o novo quartel do Realengo ......•........ , .......... . 
Concertos da fabrica do armas d1 Conceição., .... , .. ,, . ....... ,, ... .... ..•..... 

150:000$000 
50:000$000 
10:000$000 

150 : 00~$000 
10:000$000 

Ainda pelos mesmos fundamentos não acceita n, commissão as seguintes em·mdas do Sr. Paula 
Guimarães: 

« Restabeleça-se a verba da proposta - Construcção de um hospital na rua do Jockey-Club, 
150:000$000. \ 

« Rest~beleçam-se as verbas pedidas para as obras dos quarteis e enfermarias dos Estados. 
« Constgne-se a verba de 40:000' ' para a transferencia elo t'Iospital Militar ela, Bahia, do impre-

~ta~el e1litic~o onde se acha, nas Pitangueiras, para a fortaleza elo R.trbalho, fazendo-se as obras 
md1spensa ve1s, » 

Ao § 5• do projecto de orçamento- Inslrucção militar- foram o.trerecidas duas emendas, que 
a commissão não póde acceitar: uma, do Sr. Bel!D.t'mino de Mendonça e OI.LÍI'OS, pela razão ja expos-
ta no parecer e porque não foram convincentes as razões que em defesa, dessa verba foram ex pendi-
das na discussão : 

«No§ 5• do art. 1° restabeleça-se a verba ele 2 :400$ clestinn,da a aluguel ele casD. para o clire-
ctor da Escola Superior ele Guerra.» 

A o~tra emenda foi apt·esentada pelo SI'. Severino Vieit'a e, comquanto contenha idé.:t digna de 
estudo, Impol'tflo .entre~anto r eforma exorbitante dos limites r1ormaes de uma lei orçamen taria, 
devendo constltmr proJec_to em separado ; a emenda é a seguiu te: 

« Art. I.• Suppr1m1dos o serviço com o Collegio Militar fl a consi"'oação de 272:540$ pedida 
para esse-serviço - reduzida assim a verba a 1 . 306 : 175$000. » 0 
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Accrescente-se onde convier: 
« Subvenções em favor de filhos, de ambos os sexos, de militares, applicadas de accordo com o 

artigo (seguinte), 150:000$000. 
Art. (additivo) E' o Governo autorisado : 
a) a estabelecer, em regulamento, as condições em que deva ser auxiliada a instrucção secun-

daria em estabelecimentos publicas ou particulares, na Capital Federal e nos diversos Estados, de 
filhos dos officiaes do exercito e da armada, etrectivos, r eformados ou honorarios por serviço de 
campanha, ou de praças de pret mortas em combate, até o numero de 250 a lumnos, de idade de 8 a 
13 annos, não excedendo esse auxilio a taxa de 500$ por alumno na Capital Federal e de 400$ nos 
Estados; 

b) a aproveitar os edificios e material adequado do Collegio Militar para a fundação de um 
asylo estrictamente deatinado a abrigar filhos de militar de terra e mar, que provarem carencia 
ele recursos de vida e outras condições que forem exigidas. 

O Governo proverá em ordem a ser esse estabelecimento administrado por associação particular 
formada de militares, ou de pessoas de sua famílias. 

Além do patrimonio com que essa instituição possa ser constituída pela generosidade dos asso-
ciados ou de qualquer pessoa estranha, ficam desde logo consignadas ás despezas de sua installac;ão 
e custeio: 

1"', a renda do patrimonio do Asylo dos Invalides da Patria; 
2"', uma subvenção, que será anuualmente votada no orçamento do Ministerio da Guerra, a qual 

para o presente exercício é fixada em 50:000$, incluídas na verba- Subvenções em favor de filhos 
de militares. 

Ao § 6° -Intendencia, foi proposta i1 seguinte emenda, cuja conveniencia não foi sufficientemente 
demonstrada por seu autor; pelo que entende a commissão que a mesma não deve ser approvada 
pela Camara. Essa emenda tbi apresentada conjunctamente com outras pelos Srs. M. Valladão e 
outros Srs. deputados. · 

« Sejam mantidas as seguintes verbas: 
......... ····· ..... ······ ........... ····· ................................................... . 

N. 6- Intendencia- verba para serventes braçaes (a da propostá)». 
A conunissfio, r ejeitando es3a emenda, conserva para o serviço a consignação do exercício 

corrente. 
Ao § 7°- Arsenaes, foram offerecidas quatro emendas que, nos termos da reforma regimental, 

não podem ser incorporadas á lei de orçamento. São as seguintes: . 
Uma dos Sr.:;. Pires Ferreira e Paula Guimarães : 
« O lo patrão tio arsenal de guerra vencerá. 7$ diarios, os segundos 5$ e os arvorados 4$000. ~ 
Outra, do Sr. RP. tumba: 
« Fica o Governb··autorisado a equiparar os zos patrões do arsenal de guerra desta Capi t:ll aos 

macbinistas do mesmo arsenal, e bem assim a elevar os patrões arvorados á categoria de 2°• patrões.» 
Outra do Sr. Homero Baptista e outros: . 
« Accrescen te-se: São equiparados os vencimentos dos empregados do arsenal de guerra de 

Porto Alegre aos vencimentos dos do arsenal de guerra da Capital Federal.» 
Outr·a finalmente, assignada pelos Srs. Barão de S. Marcos, Pires Ferreira e outros, em fórma 

de projecto legislativo : 
« O Congresso Nacional decreta: 
Art. J.o Fica o governo autorisado a equiparar os vencimentos dos machinistas do arsenal de 

guerra da Capital Federal aos ele igual categoria do arsenal de marinha. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario." 
Aos§§ 10, 12, 13 e 14 foram offerecidas emendas r elativas ao restabelecimento das verbas 

consignadas na proposta do Poder Executivo para- gratificações para criados. 
Funuada nas razões desenvolvidas na tribuna da Camara pelo relator do parecer sobre o orça-

mento da Guerra, entende a commissão que deve ser mantida sua emenda suppressiva ; entretanto, 
si em contrario pensar a Camal'a, então nesse caso, sejam adaptadas as seguintes emendas: 

Dos Srs. M. Valladão e outros: 
« § O quantit iítivo para alug-uel de criado será de 20$ na Capital Federal e de 15$ nos Estados, 

seja qual for a patente do official que a e !la tenha direito. » 
E tambem esta elos Srs. Jacques Ourique e outros: 
" Propomos qu '3 a gratificação para ct'iados dos officiaes do exercito seja incluída na gratificação 

de exercHo dos mesmos officiaes., 
Si forem acceitas essas emendas, convirá que o quantitativo para criados seja exclusivamente 

concedido aos officiaes arregimentados. Nesse sentido, será então o:tfererida emenda em 3a di:;cussão. 
Ao§ 14- Corpos arregimentados, os Srs. Marciano de Magalhães e outros o:tferececam a 

seguinte emenda que a com missão não acceita, porque a gratificação a que a m~sma se refere não 
foi julgada necessaria pelo Sr. ministro da. gue.rra, que não a consignou nas tabellas da proposta do 
Governo. . 

« Accrescente-se ao§ 14- Corpos arregimentados, a St>guinte: 1:320$ para o abono da grati-
ficação a dous picadores, ficando assim equiparados os seus vencimentos aos dos alferes ou 2°8 tenentes 
de con t'ormidade com o decreto n. 1243 de 3 de janeiro de 1891, que estabeleceu esses lo~ares, 
con_cedendo-lhes essa graduação e respectivos vencimentos.» · 

Annexo-8 
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Aos§§ 15, 16, 17 e 18 referentes a praças de pret, etapas, fardamento e equipamento, foram 
apresentadas pelos Srs . M. Valladão e outros, emendas no sentido de restabelecerem as verbas 
integraes da proposta do Governo, reduzidas no projecto da com missão. 

A economia proposta prende-se ao não preenchimento do contingente de 20 .000 homens, 
autorisado pela lei de fixação de forças de terra. . 

Entendeu a com missão que não ha inconveniente de ordem publica e, ao contrario, é uma neces-
sidade de ordem tlnanceira em não augmentar no exercício futuro o contingente effectivo do 
exercito, que é de 18.700 praças. 

Por isso, é de opinião que não devem ser acceitas as emendas propostas a esses ·paragraphos, 
Ao§ 20- Despes as de corpos e quarteis, ofi'ereceram os mesmos hoúrados representantes urna 

emenda tendente a manter a Coudelaria Domestica, com a consignação de 30:000$000. 
Convencida da desnecessidade dessa instituição, cujos resultados não teem correspondido aos 

intuitos de sua. organização, entende a commissão que não deve ser acceita a emenda que a mantem. 
§ 25 - Fabricas. 
Nas mesmas condições e por identica razão r ejeita a commissão duas emendas relativas á con-

servação da fabrica de armas da Conceição, apresentada uma pelos St's. M. Valladão e outros, e a 
:oegunda pelos Srs. Homero Baptista e outros. Esse estabelecimento despende a verba de 45:000$000. 

Persiste a commissão em sua proposta de annexar essa repartição ao arsenal ele guerra, do 
qual será uma secçã0. 

A respeito da consignação destinada aos serviços da Fabrica ele ferro de Ipanema, si bem que 
entenda a commissão que deve ser mantida a autorisação consignada em additi v o, para a venda ou 
arrendamento daquelle proprio nacional, entretan to, attendendo ao pensamento da emenda do 
Sr. Valladão, a com missão proporá, opportunamente, um add.itivo para que o Governo possa fazer 
face a despeza, emqua.nto não realizar a operação de venda ou arrendamento. 

Não acceita, portanto, o artigo additivo, apresentado pelos mesmos representantes, e que é o 
seguinte: 

« Art. Supprima-se a disposição que autorisa o Governo a vender ou arrendar a fabrica de 
ferro de Ipanem<t. > 

Ao § 27- Dive1·sas despezas e eventuaes, foram o:fferecidas duas emendas em sentido 
opposto, uma assignada pelos Srs. Valladão e outros, restabeler.endo a verba de 650:0011$ pedida 
pelo Governo para t1·ansporte de tropas e comedorias de embarque, e que a commissão havia 
reduzido a 600:000$, e outra assignada pelos Srs. Homero Baptista e outros, nos seguintes termos ; 

« Reduza-se a 500:000$ a consignação de 650:000$ para transporte de tropas e cornedorias de 
embarque.> I 

A com missão acceita essa emeoda. 1 

Ao § 28- Bibliotheca do exe1·cito, o Sr. Dionysio Cerqueira apresentou e a commissão acceita 
a seguiute emenda : 

« Nas verbas destinadas á biblioth'lca do exercito aug-mente·sr-para a compra ele livros 2:000$; 
na gratificação do porteiro 80$ mensaes ; na gratifica,ção do gu~rda 1$ diarios; na gl'atificação do 
servente 500 réis. 1t ' 

Com o caracter de additivos, foram offerecidas durante a discussão as · seguintes emendas ao1 

projecto de orçamento : 
Dos Srs . Valladão e outros: 
« os vencimentos do pessoal docente e administrativo do Collegio Militar serão, nos limites 

deste orçamento, igualados aos elos funccionarios de igual categoria da Escola Militar da Capital 
Federal.» , 

Por ser o assumpto exorbitante da competencia da commissão na tarefa da elaboração do Ol'Ql\• 
mento, devia a commis,ão tornai-a em consideração. 

Pelos deputados Srs. Jacques Ourique, Seabra, Ejpitacio Pe~soa, João de Siqueira e Espi' ito 
Santo, foi apresentat.lo o seguinte additivo : 

« Propomos que sejam incluídos nas resp~ctivas rubricas do orçamento do Ministerio da Guetira 
os vencimentos dos generaes e officiaes reformados sem processp em abril do corrente annq, assim 
como dos conselheiros de guerra demittidos incon~:~titucionalmente , revertendo todos á etfectividade 
dos cargos e postos que exerciam. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- JacqufJs Ottrique.- J. J. Seabra . ......, Epitacio 
Pessoa.- JoLlo de Siqueir.a.- Espírito Santo.» 

~ão podendo ser contida em disposições orçamentarias a mataria do~sa emenda, entende a !)Oll!'" 
missão que o meio mais regular de submetter o assumpto ao estudo da C&.mara elos Deputados, 
consiste na apresentação de um projecto especial. ' 

Por ser, outvosim, ma teria estranha à lei orçamentaria, ent€)nde a cornmissão que pão deve ser. 
~tpprovada a emenda do Sv, deputado Badaró, concebida nos segqintes termos 1 · 

Ao projecto n. 193 : 
« Floa o Governo autorisado n, reorganziar as escolas militar@s, inclusive a Superior de Guerra, 

podendo, st julgM' conveotente, reunll•aS om uma, s61 que tl.\nocto~l);rÍ\ no lQ"'(I,t' qlle pM•eoe~ ma.i$ 
1.\dequadg, 

BalE\ das se s~ea, 28 de eetembro da 1892,- Fra»QI$Co lJailrAI"d, » 
Sttltu dM Mtnmlssoes, 29 dê ~etombro de 1sg2,- Mdt•ass l1ewl"os,- At~n~ltlt~ lVo{Juet,.fA,-lJs 

t!tllll'lo lUboll"o.- SeuerCno V(ei1•a.- Art1t1M' :mos.- Lslte Ç)lttoioa ,- Leopo~ttQ tid 1Jull1W,-. 
A. Maia1 
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Redacção para 3• discussão 

Apresentada em 1 de outubro- N. 193 B. 
Discutida nas sessões ele 5 e 6 de outubro. 
Oradores: 
os. S1·s.: Homero Baptista, Caetano de Albuquerque, Fróes da Cruz, Jacques Ourique e Almeida 

Nogueira. 
Emendas apresentadas: 

·Na sessão de 5 de outubro: 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes 

l!1M:ENDAS AO PROJECTO N • 193 B 

26 - Ao n. 4, diga-se : 
Para coostrucçiio do hospital á rua Jockey-Club ......•. ... .............. 
Para ca.oalisar· aQ:ua no quartel do Realengo . ..•......................•. 
Para constrncção de uma face do qua1tel do Campo ..................... . 
Para coostl'ucção do hospitotl de beribericos ........•..................... 

Ao n. 5, diga-se: 
Para casa do director da Escola Superior de Guerra ., ...•... ,,., ... ,,.,. 

27- Aos ns. lO, ll, 12, 13 e 14: 
As verbas para criados serão consideradas como complemento das verbas 

para etapa . .. .• . ............... , .....•...........•..................... 
Sala das sessões, 4 de outubro de 1892. - Pires Pe-n·eira. 

100:000$000 
100 :000$000 
90 : (100$000 
80 .000$000 

2:400$000 

540:140$000 

28 - O Governo fica autorisarlo a mandar pagar aos officiaes hooora'rios em serviço, o soldo da 
tabella de 31 de j aneiro de 1890, excluindo-se os que estiverem em serviço no Asylo de 
In validos. · 
Sala elas sessões, 5 de outubro de 1892 . - J. Retumba. 

29 - Ao n. 27, depois rias palavras- di vers'ts despezas e eventuaes ....... , diga-se: incluídos quinze 
c?ntos p~ra cr_e~ção de um laboratorio de microscopia clinica e bacteriologica para o ser-
viço medtco-mthtar. 
Sala das sessões, 4 ele outubro de 1892 . -Paula Guimarães, 

EMÉNDA ADDITIV'A AO ORÇAMENTO !>À GUERRA 

30 - Onde couber : 
E' o Governo autorisado a manter na Europa servindo nos estados-maiores, e nas armas 

dos exercitas dos paizes mais adeantados, quatro officiaes por arma e corpo especial com os 
vencimentos que percebem os membros da commissão technica militar e a ajuda de custo 
qde teem tido os addidos militares, 

As nomeações serão feitas por concurso. 
S. R.-Sala das sessões, 5 de outubro ele 1892. -!Jiónisyo Cerqueira.- Alfredo Jose 

Barbosa .- Urbano de Gowvêa.- F. Schmidt.- Flores.- Azeredo.- Lauro Müller.- José 
Bevilaqua. - Paula Argollo.-Furquim !Vernech.-Paula Guimarães. -França Carvalho.-
M, Vatladão • 

31 - A verba para criados dos officiaes do exercito será de 20$ para todos os postqs e em todos 
os Estados e ficará annexada á verba etapa, perdendo o olficial o c1ireito ~t ella nos mesmos 
casos m que deixa do perceber ~t citadaJetapa. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1892. -Paula Argollo.-Píres Fert•eim.-Caetano de 

Albttquerque . ....:.Urbano de Gouvêa.-Baptista da Motta-Barão de S. Marcos.-Fonseca e 
Silva.-F . Schmidt.-Latwo !Jliiller.-Dionysio Cerqueira.-Indio do Brazil.-Azeredo.-
Athayde Jtmior.-Frederico Borges.-Alfredo Barbosa.-Paotla Guimaraes.-José Bevitaqua.-
Carlos C(t?npos. -Anfriso Fialho. -Matta Baceltm·. - llfaréictrlo ele !J{ctgalhães. -Thonia: Flores . 
..... M. Vallallão. 



-60-

32 - Accrescente-se : 
E' elevado a arsenal de 1a classe o de Porto Alegre, sem augmento de pessoal. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1892.- Homero Baptista. 

33 -Accrescente-se : 
Fica extincta a 3n classe de arsenaes, que passará á 2a, sem augmento de despeza. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1892. -Homero Baptista. 

34 - N. 11. Convertam-se em enfermarias os hospitaes de 2 .. classe. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1892.- Homero Baptista . • 

35- N. 15. Mantenha-se a verba para o eiTectivo do exercito constante da lei de fixação de 
forças do corrente anno. 
Ns. 16, 17 e 18. Mantenham-se as verbas da proposta do Governo. 
Sala das sessões, 5 de outubro de 1892. - Hom e,·o Baptista. 

Na sessão de 6 de outubro (nocturna): 
São lidas, apoiadas e enviadas à commissão as seguintes 

EMENDAS 

36- Ao n. 4. Construcção do hospital na rua Jockey-Club ...... . ... . ......... . 
37- Canalisação de agua para o quartel do Realengo ......•.................. 
38 - Mantenham-se as verbas para criados, sendo : 

12. Estado-maior general. .......•......... · ...•.. ...•. . ...•.•. ......... 
13. Corpos especiaes ..•.............................................. ·. · 
14. Corpos arregimentados ..•..........•.....•.. . , .....•...•......•. ·.· 
15. Como na proposta . 
16. Como na proposta. 
17. Como na proposta. 
18. Como na proposta . 

40:000$090 
30 :000$000 

10:140$000 
90:000$J00 

400 :000$JOO 

S. R.- Sala das sessões, 5 de outubro de 1892.-Urbano de Gouvêa.-Paula Gt~imarães.-
Lauro MuUer. -Alfredo Barbosa. 1 

No projecto n. 193, fixando a despez~ do· Ministerio da Guerra·para. o exercício de 1893, 
propomos as seguintes alterações : 

39 - § 4. 0 Restabeleça-se a verba de 150:000$ (para a copstrucção de Q.tn hospital na rua 
Jockey-Club) devendo-se escolher local mais conveniente.- Jacques Oun'que.-J. J. Seabra. 
-Epitacio Pessoa. 

40- § 4. • Restabeleça-se a verba ·de 80:000$, para a construcção de uma enfe~maria para 
beribericos na praia do Leme.- Jacques Ourique.-J. J. Seabra.- Epitacio Pessoa. \ 

41 - § 4.0 Supprima-se a verba de 9:000$, para reparos na fortaleza da Barra Grande, no porto 
de Santos, ficando por isso o Governo desde já autorisado a passar com urgencia esse proprio 
nacional para o Ministerio da Marinha, afim de ser ap roveitado no serviço da capitania 
daquelle porto.-Jar.ques Ourique.- J. J. Seabra.-Epitacio P essoa . 

42 - § 4. 0 Restabeleça-se a verb1. de 2:400$, para aluguel da casa elo director da Escola Superior 
de guerra..-Jacques Ouriqtte.-Epitacio Pessoa.-J. J. Seabra. 

43 - Pr?pomos que a gratificação para criados dos officiaes do exercito seja conservada, porém 
mcluida na verba- gratificação -do3 seus vencimentos.-Jacques Ourique.- J. J. Seabra. 

44 - § 5. 0 Restabeleça-se a verba de 4: 000:', para gratificação dos lrm tes e pessoal administra ti v o 
para exercicios praticos.-Jacques Otwique.-J. J. Seapra.-Epitacio Pessoa. 

45- § 6.o Restabeleça-se a verba. do projecto para serventes bra.çaes na Intendencia da Guerra • .-
Jacques Ourique .-J. J. Seabra.-Epitacio Pessoa. ~ . 

46- § 25. R~stabeleça-se a verba de 4:068$500 para a fabrica de armas da Conceição, devendo ser 
mantida esta fabrica, como se acha.-Jacques Ourig_ue.-J. J. Seabra .-Epitacio Pessoa. 

47- §§ 1 eU. Declare-se por- concurrencia publica- em ambos os artigos; quanto á fabrica 
de Ipanema, supprima-se a palavra- vender- e quanto ao edificio do quartel da cidade 
de S. Paulo, a palavra-permutar.- Jacques Ourique.-J. J. Seabra.-Epitacio Pessoa. 
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E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão, a seguinte 

EMENDA AOS §§ 4 E ll . 

48- Augmentem-se as verbas desses paragraphos com 46:000$, sendo 38:000$ para compra e 
adaptação de um edificio para enferm,~ria militar da cidade do Rio Grande e 8:000$ para 
adaptação, para enfermaria militar de convalescentes, elo predio nacional existente na colonia 
.H.odrigo Silva, município de Barbacena. 

Sala das commissões, 5 de outubro de 1892.- Almeida Nogueira. -Leite Oiticica.-
Severino Vieira. -Aristides Maia. -Moraes Barros. -Demetl'io Ribeiro. 

Na sessão de 7 de outubro é apresentado o seguinte parecer sobre emendas : 

N. 193 F-1892 

Parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas apresentadas em 3a discussão do projecto 
de orçamento da despeza do Ministerio da Guerra para o exercício de 1t393 

A commissão de orçamento, tendo presentes as emendas apresentadas em 3a discussão 
ao projeeto de ol'çamento de despezas do Mioisterio da Guerra, vem sobre ellas emittir parecer: 

§ 4°- A este paragrapho foram ofl'erecidas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1, do Sr. Pires Ferreira: 
Para construc.~ão do hospital á rua Jockey-Ciub . ... .... .......... ...... . ...... . 
Para canalisar agua no quartel do Realengo , ... ............. .... .......•. ... .. 
Para construcção de uma f<.tce no quartel do Campo ............... ............. . 
Para construcção do hospital de beribericos •.... . ............................... 

100:000$000 
100:000$000 
90:000$000 
80:000$000 

N. 2, do Sl'. Jacques Ourique e outros: 
c Restabeleça-se a verba de 150:000$ (para a construcção de um hospital na rua Jockey-

Club), devendo-se escolher local m'lis conveniente. 
Restabeleça-se a verba de 80:000$ para a construcção de· uma enfermaria para beribericos, á 

praia do Leme . » 
N. 3, dos mesmos : 
« Supprima-se a verba de 9:000$ para reparos na fortaleza da Barra Grande, no porto de 

Santos, ficando, porém, o Governo desde já autorisado a passar com urgencia esse proprio nacional 
para o Ministerio da Marinha, afim de ser aproveitado no serviço da capitania daquelle porto.» 

N. 4, do Sr. Urbano de Gouvêa e outl'os: 
Construcção do hospital á rua Jockey-Club ................................... , . 40:000$000 

Canalisação de agua para o quartel do Realengo. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:000$000 
Dessas emendas, entende a commissão que a de n. 3, prej udicada na primeira. parte (pois a 

verba a que se refere foi já supprimida poe votação da Camara), contém medida conveniente, 
devendo constituir artigo additivo ao projecto do orçamento . 

Tambem a de n. 4, na segunda parte, referente á consignação de 30:000$ pa1;a canalisação de 
agua para o quartel do Realengo, é digna de ser acceita pela Camara. · 

Sente, porém, a commissão, pelos motivos já expostos, quer em seus anteriores pareceres1 quefi 
ria tribuna da Camara pelo relator, não poder annuir á adopção das emenqas de ns. I e 2 e á pri-
meira parte da de n. 4. 

§ 5. o A este paragrapho foram apresentadas tl'es e~endas: 
N. 5, do Sr. Jacques Ourique e outros : · 
«Restabeleça-se a verba de 4:000$ para gratificação aos lentes e pessoal administrativo para 

sérviços praticas., 
N. 6, do Sr. Jacques Ourique e outros : 
« Restabeleça-se a veeba de 2:400$ para aluguel d.e casa do director ·da Escola Superior de 

Guerra.~ 

N. 7, do Sr. Pires Ferreira: 
• Para casa do dil'ector da Escola Superior de Guerra 2:400$000., · 
A commissão á de parecer que não sejam restabelecidas essas ·verbas, cuJa suppressão foi já; 

proposta pela comrriissão de orçamento do anuo passado, · - ·· ''- " ' 

,• ;• 
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Emenda n. 8, do Sr. Jacques Ourique e outros: 
« Restabeleça-se a verba da proposta para serventes braçaes na Intendencia da Guerra.» 
Por informação official, enviada á commissão, é ella de pttrecer que convem a acceitação dessa 

emenda. 
§§ 10, 12, 13 e 14. A' consignação referente ao quantitativo para criados dos offlciaes, nesses 

paragraphos, foram otrerecidas a.s seguiu tes emendas : 
N. 9, dos Srs. Urbano de Gouvêa e outros : 
«Mantenham-se as verbas para criados, sendo: 

§ 12 Estaria-maior general .•.................................................. 
§ 13 Corpo3 especiaes ...•.• ... . . ................................. ..• ......... 
§ 14 Corpos arregimentarias ......... .. ...... . ......•........... . ......•..... . . 

10:140$000 
90:000$1100 

400:000$000 
N. 10, do Sr. Pires Ferreil·a: 
«Aos ns. 10, 11, 12, 13 e 14: As verbas para criados serão consideradas como complemento das 

verbas para eta.pa, 540:140$000.» 
N. ll, do St· Jacques Ourique e outt·os: 
« Propomos que a gra.titicação para. criado dos officiaes seja conservada, porém incluida na 

verba Grati(icaçrJ.o , dos seus vencimentos.» 
N. 12, dos Sr.;. Paulo Argo ll0 e muitos outros: 
« A verba para criados dos olflciaes do exercito sera de 20$ para todos os postos e em todos dS 

Estados, e ficara annex;~da à verba etapa, perdendo o official o direito a ella, nos memos casos em 
que deixa de perceber a citada etapa." 

Dessas quatro emendas, entende a commisão que convem adaptar a de n. 9, com a seguinte 
sub•emenda re~trictiva : 

« Fica restabelecido o quantitativo para criados, para os officiaes subalternos ar-regi-
mentados.:. 

Com a approvação dessa emenda e a da sub-emenda proposta ficam prejudicadas as emendas de 
ns.lO,ilel2. 

E assim convem, porque todfls ellas importam aggravação de onus pa.ra o erario publico. 
Po1· ontt·o lado, a conservação da ver •,a, nos termos a.qceitos pela commissã •, a ttenrle a consirle-

rações de erJuidarle, privanrlo que seja.m diminuídas as vantagens que actnalmente percebem os offi-
ciaes menos retribuídos do nosso exercito. 1 

A este paragrn.pho f<lra.m propostas pelo Sr. Homero Baptista duas emendas, que não podem, 
por sua natureza, ser incluido~s na lei de orçamento, e são as s13guintes: 

N. 13. «E' elevado a arsen<J.l de ta classe o de Porto Alegre, sem augmento de pessoal." 1 

N. 14. <!. Fica extincta a ga classe de arsenaes, que passara a 2"', sem augmento de despeza . ~ 
· § 11. Foi a esse paragrapho offerecida a seguinte emenda, a qua l não annue a commissão, por 

entender que é sufficiente a r ~foema ja adaptada pela Camara, transformando em enfermarias 
militares seis dos hospitaes de 2"' classe. 

N. 15. ~Convertam-se em enfermn,rias os hospitaes de 2a classe .» 
§§ 15, 16, 17 e 18. A essas rubricas foram apre5entadas as seguintes emendas: \ 
N. 16, do Sr. Homero Ba.ptista : \ 
«Ma ntenha-se a verb!). para o e;Jfectivo do exercito, consta.nte da lei de fixação de forças do 

corrente anno. 1> 

N. 19, do mesmo: 
«Aos §§ 16 e 17. Mantenham-se as verbas da proposta do (}overno.» 
N. 18, do Sr. Urbano de Gouvêa e outros: 
« Mantenham-~e as verbas dos: 

I O I I O I I O • O I O O O I o I I I O I O I O I I O I I I o I I I I ' ' O O f I I l • o I O I ii o t o o o 0 o I o I o I O I I ' j o O i • f O o I o I 0 f i 1 l • 0 o 0 o ~ 1 0 o I o ' o1 

§ 15 Como na proposta. 
§ 16 Como na proposta. 
§ 17 Como na proposta. 
§ 18 Como na proposta.» 
R.efere~'se essas emendas .ao restabelecimento integ-rat das verbas da proposta do Governd 

para o contmgente da força. P;.tbhca e IJ ue suppoem preenchtdo~ os quadros do exercito. 
Essas verbas foram r edur.tdas pela commissão á quantia necessaria para o contingente effectivo· 

de 18.700 praças , que é o exbtente na actualidade. 
As desp~zas relativas .a etapa, farda~ento e equipamento, cujo restabelecimento integral ri. 

emenda protJOe, foraf!l ~eduztda~ em proporçao cor1·espondente. 
!<;ntende a comm~ssao que ncto ha ~azõ~s de or~em publi~a que determinem o augmento da torça 

!1-rmada além do coutmgente :;ctualj nao pode, por tsso, accettarlas emendas a estes paragraphos, que 
Importam avultada a.ggravaçao nas despezas publicas. 
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Ao§ 25, os Srs. Jacques Ourique e outros propuzeram a seguinte emenda : 
N. 19. «Restabeleça-se a verba de 4:068$500 para a fabrica de armas da Conceição, devendo 

ser mantida esta f,~brica como se a ch>.~ .» 
A r~r.o nomia pr•orluzida peJa rel'orma proposta pela commissão, annexando ao Arsenal de Guerra 

es~a fabrica, é excedente de 40:000$ . E' possível que haja equivoco no algarismo consignado nessa 
emenda . 

Pelas razões já expostas nos pareceres anteriormente formulados pela commissão e deduzidas 
na tribuna da Camara, a r espeito do objecto dessa emenda, persiste a commissão em entender que 
não convem a acceitação da mesma. 

§ 27. A esse paragrapho foi offerecida a seguinte emenda : 
N. 20, do Sr. Paula Guimarães: 
«Ao n. 27, depois das palavras- diversas despezas e eventuaes, diga-se: incluídos quinze 

contos para a creação de um laboratorio de microscopia clínica e bacteriologica para o serviço 
medico-militar.» 

A commiasão acceita a idéa contida nessa emenda, uma vez que fique á apreciação do Governo 
a opportunidade da cre~ção proposta, dentro das forças da verba do § 27; por isso propõe a com-
missão a seguinte emenda substitutiva, que deverá , no caso de ser approvada, constituir artigo 
additivo: 

~Art. Fica autorisado o Governo a despender, pela verba do § 27 do art. da presente lei, a 
quantitt de 15:000$ com a creação de um laboratorio de micro.:;copia clínica e bacteriologica para o 
~erviço medico-militar.» 

...-.Aos artigos additivos foram propostas as seguintes 

EMENDAS 

N. 26, dos Srs. Jacques Ourique e outros : 
«Declare-se nos §§ I e Il- por concurrlmcia publica, em ambos os arti g·og; quanto á fabrica 

do Ipanema, supprim>~.-se a palavra- vender- e quanto ao edificio do quartel da cidade de São 
Paulo, a palavra- pm·mutar.» 

A commbsão acceita a primeira parte dessa emenda, que estabelece o principio da concurrencia 
publica, para a venda ou arrendamento da j<tbrica de ferro do lp·tnema, e a venda ou permuta do 
quartel d.~ cav>~lhtria sito na cidade de S. Paulo; acha, porém, inconveniente a adopção das outras 
restricções propo~ tas. 

N. 22, rios Srs. Dionysio Cerqueira e outros : 
«E' o Governo autori~ado a m'tnter na ~uropa, servindo nos estados-maiores e nas armas dos 

exerci tos dos paizes mais adeantados, quatro officiaes por arma e corpo espscial, com os vencimentos 
que peJ'cebem os membros da commissão technico-militar e a ajuda de custo que teem tido os addidos 
militares. · 

As nomeações serão feitas por concurso.» 
A commissão applaude essa idéa. 
N. 23, do Sr. Retumba : · 
~ O Governo fica autorisado a mandar pagar aos officiaes honorarios em serviço o soldo da 

tabella de 31 de janeiro de 1890, excluindo-se os que estiverem em serviço no Asylo de Inva.lidQS.» 
A commissão não acceita esse adt.litivo. por importar aggravação de de~pezas. 
Sala das com missões, 7 de outubro de 1892. -Moraes Barros . - Almeida Nogtleira. _... Lewpol.c/g 

df! Bulh9es.-Severino Viei·ra.-A. Rios.-Leite Oiticica. 

Redacção final 

Apresentada, em 10 de outubro-N. 193 G, 
Na sessão de ~ l de outubro entra em discussão e é q,pprovada a ~egqiute re~(].cção l 

O QongrAsso Nao1onal deoreta1 
Art. o Presidente da. Repttbllot~. 9 n.utor1~a.do a. dêsponder, uo exera\olo de laGa, polQ 

Mlltistorto dos Negooios ela Guerra, a qu~nt!l\ da 29 ' 604:806$861. 
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20. Despezas de corpos e quarteis, supprimida a verba- Manutenção da coude-
laria domestica, 56:500$000 ...........•.•....•...•......•....•..•• ; ..... . 

21. Companhias militares, como na proposta .... . .................. . ... . .. .. .. . 
22. Com missões militares, idem ....... . .............. ... .......•. , .. , ......... . 
23. Classes inactivn.s, ide·m ...............................•.....•............. 
24. Ajudas de custo, idem ......... . ..... ... .. .......... ... .... ..... .. ........ . 
25 . Fabricas, supprimidas as seguintes verbas : Fabrica de armas da Conceição, 

4:068 500. Fabric;1 de ferro do lpanema, 205:175$800 ....•.•..•........... 
26. Predios e colonias militares, como na proposta ..... . ..•....•............... 
27. Diversas despezas e eventuaes, reduzida a verba de transporte de tropas 

e comedorias de embarque a 500:000$000 ............................... .. 
28. Bibliotheca do exercito ; augmente·se- para a compra de livros 2:000$; na 

gratificação do porteiro 80$ mensaes ; na gratificação do guarda 1$ diarios; 
na gratificação do servente 500 réis ....... , ............................ . 

29. Observatorio do Rio de Janeiro, eliminada a verbn. da tabella -Escola de 
astronomia e de engenharia geographica, a 48: 160$000 •..•.......•......•. 

743:050$000 
533 :35 1$750 
126:640$000 

1.908:097$040 
150:000$000 

237:401$300 
142:556$277 

760:000$000 

11:109$500 

133:480$000 

§ 1. 0 A verba para criados dos officiaes de exercito será de 20$ para todos os postos e em todos 
os Estados, e ficará annexada á verba etapa, perdendo o official o direito a ella, nos mesmo::; casos 
em que deixa de perceber a citacla etapa. 

§ 2.° Fica autorisado o Governo: 
I. A vender ou arrent.lar por concurrencia publica a quem melhores vanta"'ens offerecer a 

fabrica de ferro do Ipanema, comprehendidas terras, edificações, muchinas, bemfuitorias e todas 
as dependencias daquella propriedade nacional ; 

li. A vender ou permutar por concurrencia publica o ediflcio do quartel de cavallaria, sito 
na cidade de S. Paulo e o da capital do Estado de Minas Geraes. 

I!I. A converter em enfermarias militares os hospitaes de 2"' classe das cidades do Rio Grande, 
Jaguarão, Bagé, Uruguayana, S. Gabriel e Corumbá. 

IV. A passar com urgencia, desde já, o proprio nacional fortaleza da Barra Grande, no -porto de 
Santos, para o Ministerio da Marinha, afim de ser aproveitado no serviço da capitania daquelle porto. 

V. A despender, pela verba do § 27 do art. da presente lei, a quantia de 15:000$ com a 
creação de um labora to rio de microscopia clínica e bacteriologica para o serviço medico-militat'. 

VI. A manter na Europa, servindo nos estados-maiores e nas armas do3 exerci tos dos paizes mais 
adeantados, quatro otliciaes por arma e corpo especial, com os vencimentos que percebem o3 
membros da commissão technico-militar e a ajuda de custo que teem tido os addidos militares. 

As nomeações serão fui tas por concurso. 
Sala das commissões, 10 de outubro de 1892.- Fróes da Cru;;.-L. Filgv.eiras.- Alcides Lima· 

OBSERVAÇÕES -Das emendas apresentadas em 2• e 3• discussão foram approvadas as de ns. I, 
2, 22, em sua 1" parte- 23, 30, 31, 37, 41, em sua 2' parte - 45, 47, na l a. parte só1 o ente, e 48 ; 
foi igualmente approvada a emenda substitutiva da commissão, impressa no parecer n. 193 F, o:tfe· 
recida á de n. 29; não foram acceitas as de ns. 4, 13, 14 e 15; foram retiradas a pedido de seus 
autores as de ns. 27, 38 e 43 ; foram destacadas para constituir projectos distinctos as de ns. 16, 
17, 24 e 32; todas as demais emendas foram rejeitadas umas e prejudic.1das outras. 

A proposta sobre a despeza do Ministerio da Guerra, convertida em peojecto de lei, com as 
emend~s approvadas pela Camara sob n. 193 G, foi remetticl.l. para o Senado Federal em 13 de 
outubro, voltou emendada pelo Senado em Z4 de outubro. . 

Na fàrma do art. 127 do Regimento Interno, foram as emendas do Senado remettidas á commissão 
de orçamento, que sobre ellas deu o seguinte parecer: 

N. 193 I -189.2 

Emendas do Senado ao projecto n. 193 G, deste anno, que :fl.xa a despez:~. do Mlnisterio da 
Guerra para o exercício de 1893 

Foram presentes á commissão de orçamento as emendas do Senado ao projecto da Camara, 
fixando a despeza do Ministerio da Guerra para o exerci_9io de 1893. _ . . 

Attendendo a que esta á findar o prazo de prorggaçao da actual sessao legJslatL va, o que torna 
de maxima urgencia que sejam concluídos os tramites r~gimentaes por que deve.m passar as leis 
aunuaes, deixa a commissão de entrar na analyse dias drversas emendas oft'ereCidas pelo Senado 
áqúelle projecto, e é de parecer' que sejam adoptad11-s pela Camara. 

Sala das commissões, 25 de outubrq de 1892. _.. Moraes e Barros, presidente . ...:.. Almeida No-
gueira; relator.- Leopoldo dé Bulhões,--. Arthw· Rlos.- Leite Oiticica. -Severino Vieira. 

Allnexo- 9 
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Emend~s do Senado á proposioão da Camara dos Projecto da Camara dos Deputados n. 193 G, 
Dept tados, fixando a despeza do Miuistcrio da deste anuo, tixanclo a despeza do Mini. terio da 
Guotra para o exercício de 1893 Gu erra pilra o es:ercicio de 1893 

A' rubrica 3 - Contadoria Ge-
ra.! da Guerra - Accres-
cente-se : e equiparad os os 
vencimentos dos clwfes de 
secção e os dos 1 •• e 2•• 
offic i~ es aos de igual cate-
goria na secretaria. de 
E,tado, elovando-se para 
esse fim a verba "· ..... . 

A' rubrica 4- Directoria Geral 
de Obras Milltnres- Em 
vez de 30: !100$, pa l'a a 
caoali~a<,;ào da -gua para 
o quarte l do Re lengo, 
di ~a -se i 70:000$ ; - re-
>talteiPça-se, red uzid.t a 
I OO:UúO$. a con~ignaQ<'i.o 
para <L coust 1·u•:t,:ào d·· um 
hospita l na rua Jock~y 
CI uh ; e accr.,scen te-~e : 
30:000$ para a co nserva-
ção do novo edilicio, na 
praia da Saudade, des ti-
nado à E-cola Superior de 
Guerra .......• ... ... .. . 

197:470$000 

782 :797$500 

O Congresso Naciona l decreta : 

Art. O Presidente da Republica é ,autori-
sado a despender, no exercício de 1893, pelo 
Ministerio dos Negocios da Guerra, a quantia de 
28 . 604: 806$361 ' 

Assim distribuída : 
I Secretaria de Estado e repar-

tições aunexas, como na 
proposta................ 210: 748$000 

2 Conselho Supremo Militar de 
Justiça e auditores, idem . 111:722$000 

3 Contadoria da Guerra, redu -
zida a 3:000$ a verba -
Fornecimentos de artigos 
de expediente .... . . . ... . . 186:670$000 

4 Directoria Geral de Obras 
Militares, ret\uziclas as se-
guintes con::;ignações : ca-
ualba.<,;ão d'agua para o 
qu , 1 t el -.o ltea lengo, a 
3@ :000$ : coutinu,tçàu de 
um qut1.rtel- typo de ca-
vallal'ia, na Quint" da 
Boa-Visb, ,~, 3!l:OUO$ ; cou-
:;:tr·ucç~o de tre~ pe Jllenos 
pa.1óes de polvor·a ua ilha 
do Boqueirã.o. a 45:000$ ; 
obras, conservação, re-
p<~ro::;, assei<) e pmtura em 
quartefs, estabetecimen1tJS 
milit~ves e prol'rios na-
cionae~ , a 50 :000$ ; Alua-
zonas -- H.ep»ros de quar-
t tJis e fprti tlcações e outros 
trabalhos imprevistos, a 
5:000$; Pará Obras nos 
quarteís de ar tilharia e 
infantaria, 26:tl0l$094 -
Supprima-se es~a verba, 
ficando subsi~tentes as 
duas optras consignações 
na imnortancia ue ~u:ooo$ 
para <tS obras militares 
nes::;e Estado · Maranhão 
- Obras, condertos e lim-
peza em proprios nacioA 
naes, reduza-se a 5:000$ 
e elimine-se a verba -
Obras pa enfermaria mi-
litar, 10:000$ ; P1auhy-
Reparos, asseio do quar• 
tel , e te., a 4:000$; Ceará 
- Refjaros, asseio, etc., 
a 10: üpü$ ; Rio Grande do 
Norte·,- Reparos, etc ...• 
4: 000$ ; Parah:v ba - Re-
paros, etc., 5:000$; Per-
nambuco- Reduza.m .. se a 

\ 
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20 :000$ as verbas para as 
obras mi1itat'es ; Alagóas 
-Supprimam-se as verbas 
- Obras no quartel e des-
apropriação de casas con-
tíguas ao mesmo, 14 :000$; 
Sergipe - Obras no quar-
tel do 33° batalhão de in-
fantaria e em edificios 
militares, reduziria a ver-
ba de 4:000$; Bahia-
Eliminada a ver lia-Obras 
no quartel do 16'' batalhão 
de in f<~ntari 1, 3:000$ e re-
duzida a 5:000$ a de con-
certos, ~ sseio de q uarteis 
e estabelecimentos milita-
res; Espidto Santo-Obras 
em estabe lecimentos mili-
tares, reduzida a verba a 
4:000$; Rio de Janeiro-
Obras em di versas fortifi-
cações, redu zid a, a verba 
a 6:000$ ; Minas Geraes-
Obras no quartt~ l, etc., re-
duzida a 20:000$ ; S. Paulo 
- Supprimam-se as ver-
bas- Reparos do edificio 
e dependencias da forta-
leza da Barra, 9 : 000$ e 
obl'asem estabelecimentos 
militares, 6:00u$; Paranà 
-Reduzam-se - obr-as no 
quartel do 8° regimento 
de ca vallaria, 1 O: 000$ e 
reparos e asseio em esta-
belecimentos militares a 
5:000$ ; Santa Catharina 
- Reduza· se a verba -
Reparos, asseio, etc., a 
10:000$; Rio Grande do Sul 
- Construcção de quar-
teis, obras de r eparos e as-
seio, etc., a 70:000$; Goyaz 
-Obras imprevistas, me-
lhoramentos de quarteis, 
reparos, e asseio, etc : , a 
4:000$ ; Matto Grosso 
-"-'Obras imprevistas, etc., 
20: 000$; Eleve-se a verba 
de 38:000$ para compra e 
a adaptação de um edificio 
para enfermaria militar 
da cidade do Rio Grande ; 
supprimam-se no exercício 
as verbas da proposta : 
Construcção de um hospi-
tal na rua Jockoy-Club, 
150:000$ ; continuação do 
edificio para a Escola Su-
perior de GueJ'ra,200:000$; 
construcção de um sobrado 
no fund o do editlcio da pi'a -
ça ca Republic~j 90:000$ l 
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A' rubrica 5- Instrucção Mi-
litar - Deduzam-se nas 
respectivas consignações 
para o Col legio Militar 
as seguintes quantias : 
17:825$, reduzido o numa- · 
ro de alumnos de 320 a 
250, e 35:520$, accrescimo 
de despeza com a elevação 
do pessoal docente e admi-
nistrativo, em virtude da 
ultima reforma, e, bem 
assim a de 24: 960$ desti-
nada aos nfficiaes empre-
gados nos corpos de al um-
nos das diversas escolas 
militares, passsando os que 
tinham commissão activa 
de engenheiros a perceber 
as vantagens de commis-
são do estado·-maior de 
la classe, e os de resi-
dencia, a do estado-maior 
de za classe ; e supprima-
se a de 27:000$ destinada 
ao pagamento da gratifi-
cação de exercício aos al· 
feres-alumnos que não go-
sam do beneficio da lei 
n. 33 de 29 de janeiro de 
1892 ......•.•........... 

A' rubrica lO- Inspectoria Ge-
ral do Serviço Sanitario 
do Exercito -eleve-se a 
verba ........ . ......... . 

De accordo com a emenda ao 
§ )o. 

1.493:410$000 

1.116:.983$000 

edificio para a Iotendencia 
no quartel do largo de 
Moura, 160:000$ ; cons-
trucção de uma enferma-
ria para beribericos na 
praia do Leme, 80:000$ ; 
reconstrucção de dons edi-
ficios na fortaleza de São 
João, 10:000$; obras con-
cernentes á interrupção 
da passagem de par•ticu-
lares que se dirigem à fa-
zenda da Jurujuba, pelo 
interior· da forta leza Flo-
riano Peixoto, 10: ll:ll$406; 
concertos na fabrica de 
armas da. Conceição . .... . 
10 : 000$000 .... . .. ..... . . 

5. Instrucção Militar- Suppri-
mam-se as verbas ela pro-
posta : Aluguel de casa 
para o uirector dn Es-
cola Superior de Guerr..t, 
2:400$ e exerc ícios pra-
ticas, gn:>.titicações nos len-
tes e pessoa l administra-
t! v o' 4: 000$000 . .. ...... . 

I 

6. lntendencia .... ... .... ... . 
7. Arsenae~, como na proposta 
8. DepositO$ de artigos bellicos, 

idem ................... . 
9 . Laboratqrio ............. .. 

10. Inspe~toria Geral do.serviço 
Sam tapo do Exercito ..... 

11. Hospitnes e enfermarias ; 
elevada a verba de 8:000$ 
para i daptação, para en -
fermalia militar ele con-

612:797$500 

1. 598:715$000 

I 
I 

146:890$000 
l .387:225$500 

9:359!000 
165: I 02$000 

l . 089 543$000 
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A' ru brica 12 - Estado-Maior 
General - Reduza-se a 
verba a ........... . .... . 

De accordo com a emenda ao 
§ [ o, 

A' rubrica 13 - Corpos espe-
ciaes- R e d u z a - s e a 
verba a ........... . ... . 

De accordo com a emenda ao 
§ Jo. 

A' rubrica 14 - Corpos arre-
gimentados - Reduza -se 
a verba a .............. . 

De accordo com a emenda ao 
§ Jo. 

A' rubrica 17 - Fardamento -
Supprima-se a quantia de 
47:391$160, destinada ao 
fardamento dos aprendi-
zes artilheiros , por ter a 
respectiva escola de pas-
sar para outro destino •.• 

A' rubrica 20 - Despeza de 
corpos e quarteis-Accre-
sceo te-se 40:000$ para re-
monta da cavallaria do 
Rio Grande do Sul. .... . . 

A' rubrica 21 -Companhias mi-
litares - Supprima-se a 
quantia de 156:658$, or-
çada para a manutenção 
das quatro companhias de 
aprendizes artilheiros, 
transformadas em escolas 
de sargentos . ..• ........ 

A' rubrica 24-Ajuda de custo 
-Reduza-se a ......... . 

A' rubrica 25-l'·abricas-Res-
tabeleça-se a quaBtia de 
205: 175$800, pedida na 
proposta do Governo para 
a fabrica de ferro de São 
João de YpaBema ...... . 

435 :630$000 

1.348:574$000 

4.583:626$000 

2.658: 851$13-i 

783:050$000 

376:693$750 

100:000$000 

valesceo tes, do p r e di o 
nacional existente na co-
lonia Rodrigo Silva, mu-
nicípio de Barbacena, e 
reduziria na importancia 
de 51:653$ com a conver-
são, em enfermarias, dos 
hospitaes de 2a classe das 
cidades do Rio Grande, 
Jaguarão, Bagé, Uru-
guayana, S. Gabriel e 
Corumbá .... . ......... . 

12. Estado-Maior General .... . 

13. Corpos especiaes .... ...... . 
\ 

14. Corpos arregimentados .... , 

15. Praças de pret, reduzida 
a verba a ........•...... 

16. Etapa, reduzida a verba a. 
17. Fardamento., reduzida a 

verba a .. . ............ . 

18 . Equipamento e arreios, re-
duzida a verba a ....•... 

19. Armamento, como na pro-
posta . .... . .......• . .... 

20. De.spezas de corpos e quar-
tais, supprimiLla a verba 
-Manutenção da coude-
laria domestica, 56:500$. 

2!. Companhias militares, como 
na proposta ..•. .. ,.,, . ,, 

22. Commissões militares, idem 
23. Classes inactivas, idem ... . 
24 . Ajuda de custo, idem ... .. . . 

25. Fabricas, supprimidas as 
seguintes .verbas: Fabrica 
de armas da Conceição, 
4:068$500 ; Fabrica.. _ de 
Ferro do Y pau e.m a, 

442:577$100 205:175$800 ..........• .• 

808 :531$000 
439:100$000 

I . 39 I : 294$000 

4.448:106$000 

2.672:155$200 
5.460:4'00$000 

2 . 706 :.242$294 

150:000$000 

64:520$000 

743:050$000 

533:351$750 

126:640$000 
' I.908:09i$040 

150:000$000 

237: 4'0 I $300 
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Ao§ J.o Substitua-se pelo seguinte : 
§ 1. o A verh:1. para criados dos officiaes do exer-

cito será de 20$ para todos os po~tos e em todo, 
os Estados, na importancia de 456:9130$, assim dis-
tri buid<t - lnspectoria gera l do serviço sanitario 
do exercito - 137:440$; - Etitado-maior gener·11 l 
6:720$; - Corpos especiaes- 47:280$, e -Corpos 
arregimentados- 335.520$000 . 

Ao§ 2. 0 Supprimam-se os ns . I e VI. 

Senado Federal, 24 de outubro de 1892.-Pru-
dente J. de Moraes, Barros vice-presidente.-Joao 
Pedro Belfort Vieira, 1° secretario.-Gil Diniz 
GouZurt, 2" secretar io. -Antonio NicoZào Monteiro 
B aena, 3'' secretario.-João Soares Neiva, ser• 
vindo de 4° secretario. 

........ \ 

213 . Presídios e colonias mili-
tares , como n<t proposta. 

27 . Di versas despezas e even-
tuaes, reduzida a verba 
de transporte de tropas e 
comedorias de embar-
que a 500:000$000 .... . . . 

28. Bibliotheca do exe l'cito ; 
augmente-se-pam a com-
pra de li vros ::> :000$ ; na 
g-r atificação do podeit·o 
80$ mensaes ; mt gratifi -
cução do guarda 1$ dia-
rios ; na gratificação do 
servente 500 réis ... . . . .• 

29. Observator-io do Rio de Ja-
neiro, eliminada a verba 
na tabella-Escola de as-
tronomia e de engenh<lria 
g-eogra phica, a 48: 1130$000. 

I42:5513$277 

7130 :000$000 

Il: 109$500 

I33:480$000 

§ I . o A verba para criados dos officiaes do exer -
cito sera de 20$ para todos os postos e em todos 
os Ei:itados, e ticará a.nnexada a verb,~-Erap»,
percleu•Jo o o!llcia l o direito a el!a, nos me;,mos 
casos efU que deixa de perceber a citada etapa. 

§ 2. o Fica autor isado o Governo : 
1. A vender ou arrendar por r.oncurrencia pu-

blica, a quqm melhores vantagens offerecer,1 a 
fabrica de ferro do Ypanema, comprehendídas 
terras , edificações, rnachinas, bemfeitorías e todas 
as dependencias daquella P.ropriedade nacional; 

li . A vertrler ou permutar por concurrencia 
publica o odtficío do quartel 'cte C<'l.Vallaria, sito na 
cidade de S. Paulo e o da c'apítnl do Estado de 
Minas Geraes : 

lii . A converter em enfermarias militares os 
hospitaes de2• classe elas cidades do Rio Grande, Ja-
guarão, Bagé, Ur uguayana, S. Gabriel eCor·urnba; 

I V. A passar com urgencia, desde ja, o prpprio 
nacional fortaleza da Barra Griól.nde, no porto de 
Santos, para o Ministerio da Marinha, àfim ele ser 
aproveitado no serviço da capitania llo porto ; 

V. A despender, pela verba do § 27 do artig·o 
da presente lei, a quantia de 15 :000$ com a crea-
ção de um laboratorio de microscopia clínica e 
bacteriologia para o serviço medico-militar ; 

Vl. A mi:fnter na Europa, servindo nos estados-
maiores e nas armas dos exerci tos dos paizes mais 
adeantados, quatro otficiaes por arma e corpo 
especial, com os vencimentos que percebem os 
membr·os d!t com missão tecbnico-militar e a. ajuda 
de custo qu13 teem tido os addidos militares. 

As nomeações serão feitas por concru'so. 
Camara qos DAputados, 13 de outnbro de 1892. 

-PoZycurp(; Rodrigues Viotti, 1° vice-presidente. 
-Antonio Azeredo, I 0 secretario.-Antonio Borges 
de Athayde Junim·, 2° secretario. 

... '. ' ' ' ._._ \.. .~ . - ··~.,. ·-



Apresentado em 25 ele outubro-N. 193 I. 
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Oradore..,: 

71-

Os Srs.: Pit·es Ferreira, Almeida Nogueira, L<turo Müller, Fonseca Hermes, Pires Ferreira 
e Bevilaqua. 

Encerrada a Lliscussão a requerimento do Sr. Montenegro, é adiada a votação a requerimento 
do Sr. Almeida Nogueira. 

Na sessão de 28 de outubro entra em votação e são approvadas as emendas do Senado á rubrica 
4.", na 3a e 4" partes - ás r ubl'icas lO, 12, 13, 14., 20, 24 e 25 e a sub.,titutiv[~ ao § 1 o do artigo, sendo 
rejeitadas as demais emendas ás rubric.1.s 3, 4 em sua 1 a parte- 5, 17 e 21. e a suppre:;siva dos 
n.>. I e VI do§ 2" do artigo . . · 

Na fórma do art. 135 do Regimento Interno siio as emendas com o projecto devolvidas ao 
Senado. 

Voltou do Senado em 1° de novembro por ter aquella Camara sustentado por dons terços as 
emendas rejeitadas pela Camara dos Deputados e, de accordo com o Regimento Interno, são essas 
emendas remettidas novamente á commis~ão de orçamento que sobre ellas deu o seguinte parecer : 

N. 1 93 J - 189.2 

Emendas do Sénado ao '[lrojecto da Camara dos Deputados n. 193 G do corrente anno, que :tl.xa 
a despeza do Minis cerio da Guerra para o exercício de 1893 e que foram approvadas por 
dous terços de votos, na fôrma do art. 39 da Constituição Federal. 

A commissão de orçamento, tendo examinado as emendas ao projecto do orçamento do 
Ministerio da Guerra que a S<tbedoria do Senado apr·ouve sustentar pot· 2/3 de votos, é de parecer 
que não sejam elL•S acceit>~s por uão ter·em ~ido, a seu ver, produzidas razões que possam alterar o 
voto " nterior rla Camaru dos 8I'S. Deput<> dos. 

Sala u s commi.;sões, 3 de nov!'m'•ro de 1892 . -Cantão . - Al(1·edo Barbosa , relatot•,- Novaes 
il1e 'lo. - Lauro M.ütter. - Hume1·o Buptista. - Gonçatves F, rrei1·a . - Santos Pereira. 

Emeod;~s do Sennrlo á propos1çao da Camara dos 
IJeputados, tix LII lo a tlespez,., do \llinbterio da 
Guer-ra par·a o exer·c:cio de 189:3. rejeit,,d s pela 
Camara e approvadas poe 2/3 pelo mesmo 
Senado 

A' rubrica 3 -Contadoria Gel'al 
da Guerra- Accrescente-
se : e e qui parados os ven-
cimentos dos chef ·s de sec-
ção e dos 1 °• e 2o• officiaes 
aos de igual categot·ia na 
secretaria de Estado, ele-
vando-se para esse fim a 
verba a, ..•••.•••.... .•. . 

A'rubrica4-Directoria Geral de 
ubras Militares -Em vez 
de 30:000$, para a cana-
lisação da agua parao quar-
tel do Realengo, diga-se . 

197:470$000 

70:000$000 

ProjectodaCamarados Deputados n. 11)3 G, deste 
anno, fixandúa despezadu Mini:sterio d<~ Guerra 
para o exercício de 18\J3 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presidente da Republ!ca é auto-" 

risada a despender, no exercício de 1893, pelo 
Mioisterio dos Negocias da Guerra ; a quantia de 
28.o04:806$3nl. 

As.,im distribuída. : 
!. Secreturia de Estado e re· 

partições annexas, como 
na proposta.,........... 210:748$000 

2. Cansei ilo Supremo Mi!Jtar de 
Justiça e auditot•es, idem. 111:722$000 

3 . Contadoria Ger;d da Guena, 
reduzida a .3:000 a verba 
-Foruecimento de artigos 
de expediente........... 186:670$000 

4. Directoria Geral de Obra~ 
Militares, r .,duzidas as se-
guintes con ignações : ca-
nalisação da agua para o 
QLu.rtel do Realengo, a 
30:000$ ; continuação de 
um quartel - typo de 'ca-
vallaria, na Quinta da Boa-
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,.. ·· 

Projecto da Camara dos Deputados n. 193 G, deste 
anno, fixando a despeza do Minigterio da Guerra 
para o exercício de 1893 

Vista, a 30:00f$ ; constru-
cção de tres pequenos 
paióes de pol v ora na ilha 
do Boqueirão, a 45:000$; 
obras, conservação, repa-
ração, asseio e pintura em 
quarteis, estabelecimentos 
militares e propl'ios nacio-
naes, a 50.000$; Amazo-
nas- Reparos de quarteis 
e fortificações e outros 
trabalhos imprevistos, a 
5:000$ ; Para-Obras nos 
quarteis de artilharia e in-
fantaria, 26:80 l$094-Su p-
prima-se essa verba, fi-
cando subsistentes as duas 
outras consignações, na 
importancia de 20:000$, 
para as obras militares 
nesse Estado; Maranhão 
-Obras, concertos e lim-
peza em proprios nacio-
naes, reduza-se a 5:000$ e 
elimine-se a verba--Obras 
na en,fermaria militar, 
10:000~; Piauhy- Repa-
ros, as~eio do quartel, etc., 
a 5:000$; Ceará-Reparos 
asseio, etc., a I 0:000$ Rio 
GrandH do Norte - Repa-
ros, etc. 4:000$; Para-
hyba ,_ Reparos, etc., 
5:000$ ; Pernambuco 1 -
Reduzam-se a 20:000$,as 
verbas para as obras m~
litares ; Alagôas - Sup-
primam-se as verbas -
Ob1·as no quartel e des-
apropriação de casas con-
tíguas ao mesmo, 14:000$; 
SergipFJ- Obras no quar-
tel do 33° batalhão de 
infantaria e em edificios 
militares, reduzida a verba 
de 4:U00$; Bahia-Elimi-
nad!), a verba - Obras no 
quartel do 16° batalhão de 
infant(lria, 3:000$ e redu~ 
zida a 5: 000$ a de concer~ 
tos, aspeio de quarteis e es-
tabelepimentos militares; 
Espírito Santo-Obras em 
estabe~ecimei:l tos militares, 
reduzipaa verbade4 :000$ ; 
Rio de Janeiro-Obeas em 
diversflS fortificações, re-
duzid<\ a verba a 6:000$; 
Minas Geraes - Obras no 
·quartEjl, etc., reduzida a 
20:000$; S. Paulo- Sup-
primafU·Se as verbas-Re-

' I 
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Emendas do Senado ü. proposição da Camara dos 
Deputados, fixando a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 189:'!, rejeitadas pela 
Camara e approvadas por 2/3 pelo mesmo 
Senado 

A' rubrica 5-Instrucção Militar 
- Deduzam~se nas respe-
ctivas consignações para o 
Collegio Militar as se-
guintes quantias: 17:825$, 
reduzido o numero de 
alumnos de 320 a 250, e 
35: 520$, accrescimo ele 

Annexo-10 

Projecto daCamara dos Deputados n. 193 G, desto 
anno, fixando a despeza do Ministerio da Guerra 
para o exercício de 1893 

paros do editicio e depen-
dencias da fortaleza da 
Barra, 9:000$ e obras em 
estabelecimentos militares, 
6:000$; Parani - Redu-
zam-se - obras no quar-
tel do 8• regimento de ca-
vallaria 10:000$ e reparos 
e asseio em estabelecimen-
tos militares a 5:000$ ; 
Santa Catharina--Reduza-
se a verba- Reparos, as-
seio, etc., a 10:000$; Rio 
Grande do Sul-Constru-
cção de quarteis, obras de 
reparos, asseio, etc., a 
70:000$; Goyaz--Obras im-
previstas, melhoramentos 
de quarteis, reparos e as-
seio, etc., a 4:000$ ; Matto 
Grosso - Obras impre-
vistas, etc., a 20:000$; 
Eleve-se a verba de 38:000$ 
para compra e adaptação 
ele um edificio para en-
fermaria militar da cidade 
do Rio Grande; suppri-
mam-se no exercício as 
verbas da proposta; Con-
strucção de um hospital 
na rua do Jockey-Club, 
150:000$ ; continuação 
do ·edificio para a Escola 
S u p e r i o r de Guerra, 
200:000$ ; construcção de 
um sobrado no fundo do 
edificio da praça da Repu-
blica, 90:000$ ; editicio 
para a Intendencia no 
quartel do largo do Moura, 
160:000$; construcção de 
uma enfermaria para be-
ribericos na praia do Leme, 
80: 000$; reconstrucção de 
dous editicios na fortaleza 
de S. João, 10:000$; obras 
concernentes a interrupção 
da passagem de particula-
res que se dirigem á fazen-
da da Jurujuba pelo inte-
rior da fortaleza Floriano 
Peixoto, 10:181$406; con-
certos na fabrica de armas 
da Conceição, 10:000$000. 612:797$500 

5. Instrucção Militar-Suppri-
mam-se as verbas da prc-
posta : Aluguel de casa 
para o dir~ctor da Escola 
Superior de Guerra, 2:4{)0$ 
e exercícios praticos, grati-
ficações aos lentes e pes-
soal administrativo4:000$. l. 598:715$000 
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Emend11s do Senado a proposição da Camara dos 
Deputados, fixando a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 1893, rejeitadas pela 
Camara e approvadas por 2/3 pelo mesmo 
Senado 

despeza com a elevação do 
pessoal docente e adminis-
trativo, em virtude dn. 
ultima reforma ; e, bem 
assim, a de 24 :960$ desti-
nada aos officiaes empre-
gados nos corpos de alum-
nos das diversas escolas 
militares, passando os que 
tinham commissão activa 
de engenheiros a perceber 
as vantagens de com mis-
são do estado-maior de 1" 
classe, e os de residencia 
a do estad0-maior de 2" 
classe ; e supprima-se a de 
27:000$ destinada no paga-
mento da gratitlcação de 
exercício aos alferes-ai um-
nos que não gozam do be-
neficio da lei n. 33 de 29 
de janeiro de 1892....... 1. 493:410$000 

A' rubrica 17 - Fardnmento 
- Supprima-se a quantia 
de 47 :391$160, destinada 
ao fardamento dos apren-
dizes artilheiros, por ter a 
respectiva escola de passar 
a outro destino ..•....... 2.658:851$134 

Projecto da Camara dos Deputados n.1 93 G, deste 
anuo, fixando a despeza do Ministerio da Guerra 
para o exercieio de· 1893 

6 . Intendencia ....• . . ........ . 
7. Arsenaes, como na proposta 
8. Depu:;; i tos de artigos bellicos, 

idem ... , ................ . 
9 . Laboratori'os, idem ....•... 

10. Inspectori~ Geral do Serviço 
Sanitario do Exercito ....• 

11 . Hospitaes !3 enfermarias : 
Elevada a verba de 8:000$ 
para a adaptação, para en-
fermaria militar de conva-
lescente;;, do predio nac\o-
nal existente na colonia 
Rodrigo Silva, municipiq 
de Barbftcena, e reduzida 
na impor tancia_ de 51:653 · 
com a cpnversao, em en-
fermarias, dos hospitaes 
de 2a cla,sse das cidades do 
Rio Grflnde, Jaguarão, 
Bagé, Uruguayana, S. Ga-
briel e Corumbâ. . . ...... . 

12. Estado-Maior General ....• 
13. Corpos especiaes ......... . 
14. Corpos arregimentados . ...• 
15 . Praças de pret, reduzida a 

verba a, . . . ..•..•..•.. • • 
16. Etapa, reduzida a ver-

ba a . . ........• . ........ 
17. Fardamento, reduzida a 

verba a 1 •••••••••••••••• 

18, Equipamepto e arrei0s, re-
duzida ~ verba a .......• 

19. Armamento, c0mo na pro-
posta .. 1 •••••••••••••••• 

146:890$00() 
1.387:22(')$500 

9 :359$000 
105: 102$000 

1. 089:543$000 

I 

\ 
808 531$000 
439 100$000 

1. 39 1 294$000 
4.448 106$000 

2 . 673:155$200 

5.460:400$000 

2.706:242$294 

150:000$000 

64:520$000 

I 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, fi:xando a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 1893, rejeitadas pela 
Camara e approvadas por 2/3 pelo mesmo 
Senado 

A' rubrica 21 - Companhias 
militares - Supprima-se a 
quantia de 156:658$, or-
çada para a manutenção 
das· quatro companhias de 
aprendizes ar til h e i r os, 
transformadas em escolas 
de sargentos .....•.....• 376:693$750 

.4.o § 2. o Supprimam-se o~ ns. I e VI. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 193 G, deste 
anno, fixando a despeza do Ministerio da Guerra 
pal'a o exercício de 1893 

20. Despezas de corpos e quar-
teis, supprimida a verba 
- · Manutenção da Coode:.-
laria Domestica,56:500$000 

21. Companhias militares, como 
na proposta ............• 

22 . Commissões militares, idem 
23. Classes ínacti v as, idem ... . 
24. Ajudas de custo, idem .... . 
25 . Fabricas ; supprimidas as 

seguintes veruas : Fa-
brica de armas da Con-
cetçao, 4:068$500 ; Fa-
bricfl. de Ferro do Ipanema 
205: 175$800 . ........... . 

26. Presídios e colonias milita-
res como na proposta ... 

27 . Diversas despeZc\S e even-
tuaes, reduzida a verba de 
transporte de tropas e co-
metloria de embarques a 
500:000$000 ....... . .... . 

28. Bibliotheca do exercito : 
A ugmente-se - para a 
compra de livros 2:000$, 
na gratificação do porteiro 
80$ mens1es, na gratifica-
ção do guarda 1$ diarios, 
na gratificação de ser-
ventes 500 réis ......... . 

29. Observatorio do Rio de Ja-
neiro: Eliminada a verba 
da tabella - Escola de 
astronomia e de enge-
n h a r i a geogra.phica, a 
48:160$000 ............. . 

743:050 000 

533:351$750 

126:640~000 
1. 9 08: 097$040 

150:000$000 

237:401 300 

14,2; 556$277 

760:000$000 

11: 100$500 

133:480$000 

§ 1. o A verba para criados dos officiaes do 
exercito será de 20$ para todos os postos e em 
todos os .Estados, e fica.ra annexada á verba 
- Etapa,- pet'dendo o official o direito a ella, 
nos mesmos casos em que deixa de perceber a 
citada etapa. 

§ 2. o Fica a u tol'isado o Governo : 
I. A vender ou arrendar por concurrencia 

publica, a quem melhores vantagens o.fferecer, 
a fab~ica de ferro do Ipanema, comprehen-
didas terras, edificações, machinas, bemt'eitorias 
e todas as dependencias daquella propriedade 
nacional ; 

li. A vender ou permuta:r por concurrencia 
publica o edificio do quartel de. cavallaria, sito 
na cidade de S. Paulo e o· da c a pltal elo Estado de 
Minas Geraes ; 

• 
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Emendas do Senado a proposiç.'io da Camara dos 
Deputados, fixando a despeza elo Ministerio da 
Guerra para o exercicio de 1893, rejeitadas pela 
Camara e approvaclas por 2/3 pelo mesmo 
Senado 

Senado Federal, 24 de outubro de 1892. -
Prudente . J. de Momes Ban·os, vice-presi-
dente.- Jotio Pedro Bel{o1·t Vieim, 1 • secre-
tado.- Ga Diniz Goulart, 2• secretario.- An-
tonio N icoldo Monteiro B aena, 3° secretario . 
-João Soares Neiva, ssrvindo de 4• secretario. 

·Apresentado em 3 de novembro - N. 193 J. 
Discu tido na sessão de 4 de novembro. 
Orador o Sr. Pire3 Ferreira. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 193 G, deste 
anno, fixando a despeza do Ministerio da Guerra 
para o exercício de 1893 

UI. A converter em enfermarias militares os 
hospitaes de ~" classe das cidades do Rio Grande, 
Jaguarão·, Bagé, Uruguayana, S. Gabriel e 
Corumbá ; 

I V. A passar com urgencia, desde j á, o pro-
prio nacional fortaleza da Barra Grande, do 
porto de Santos, para o Ministerio da Marinha, 
afim de ser aproveitado no serviço da capitania 
daquelle porto; 

V. A despender, pela verba do § 27 do ar-
tigo da presente lei, a quantia de 15:000 com 
a creação de um laboratorio de microscopia 
clinica e bacteriologia para o serviço medico-
militar · 

Vl. Á manter na Europa, servindo nos es-
tados-maiores e nas armas dos exercitas <.los 
paizes mais adean taclos, quatro officiaes por 
arma e corpo especial, com os vencimentos que 
percebem os membros da commissão technico-
militar e a aj uda de custo que teem tido os addidos 
militares. _ 

As nomeações serão feitas por concurso. 
Camara dos Deputados, 13 de outubro de 

1892. - P olycarpo Rodrigues Viotti, l• vice-presi-
dente.- A11tonio Azereclo, l • secretario. - An-
tonio B orges de 1lthaycle Junior, 2" secretario. 

Encerrada a discussão, são rejeitadas por dous terços as emendas igualmente mantidas ~elo 
Senado. 

O projecto com as emendas anteriormente approvadas é req1ettido a commi'ssão de redac;ão. 
I 

Ministeeio da Industria, Viação e Opras Publicas 

Projectos ns. 192 a 192 G 

Artigo 6• da proposta. 

N. 19.2-189.2 

Fixa a despeza. do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas par a o exercício de 1893 

A ~omm_iss~o de orçamen_to examinou detidamente a proposta ela despeza do Ministerio da 
Industr1a, V1açao e Obras Publicas, apresentada pelo Governo a Camara dos Deputados, de confor-
midade com a disposição do ar t. 3° § 2• da lei n. 23 de 30 de ou'tub!'o de 1891, e vem dar Eobre ella 
o seu parecer . 
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Reorganizando os serviços da administração federal, a lei citada destacou os seguintes para o 
Ministerio da lndustria, Viação e Obras Publicas: 

.aJ os que interessam á agricultura, ao commercio e a quaesquer outras industrias, bem como 
aos mstitutos ou associações que se destinarem á instrucção technica, desenvolvimento e aperfei-
çoamento desses ramos de trabalho nacional ; 

. b) a administração da f<1brica de ferro do S. João de Ipanema e de quaesquer outras industrias 
ger1das por conta da União; 

c) a ga~antia de juros a emprazas tle vias-ferreas, engenhos centraes, ou outras emprozas para 
fins economJCos ; 

d) a conservação das florestas e a execução das leis e regulamentos concernentes a pesca nos 
mares territoriaes ; 

e) a navegação dos mares e rios, no que for da competencia do Govemo Federal; 
f) a administração e custeio das vias-ferreas pertencentes á União, bem como o serviço do 

pagam~nto de juros ou de subvenções a emprezas ou companhias particulares, e a fiscalização 
respectiva ; 

g) as obras publicas em geral, inclusive a dos portos ; 
h) a direcção da Repartição de Estatística; 
i) o expediente e o despacho nos processos relativos a patentes de invenção e marcas de fabricas 

e de commercio ; 
j) o que for attinente a caixas economicas, montes de soccorro, particulares, as sociedades 

anonymas, bancos de credito r eal e quaesquer outras instituições de credito que tenham por fim 
favorecer a uma classe de productores ou a um ramo especial de industria; 

k) o serviço de telegraphos e correios. 
O Congresso, o anno passado, alterou o plano da lei de 30 de outubro, passando a administração 

da fabricu de ferro de S. João 1io Ipanema para o Ministerio da Guerra, e transferindo, este anno 
para o Districto Federal o Corpo de Bombeit·os, e para o Ministerio da Industria, Viação e Obra~ 
Publicas o serviço de immigração e colonisação, que pela lei alludida pertencia. ao Ministerio das 
Relações Exteriores. 

Estas modificações, exigidas imperiosamente pelas conveniencias da administração federal, feitas 
irregularmente nas leis annuas, e logo no inicio d!J, nova organização, mostram que a lei de 30 de 
outubro não realizou in totum os fins a que se propunha, não correspondeu a uma justa classificação 
e distribuição dos serviços pelas ditl'erentes repartições a cargo do Governo Federal, não attendendo 
á natureza dos mesmos servicos. 

Entendeu, porém, o Congresso que, modificada assim a reforma, deveria ser ella mantida em 
seus pontos capitaes e por isso rejeitou o projecto do Senado resta.urandó o extincto Ministerio 
da Justiça. 

A nossa ultima lei financeira, no intuito de operar a descentralisação dos serviços , determinada 
pelo actual regimeu político e pela necessidade de deaonerar-se os ·cofres federaes de despezas que 
não podem comportar, attento o desfa.lque que sotl'reram com a discriminação das rendas, feita pela. 
Constituição da Republica-, estatuiu que a Escola Agronomica de Campinas fosse transferida para 
o Estado de S. Paulo e que, organizado o Districto Federal, fossem-lhe entregues os passeios, com 
excepção do Jardim Botanico, horta viticola e estação philoxerica da Penha, serviço de esgoto, 
ahastecimento d'agua, obras publicas da Capital Feclerál, estrada de ferre do Rio d.o Ouro, provi-
denciando o Governo de modo a exonerar a União dos encargos provenientes de quaesquer 
contractos. . . 

Estabeleceu mais a lei citada que o Governo providenciaria para que, sem pl'ejuizo do serviço 
de immigração, fos3e transferido o de colonisação aos Estados, á medida que cada um destes se 
habilitasse para assumir a responsabilidade de um tal encargo . 

Em virtude desta ultima disposição, os Estados de S. Paulo, Minas e Espírito Santo chamaram 
a si as despezas com seus nucleos coloniaes, discriminações de terras e estabelecimentos de immi-
gran tes, poupando aos cofl'es federaes a quantia de 1.094:373$334, mantendo hoje a União em 
S. Paulo a Agencia de S:1ntos com a qual despende apenas 31 :000$000. 

Tendo já o Congresso votado a lei de organização do Districto Fedel'al, dotando-o com impor-
tantes fontes de receita, entendeu a commissão que até o fim elo corrente exercício estara elle 
habilitado a custear todos os serviços que lhe incumbem e por essa razão supprimiu as verbas 
pedidas na proposta do Governo para manutenção daquelles serviços. 

Quanto, porém, ao abastecimento d'agua .á Capital Fede~·al, pensa a com~issão que, tendo 
absorvido avultadas sommas-30.000:000$, mais ou menos-nao deve ser traosfendo ele prompto e 
sim depois que por meio de um arrendamento de 33 annos, no maximo, tiver indemnisado os cofres 
federaes do seu custo. Accresce que as bases estabelecidas para o alludiclo arrendamento combina_:n 
perfeitamente os interesses do Districto Federal com os da União, salvaguardantfo os da populaçao 
da Capital Federal. _ . . . . 

Desenvolvendo o pénsamento descentra.lisactor da nossa ulttma le1 financemt e attenclendo a 
inilludivel necessidade de profundas economias nas despezas da União, no .mo~ento presente, a 
commissão supprimiu de vez as verbas solicitadas para a catechese de 1~dws, subvenç~es a 
estabelecimentos estadoaes e para algumas obras de caractet· local, que nao podem contmuar 
a onerar o Thesouro Nacional. 

Pelos mesmos ponderosos motivos reduziu a quantia pedida para a colonisáção e immigração e 
para construcções de ram.aes de vias-ferreas da Republica. 
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Os contractos de immigração obrigam o C?ov_erno ao paga~ento en~ ?uro, vexa?1 extr~ord~
nariamente ao Thesoueo, convmdo, pors, restrmgll-os; e como 11Xam o mmrmo e maxrmo de JmmJ-
grantes a introduzir, durante o anno, dão margem ao Governo para attendel-os dentro da verba 
proposta. 

Quanto ás estradas de ferro, os seus desenvolvimentos, importando em largas compras, no 
exterior, de material fixo e rodante, virão contribuir para a depressão do cambio, alé!TI de 
determinarem, na actualidade, avultadas despezas com a acquisição dos mesmos matertaes e 
construcção . 

Os prolongamentos projectados, para os quaes se pedem milhares de contos ele réis, tornar-
se-hiam, pois, dispendiosissimos e, segundo as informações colhi~as pela commissão, viriam em. sua 
quasi "totalidade augmen tat' os deficits com que annualmento se liquidam as contas dos respectivos 
troncos . . 

Feita esta li"eira exposição elo seu plano, passa a commisEão a cotejar as dotações das verbas 
do orçamento vlgente do Ministerio de que trata, com as do orçamento projectado para 1893, 
apre5entanclo para esse tim a seguinte tabella : 

TABIDLLA A- Or~amcnto Jlara o cmcicio ele 1893, comparado com o vot11do para 1892 : 

i Secretaria de Estado . . ..... . , .... .. , • . ...• 
2 Even tuaes . . ...... . .. . ...... .... .... : . .... . 
3 Terras publicas e colonisação ..•.•.. , .•. , .• 
4 Catechese . .. . ... .. . . . .. . . .. ... .... ... . .... . 
5 Auxilias i inclustrin., jardins, etc . . .. .. ... . , 
6 Subvenção ás com.Panh ias de navegaçãr) .. . 
7 Subvenção á Soctedade Auxiliadot•a da 

Ind ustria Nacional. ....... .. .... ....... .. 
8 Estrada de Ferro do Sobral. .......... , ... 
9 Estrada de F erro de Baturité .• : . •. .. 

10 Pro longament o da E . de Ferro de Baturite 
11 Estrada de Ferro de Paulo Alfonso ....... 
:12 Estrada de Ferro Central de Pernambuco . 
i3 Estrada de Ferro Sul de Pernambuco . . ..•. 
i4 Prolongamento da E . de Fert·o da Bahia ... 
i 5 Estrada de Fer ro de Porto Alegre a Uru-

guayana .... : .. .. . ..... .......... ... ..... . 
16 Prolongamento da E . de Ferro de Porto 

Alegre a Uruguayana ............. . ..... , 
i7 Est raila de Ferro Central do Brazil. .. .• •. 
i 8 Prolongamento da Estrada de Ferro Cen-

t ral. .. .... . . , ....... ... ..... .. . ......... . 
i 9 Ga rantia de juros a estradas de ferro .... . 
20 Obras nos Estar! os ... ... .................. .. 
2t Correios .. ................ . . . .. , . .. . . ,,, ,., 
22 Telegraphos ....................... .. .... .. 
23 Directoria de Estatística .• . •..• • , .. ... .. • .• 

Differença para mais em i893 ... •.. 

DTFFE'RE::-lÇA 

EXERCICJO DE 
1893 

330:71~000 
20:0c0~000 

i 2 . 000 : 000$000 
60:000$000 

2. 022: 787$630 
2 .586:240>;000 

6:0001000 
280: 3H , 916 
653:048 775 

1.168: \15~810 
142: 566$000 

2. 025:4 )4~4 '\4 
3.5.3 :03i$18) 
1.192: 61:1.;i60í 

2 . <53:7i9S'549 

2. 090: 000$000 
14.252:431$501 

2 . 000 : 0003000 
i3 . 036:475$652 
5. 737 : 458$62.> 
5 . 46 ; : 8828500 
5 .692 :731$\00 

242:180$000 

VOTADO EM 18)2 

35) : 310$000 
610: 100$000 

12.003: 000~000 
65:000SOOO 

i. 045:660$000 
3.42b:2\0~000 

I 
6:000~000 

21 i :632$265 
538:503$338 

1 . 500: oou;:;ooo 
i 56 : 303$!• 50 

2 .• 35:820$700 
3. 74i: 0)5;'000 

900: 000$000 

PARA MAIS J~ M 

i8J3 

21: lt00$000 

·················· 338: 864$800 

68: 679,,651 
1:14:545$137 

i. 547 : 906S520 i. 307: 813~~29 

3.000:000~000 .. ......... .... 1. .. 
:14.482: 105<)373 ................ r • 

2 . 000 : 000~600 
11.810 :6 ;6~452 i.2i>:eOJS2iO 
6 .893 :766., 807 . ............... .. 
4 . 778 . 603:·eoo 5oo : 219s5oo 
4.463 : 182' 500 1. 227: 5~7$000 

139: 180$1)00 103:000$000 ------ --- ·--- ---
77 .477:09'>$711 76.707:021$705 

781 : 806$176 
5. 460 : 559$931 

pARA ?t·flENOS EM 
i 893 

590:000$000 

5 :ood$ooo 

834 : 000$000 

331 :584$i 90 
13:737$450 

410: 336$2'161 
197 :993$815 

9:10: 000$000 
229:763$872 

1.156:30 $182 

\\ \ 
4 .(\~8 :753$755 

Do balanço provisor-io da receita e despeza da R.epub lica no exercício de 1890 const~ que 
a despeza pag:1. pel_o Ministerio da_ Agricu ltura, Commercio e Obras Publicas attinge a 
66.~77:255, 96l, excl_u~ndo~se as quanttas despendidas com cor11eios e telegraphos, que estavam 
entao a. cargo ~o _ Mm~sterw da I_nstrucção Publica e com a Directoria de Estatística, que corria 
por conta do MmJstAriO do Interwr, sendo, porém, computadas as sommas despendidas com ó 
Corpo de Bombeiros e ditferentes serviços do Districto Federal. 

P <Lra o exercício de 1892 a verba votada foi de 67 .17?:576$355, que, comparada com a 
pedtda na. proposta pal'a 1893, de 66 .784:901$678 apreoenta uma di:trerença para mais, na 
rmportanCJa de ~87:674$6?7 .. Esta di:trerença ser~ accrescida no balanço do 'exercício com as 
despezas _do~ servtços elo D!str!cto Federal, etfectuadas em virtp.de de autorisação, visto não se 
ter const1tmdo o mesmo Dtstrrcto durante o anno . 
. qotejando, porém, o que se . votou no exerc~cio de 1892 com o que se pede para 1~93, 
rncltn_das as verbas -yotada~ e pedtdas para os serv1ços de correios, telegraphos e estatistrca, 
exclumdo-se a qua_ntra destmada ao Corpo de Bombeiros, vê-se que a somma pedida na proposta 
para todo~ o~ ~er~vrços em l893 elev~-so a 77.477:094$7 ll, ao p~sso que a votada em 1892, sendo 
de 76 .707.02v$70v, apresenta uma dt:trerença, para mais, de 78l j806$176. . 
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A commissão, dominada da pensamento de economisar larga e profundamente nas despezas 
publicas, attendendo ao estado precario das nossas finanças e á situação economica do paiz, fez 
as r educções constantes da té1Jbe lla abai·xo : 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 

10 
H 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

TABELLA B -Ministcrio da lndustria, Viação c Obras Publicas 

Secreta r ia de Estado ....... .. . .... .. ....... .... . ... . ~ ........... . 
Ev~-~ n tuaes . . . . .. .. ... . ....... .. .. . . . . ... . .... . .. . . . ...... ... . ..... . 
Terras publicas e colonisação .... ... ..... ... .. ... .. . . . . , .. . ..... . . 
Ca lechese .. . . . ... ...... , .. ...... ... .. ........ .... ...... ..... .... ,. 
Auxd os á agricu!Lura .. , . ... ... . . . ... .. . . . , .... .. ..... , . .. .. . . . .. 
8 ubvenção á.~ c ompanhias de navegação .... . ..... ..... .......... . 
Sociedade Auxiliado t•a da !ndustria t\ac ional. .• •.••.. , .. • . . .. • . .. 
Es tmd a de F erro do Robt·a l. . .... . ... . .... , ... .. . ........ . ..... .. 
Es trada de Ferro de Ba tu rit é .......•.... ..... ....••.•.. •• . . .•... 
Prolongamen to tla Estrada de Ferro de Bat urit<l , . . .••••. . . .. . ..• 
Estrada de Ferro Centr:d d e Pernambuc o ...................... .. 
b:strada do Fel'l·o Sul de Pern•tmbuco ..................... ...... . 
Estr11da de Ferr o de Paulo Ali'ons o . .... . . .. ... ..... ..... .... , . .. . 
Prolongamen to da Est•·ada de F erro da Bahia ...... ..... ........ . 
Est1·ada de Ferro de Porto Aleg re a Uruguayana ........ .. .. . . . . 
Prolongamento da Estrada de F er r o de Porto Alegre a Uru-

guayana ..... . ..... .. ......... . ... ..... . ............ . .......... . 
Ga•·nntlas de juros a e~tradas de fe rro .. .. ........ ....... .... .. .. . 
Estrnda de Ferro Central d o Brazil .. ..... ..................... . 
Prolon§amento da Es trada de F e rro Centra l do Brazil. . ... ...... . 
Obras tversas nos Es-tados .. . , . .. , ...• , ..... . . .. .. . .. ... .. o ••• o o . 

Co t'1°P. ios •. o o •• o ••• • • o ••• o . o . o ....... .... . . o •o •• •••• ••• •••••••••• •• 

Telegraph os .................. .. . . ... .. ........... . ..... . . .. . .. . . .. 
Direc to ria Geral de Es tatistica ...... . . ... .. .. . .............. . ... . . 

PROPOSTA 
DO GOVERNO 

380:710$000 
20:003...;000 

12.000:010$000 
UO : OOO~OOO 

2. 022:787$ i30 
2 . 586 210<000 

6:000~000 
280:311$916 
653:0188775 

1.1o8 :41 >$3to 
2. 02) : 454$ \5i 
3.513:031~185 

il42:566~000 
1.192: ô11~60i 
2.883 :719$)49 

2.ooo:o<Jo; ooo 
13.055 : 475$ôô2 
14.252:431$) 01 
2 . 000: 000$000 
5 . 737:4'\8.YJ2) 
5 . 4 68 : 882;)500 
5 . 692 . 739$500 

242: 1t 0$000 

PROP OST A 
DA COMl\IISR ~\o 

37 4: 110$000 
10:000$000 

i o. 395 : 466$667 
$ 

1. 633:922$830 
2.463:7-10~000 

28i:92jlL16 
615 :748$457 

8 
1. 978: 850~4j4 
2 .829:061.''185 

i 4J :566i000 
1.100: '•22S613 
2.479:773.}666 

2. 000 : 0~0$000 
11.232: 005~000 
14.252:431$501 

700 : 000,>(\00 
5 . o )8 :J66$623 
5. 468 :882$500 
5. 692 : 739$\00 

242' 180$000 

77.477:09'4$711 63 .983:860$-)76 

. D I~ .· ERENÇA 

PARA ME NOS NA 
PROPOSTA 

DA COMMISSÃO 

G : 600~ 000 
10:000f;OOO 

1.603:533$000 
60:000;;\0fJO 

383:8 j'l $800 
122 :500$000 

6:000$000 
i 8:389S500 
37:30083 18 

1.16~ : 415::,:810 
46:604~000 
714:000~000 

!12: 188~991 
375 : 94 5~83 

90:000~000 
1. 824 : 470~000 

1 . 300:000~~0 
638:492·.000 

$ s 
$ 

8 .503:231$635 

A comm1ssao manteve intactas as verbas pedidas p3los correios, telegrctphos e estatística, 
augmentadas em relação ao exercício vigente da quantia de 2 .020:836$500, atteodendo ao 
desen vol vimeoto que ti v eram os dous primeiros serviços e a necessidade de habilitar-se a 
I>irectoria Geral de Elsta.tistica a ultimar os trabalhos do recenseamento. 

A lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 determinou que; organizado o Districto Federal 
e feita a traosferencia dos serviços que lhe competem, considerar- se-hão supprimidas a 
In Directoria das Obras Publicas e a 2a Secção da Dlrectoria da Agricultura, ficando o Governo 
autorisado a r eformar a secretaria e a f,tzer outr,ts reducções, que julgasse necessarias 
no pessoal. 

A commissão reproduz este additivo, bem como· os que se referem ás concessões com 
garantias de juros, subvenções e privilegios, tl'ansfereocia do serviço de colooisação aos Estados , 
e apresenta um outt·o autorisando o arrendamento do serviço de abastecimento ele agua á 
Capital Federal. 

Quanto ao que se refere as quotas impostas as comprenhias ou emprezas que gozam de 
garantia de juros ou de subvenção, p3.r a as despezas de fiscalização, não podendo ser geralme.nte 
applicado, atteotos os cootracto::; anteriormente celebrados entre o Governo e algumas compauluas , 
e em qne expressamente se ·estabeleceu que a obrigação da despeza com a fi scalização correria 
por conta do Governo, a commissão teve de modificai- o oeste ·sentido . 

Isto posto, é a commissã.o ele orçamento de parecer que seja approvado o seguinte projecto : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. I . o O Presidente da Republica é autorisado a despender .pe la Repartição do Ministerio 

da Industria, Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas seg uintes -rubricas, a 
quantia de 68.973:860$076, a saber: 
1.- Secretaria de Estado, deduzida a quantia de 3 :000$ para gra tificação aos 

auxiliares de gabinete e 3:600$ a empregados da 2a Secção da Directoria 
Centrai. ..... ...... ..... . ... . ... . . . . ...........•.. . . .... . . .. ........... 

2 - Eventuaes, deduzida: a quantia ele 10:000$000 ................... . ......... . 
3 - Ten·as publicas e colonisação, supprimirlas: 

a) Na Iospectoria Geral : um ajudante, um chefe de secção technica, um 
chefe de secção, um off!cial techoico, tres otficiaos, seis amaoueoses, dous 
ditos techoicos de desenhistas- Somma 61:200$000 ; 

374:110$000 
10:000$000 
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b) Deduzidos na consignação para obras na Hospedaria de Pinheiros 30:000$ ; 
c) Serviço de colonisação nos Estados, deduzida a consignação para os 

serviços em Minas Geraes e Espirito S,\nto, por terem ficado a cargo dos 
mesmos - 512:533 333 e reduzida a consignação de I :042$ destinada ao 
mesmo serviço nos outros Estados a 500:000 000; 

cl) Deduzidos da consignação para introducção de immigrantes em burgos 
agrícolas 500:000$000 .... . .................. . ....... . ..............•. . • 

4 - Catechese, supprirnida a verba de 60 :000. 000. 
5 - Aux ílios a agt·iwltu1·a , engenhos centraes, etc., deduzidos : 

a) Auxílios ao Instituto Bahiauo, a Colonia Blaziana, ao Lyceo ele Agronomia 
e Vóterinaria ele Pelotas, a Escola Agt•icola e Viticola de . Taquary, ao 
Asylo Agdeola Santa Isabel, a Colonia Agrícola e Orphanologica Isabel, 
á Escola Central de Maceió, á Chacara em Tieté, 150 :800$000 ; 

b) Reduzido a 25 o nume1·o de trabalhadores do Jardim Botanico, havendo 
diminui<;c'io de 8:000$, supprimida a consignação para murar o mesmo -
33: OOO;jiOOO ; 

c) Reduzida a quantia pedida para a garantia de juros aos engenhos centraes 
de 12:000$ ; supprimida a consignação destinada a premias aos fabricantes 
de assucar - 95 : 000$000 ; 

d) Supprimida a destinada ao pessoal e material do Jardim da Pl'aça da 
Repuulica 10:440 , a destinada ao pessoal e material do Passeio Publico 
I O: 300$, e bem assim de 36:324$800 para o serviço da Estação Plliloxerica 
da Fenha, por passwem estas de$pezas ao Districto Federal. . . ..... .... . . 

6 - Subvençiio ás companhias de navegação a vapor, deduzidos da consignação á 
Companllia Bahiana, por não ter cumprido a clausula 21• do respectivo 
contracto, 16:500$ ; supprimida a consignação pedida para a respon~abili
dade de contractos legalmente feitos, 130:000 · ; augmentada com a quantia 
para subvencionar o serviço de reboque da Associação Sergipense 24 :000 

7 - Sociedade A~tx iliado1·a da I ndust1·ia Nacional, supprimam-se 6:000$000. 
8 - Corpo de Bombtiros, supprima- se, por pertencer este serviço a outro 

Ministerio. 
9 - Estrada de Fen·o do Sobml , deduza-se no vencimento do director e enge-

nheiro chefe 3:000 , na consignação para. pessoal de con~ervação 8:889$500, 
na de material fi: 300$000 .. .. .. . . . ... ............. . ....... . . ....•....... 

10 -Est1·ada de Ferro de Batur ite, detluzn.m-se: no vencim~nto do director e 
engenheiro chefe 5:000$ ; a quanth\ proveniente da suppressão de um fia!, 
de 3 :900~ e de dnus am·1nuenses; a de 7:302'758 da consignação material 
para a administração cent!'al e a de 21: 097$560 de eventuaes . . . ........ . 

11 -Prolongamento d·J. Eurada de Ferro de Baturite, supprirpa- se a quantia de 
12 - Estrada de Fen·o Central de Pernambuco, deduza-se no vencimento do 

director e do engenlleiro chefe a quantia de 5:93Q$; na consignação para 
serventes, que ficam reduzidos a ~eis, a de 4:007$; com a suppresgão 'de 
praticantes e auxili_a,res da Jn e da.2a secções de contabilidade a de 6:667$; 
a de 30:000$ nas dtffarentes verbas da eventuaes ...... . ........•........ 

13 - Estmda de Fen·o Sul de Pernambuco, deduza-se a qp.autia de 4:000$ na 
consignação pedida para material da administração central; a de 40:000$ 
em ig ual consignação para lor:omoção ; a da 20:000$ e111 igual consignação 
para conservação da linha, e a de 714 :000$ na pedida para const rucção de 
ramaes, mantendo-se a quantia de 350:000$ para conclusão do ramal de 
Paquevira à Imperatriz .................. ...• •.. . ... , ... . .........•..... 

14 - Estrada de Feno de Pauto Affonso . . .........•...... .........•.• . . . ...•.. 
15 -Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia, deduza-se a quantia de 2:590$ 

no vencimento do Liirector e engenheiro chefe ; a de 526$027 no do secretario; 
a de 195$616 no do 1• official ; a ue 1:065$ pela suppressão do cargo de pra-
tica~ te ; a de I : 198 356 pela ~e ~~continuo i a de 3:600 pela de um 
mediCo; a de 526$027 pela d1mmmçao do venetmento p.o guarda-livros; a 
de 3:023_$023 pela suppress~o de um Jogar de fiel do almoxarife ; a de 765$ 
no venctmento do thesouretro; a de 600 :000$ da suppressão de um servente · 
a de I :225$ no vencimento do chefe do trafego ; a de 2:929$314 da suppressã~ 
de do~s amanue~ses; a de ~:120$546 com a suppressáo dos 4 praticantes ; a 
de 49;)$ no venCimento do aJudante do trafago ; a de 52p$ no vencimento do 
contador; a de 195$616 uo do official; a de 1:225$ no vencimento do chefe 
da locomoção ; a de 195$6 16 no vencimento de otlicial da locomoção · a de 
2: 130$410 com a suppressão dos praticantes do escriptorio da locomoç.:~o · a 
d~ I :464$657 com a supp~essão do lagar de ajudante do deposito de mate-
rial; a de 1:2Z5$ no venCimen to do chefe de linh:1.; na consignação para-

10.396 :466 ' 667 

1.659 :362$030 

2.463:740$000 

261:922$416 

615:748$457 
1.168:415$8 10 

1. 978 :850$454 

2.829 :061$185 
142:566$0::>0 
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obras novas- deduz-se a quantia de 59:219$694, e da verba Eventuaes e 
serviços extraordinarios, a quantia de 3:359$708 .. .. ........•. . .....•..... 

16- Est1·ada de ·Ferro de Porto Aleg1·e a Uruguayana, deduza-se a quant ia de 
55:945$885 ; supprima-se a quantia de 200:000$ da consignação para obras 
novas, para pontes e caminhos de accesso ás estações e a de 120:000$ para 
estudos do ramal de Cacequy a Livramento .................... . ... .. .. . . 

17- Prolongamento da Estrada de Ferro de Pm·to Alegre a Uruguayana, deduza-se 
a quantia ele 90 :000,"000 ............................................... .. 

18- Garantias dt juros às estradas de ferro, deduzam-se clous mil contos para 
di.tl'erenças de cambio, por estarem incluídos na respectiva verba no orça-
mento da Fazenda; a quantia de 400:000$ destinados a estradas de ferro em 
estudos. Augmente-se a consignação de 575:530$ para fiscalização de 
estradas ele ferro ..................•...................•... . .•........ , . 

19- Estrada de Fer?·o Centml do Brazil, custeio ........... , .. .... ... · ..... , .... . 
20- Prolongamento da Estrada de Fe1·ro Central rlo Bra~il, é reduzida a verba de 

2. 000:000$ a 700:000$ para conclusão do trecho de Santa Luzia a Sete Lagôas 
21- Obms dive1·sas nos Estados, reduzida a 250:000$ a consignação para poços 

· artesianos no Ceará ; suppr imida a de 97:000$ par:1 melhoramento do rio 
Parnahyba ; ret.luzida a 252:000$ a verba para melhoramento do rio 
S. Francisco; supprimida a de 129:492$ destinada á estrada de rodagem 
de D. Francisco .............. . ... ... . .................................. . 

22- Co1·reios ( como na proposta do Governo) ... .... .. •.................... ... . 
23- Telegrapho electrico, sendo 200 :000$, da consignação de 365:000$ para esta-

belecimento de novas linhas, destinados á construcção da linha de S. Felix 
ao rio S. Francisco . .......... .. .......... : ............ ..... .. ....... ... . 

24- Directoria Geral de Estatística ........................................... . 

1.100:422$613 

2 .4 79: 773$666 

2.000:.000$000 

li . 232: 005$662 
14.252 :431$501 

700:000$000 

5.098:966$625 
5.468:882$500 . 

5.692:739$500 
242: 180$000 

Art. Organizado o Districto Federal e feita a transferencia dos serviços que lhe competem, 
considerar-se-hão supprimidas a I a Directoria das Obras Publicas e a 2a Secção da Directoria da 
Agricultura, ficanrlo o Governo autorisado a reformar a secretaria e a fazer outras reducções, que 
julgar necessarias, no pessoal. · 

Art. Ficam prohibidas desde já as concessões com garantias de j aros ou subvenções, sem especial 
autorisação do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido renovar em favor de individuo ou empreza de qualquer 
natureza as concessões com garantias de juros ou subvenção, que tiverem caducado, venham a caducar 
ou fiq~em sem efl'eito por quaesquer causas de direito. 

Reputam-se caducas as concessões com garantias de juros ou subvenção, que não se tornarem 
e:ffectivas nos prazos das concessões ou dos contractos, não sendo licita a renovação desses 
prazos. · 

Art. As companhias ou emprezas que gozarem de garantia de juros ou subvenções são obri-
gadas a entrar para o Thesouro Nacional com as quotas que tiverem sido determinadas pelo Poder 
Executivo ou que constarem das to.bellas, para occurrencia das despezas de fiscalização pelo decreto 
n. 1302 de 1891, instituída sob a clausula da despeza não exceder a receita proveniente daquella 
arrecadação. 

i3 Desta obrigação estão isentas as companhias ou ·em prezas cujos contractos anteriormente 
celebrados impuzerem expressamente ao Governo as despezas com a respectiva fiscalisação, não 
sendo permittido, porém, ao Governo conceder a essas companhias ou emprezas nenbuma novação ou 
favor de qualquer especie, sem que ellas se subordinem á exigencia da disposição anterior . 

Art. A concessão de privilegio de qualquer natureza não se tornará efl'ectiva sem a approvação 
do Congresso. 

Esta disposição é applicavel aos contractos de navegação com subvenção e que forem re-
novados. 

Art. Continúa em vigor o art. 14 da lei n. 3397 de 24 de novembro de 1888, que auto-
risou o Poc1er Executivo a resgatar as estradas de ferro do Recife a S. Francisco e Bahia a 
S. Francisco. . 

Art. Fica o Governo autorisado .a providenciar de modo que, sem prejuízo do serviço de immi-
gração, seja transferido o ele colonisação aos Estados, á medida que cadí}. um destes se habilite para 
assumir a responsabilidade de um tal encargo. 

Art. Fica o Governo autorisado a arrendar o serviço do abastecimento de agua á Capital 
Federal, inclusive a Estrada de Ferro do Rio do Ouro, nas seguintes bases : 

1 a, de não exceder o contracto do prazo de trinta e tres annos ; za, de impôr ao arrenrlatario a obrigação da conclusão das obras; 
3a, de não alterar as taxas actualmente existentes ; 
4a, de conservação e reversão das mesmas obras, em perfeito estado, ao actual Districto Federal, 

findo o contracto. 
Sala das commissões, lO de setembro de 1892.- Mames Barros.- L eopoldo de Bulhões.- Leite 

Giticica.- Aristides Maia.- Ar-thur 1Uos.-Severino Vieira.- Almeida Nogueira . 
.A.nnexo-ii 
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PROPOSTA DO GOVERNO 

Art. 6.• o Presiden te da Republica é autorisado para despender pela r~partição do Ministerio 
da Industria , Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas segum tes verbas, a somma 
de 66 .784:901$678. 

A saber: 
1 Secretaria de Estado •. •. . •. •...... . , • . . . . . • . . •···· • · · · · • · • · · · · · · · · · · · • · · 
2 Eventuaes . .. . ... . .. . .... . .... . ...• . .... .. • ·. · · . · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • • · · · 
3 Terras publicas e colonisação . ..•.. .•... .... . . . · · . • · · · · · · · · • • · · · • · · · · · · · · 
4 Catechese ...... .. .. . . ... ... . ...... . .... ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
5 Auxílios a agricultura e engenhos centraes, etc ...... . . . .. · .·. ·•· • · ··•·· · 
6 Subvenção às companhias de navegação a vapor . . • ... . . .•.... ·.····.··· •· 
7 Subvenção a Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional. .... . .. . .. · .. • · · · 
8 Corpo de Bombeiros .. . .... .. ...............• . · . . · · · . . • · · · · • • • · · · · · · · · · · 
9 Estrada de Ferro do Sobral . .. .......... . .. . . . . . . . · . . · . · · . · · . · . · · · · · · · · · 

10 Estrada de Ferro de Baturité .. ... .. ... . . . . . . ... . .... . · · . ·. · .. ·. · · · · · · · · · 
11 Prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité .... ... .... . . . .. · . · · · · · . · · 
12 Estrada de Ferro Central de Pernambuco . ... ... .... ... · . · ...... ·· .. ·· ···• 
13 Estrada de Ferro Sul de Pernambuco ........... . ...... .... ........... · .. 
14 Estrada de Ferro de Paulo Affonso . ........ .... .. . .. .... . . . . ... ... ··.· · · 
15 Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. . ·.······ 
16 Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana .. . . . .. . .... .. .. . · · · · · · · 
17 Prolongamen to da Estrada ele Ferro de Porto Alegre a Ur uguayana .. . . . · · . 
18 Garantia de juros a estradas de ferro . . . ... . ... . . . ... . ..•...... . . · ... ·. •· 
19 Estrada de Ferro Central do Brazil . ... . . . . . ... .... .. . . .. • . . .. . . , .. .. . . . · · 
20 Prolonq-amento da Estrada de Ferro Central do Brazil. .... .• .... . . .. · . · · 
21 Obras aiversas nos Estados . ..•........... .. , .. . . .. . ... ... . . . .. ... .. · .•. 

Apresentado em 14 de setembro- N. 192. 
Discutido nas sessões de 15, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28 e 29. 
Oradores: 

380:710$000 
20 :000 000 

12.000:000 000 
60:000 000 

2.022 :787 630 
2.586 :240 000 

6:000$000 
700:942$300 
280:311$9 16 
653 :048$775 

1. 168 :415 810 
2.025:454 ·454 
3.543:061$185 

142 :566$000 
L 192:61 1$604 
2 .855 :719$549 
2.090:000$000 

13.056 :474$662 
14.252:431 501 
2.000:000 000 
5. 748 :125$292 

66 .748 :901 678 

Os Srs.: dassiano do Nascimento, Pires Ferreira, Fulgencio, J. A vellar, Caetan~ de Albu-' 
querque, Paranaguá, Costa Junior, Martinho Rodrigues, Thomaz Delfino, Antoruo O_lyntho, 
Vinhaes, Urbano liouvêa, B. de Mendonça, Lauro Müller, Lauro Müller (dias 26 e 27 ), Bevllacqua, 
Americo Luz, Badaró, Gonçalves Chaves, Glicerio e Bulhões . 

Emendas apresentadas : 
Na sessão de 15 de setembro : 
São lidas e enviadas á commi$sâo as seguintes 

EMEN:OAS 

1 - ' . -.'. - - orçamento do Ministerio da Agricultura, onde couber : 
Art . Fica o Poder Executivo autorisado a despender a quantia necessaría com a cr(;laçlià 

e manutenção da Escola Agrícola de Pernambuco, de conformidade com as bases do de reto 
n. 640 de 31 de outubro de 1891. 

s. R.-Sala das sessões, 15 de setembro de 1892. - Bellarmino Cm·nei?·o .-Homcio Costa .·-
Tolent i no de C aro alho, - Raymundo Bandeim.- José Mpriarmo. 

2 - Accrescente-se á 1eltra C do n. 3 do art . 1•, após as palavras «Serviço de colonisação 
nos Estad?s " o seguinte : « sendo 60:000$ para os serviços a cargo da Commissão Estrategic::. 
no Parana >> . 

O mais como está. 
S. R.- Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.- Bellal'm ino de Mendonça. 

3 -Restabeleça-se a verba de 120 :000 · para completarem-se os estudos do ramal de Cacequy 
a Livramento, na Estrada de Ferro de Porto-Alegre a Uruguayana . 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.- Alcides Lima. - Julio de Castilhos. - Home1·o 
Baptista. -Borges de Medeir os .~Thorna~ Ft01·es. -Pe1·eira dá Costa. - Cassiano do N ascirnento. 

4 - Restabeleça-se a verba de 150:000$000, destinada a auxiliar o Instituto Bahiano a Colonia 
Blaziana, o Lyceo de Ag~onomia e Veterinaria de Pelotas, a Escola Agrícola ~ Viticola 
de Taquary , o Asylo i\&'rJcola Santa Isabel, a Coloniq. Agrícola e Orphanologica Isabel a 
Escola Central de Maceio e a Chacara em Tieté . ' 

~ala das sessões, 15 de setembro de 1892.- Cassiano do Nascimento. - JuUo de Castibhos. -
Thomaz Flores.-Borges de Medeiros~-Home1•o lJaptista. - PeriJira da Costa .-Alcides Lima . 
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E' lida1 al)oiada e posta oonjunta)llente em discussfío a seguinte 

EMENDA 

5 - Foi presente á commissão de orçamento a petição da Companhia Viaoão Ferrea e Fluvial 
do Tocantins e Araguaya, cessionaria do coqtracto para exploracão da linha fluv ial do 
Tocantins, Araguaya e seus affiuentes, solicitanuo a prorogação, por um anuo, dos prazos 
estipulados no ,seu contracto ; . 

Considerando a commissão que já se acham adeantados os trabalhos de exploração da via-
ferrea que tem de ligar os trechos navegaveis do Tocantins e estabelecido o serviço provisorio 
de navegação na primeira secção da via-fluvial ; . 

Considerando que a empreza lucta com extraordinarias difficuldades para levar ao cabo os 
trabalho3 de desobstrucção na segunda e terceira secções da linha e que realizam paragens 
remotas; 

Considerando que é de maxima vantagem o estabelecimento dessa linha de navegação, uma 
das principaes do plano ,'lera! ela Republica, e que ligara o interior do paiz ao littora.l, pelo 
meio mais economico-é de parecer que seja approva.do pela Camara o seguinte projecto : 

Art. 1. ° Fica o Governo autot·isado a conceder a Companhia de Viação Ferrea e Fluvial do 
Tocantins e Araguaya a prorogação, por um anno, dos prazos estipulados no seu contracto 
para o estabelecimento e exploração do serviço de navegação dos rios Tocantins e seus 
affluentes, celebrados em virtude do decreto n. 862 de 15 de outubro de 1890. 

Art. 2. o Revogadas as disposições em contrario. 
Sal:.t das sessões, 15 de setembro de 1892. - J<foraes Banos.-JJemetrio Rióeiro.-Leopoldo 

de Bulhões. -Arthu1• Rios. -Seve1·ino Vieira. -Aristides Maia, 

São lidas, apoiadas e remettidas à. commissão a~ seguintes 

EMENDAS 

5 -Da verba votada para construcções ele linhas telegraphicas, o Governo destinara a quantia 
de 80:000 , sendo 54:000$ para ligar a capital do Piauhy a cidade do Amarante e 16:000$ 
para :1 ligação da estação da Serraria á cidade de Mar de Hespanha, em Minas Geraes, 
e 10:000$ para uma da Victoria a Santa Leopoldina, no Espírito Santo. 
Sala das sessões, 15 de setembro de 1892. -Pi?·es Fer·,·eira.-Gonçalves Fer1·eira.-P1·isco 

Pa1·ai so. - Azeredo. -Roel1·iques Fernandes.- Anfrisio 1< i alho .-Uchôa Rodrigues . - Gonçalo de 
L agos .-Pacifico ~Mascarenhas .-Costa 111achado .-Chagas Lobato.-Banío de S. Marcos. -
Cm·valhal.-N ovaes Jl.fello. -Nascimento . -Jose Jl.farianno. -Leonel Filho. -Costa Rodrigues.-
Caetcmo de Albuquerque. -Jo(ÍO de Siquei?·a . - Couto Cartax o. -Joao Vieira. -Matta Bacellar.-
Augttsto Montenegro.-Rodrigo de Jimtdo.-Casimi?·o Junior.-Paulo Argollo.-Andre Cavalcante. 
- Lopes Chaves .-A1·istides Me. ia.- Gonçal'IJes Chaves .- Cantao . - Horacio Costa.- Athayàe 
J~mior.-Eticlides lrialta.-Theophilo elos Santos .- Thomaz Delfino.- Gania Pires.-Alcindo 
Gwmabara. -Francisco de JJ{attos . -Carlos rias Chagas. -Paulino Ca1·los. -Almino Affonso.-
Betlarmino Carnei1·o.-França Carvalho.-Leandro Maciet.-Nilo Peçanha.-Joao ele Avellar, 
- 111orei?·a da Silva. · 

7 - Restabeleça-se a verba de 100:000$ para melhoramento elo rio Parnahyba, no Piauhy. 
Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.-Pires Fen·eira.-Nogttei1·a Pmwlaguá.-

Rodrigues Fer·naneles. -Casimira Jt~nio?·. 

Na sessão de 17 de setembro : 
E' lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte emenda : 

COMMISSÃO DE ORÇAMENTO 

A Companhia Estrada de Ferro e Minas de s~ Jeronymo, no Rio Grande do Sul, que já eil'ectiva-
mente explora uma mina ele carvão ele pedra, na qual tem empregado avultados capitaes, tendo já 
abertos e funccionando dous poços e começando a abertura de um terceiro de 100 metros de profun-· 
didade, orçado em 200:000 ·, obteve, por decreto n. 600 ele 24 de julho de 1890, concessão e privilegio 
para construcção do prolongamento da sua linha p<'incipal até á serra do Herval, com um ramal a 
entroncar-se na Estrada de Ferro de Bagé a Cacequy. 

O decreto n. 906 de 18 de outubro de 1890, considerando as muitas vantagens, que provirão da 
construcção dessa estrada, entre as quaes avulta a de consultar os mais momentosos interesses elo paiz, 
visto p?'O??WVel· em ~~m Estado limitrophe a extracçc7o e circttlaçcío do carvcío de pedra e elo ferr·o, que 
são reputados rnater·ia de guen·a, concedeu á companhia garantia de juros de 6 ° lo ao anuo, durante 

r 
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trinta anuas , sobre o capital que for empregado na coostr\}cção do prolougamento de sua linha. princi-
pal, na extensão maxima de 200 kilori_~etros, pagaveis ao cambio de 22 por 1$. no caso de serem os 
capitaes I e vantados no estt-ange1ro . 

A companhia apresentou, em devido tempo, ao Governo os estudos dellnitivos ele todo o prolonga-
mento e de todo o ramal, dos quaes foram ja approva.dos os relativos ao primeiro trecho, na extensão 
de 40 kilometro:;, p.or decreto u. 833 de 30 de maio do corrente anuo, e ja começou a construcção 
desse trecho, cujos traba lhos foram inaugurados a . 28 ele agosto ultimo, e ja remetteu trabalhos na 
ex tensão de 5 kilometros. 

São, porém, tão desfavoraveis as circumst;mcias actuaes, é tal o retrahirnento e a desconfiança 
do capit<Ll, tanto nacioual como estrangeiro, que, .não obstante a garantia de juros concedida pelo 
Governo, a companhia não tem conseguido levantai -o nem no paiz uem fóra, apezar das diligencias 
empregadas para esse fim, de moela a r eceiar não poder concluir a construcção ela linha no prazo 
estipu lado de tres an uas, a contar da inauguração los trabalhos, que ele mais deverão ser con-
tinuados sem interrupção, e por isso requer em sua petição, devidamente documentada, seja-lhe o 
mesmo prazo prorogado. 

E a comrnissão : considerando que deve- se por todos os meios facilitar a r ealização de tão 
importante empreheuclimento, e que da prorogação do prazo pedido nenhum mal ou inconveniente 
re ultara para o paiz, é ele parecer que seja a mesma ·concedida, a Juizo do Governo, quanto a sua 
duração. 

Nesta conformidade, o.fferece a seguinte emenda ao projecto o. 192: 

8- Art. Fica o Governo autorisado a conceder a Companhia Estrada de Ferro e Minas de 
S. Jeron ymo a prorogação de prazo que for oecessario para conclusão das estradas .de ferro, 
a cuj a construcção está obrigada pelo decreto o . 600 de 24 ele julho de 1890. 

9- Art. Fica o Governo autorisado a rever o contracto ele navegação a vapor do a lto 
S. Francisco e rio das Velhas, para o fim ele conceder prorogação de prazo, por mais um anuo 
para terminação das obras da desob trucção do rio das Velhas e de IJ.xar, si julgar couve~ 
niente, a barra do Paraúna, para ponto inicial da navegação deste rio . 

lO -Art. Fica mais o Governo autorisado a prorogar por um armo o prazo determinado a 
Companhia Industrial e de Construcções Hydraulicas para dar principio as obras do porto 
Jaragua no Estado das Alaeóas. 
Sala das commissões, 17 de setembro de 1892.- Moraes Barros .- Leopoldo de Bulhões.-

Leite eOiticica.-Arthur Rios .- Severino Vieira.-:- A. Ma~a. 

São lidas, apoiadas e r emettidas a commissão de orçame~to as seguintes 

EMENDAS 

11 - Ao n. 5 do art. I o: 

Restabeleçam-se as verbas nelle eliminadas, e que são destinadas aJ sul;lvencionar o 
Instituto Bahiano de Agricultura, a Co lou ia Blaziana, Lyceu de Agronomia e Veterip.aria 
de Pelotas, Escola Agrico la e Viticola de Taquary, Asy lo Agrícola Sant:t Isabel·, a Colonia 
Agricola e Orphanologica, a Escola Central ele Maceió, a Chacara Izabe l do Ti:eté, e f:10U-
siguaudo- se par,t a Estrad:1 de Ferro Isabel, Conde d'Eu no Estado da Parn.by~a, a v ba 
de 300: 000$000 . 

12 - ,2. 0 Restabeleçam-se as verbas que foram deduzidas nos n ~ .: 9, Estrada de Ferro do Sobral; 
10, Baturité; 11, Prolongamento da mesma estrada ; 12, Estrada ele Ferro Central' de Per-
nambuco; 13, Estrada de Ferro Sul de Pernambuco; 14, Prolongamento da Estrada de Ferro 
da Bahia ; 16, Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana; 17, Prolongamento da 
mesma estrada, e 21, sobre obras diversas, incluindo o que foi pedido para a Estrada de Ferro 
de S. Francisco. 

S. R. - Sala das commissões, 17 ele setembro de 1892 .-- Garcia Pires.-Homero Baptista. 
- Prisco Paraiso. -Paulo Argollo.-Urbano li!.arcondes. - (Jonçalo de Lagos.- Horacio Costa·. 
- Frede1·ico Borges.- Uchôa Rodrigues .- Alfrerlo Jose Barbosa. - Augusto de Freitas._ 
A. Milton .- Bania de S. Marcos.- Pi1·es Ferreira. - João Viei1·a.- P ereira da Costa .-
Santos Pereira. - Nogueira Paranaguá.-Tolentino de Carvalho .-Luiz de Anclt·ade .-Fteury 
Curado.- Francisco de Matto~.- Joaquim. Pe1·nambuco.-Jv.lio ele Castilhos .-Thomaz Delfino. 
- Nilo Peçanha .- Ignacio To sta. - Dionysio Cerquei1·a.- Furquim 1Verneck. - Alcides 
Lima:- J . Retumb~ . - - F1·óes da Oru:. - AmeJ"ico L1.t~.- Novae~ Mello.- Rodrigues Fe1·-
nanrles.- Paula Gwmaraes . - Alves de Castro.- Urbano de Gouvea.- Bellarmino Carnei1·o . 
- Virgílio Pessoa. - Cantr7.o.-Leonel Fitho. - Augusto Vinhae.~ .- França Carvalho. - M. 
9antão. - Za~a.- J"l!art~nho Rorl1·~ques.- Theophilo dvs Sar!.los.- Indio do Bm:it. _Lopes 
Trovão .. - lo<w de ~tquezra.- J~sm_no rle Albuque?·que.-.. Pereira de Ly1·a.- Antonio Olyntho. 
- Casswno rlo. Nasc•mento .-Epttacto Pessoa .-Lauro Mutler.-F. Schmidt.-José Bevilaqua. 
- Costa Rodrtgues.- Costa Machado. - Bastos do Nascimento. 
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13- Com a creação de uma escola de agricultura e zootechnia, no Estado do Ceará, 500:000$000. 
- Martinho Rodrigues. 

14 - Prolongamento da estrada de ferro de Sobral a Cratehus: 
Com a exploração ele 120 kilometros, 36:000$000. 
Com a construcção de 15 kilometros, 375:000$000. 
Sala das sessões, 16 de setembro de 1892.- Martinho Rodrigues. 

15- Ao art. 1°, n. 6, accrescentem-se 60:000$, sendo 30:000$ para subvencionar o serviço de 
reboque de Itapemirim e Benevente, no Estado do Espírito-Santo, e 30:000$ para igual 
serviço em Santa Catharina. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892 .-Horacio Costa.-Athayde Junior.-Novaes Mello. 

-Lauro Müller. - Schmidt. . 

16 - Restabeleça-se na rubrica 7 a proposta do Poder Executivo. 
7. Sociedade Auxiliadora da Ind ustria Nacional, 6:000$000. 
Sala das sessões, 16 ele setembro de 1892.- Furquim Werne ck. - Thoma:: Delfino. -

Garcia Pires. 

17 -Art. 1°, n. 23 -Redija-seassim : 
Telegrapho electrico, sendo 365:000$ destinados á construcção de novas linhas, 5.672:789$500. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.- Manoel Fulgencio . 

18 - Ao art. 1°, n. 5 - Supprima-se a deducção relativa ao auxilio á Colonia Orphanologica 
Isabel, no Estado de Pernambuco . 
S. R. - Sala das sessões, 15 de setembro de 1892. - ToZentino de Carvalho .- J. Ourique.-

Jesuino de Albuquerque .- Lauro MüZler. - PauZa Guimarães. - B. Mendonça. - Azeredo.-
Ivo do Prado . - Lopes Trovão .- Seabra. - Santos Pereira. -Badaró. - Cantão .- Schmidt .-
A. Freitas.-Novaes Melto. - Virgitio Pessoa. - Fleury Curado .-Manhttes · Barreto.-Pedro 
Chermont .- Prisco Paraíso. - Garcia Pires. -Augusto Vinhaes. -Paulo ArgoUo. -Leovigildo 
Filg·ueiras .-Alcides Lima.-Ignacio Tosta .-Indio do Brazil.- JuZio de Castilhos .-Martinho 
Rodrigttes .- André CavaZcante.- Epitacio Pessoa. - Luiz Andrade .- Raymundo Bandeira. 
-Jose Marianno. - F. Simas. - Juvencio de Aguiar .- J. Retumba. - Joflo de Siqueit·a .-
Hot·acio Costa.- João Vieim. - Moreira da Sitva. -Gonçalves Ferreira.- C. Cartaxo.-
BeUarmino Carneiro. - A. Milton. - Cassiano do Nascimento .- Lopes Chaves .- Theophilo 
dos Santos . - Joaquim Pernambuco. - Manoel Coelho Bastos do Nascimento.- Manoel 
Fulgencio .- Caetano de Albuquerque. - Nogueira Paranaguà.-Pereira de Lyra . 

19 -O art. Jo, lettra C, substitua-se pelo seguinte: 
Serviço de colonisação nos Estados, sendo para: 

Pernambuco •.•... .... ............... • .•........ .. ..• . .• ... . ... . . .. .... ....... 
Bahia .......................•.....................•........•.... . ...•......... 
Espírito Santo .. . .. . ... . .....•.. . ..... . ...• .•. ....... . .......•. .. ............. 
Parana ••................... .• ...... . . . .. . .. ...... . . . . . . ... ... . ... ... .. ....... 
Santa Catharioa ............................................................. . 
S. Paulo ............. . ........ : .. . . ·.··.· ··········.· ·· . ··················•· · 
Rio Grande do Sul. .. . ....................................................... . 
Matto Grosso . . ... .... .. .. ... .. . . ................................•........... 
Minas Geraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... ..... .........•......... ... . .. 
Amazonas ..... ... ... ... .. . ........... ... .... ... . .. ... . .. . ................... . 
Para .... . . .. ....... . ...... ..... .. . ......... . .•.. . ..... ... . .... ...... ... ... . . 
Maranhão ....................•......... . .............•....................... 
Piauhy . ... . ........ .... . . . · · ... · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · 
Ceará ... . . . ... ... . .... .............. ....... . · ... •. ... ·· ... · · ················· 
Rio Grande do Norte ......................................................... . 
Parahyba .. ... . . ... .. . ..... ... . . . .. . ... ... ....... .... . . , .................... . 
Alagóas ... ... ... . ....... . . ... .... .. · · . . . · · · · · ·. ··. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rio de Janeiro ..... . .... ... .... ... . . . .... . . . . . . ............... · .. . · .. . ·. ··.·· 
Sergipe . .. ... ..... ....... ......... ...... ....... . · ..... ·· .. . .. · . · .. ············ 

300:000$000 
300:000$000 
350:000$000 
300:000$000 
450:000$000 
300:000 000 
500:000$000 
8o:ooo ·ooo 

225:000$000 
150 :000$000 
150:000$000 
100:000$000 
80 :000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80:000$000 

100:000$000 
100:000$000 
100!000$000 

Sala das sessões, de setembro ele 1892.- Garcia Pire!J".- Paula Guimarães.- Julio de 
Castilhos . - Rodrigues Fernandes. - Prisco Pamir;o. - A. Montenegro. -Leonel Filho. - Lauro 
111ii2ter. - Theophilo dos Santos .- Bm·ao de S. Marcos .- Caetano de Albuquerque. - Costa 
Rodrigues.-Pautino Carlos.- Francisco de ~Mattos.- Novaes ,1fello.- Hom ero Baptista.-
Boracio Costa .- Alcindo Gttanabara .- Athayrie Junior.- FelisbeUo Jilreire. - Tolentino de 
Carvalho. - Ivo do Pr-ado.-Otiveira Valladilo .-Leandro Maciel. - Paulo ArgoUo .- Augusto 
Vinhaes.- Antonio Olyntho . ~ Baptista da Motta.- Santos Pereira.- Pi1·es Ferreira.- Nilo 
Peçanha. - Costa Machado .- J. Retumba. 
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20- Accrescente-se: 
E' transferida para este Mlnisterio a parte do campo de S. Gabriel, município de s. Borja, 

Rio Grande do Sul, já dividida em lotes coloniaes e onde já existem barracões e demais edificios 
precisos para colonia. 

21 - pa consignação- Obras diversas nos Estados- destaque-se a quantia de 20:000$, destinada 
· a estudos para desobstrucção dos baixios do rio Uruguay. 
~2 ..... Por conta da consignação- Para estabelecimento de novas linhas telegraphicas é autorisado 

o Governo a ligar S. Luiz e a colonia do Alto Urug·uay aos pontos mais convenientes da 
linha geral. 
S. R.- Sala das sessões, 16 de setembro de 1892 .-Homero B aptista .-Pereira da Costa.-

B ellarmino Carneit·o.- Cassiano do Nascimento. - BO?·ges de Medeiros .- Julio de Castilhos.-
Alcides Lima.- F. Badaró.- Rocl?·igues Fenwncles .- Indio elo Brazil.- A. Montenegro .-
Garcia Pires.-Patllo Argolto,- A. Stochler.- A . Botelho.-Novaes Mello.- J. Aveltar.-
Azeredo. 

23 _Art. zo, n. 2 - Em vez de 700:000.~ para o prolongamento, diga-se : 2. 000:000$, conforme 
a proposta do Governo. 
Sala das sessões , 16 de setembro de 1892. -J. Avella?·.- Pacifico Masca?·enhas.- Manoel 

Fulgencio.- Bada?·ó .- G. Chaves .- Joiio Ltti::.- Ca?'los Chagas .- Chagas Lobato .- Fe1·reira 
Rabello.- Leonel Filho.- Francisco Veiga.- Domingos Po?·to.- Americo Luz.- Lamounier. 
-Antonio. Olyntho.-.t1 . Stochle?·.-A. Botelho.-G. Ramos .- F. Ferreira Pires. -Dut?·a 
Nicacio. 

24 - Da verba de 40:000 destinn,da a auxiliar a viação entre a cidade de 1\tiatto Grosso ( antip:a 
Villa Bella) e Cuyabá, destine-se n, quantia ele 20 :000 para o melhoramento da via<;ão 
entre Cuyabá e a villa do Diamantino. 
S. R .- Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.- Caetano de Albuczue~·que. -r1. A::m·eclo. 

25 -Da verba sob a rubrica- Obras nos - Estados - o Governo destinará a quantia de 40:000$ 
para o Estado de Matto Grosso, sendo : 
a) 20:000. repartidamente, para os reparos de que necessitam os açudes ela cidade de Poconé 

e villa do Livramento ; 1 
b) 20 :000 para os concertos de que necessita a estrada que liga a cidade de Cuyabá ás villas 

de Nossà Senhora da Guia e Brotas. 
S. R .- Sala das sessões, 16 de setembro de 1892. - Caetano ele A~buquerque. - A, de 

Azereclo, 

26 - A verba destinada ao serviço de colonização dos Estados sera posta á disposição dos seus 
respectivos governos, dentro dos respectivos exercícios, á r equisição dos governadores ou 
presidentes dos Estados que justificarão o seu emprego exclusivo neste serviço. 
Sala das sessões, 16 de setembro de 1892.-Noguei?·a .Paranaguâ.-Pi~es Fen·ei?·a.- Al-t;es 

de Cast?·o .-A.· ,l[onteneg?·o . -Casimira Junior. -Dionysiq C erquei?·a. -Bahto de S . ll!larcos.-
Pacifico Mascarenhas. · 

27- Da verba consigriada para melhoramento do S. Francisco seja applicada a de\150:000$ para 
· melhorar as condições de· navegabilidade elo rio Preto1 atnuente do rio Grande no Estado 

da Bahia. ' 1 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1892 .-Nogtteira Pamnagttâ .-Dionysio ~rqueira.~ 
Alves ele Castro.-Barão de S. Jltlarcos.-Pacifico 111ascarenhas. 

PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERR,O DO SOBRAL 

28- Exploração e construcção, 300:000$000. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892 .- Jose {Jevilaqua.- Nogueira Paranaguá.-

Alfn;clo Barbosa . 

ADDITIVO AO PROJECTO N . f 92 

29 - A subvenção · de 72:000 ·' consignada no ~rçamento n~ra o serviço de navegação do rio 
Parnahyba seja sómente do porto da vllla da Coloma ao da villa ele Santa Philomena 
no Piauhy. 
Rio, 16 ela setembro de 1892.-Pires Ferreira.-Nogueira Paranaguá. 
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Na sessão de Hl de setembro : 
São lidas, apoiadas e remettidas á commissão as seguinte:;; 

EMENDAS 

30 - Restabeleça-se por inteiro a verba consignada na proposta do Governo para ó serviço 
de colonização nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauby, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Par!lhyba, Alagôas, Sergipe e Matto Grosso. 

31 - Al't. Fica o Governo autorisado a abrir o credito necessario ao proseguimento e conclusão 
das obras da linha telegraphica terrestre e sub-fluvial de Belém a Manáos . 

32- Art. Fica o Governo autorisado a reformar as administrações dos correios federaes nos 
Estados, dando-lhes a organização e pes~oal compatíveis com as necessidades dos serviços 
respectivos. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892. -Uchaa Rod1·igues.-AZ(redo J. Barbosa.-Martinho 

Rodriques.-Jl!I. Valladao .-Rodrigo de Amujo.-Matta BaceUar.-Ivo do Prado.-A. Monte-
negro.- Cantão.-Banto de S. Ma1·cos.- Virgitio P essoa.-Nogueira Paranagud.-A:;;eredo.-
Thomaz DeZ fino. -Rodrigo Fe1·nandes .-Casimira Junior. -Bastos elo Nascimento. -Firmino 
Pir·es.-Augusto Vinhaes.-Joaqu im Pernambuco.-Urbano de Gouvêa.- Almino Affonso.-
Pa~tZv ArgolZo.-Costa Rod1·igues.- Caetano de AZbuque1·que .- João de Siqueim .-Alves de 
Castro.- Gonçalo de Lagos . 

33 - Ao n. 3 lettra a, Inspectoria Geral das Terras e Colonisação : 
Restabeleça-se a verba da proposta, deduzindo-se 13:200 · correspondentes aos logares 

de um ajudante e um chefe de secção já vagos, feitas as demais suppressões de que trata a lei 
n. 23, de 30 de outubro de 1891, á proporção que se forem dando as vagas.-Santos Pereira. 
-J. Retttmba.-B. Medeiros.-Bastos do Nascimento .- Costa Rodrigues.-Paulo ArgoUo. 
- Paula Guimarães.- Tolentino de Carvalho.- Francisco de Mattos.- Couto Cartaxo.-
A.ugusto de Freitas.-Cat·los Campos .-Lamounier.-Virgílio Pessoa.- Martinho Prado.-
Ignacio Tosta. 

34- Da verba destinada ao prolongamento da Estrada de Ferro Central, o Governo deduzirá 
a quantia necessaria para a construcção do ramal de Santa Fé ao Aventureiro, cujos 
estudos foram interrompidos por ordem do Ministro da Agricultura, do Governo Pro-
visorio. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.-.FI·ancisco Badar·d. 

35 - Da verba votada para construcções de linhas telegraphicas, o Governo designará a quantiá 
de 22:000 ·,sendo 14:000 para o material necessario a ligar.a villa, União da Victoria á 
de Palmas e 8:000 para ligar a villa de Guaratuba, no Estado do Paraná, partindo da linha 
geral no logar Victoria ou outro mais conveniente. 
Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.-Bellm·mino de Mendonça.-Eduardo Gonçalves; 

-J. AveUm·.-Flores.-Alcides Lima. 

aô - Supprima-se o artigo additivo qtte autorisa o arrendamento do setviço de abastecimento 
de agua ao Districto Federal. 
Sala das sessões, Hl d-e setembro de 1892. -1'hdmaz Del fino . 

S7 - N. 5. Auxílios á Agricultura,, Bngenhos Centraes, etc. (mantido ao serviço da União Hortd 
Viticolo e a Estação Pbiloxerica da Penha), supprimida a destinada ao pessoal o material 
do Jardim da Praça !la R.epublica 40:440~, a destinada ao pessoal e material do Passeid 
Publico 10:300 000. 
Sala das sessões, 19 ele setembro de 1892.-1'/wmaz Del(ino. 

as ...; Ao n. 20 do art. 1°- Prolongamento da F.:.strada de Ferro Central do Brazil : 
2.000:000$, ficando autorisado o Governo a rever a tabella de -vencimentos do pessoai 

afim de attendêr a reclamação dirigida á Camara em data de 
S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1892 . -Antonio Olyntlzo. 

89- Artigo additívo : 
Elmquanto não for votada pelo Congresso Nacional a lei regulando a propriedade e posse 

das minas, fica o Governo executivo autorisado a ultimar as concessõed para exploraçãÇJ, 
cujo andamento ficou interrompido por falta dessa lei, em virtude da dispoSição con:;Jti.;; 
tucional. 

S. R.- Sala das sessões, 19 de setembro de 1892 . ...; .Antonio Otyntho. 
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Na sessão de 24 de setembro: 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes. 

EMENDAS 

A commissão de orçamento, tendo colhido informação sobre al~uns dos serviços que correm 
pelo Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, depois de Já ter apresentado o projecto 
do orçamento da despeza do mesmo Ministerio, resolveu propór como emendas as segumtes 
reducções: 

40- Da verba- auxílios à agricultura -deduza-se a quantia de 800:000$ pedida para .subvenções 
e g<\rantias de contractos; da verba - obras diversas nos Estados- deduzam-se 45:000$ da 
consign~ ção para melhoramento do rio Itapicurú; 200:000$ da proposta para melhoramento 
do porto do Recife; IOO:OOO$da indicada paramelhoramentodoporto do Rio Grande do Norte; 
50:000$ da pedida para obras no porto da Parahyba; 62:736$750 da relativa ás obras do porto 
do Rio de Janeiro, ficando 50:000$ para o pessoal.e material; 27:200$ da pedida para os 
portos de S. Paulo ; 117:372$ da propost'L para a secção do Parnnà e Santa Catharina ; 
96:080$ da pedida para obras da barra e do porto do Rio Grande do Sul, mantendo-se a 
de 156:428$ para material e pessoal afóra a destinada á administração da Insp~ctoria ; 
627:200$ da consignação destinada aos serviços por empreitada; 200:000$ da ped1da para 
as obras por administração; 68:200$ da destinada a conservação do porto. 

41 - Supprimam-se da mesma verba as consignações de f 600- O- O, para postos meteorologicos; 
a de 17:000$ para as obras do perto de Sergipe, por estarem suspensos os trabalhos. 
Em vista de informações otficiaes que acabam de ser ministradas á commissão, é esta de 

parecer: · 
42 - 1) que seja restabelecida a consignação pedida para trabalhadores do "Jardim Botanico, ficando 

elevado o numero destes a 35, e a quantia a despender a 27:000$000. 
43- 2) que seja augmentada de 24:470$ a consignação para fiscalização das estradas de ferro que 

montará em 600:000$000. 
44- 3) que na verba subvenção a companhias de navegação- consigne.m-se: 468:000$ para a 

. Companhia Amazon Steam Navigation ou a qualquer outra que se obrigue a fazer o serviço 
de navegação do Amazonas. ' 

1 

Finalmente, apresenta a commissão os seguintes 

ADDITIVOS 

45- Artigo. Fica o Governo autorisado a contractar com o Sr. Richard J. Reidy, ou com quem 
melhores vantagens o1ferecer, a construcção da linha telegraphica sub-fluvial, entre as 
cidades de Belém e Manáos, sob as seguintes clausulas: 1 

a) concessão de privilegio para exploração, uso e goso da linha por pra,zo que não exceda 
de 30 anuas, sem prejuízo de quaesquer linhas terrestres que o Governo pretenda construir 
na zona privilegiada ; \ 

b) a estabelecer estações intermediarias pelo menos nas seguintes villas e cidi!-des: Cametá, 
Breves, Gurupá, Chaves, Macapá, Prainha, Monte Alegrlj, Santarem, Obidos, Pail'intins, ilves, 
Maués, ltacoatiara e Borba ; 1 

c) concessão de isenção de direitos de importação para o material necessario á construcyão .e 
conservação da linha ; . 

d) obrigação de subvencionar o concessionario ou seu Qessionario com uma prestação annual 
no maximo ~ 17-125, durante o p1•azo do privilegio ; 

e) estipulação das vantagens que o Governo julgar convenientes aos interesses <\a União, 
para a qual reverterá., no fim do prazo do privilegio, a propriedade da linha, .estações, material 
de conservação e quaesquer accessorios, independentemente de indemnisação. 

46 - Art. Fica o Governo autorisado a mandar pagar à Cearà Harbour Corporation os juros 
garantidos, na fórma de seus contractos, no período decorrido de 31 de dezembro ultimo 
até á in novação celebrada em virtude da lei n. 48 de 7 de junho proximo findn, para ser a 
respectiva importancia compensada p<3los juros de igq.al período no final do prazo das ga-
rantias, assignando a companhia a devida renuncia. 

47 - Substitua-se o art. l • additivo do projecto pelo seguinte: 
Art. Organizado o Districto Federal e feita a tran~;~ferencia dos serviços que lhe com· 

petem, o Governo reformará a secretal'ia do Ministerio (la Industria, Viação e Obras Publicas, 
fazendo as r educções que jul gar necessarias no pessoal, sem augmento de vencimentos dos 
empregados que forem conservados. · 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892.-Moraes Ba1·ros.-A. Maia.-Severino Vieira.-
Leopoldo de Bulhões.-Arthur Rios.-Almeida Nogueira .-Leite e Oiticica. 

•· .' 
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São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes 

EMENDAS 

48 - Accrescentem-se 30:000$ como premio ao Sr. Dr. Crockatt de Sá pelo mappa ultimamente 
por elle editado no Estado de Minas Geraes', parte de s.' Paulo, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo e como incentivo a trabalho semelhante. 
Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- Antonio Olyntho.-Ferreira Pires.-Indio do 

Brazil.- Athayde Junior.-Chagas Lobato.-Francisco Veiga. 

49 - Fica o Poder Executivo autorisado a entrar em accordo com a Companhia S. Paulo Railway 
limited1 no sentido _9-e modificar os coutractos existentes, podendo ampliar definitivamente o 
prazo aa encampaçao. 
Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- Glícerio. -Alfredo Ellis. -Julio de Mesquita. 

-Almeida Nogueira .- Cesario Motta Junior. · · 

50 - Art. Fica o Governo autorisado a separar desde já o serviço de suburbios do de transporte 
de passageiros e mercadorias da Estrada de Ferro Ceutml do Brazil. 

51 - Art. Não sendo possível fazer a separação dentro dos limites da verba para o custeio da 
Estrada de Ferro Central, fica o Governo autorisado a contractar, com o particular que 
maiores vantagens o:tl'erecer, o serviço de suburbíos desta capital. 
Sala das sessões, 24 de setembro Lia 1892.-Ferreira Pires.-Americo Lu~.-Jotto de 

Avella1·. -João· Lui~. -C. Paletta. -P. Mascarenhas. -Francisco Veiga. -Costa Machado.-
Cesario Motta Junior.-Ferreira Rabello.-Gonçalves Ramos.-Glicerio.-G. de Magalhães. 
-A. Botelho.-Pires Ferreira -Boracio Costa.-A. Stochler.-Bevilaqua.-N. Paranaguá. 
-B. da Motta.-Dutra Nicacio.-Chagas LfJbato.-Moraes Barros.-Brazilio dos Santos. 

52 - Na consis-nação- Obras diversas nos Estados - n. 21, diga-se -melhoramentos no Alto 
Tocantms entre a cidade da Boa-Vista e a do Porto Nacional e a Estados na secção entre -
Porto

4
Naci.onal e a cidade da Palma, e da Palma á Cachoeira do Machadinha -100:000$000. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892.- Urbano Gouvêa.- Alves de Castro. 

Na sessão de 26 de setembro: 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão;_as seguintes 

EMENDAS 

53- Da consignação de 500:000$ para o serviço de colonisação dos Estados, distribuam-se 45:000$ 
para Matto Grosso, com applicação ás suas colonias de nacionaes. 
Sala das sessões; 26 de setembro de 1892.- A. Azeredo. 

54- Ao n. 1 do art. 1•: 
Restabeleça-se a consignação de 3:130fl$ destinada ao pagamento da gratificação de calculas 

a empregados da za secção da Directoria Central. 
Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- Antonio Azeredo. 

55- Fica o Governo autorisado a comprar ao cidadão Alfredo Moreira Pinto a propriedade do seu 
Diccionario Geographico, Historico, Ethnographico e Administrativo do Brazil, pela quantia 
de 60:000$, a qual lhe sara paga em prestações, sendo ~0:000$ no começo da publicação_, 
20:000$ no meio e o restante no fim ; ficando o autor obr1gado a rever todas as provas até a 
final publicação do referido trabalho. 
Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- Dionysio Cerqueira.-lndio do Brazit.- L. 

Muller.- BeUarmino Carneiro.- Luiz Mu·rat.- Lopes Trovão.- A. Guanabara.- C. Zama. 
-Frederico Borges.- JoséMarianno.-Gonçalves Chaves.-Joao Pinheiro.- Glicerio.- Oliveirq 
Pinto.- Barão de ::J. Marcos.-Couto Cartaxo.- Anfrisio Fiatho.- Marciano de Magalh!Jes. 
-Pedro Americo.- Carlos Garcia.-Juvencio de Aguiar.-Arthur Rios.- Sá Andrade.-:-Pires 
Fen·eira. - Pauta Guimarães.-Gonçalves Ferreira. - Jocio Lopes. - C. do Nasctmento. 
-Bellarmino deMendonça.-Nelson de Vasconcellos.-F1·ancisco Veiga.-Ra,umundó Bandeira~' 
-F. Schmidt. ~ Martinho Rodrigues. - Bastos do Nascimento. - Fróes da Cruz- Nito 
Peçanha-Furquim Wernech .-Joaquim Pernambuco. -Garcia Pires.-l.!u,-sa.-_Paletta.-Costa 
Machado.- José Bevilaqua.- Fe~isbelto Freire.-Vinhaes.-Lamoumer.-Lwz de Andr.ade-, 
-Gonçalo de Lagos.-Ohagas Lobato.-Francisoo Sodré.-U. Marcondes.-Fonseca Hermes. 
-Cesario Motta Junior.- Thomaz DeZ fino. - Caetano de Albuquerque. - A:eredo.- Paulo 
ArgoUo. -Annibal Falcão. -Cantcío. -Antonio Otyntho. -França Carvatho. -:-Fonseca e Silva, 
- Pacifico Mascarenhas. 

A.nnexo-12 
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56- Fica autorisada a despeza de 2.000:000 , para o prolongamento da Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro até Belém, construindo-se um ramal para a ilha dos Ferreiros, outro até á praça 
Onze de Junho, roconstrucção e melhoramento de sua rêdede viação e do material rotlante. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1892 .-Urbuno Marcondes .-Athayde Junim·.-Joaquim 
Pernambuco.-Josd Bevilcequa .-fatelo At·gozto.-U chôa Rodrigues .-Jt1ar·ciano ele Magalhães, 
-Antonio Otyntho. 

57- Supprimam-se na lettra-C- do o. 3 do art. 1° as palavras seguintes: 
« E reduzida a censiguação de 1.042:000$ destinada ao mesmo serviço nos outros Estados 

a 500:000 ·ooo. 
Consequentemente eleve-se a verba. respectiva a10.938:456 667. 
S. R.- Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.-Be}larmino de Mendonça.-Erico Coelho. 

-Bm·ges de Jliedeiros.-Francisco ele lliattos.- Nogueit·a Pm·anagtu:!.- Homero Baptista. 
- Alves de Castro.-Augusto de Fre itas .-Bastos do Nascimento .-Martinho Rodrigues.-Lui:; 
ele Andmde. -Lopes T-:·ovão.-Epitacio Pessoa.-A. Cavalcante .-F. Cw·ado. -Lopes Chaves. 
-AnfriliO Fia lho. -Indio do Bra:ile-lJia?ociano de Magalhaes.-M. Valladao. -B. Carneiro. 

N, 23 - ESTABELECIMENTO DE NOVAS LINHAS 

58 -Da verba respectiva destinem-se 21 :000 ··para o ramal de Mauá a Theresopolis, no Estado do Rio 
de Janeiro e 50:000 · pfl.ra estudos e começo de construcção de ramaes de Blumeuau a Lages 
e Joinville a S. Bento, no Estado de Santa Catharina. 
Sala das ses~ões , 26 de setembro de 1892.-Latwo MuUer. -F'. Schmidt.:_Carlos Campos.-Al-

cinclo Guanabam.-Felisbello F1oeire.-Fonseca e Silva. - Vi,·gilio Pessoa.-lt1anhcies Bal·reto.-
Fróes da C?ou;:;.-Paula Gtlirnanies. -Martinho Rodrigues. 

59 -Art. O Governo é autorisaclo a despender no actual exercicio, para a compra de dragas desti-
nadas aos portos de Paranagua e Desterro, a quantia que falte empregar parn. o completo 
da verba votada no exercício de 1892, para o mesmo fim . 
Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- F. Schmidt .-Latwo Mtllter.-Carlos Campos. -

Edua,-do Gonçalves . -Bellw·mino de Mendonça .-Ma~ociano de Magatlvíes . -Fernando Si mas. 
-Tolentino de Carvalho.-Epitacio P essoa .- Ivo do P1•aclo. -Fteury Ctwado. - Cassiano do 
Nascimento. -Juvencio de Ayuiar. 

Na sessão de 27 de setembro: 
São lidas, apoiadas e enviadas a commissão as seguintes 

EMENDAS 

60 - Art. Fica o Governo autorisado a vender a quem mais vantagens otl'erecer o estabelecimento 
do Tieté, S. Paulo, que se destinava a uma estação viticola. 

61 - Art. O serviço de terras e colonisação ficara a cargo dos ~stados, aos quaes ser~o entregues 
as quantias a esse fim destinadas, do seguinte modo: 
Rio Grande do Sul. . ... .... o ... . . ..... ... , ....... o.................... 500:00 000 
Santa Catharina, Paraná, Espírito Santo e Minas, quatro, a cada um...... 300:000 000 
Bahia, Pernambuco, Amazonas, Matto Grosso e Goyaz, cinco, a cada um... 200:000$000 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, fara hyba, Alagôas 

Sergipe e Rio de Janeiro, nove, a cada um ..............•.......... .' 150:000$000 
62 - Art. E' o Governo autorisado a modificar a actual Iospectoria de Terras e Colo isação, 

reduzinclo-a a uma repartição estrictamente destinada il. tratar da recepção agascdho e 
. transporte de immigrantes. ' 

63 - Art. Os empregados dispensados por força de lei e com direitos adquiridos serão addidos a outras 
repartições e irão occupando os lagares que forem vagando, na ordem de antiguidade e se-
gundo as habilitações de cada um. 

64 - Art. E' o Governo autorisado a rever as tabellas dos vencimentos dos empregados superiores 
das estradas de ferro, excepto a da Central, de modo a que o maior vencimento não exceda 
de 12:000$ annuaes. 

65- Art. E' o Govern? antorisado a arrendar todas as ~strada~ de ferro, excepto a Central, a quem 
melhores_condJções otl'erecer, a prazo nui~?a mawr de 3P anuos, obrigando-se o arreodatario 
a constru1r os prolongamentos e ramaes Ja approvados e estabelecendo-se clausulas de con-

. servação e reversão em estado perfeito, findo o prazo de arrendamento. 
Sala das sessões, 22 de setembro de 1892.- Urbano de Gouvêa. 
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VER13A - OBRAS DIVERSAS NOS ESTADOS 

66 - Para occorrer ao serviço de garantias de juros, consignem-se as verbas de 120:000$ e 
60:000$ respectivamente para as obras dos portos de Jaraguá e Laguna. 
S. R. -Sala das sessões, 27 de setembro de 1892.- Latwo Müller. 
Na sessão de 28 de setembro : 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes emendas : 

ADDITlVO 

67 -Art. E' o Governo autorisado a comtractar a in troducção o localisação de immigrantes 
europeus com particulares, ou emprezas que para esse fim organizarem-se, mediante garan-
tia de juros de 6 °/0 sobre o capital de 10.000:000$ no maJÇimo, durante o prazo de lO annos, 
solicitando opportunamente do Poder Legislativo o necessario credito. 
Sala das commissões, 28 de setembro de 1892. -Moraes Ba1·ros. - Leopoldo de Bulhões.-

Seve1·ino Viei1·a.- A. Rios.- A1·istides Maia .- Leite e Oiticica. 

68 -Sub-emenda ao additivo da commissão autorisando a concessão de uma linha telegraphica 
sub-fluvial: 
b) Substitua-se esta clausula peb seguinte : estabelecer as estações intermedi::wias que 

forem julgadas convenientes em numero não inferior a quinze. 
S. R.- Sala das commissões, 28 de setembro de 1892.- Moraes Bm·ros.- Leopoldo de 

Bulhões. - Seve1·ino Viei1·a.- Leite e Oiticica.- A. Rios. 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes emendas : 

EMENDA AO PROJECTO N. 192 

69 - Onde couber:- Da consignação que for votada para o serviço da colonlsação no Estado do Rio 
Grande do Sul, será consagrada uma parte ao estabelecimento de nucleos de colonos nacio-
naes em terrenos do proprio federal-Saycan-, no mesmo Estado, adjacentes á Estrada de 
Ferro de Taquary a Cacequy, observando-se para este serviço as disposições da lei n. 163 de 
16 de janeiro de 1890 referentes á colonisação nacional no territorio da Guyana Brazileira. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.- Demetrio Ribeiro. 

70 -Art. O Governo da União promoverá pelos meios ao seu alcance, que os governos dos 
Estados cedam terras publicas, pelo preço minimo ou gratuitamente, aos nac!onaes que nellas 
estiverem estabelecidos ou se quizerem estabelecer, como proprietarios. 
Sala das sessões, 28 de setembro ele 1892.- De11utrio Ribei1·o. 

71 -Art. additivo. E' o Governo autorisado a garantir juros até 6 °/o, pelo prazo maximo de 15 
annos, sobre o capital ele 10.000:000$ para ser effectivamente empregado e parcel!adamente 
distribuído na fundação da colonias nacionaes, em quaesquer pontos do territorio da Repu-
blica, que assegurarem aos colonos favores no mínimo iguaes aos maximos que são ou forem 
confeL·idos aos immigrantes estrangeiros. 
Paragrapho uni co. Para o estabelecimento desta colonia é conferida a faculdade ··ele 

desapropriar, nos termos elo decreto n. 1664 de 27 de outubro de 1855, os terrenos agrícolas 
adjacentes aos caminhos de ferro ele propriedade da União ou aos que por ellu. forem auxiliados 
com subvenções ou garantias ele juros. 

Sala d&s sessões, 28 de setembro de 1892.- Demetrio Ribeiro. 

EMENDAS 

'72 - Ao § 5° (b) accrescente-se ! 
Das economias feitas na verba 24:395$830 destinada á conclusão das obras do Jardim 

Botanico, não excedendo úe 4:395$830, dê-se ao director 3:000$, e o excesso ao seu ajudante, 
a titulo de gratificação. 

Sala das sessões, 28 de setembro de l81d2.- Baptista ela Motta.- Pacifico , M,ascarenhas. 
-Carlos Chagas.- Urbano M.a1·concles.- Garcia Pires.- O. Zama ;J... Jwvencio de Aguiar. 
--. F1·ança Ca1·valho, - Jo(io de Siqtteira. 
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Na sessão de 29 de setembro : 

AO PROJEOTO N. 192 

são lidas, apoiadas e enviadas à commissão as seguintes emendas: 
73- Restabeleça-s~ a verba de 2.000:000$ proposta pelo Governo, para as tabellas do pro-

longaml3nto da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
74- Restabeleça-se a verba de 60:000$ destinada à catechese: de índios. 

S. R.- Em 28 de setembro de 1892. - Gonçalves Chaves. 

São lidas, apoiadas, e postas conjunctamente em discussão as seguintes emendas: 
75- Artigo. Fica o Poder Executivo autorisado a : 

§ 1. 0 Mandar executar, com a maior urgencia, na Estrada de Ferro Central do Brazil, 
as seguintes obras : 
. a) prolongar a via dupla pela construcção da 2a linha, desde Sapopemba até onde for pos-
sível na secção da Serra ; 

b) prolongamento de Cachoeira até S. Pn.ulo, da linha de bitola larga (lm,60), conser-
vando, porém, a actual linha de bitola estreita (1 m,OO) de modo a ficarem as duas linhas 
concentricas ; 

c) prolongamento daCacboeira até Cruzeiro, da linha de bitola estreita (lm,oo), por dentro 
da actua1 larga, constituindo assim clu&S linhas concentricas ; . 

d) construcção de um ramal de Jm de bitola, do Cruzeiro até ao porto de Angra dos Reis; 
e) adopção do mesmo alvitre de duas linhas conce11tricas entre as estações aesta capital á 

Lafayette e a Cruzeiro. · 
§ ~.o Applicar à realização destas obras o seguinte processo : 
a) execução dos estudos, projectos e orçamentos administrativamente por pessoal technico 

de confiança ; 
b) execução elas obras de preparação do leito, fornecimento o assentamento da superstru-

ctura metallica, obras de arte, estações, armazens, depositos, e mais accessorios por meio de 
empreitadas geraes ou parciaes, adjudicadas mediante concurrencia publica, versando sobre : 

1°, a idoneidade dos concorrentes; 1· 
2°, as reducções offerecidas aos preços estabelecidos nos orçamento:; officiaes ; 
3°, os prazos improrogaveis para o inicio e a conclusão das obl'as. 
§ 3 . o Effectuar os pagamentos das obras e fornecimentos contractados por meio de apolices 

especiaes da divida publica interna, dos valores nominaes de 1:000$ e 500$ de juro de 50 °/o 
annuaes e amortisaveis em 30 111111os por SOI'teios au11uaes1 as quaes serão emittidas ao J?ar, á 
medida que forem sendo necessarias. 

Sll.la das sessões, 24 de setembro de 189?. - Glice1·io. 

76- .Ao art. 4 : ~ OQd~ d(z--:- As Qompanhia~ ou emprezas que .gosa.rem de garttnti~ de juros .ou 
subvençoes, sao obrigadas. etc. - dtga-se: As companhms que gosarem ou na:o de garantias 
de juros ou subvenções são obrigadas, etc. 1 

77- Ao art. 5. o Á.ccrescente-se- onde diz- privilegio de qualquer natureza s 1vo o de in-
venção, etc. 

· s·a;ta das -sessões, 20' de setembro de 1892. - Gonçalve~ Ramos. 

ADDITIVO AO PROJECTO N, 192 

78 - Fica o Governo autorisado a contractar com a Companhia Muzambinho ou com quem melhores 
c~ndiçães o:fl'erecer, a. construcção do prolongamento da estrada de ferro, que partindo da 
cidade da Campanha va aos Poços de Caldas, passando pela cidade de S. Gonçalo do Sapucahy 
~ servindo quanto possivel.aos municípios de Machado e Alfenas, mediante a garantia de 
JUros de 6 °/o sobre a quantia de 30:000$ por cada kitometro e mais favores concedidos á 
empreza da mesma natureza: 
Sa,la das sessões, 21 de setembro de 1892.-A . Stochler.-Badaró.- Urbano de Gouvêa.-

Alves de Castro . -Ferreira Pires.-Domingos Porto. -Fer1·eira Rabello. -Urbano Marcondes.-
At:w,yde Junior.-Nogue~ra Paranaguá.-Pires Ferreira.-Alcides Lima .-Borqes de Me-
detros.-Ma.noel Fulgencw.-:-André Caval~ante.-Francispo Veiga.-Henrique .A. de Carvalho . 
. - Leonel Ftlho.- J. ,Aureltano.- . A . Botelho.- Carlos Clw,r;as .- Clw,gas Lobato.- Pacifico 
Masca:enhas.- Homero B~ptista.-: Dutra Nicacio.- Gortçalves Ramos.- Thomaz Delfino.-
Horac•o Costa.-R:. Bandetra.-Ntlo Peçanha.-Fredericp Borges.-Lamounier Godofredo.-
Azeredo.-G. Ptres.-Bastos do Nascimento.-Prisco Pm·aiso.-Cassiano do Nascimento. 
-Carlos Campos.-Julio de Mesquita.-!. Retumba.-P~7-ulo Argollo.- M. de Maga~hães.
B. Santos,- Zama. 
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Na sessão de 1 de outubro foi apresentado o seguinte parecer· sobre emendas: 

N. 192 A. -1S9~ 

Parecer da commissão de orçamento sobre as emendas apl'esentadas ao projecto de orçamento 
da despeza do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

A commissão de orçamento, examinando as diversas emendas apresentadas na za discussão do 
projecto de orçamento do Ministerio da 1ndustria, Viação e Obras Publicas, verificou que ellas des-
troem, em sua quasi totalidade, o plano de economia adaptado pela commissão na elaboração das· 

.leis annuas e que se impõe ao Congresso nas apertadas conj uncturas financeiras e economicas 
em que se acha o paiz, como meio mais seguro do restabelecimento da confiança e do credito 
publico. 

Não póde, portanto, dar o seu assentimento a maior parte das emendas em discussão com o pro-
ecto. Julgando, porém, de seu dever, apresentar, além dos de ordem geral, os motivos especiaes 
de sua impugnação, passa a indicai-os : 

SERVIÇO DE IMMIGRAÇÃO E COLONISAÇÃO 

As emendas relativas a estes serviços sob ns. l, 2, 3 e 4, não podem ser approvadas por preju-
diciaes ao serviço da colonisação, aos cofres publicas e sem vantagem para os Estados. O. systema 
da distribuição de quotas pêa a acção do Governo, quebra a unidade do serviço e póde desacredital-o, 
afastando do paiz a corrente immigratoria . · 
· Força o Governo a despender dinheiro inutilmente com agencias em Estados onde o serviço 
de immigração não tem realidade, em prej uizo de outros Estados onde elle se desenvolve espon-
taneamente. 

Por estas razões, é de parecer a commissão que sejam rejeitadas as emendas sob aquelles nu-
meros, abaixo indicadas : 

N. 1. O art. 1•, lettra C, substitua-se pelo seguinte: 
Serviço de colonisação nos Estados, sendo para : 

Pernambuco ..........•..........................•.•..••.•• · .... . .•........••• 
Bahia ..................•..................................•....• , ..•..•...... 
Espírito Santo ••.................................................•............. 
Parana .•.............. . ...................................•..........•...... 
Santa Catharina .....••..............................................•...••... 
S. Paulo .................•... . •...........•................................. 
Rio Grande do Sul ......•. , ...... , .......•..•...••...•........•............•.. 
Ma.tto Grosso ............................................................... .. 
Minas Geraes .....•....••.•..••..•••............••...........• • ........•.....• 
Amazonas ...•......•....•....•••••..........•...•.............•.•...•....•.•• 
Pará .. ,o ••••••• o •••••••• o ••• 0 o, ••••••••••••••••• o• ••• o ••• o o •• o •••••••••••••• 

Maranhão ..•.•.••.•.••.•.••••....•...•.••...•.......•.....••.•••.•....•..... , 
Piauhy .•.•••.••••. ...•.•.........•.•...•.......•.....•••.....•••.••..••••.••• 
Ceará .................•.•..•.....•......•.•.................................• 
Rio Grande do Norte ....... , .....................•....................•... • •. · 
Parahyba .................................................................. .. 
Alagôas , ... , .. , .... , .............. , .. , , ........................ o • o ••• o o ••••• 

Rio de Janeiro .............................. • ..... · .... · .. ··· .. • · · .. · · · · · "· ·· 
Sergipe •..•.•.........•.•..• , ................................................ . 

Sala das sessões de ... setembro de 1892. -Garcia Pires e outros. 

300:000$000 
300:000,000 
350:000 000 
300:000 000 
450:0001000 
300:000 000 
5oo:ooo ·ooo 
80:000$000 

225:000$000 
150:000$000 
150:000$000 
100:000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80:000$000 
80:000$000 

100:000$000 
100:000$000 
100:000$000 

N. 2 - Restabeleça-se por inteiro a verba consignada na proposta do Governo para o serviço de 
colonisação no3 Estados do Amazonas, Para, Maranhão, Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, Para-
hyba, Alagóas, Sergipe e Matto Grosso. -·Nogueira Paranaguà e outros. 

N. 3 - A verba destinada ao serviço de colonisação dos Estados sera posta a disposição d~s seus 
respectivos governos, dentro dos respectivos exercícios, á requisi9ão dos governadores ou presidentes 
dos Estados, que justificarão o seu emprego exclusivo neste serv1ço. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1892.- Nogueira Paranaguà e outros. 
N. 4 - Da consignação de 500:000$ par a o serviço de colonisação dos Estados, distribua)Il-se 

45:000$ para Mattó Grosso, com applicação ás suas colonias de nacionaes. · 
Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- A. A.feredo. 
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Pensa a commissâo que deve ser rejeitada a emenda seguinte, sob o n. 5, porque desfalca â 
verba em prejuizo do serviço. 

N. 5 - Accrescente-se á lettra C, do n. 3 do art. I 0 , após as palavras- Serviço de colonisação 
nos Estados, - o seguinte: -sendo 60:000 · para os serviços a cargo da commissão estrateglca no 
Paraná . 

O mais como está . 
S'ala das sessões, 15 de setembro de 1892. - BeUarmino de Mendonça. 

N. 6 - Versa sobre o mesmo assumpto do n. I, e ficará prejudicada, sendo esta r ejeitada como 
propõe a commissão. 

Supprimam-se na lettra - C, do n. 3 do art. 1°, as palavras seguinte~: 
E reduzida a consignação de I . 042:000$ destinada ao mesmo serviço nos outros Estados, a 

500:000$000. 
Consequentemente eleve-se a verba respectiva a I O. 938 :456$667 . 
Sala das sessõss, 26 ds setembro ue 1892. - B ella1·ming de :Mendonça e outros. 
Pertencendo hoje as terras publicas aos Estados, e tendendo o serviço de ·colonisação a ser tl'ans-

ferido aos mesmos, não ha razão para que a Repartição de Terras e Colonisação continus a ter o 
numero o pessoal de que dispõe . 

Por isso, a commissão propõe a rejeição da emenda que se segue . 
N. 7 - Ao n. 3, lettra a, ln f:)pectoria Geral das Terras e Colonisação: 
Restabeleça- se a verba da proposta, deduzindo-se 13:200$, correspondentes aos Jogares de um 

ajudante e um chefe de secção já vagos, feitas as demais suppressões de que tl'ata a lei n. 23 , de 30 
de outubro de 189 I, á proporção que se forem dando as vagas. - Santos Pe1·eira e outros. 

N. 7. A com missão é de parecer que seja approvada a seguinte: 
Accrsscente-se : 
E' transferida para este Ministerio a parte du campo de S. Gabriel, município de S. Borja, Rio 

Grande do Sul, já dividida em lotes coloniaes e onde já existem barracões e demais edificios precisos 
para colonia, - Homero Baptista e outros. 

BSTRADAS DE FERRO 

As éinendas oft'erecidas ao projecto de orçamento, com relaç~o aos serviços das estradas de ferrp, 
destroem sem razão plausivel todo o plano da commissão, restab13lecendo as verbas reduzidas, pr -
pondo novas e indo além das propostas pelo Governo . 

A com missão não tevs occasião de ouvir, durante a longa discussão que teve o projecto, os fu~
damentos das emendas referidas e nega-lhes o seu assentimep to, menos quanto á parte que ~Ir. 
respeito ao prolongamento da estrada de Baturité, a qual pela exposição do seu director, engenheiro 
Lassance, tem nec-essidade ·de um ·credito 'Para a conclusão das obras de QuixeramobiJ;n a Humaytá. 
Proporá neste sentido a ·commissão uma emenda na 3a discussã:o do projecto; 
~u~ . . . . . . . ~ 

N. 8 . 2.0 Restarbeleçam-se as verlns que foram-deduzidas nos ns. 9, Estt•arla de Fe1'~o do Sóbral; 
10, Baturité; li, Prolon gamento da mesma.- es(;rada; 12,· Estradl} ·de Ferro Central· de Pernamb co; 
13, Estrada de Ferro SuJ de Pernambuco·; 1·4, Prolongamento da · Estrada ele Ferro da· Bahia; 16, 
Estrada de Ferro de Porto ·Alegre ·a Urugua·y.ana ; 17,. Prolongarnen to·da ·mesma ·estradar; ~: 2 1 ,. sobre 
obras diversas, incluindo O·qae .foi-pedido para a Estrada de Ferro de· S. ·Francisco. 

S. R.- Sala tla!r éó1~1míss~es , ·17 'dé ·se_te~bro de '1892; :-:- Gdrcia 'P_i?·~s ~ - outt;os: 
_Considerando a commissão que o prolongamsnto da Estrada de Ferro Central do Brazil, de Santa 

Luzm a Sete Lagó::~s (70 ·kilomet ros).-Foi ·orçado em 700:000 ·, e q\lB durante o exercício não se dsspsn• 
daria. sinão isso_, julgou que não prejudicaria o serviço adiando para 1894 a votação do credito ds 
1. 300 :000$ pedido para o prolongamento de Sete Lagóas ao C~Jrvello; mas tendo o Diar io Of!icial 
de 30 do mez passado publicado o decreto que approvou os estuP.os dos 30 primeiros kilometros além 
deste ultimo trecho, é de parecer que sejam approvadas com a sub-emenda que apresenta as de 
ns . 9 e 10 . 

Ao n. _20 do art. 1°: 

PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO CEI'j'TRAL DO BRAZIL 

2. OOÔ: 000$, ficaúdo autorisado o Governo a rever a tabella ue vencimentos do pessoal, afim de 
attender á reclamação dirigida á Camara em data de ..• 

S • R. - Sala das sessaes; l 9 tie setembro de 1892 . - Antor io Oiyntho. 
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Art. 2°, n. 2-Em vez de- '700:000$ para o prolongamento, dlga.se -2.000:000$, con-
forme a proposta do Governo. · · 

Sala das sessões, 16 de setempro de 1892.- J, A'DeUar , 

SUB-EMENDA 

Em vez de- 2.000:000$, <.liga-se- 1.500:000$000. 
Pela reducção acima proposta não póde a commissão acceitar a seguinte emenda: 
N. ll - Da verba destinada ao pr·)longamento da E~trada de Ferro Central, o Governo dedu-

zirá a quantia necessaria pari1 a construcção do ramal de Santa l!'é ao Aventureiro, cujos estudos 
foram inlerrompiúos por orúem do ministro da agricultura do Governo Provisorio. 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1892. - Fntncisco Badaró. 
Tendo de passar ao Districto Federal a Estl'ada de Ferro do Rio do Ouro, não deve o Congresso 

tratar do seu desenvolvimento e por isso a commissão propõe a rejeição da seguinte emenúa : 
N. 12 -Fica autorisada a despeza de 2.000:000 · para o prolongamento da, Estrada de Ferro do 

Rio do Ouro até Belém, construimlo-se um ramal para a ilha dos Fet'reiros, outt'o até à praça Onze 
de Junho, reconstrucção e melhoramento ele sua recle de viação e do material rodante. · 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- Urbano Ma1·condes e outros. 
A Estrada de Ferro do Sobral tem dado contínuos deficits e apezar disso o Poder Legisla ti v o 

não lbe tem negado recur;;os para o seu prolongamento. Ainda nesta sessão votou a Camara, alten-
dendo a uma mensagem do Poder Executivo, um credito de 773:262$360 para conclusão das obras do 
prolongamento até o Ipti. e por isso aconselha a commissão a rejeição dlt emenda. 

N. 13 - Prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral a Cratehus: 
Com a exploração ele 120 kllometros, 36:000$000. 
Com a construcção de 15 ki lo metros, 75:000$000. 
Sala das sessões, 16 de setembro de 1892. -Martinho Rodrigues . 
Reconhecendo a commissão as vantagens do plano bem combinado e estudado para a resolução 

do problema do desenvolvimento da Estrada Central do Brazil, synthetisado na emenda inf?"a sob 
JJ, 14, discorda elo seu autor quanto à urgencia da sua realização. 

A crise de tt'ansporte ser a resolvida com as providencias ja tomadas pelo Governo com consicle-
ravel augmento do material rodante con.tractado para a Central e com a construcção e alargamento 
das estações e armazens, construcção já projectada e para a qual o Congresso acaba ele votar um 
credito avultado. · 

As condições financeiras do paiz não permittem ab3olutamente, no momento presente, a cou-
strucção de obras dispendiosissimas, como as que propõe a emenda e por isso é a commissao de 
parecer que não seja ella adaptada pela Camara. · 

N. 14 -Artigo. Fica o Poder Executivo auto,risado a : 
§ 1.0 Mandar executar, com a maior urgencia, na Estrada do Ferro Central do Brazil as 

seguintes obras : 
a) prolongar a via dupla pela construcção da 2"' linha, desde Sapopemba até onde for possível 

na secção ela Serra ; 
b) prolongamento de Cachoeira até S. Paulo. da linha ele bltola larg·a {1 111 ,60), conservando, 

porém, a actual linha de bitola estreita ( 1111 ,00), de modo a ficarem as duas linhas concentricas; 
c) prolongamento ela Cachoeim até Cruzeiro, àa linha de bitola estreita (1 111,00), por dentro ela 

actual larga, constituindo assim duas linhas concentricas; 
d) construcção de um ramal ele l metro de bitola, de Cruzeiro até ao porto de Angra dos Reis ; 
e) adopção do mesmo alvitre de duas linhas concentricas entre as estações desta . capital a 

Lafayette e a Cruzeil'o. 
§ 2. o Applicar á realização destas obras o seguinte processo: 
a) execução dos estudos, projectos e orçamentos administrativamente por pessoal technico de 

confiança i 
b) execução das obras de preparação elo leito, fornecimento e assentamento da superstructura 

metallica, obras de arte, estações, armazens, depositas e mais accessorios por meio de empreitadas 
geraes ou parciaes, adjudicadas mediante concurrencia publica., versando sobre: 

lo. a idoneidade dos concorrentes i 
2°, as reducções o:tl'erecidas aos preços estabelecidos nos orçamentos officiaes ; 
3°, os prazos improrogaveis para o inicio e conclusão das obras. 
§ 3. o Etl'ectuar os pagamentos das obras e fornecimentos contractados por meio de apolices 

especiaes da di lida publica interna, dos valores nominaes de 1:000, e 500$ ele juro de 5 °/ 0 annuaes 
e amortizaveis em 30 annos por sorteios annuaes, as quaes serão emíttidas ao par, à medida que forem 
sendo necessarias. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892.-Gf.ice~·io, 
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N. 15 -A deste numero está prejudicada pelas de ns. 9 e 10. 
Restabeleça-se a verba de 2.000:000$ proposta pelo Governo, para as tabellas do prolongamento 

da Estrada de Ferro Central do Brazil.- Gonçalves Chaves. 
Tendo o Congresso votado o anuo passado verba para se iniciarem os estudos do ramal de 

Caoequy a Livramflnto, da Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, deve ser acceita a 
emenda seguinte que consigna fundos para a conclusão daquelles estudos. 

N. 16- Restabele'ca- se a verba de 120:000$ para completarem-se os estudos do ramal de 
Cacequy a Livramento, na Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.- Alcides Lima e outros. 
A commissão dá o seu assentimento as emendas sob ns. 17 e 18. 
Fica o Poder Executivo autorisaJo a entrar em accordo com a Companhia S. Paulo Railway, 

limited, no sentido de modificar os contractos existentes, podendo ampliar definitivamente o prazo 
da encampação. 

Sala das sessões, 23 de setembro de 1892.- GZicerio e outros. 
Artigo . Fica o Governo autorisado a separar desde já o se rviço de suburbios do de transporte 

de passageiros e mercadorias da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
Artigo. Não sendo possível fazer a separação dentt•o dos limites ela verba para o custeio da 

Estrada de Ferro Central, fica o Governo autorisado a contractar com o particular que maiores 
vantagens o.tl'erecer o serviço de suburbios desta Capital. 

Sala das sessões, 24 de setembro de 1892.- Ferreira Pires e outros. 

MELHORAMENTOS DE PORTOS E RIOS 

A commissão propoz a suppressão de 100:000$ pedidos para desobstrucção do Parnahyba, atten-
dendo a que já se acham melhoradas as duas primeiras secções desse rio desde o porto da Amarração 
até acima de:t villa da Colonia, em uma extensão de mais de 200 leguas, podendo ser ad iados os 
trabalhos da 3" secção, orçados em 197:000 , de Santo Estevão até á villa de Santa Philomena. 

Considerando, porém, que o material para o serviço se inutilisaria com a suspensão totàl das 
obras, é de parecer que seja a emenda a.cceita com a sub-erp.enda que se segue: 

N. 19- Ao n. 21 do projecto n. 192, restabeleça-se a verba de 100:000$ para melhoramento 
do rio Parnahyba, no Piauhy. ' 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.-Pires Ferreira. -Nogueira Paranaguà e outros. 

SUB-EMENDA 

Onde se lê - 100:000$, diga-se - 50: 000$000. 
Já tendo sido reduzida a verba destinada aos melhoramento~ do S. Francisco, não convem que 

della se destaque a quantia de 50:000$ para melhorar as condiÇPes de navegabilidade do rio Preto; 
mas das informações colhidas verificou a commissão a grande vaptagem do melhoramento proposto, 
que se realizará com pequeno dispendio, facilitando o commercio e especialmente a importacito de 
sal dos centros de criação de gado. Por es-,a razão acceita a emenda com a moditica~o eguinte: 

N. 20- Da verba consignada para melhoramento do S. F[lancisco, seja applicada a de 50 ;000$ 
para melhorar as condições de navegabilidade do rio Preto, affiuente do rio Grande, no Estadp da 
Bahia. 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1892. - Nogueira Paranaguà. -Dionysio Cerqueim.-
Alves de Castro e outros . 

SUB·EMENDA 

Na verba- Obras diversas nos Estados -consignem-se 50:000$ para melhoramento do rio 
Preto, aflluente do rio Grande, Estado da Bahia. 

E' tambem a commissão de parecer que seja approvada, com a modificação que propõe, a. emenda: 
N. 21 -Da consignação - Obras diversas 11os Estados- fi-estaque-se a quantia de 20:000$ 

destinada a estudos para desobstrucção elos baixios elo rio Uruguay.- Homero Baptista. 

SUB-EMENDA 

_Na consignação para os ~erviços hydraulicos do 6• districto, accrescente-se a quantia de 20:000$ 
destma<ia a estudos para desobstrucção dos baixios do rio Urugpay. 
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. N. 22- A navegação do rio Tocan:tins faz p:tt'te do plano de viação federal, já tehdo o Governo 
fmto a concessão de uma El$trada de Ferro de Catalão á cidade da Palma. o rio reclama melho-
ramentos na secção que demora en ti'e a cidade da P,tlma e a do Porto Nacional e e,tudos na .secção 
d? . J:'orto Nacional ~ cidade Ja Boa Vista e povoação de Santa Thereza, tendo a commissão 
dmg1da p~lo engenheiro Lago ~studado toda a secção do baixo Tocantins e o rio Araguaya. 

Acr~dJta, porém, a comm1ssão que .a. metade. da quantia pedida será sufficiente para os 
necessarws esturlos durante o futuro exercww e por ISSo propõe a seguinte sub-.emenda : 

EMENDA 

Na consignação-obras di versas nos Estados-n. 21, diga-se- melhoramentos no Alto Tocantins 
entre a cidade da Boa Vista e a do Porto Nacional e Estados na secção entre- Porto Nacional e a 
cidade da Palma a da Palma á Ca,choeira do Machadinha- 100:000$000 . 

Sala das sessões, 24 de sete}Ubro de 1892.-Urbano Gouvéa.-Alves de -Castro. 

SUB-EMENDA 

Em vez ele 100:000$, diga-se 50:000$000. 
N. 23-Segundo as informaçõ::Js prestadas á commissão sobre as obras dos portos de Parao aguá 

e Desterro, parece-lhe desnecessaria a emenrla seguinte, tendo o Governo pedido verba para ellas. 
Nestas condições é de parecer que seja rejeitada : 

Art. O Cong·resso é autorizado a rle.spender no actual exercício, para. a compra de dragas 
destinadas aos portos de Paranagná e Destet·ro, a quantia que falte empregat• para o completo da 
verba votada no exercício de 1892 para o mesmo fim. 

Sala das se3sões, 28 de setembro !3-e 1892. -F. Schmidt e outros. 

SUBVENÇÕES 

N. 24- A emenda sob este numero contem nma providencia que foi solicitada pelo Governo e 
a que deve a Camara attender, ' 'isto t erem já sido approvados os estudos para as obras dos portos 
de Jaraguá e Laguna, contractadas com a Companhia Hydranlica. . 

VERBA - OBRAS DIVERSAS NOS ESTADOS 

Para occorrer ao serviço de garantias de juros, consignem-se as verbas de 120:000$ e 80:000$ 
respectivamente para as obras dos portos de Jat·aguá e Laguna. . 

S. R.-Sala das se.:;sõJS, 27 de setembro de 1892.-L.auro Miiller. 
N. 25 -Está a commissão informada de que o serviço de navegação nas duas secções desimpe-

didas do rio Parnahyba, dispensa quaesquer auxílios, mas que estes são necessarios para o da secção 
de Colou ia a Santa Philomena; é de parecer que seja, portanto, approvada a seguinte emenda : 

Auditivo ao projecto o. 192 : 
A subvenção de 72:000$ consignada no orçamento para o serviço de navegação do rio Parna- · 

hyba seja somente do porto da villa da Colonia ao da villa de Sanh Philomena no Piauhy. 
Rio, 16 de setembro ele 1892. -Pires Ferreira.-Nogueira Paranaguá, 

Ns. 26 e 27- As emendas sob estes numeros t endem a sobrec:trregar a União com despezas pe 
caracter estadoal. Nas condições tinanceit>as actuaes o orç•mento federal não as càmporta e por 
isso devem ser rejeitauas. Achacam do Tieté, pertencente á União, deve ser vendida ou arrendada, 
como adeanto se propõe. 

Restabeleça-se a verba de 150:000$, destinaria a auxiliar o Instituto B.t.hiano, a Colonia 
Blaziana o Lyceo de Agronomia e Veterinariade Pelotas, a Escola Agrícola e Viticola de Taquary, 
o Asylo Àgricola S:tnta Isabel, a Colonia AgriGola e Orplnnologica Isabel, a Es~ola Central de 
Maceió e a Chacara em Tieté. 

S.t.la das sessões, 15 de setembro de 1 892 .-Gassi~mo do Nascimento e outros. 
Additivo ao orçamento do Ministerio da Agricultura, onde couber : 
Art. Fica o Podet• Executivo .autorizado a despender a quantia nece3saria com a creação e 

manutenção da Escola Agrícola de Pernambuco, de conformidade com as bases do decreto n. 640 de 
31 de outubro de 1891. 

S. R.-Sala das Se3SÕe3, 15 ue setembro de 1892. -Bellarrnino Carneiro.-Boracio Costa e outros. 
Annexo- 13 
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N. 28 -A catechese de índios é um serviço que de ha muito te!ll po só existe no orçamento . 
A verba que se lhe destina V<\ era applicada em serviços de natureza inteiramente diiferente no 
Estado de Goyaz, como obras no Seminario Episcopal, etc. Em Matto Grosso, como affirmou da 
tribuna o Sr. deputado Caetano de Albuquerque, a despeza era. contraproducente . No regimen 
monarchico competia cumulativamente á União e ás províncias a catechese, mas no actual parece 
á commissão que guardando silencio a respeito a Constituição, aos E-stados incumbe esse serviço . 
Por estas razões deve ser in lim ine rejeitada a seguinte emenda : 

Restabeleça-se a verba de 600:000$, destinada á catechese de indio3. 
S. R. - Em 28 de setembro de 1892. - Gonçalves Chaves . 

N. 29 - A primeira parte desta emenda está prejudicada, e a segunda não tem razão de ser 
porque no orçamento consignn,-se verba para a Estrada. de !?erro Conde d'Eu. Deve ser rejeitada . 

Remettidas á commissão de orçamento : 

EMENDAS 

Ao n . 5 do art. I o : 

RestabelGçam-se as verbas nelle eliminadas, e que são destinadas a subvencionar o Instituto 
Bahiano de Agricultura, a Colonia Blaziana, Lyceo de Ageonomia e Veterinaria de Pelotas, Escola 
Agrícola e Viticola de Taqua.ry, Asylo Ageicola Santa Isabel, a Colonia Agrícola e Orphanologica 
Isabel, a Escola Central de Maceió, a Chacara do Tieté, e consignando-se para a Estrada de Ferro 
Conde d'Eu no Estado da Paeahyba a verba de 300:000$000. 

Ns. 30 e 31 -As sob e3tes numet•os estão prejudicadas, á vista do parecer sobre as de ns . 26 
e 27. 

Ao art . 1°, n. 5 A- Supprima-se a de:iucçlo relativa ao auxilio á Colonia Orphanologica 
Isabel, no Estado de Pernambuco. 

S. R. - Sala das sessões, 15 de setembro de 1892 .-Tolentino de Carvalho . - J . Ou7·ique. -
Jesuino de Albuquerqtle . - Latwo Müller. 

Com a creação de uma Escola de Agricultura e Zootechnica, no Estado do Ceara, 50: 000$000. 
- Martinho Roddgues. r 

N. 32 - Deve ser approvaua esta emenda por já ter sido sanccionado o projecto que concedeu 
as subvenções a que ella se refere . 

Ao art. 1°, n. 6, accrescente-se 60:000$, sendo 30:000$ pat'ft subvencionar o serviço de reboque 
de Itapemirim e Benevente, no Espírito Santo, e 30 :000$ para igual serviço em Santa Catharina. ' 

Sala das sessões, 17 de setembro de 1892 .-Hor,lcio Costá .-Athaydé Junio?· .- Novaes ~Mello. 
- Lauro Miille7'. - Schmidt . 

N. 33 - A emenda sob este numero deve ser r ejeitada., tendo o seu proprio autor reconhecido 
que, si a Sociedade Aux iliadora precisa de auxilias, estes elevem ser dados pelo I,listricto Federal. 

Restabeleça-se na rubric'\ 7a a proposta do Poder Executivo : 
7a- Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, 6:000,..01)0. 
Sala das sessões, 16 de setembeo de 189'2 . - .Ful·quim Wemech.-Thomaz Delfino . - OaTcia Pires. 

Ns. 34 e 35- Entende a commissão que o Horto Viticolo e Estação Philoxerica da Penha,\ bem 
·como a chacara do Tieté, cltwem ser arreucla1as ou vendidas pela União e por isso acceitas as 
emendas que se seguem com. a modificação que propõe : 

N. 5- Auxílios á agricultura, engenhos centraes, etc., (rnutido ao serviço da União o Horto 
Viticolo e Estaç'io Philoxerica da Penha), supprimida a destiuacla ao pessoal e material do jardim 
da Praça da Republica 40:440", a destinada ao pessoal e. material do Passeio Publico 10:300$000 . 

Sala elas sessões, 19 de setembro de 1892 .-Tiwmas Del(ino. 

EMENDAS AO PROJECTO N. ! {l2 

Art. Fica o Governo autorizado a vender a quem mais vq.ntagens oiferecer o estabelecimento 
do Tieté, S. Paulo, que se destinava a uma Estação Viticola . 

SUB-EMENDA . 

Fica. o Governo autorizado a vender ou arrendar o Horto Viticolo e Estação Philoxerica e bem 
assim a chacara do Tieté. 
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CORREIOS E TELEGRAPHOS 

E' de parecer a commissão que seja approvada a emenda sob n. 36 com a sub-emenda que 
o:fferece, ampliando a verba. 

A' administr_ação cabe. a distribuição ela verba, segundo as urgencias do serviço, não convindo, 
portanto, que se.) am sanccwnadas pelo voto da Camara as de ns. 37, 38 e 39 que dividem e sub-
dividem a referida verba. 

N. 36 ...... Art. l o, n. 23-Redija-se assim : 
Telegrapho electrico, sendo 365:000$ destinados á construcção de novas linhas 5.672:789$500. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1!3'92. -Manoel Fulgencio. 

SUB-EMENDA 

Err, vez de - 365:000$, diga-se - 465:000$000. 
Ns. 37, 38, 39 e 40 -Por conta da consignação- Para estabelecimento de novas linhas telegra-

phicas, é autorizado o Governo a ligar S. Luiz e a colonia do Alto Uruguay aos pontos mais conve-
nientes da linha geral. 

S. R.- Sala das sessões, 16 de setembro ele 1892. - Homero Baptista -P.e,·eü·a da Costa. 

Da verba votada para construcções de linhas telegraphicas, o Governo designara a quantia de 
20:0QO$. sendo 14:000$000 para o material necessario a ·lig·ar a villa União da Victoria á de Palmas 
e 8:000$ para ligar a villa de Guaratuba, no Estado do Pltrana, partindo da linha geral .no Jogar 
Victoria ou outro mais conveniente. 

Sala elas sessões, I 9 de setembro de 1892. - B ellarmino ele Mendonça.- Eduardo Gonçal~?es.
J. Avellar. -Flores .- Alcides Lima. 

EMENDAS AO PROJECTO N. 192 

Da verba votada para construcções de linhas telegraphicas, o Governo destinara a quantia ele 
80:000$, sendo 54 :000$ para ligar a capital do Piauhy a cidade do Amarante e 16:000$ para a 
ligação ela estaçlo da Serraria á cidade do Mar de I-Iespanha, em Minas Geraes, e 10:000$ para uma 
da Victoria a Santa Leopoldina, no Espírito Santo. 

Sala das sessões, 15 de setembro de 1892. -Pires Fer1·eira.- Gonçalves Fe1··reira e outros. 

N. 23 - ESTABELECU1ENTO DE NOVAS LINHAS 

Da verba respectiva -destinem-se 21:000$ para o ramal de Mauá a Therezopolis, no Estado do 
Rio de Janeiro, e 50:000$ para estudos e começo de construcção de ramaes de Blumenau a Lages e 
J oinville a S . Bento, no Estado de Santa Catharina. 

Saia das sessões, 26 de setembro de 1892.- Lauro Müller.- F. Schmidt. 

· N. 41. - Está prejudicada pelo additivo da commissão, autorizando o Governo a contractar a 
construcção da linha de Belém a Manáos. 

Artigo. Fica o Governo autori'zado a abrir o credito necessario ao proseguimento e conclusão das 
obras da linha telegraphica terrestre e sub-fluvial de Belém a Manáos. 

N. 42.- Prejudicada pelo projecto de reforma dos correios proposta pela com missão e já appro-
vada pela Camara. 

Artigo. Fic(l. o Governo autorizado a reformar as administrações dos correios federaes nos Esta-
dos, dando~lhes a organização e pessoal compatíveis com as necessidades dos serviços r espectivos. 

S(l,la das sessões, 17 de setembro de 1892.- Uchôa Rodrigues.- Alfredo J. Ba1·bosa e outros. 

Ns. 43, 44, 45, 46 e 47- Prejudicadas pelas de ns ..... 
Artigo. O serviço de terras e colonisação ficará u carg9 dos Estados, aos quaes serão entregues 

as quanti(l.S a esse fim destinadas do seguinte modo: 
Rio Grande do Sul. ................... .. ..... _......... . ....................... 500:000$000 
Santa Catharina, Paraná, Espirito Santo e Min'l.s, quatro, a cada um ........• ~... 300:000$000 
Bahia, Pernambuco, Amazonas, Matto Grosso e Goyaz, cinco, a cada um......... 200:000$000 
Pará, Maranhão, Piauhy, Ceara, Rio Grande do Norte, Parahyba, Alag·ô:J.s, Sergipe 

e Rio de Janeiro, nove, a cada um ....................................... ·.. 150:000$000 
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Da verba de 40:000$ destinac.l.a a auxiliar a viação entre a cidade de Matto Grosso (antiga Villa. 
Bella) e Cuyabá, destine-se a quantia de 20:000$ para o melhoeamento da viação entre Cuyabá e a 
villa do Diam:1ntino. 

S. R.- Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.- Caetano de Albuque~·que - A. Azeredo. 

Da verba sob a rubrica- Obras nos Estados, o Governo destinará a quantia de 40:000 para o 
Estado de Matto Grosso, sendo: 

a) 20:000$, repartidamente, para os reparos de que necessitam os açudes da cidade de Poconé 
e villa do Livramento ; · 

b) 20:000., para os concertos de que necessita a esteada que liga a cidade de Cuyabá ás villas 
de Nossa Senhora da Guia e Brotas. 

S. R.- Sala das sessões, 16 de satembro de 1892.- Caetano de Albuque~·que - A. A zeredo. 

Accrescente-se á lettra C, do n. 3 do art . 1•, após as palavras- Serviço de colonisação nos 
Estados- o seguinte:-sendo 60 :000$ para os serviços a cargo da commissão estrategica no 
Paraná. · 

O mais como està. 
S. R.- Sala das sessões, 15 de setembro de 1892.- B ellarmino de Mendonça . 

PROLO TGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL 

Exploração e construcção, 300:000$000. 
Sala das sessões, 17 de setembro de 1892.- José Bevilaqua.- Nogueira Pa1·anaguá.- Alfredo 

Barbos€1. . 
Ao n . 20 do art. 1•: 

PROLONGAMENTO DA ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRAZIL 

2.000:000 , ficando autorizado o Governo a r aver a tabella de vencimentos do pessoal, atlm de 
attendet• á reclamação dirigida á Camara em data de. .. ' 

S. R.- Sala das se.ssões, 19 de setembro de 1892.- Antonio Olyntho. 

N. 48 -Esta emenda deve ser rejeitada por ser inconstitucional. O Cou8"resso não póde legislar 
sobre minas, que pelo art. 64 da Constituição perteuce aos Estados, tendo Já coudemuado um pro 
jacto na sessão do auno passado, que continha a disposição ora apresentada como emenda adilitiva. 

Artigo additivo: 
Emquanto não for votac.l.a pelo Congresso Nacional a lei regulando a propriedade e posse das 

minas, fica o Governo executivo autorizado a ultimar as concessões para exploração, cujo anda-
mento ficou interrompido por falta dessa lei, em virtude da dispp>ição constitucional. 

S. R.-Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.- Antonio Olyntho. 

N. 49 - Impugna a commissão o artigo additivo sob o n. 49 e pelas razões expostas no parecer 
que fundamentou o projecto de orçamento da industria; as obras do abastecimento de agua ainda 
estão por conclui e-se e com ellas despenderam os cofres federae~ perto de 30.000:000 , e, por ~aio 
do arrendamento proposto, aquellas obras serão concluidas sem pnus para o Districto Federal, in'de-
mnizando-se a União. 

Supprima-se o artigo additivo que autoriza o arrendamento fio serviço de abastecimento de agua 
ao Districto Federal. · 

Sala das sessões, 19 de setembro de 1892.- Thoma:; Delfino. 

N. 50- Posto reconheça o grande merito do trabalho do pr . Crockat de Sá, contractado pelo 
Estado de Minas, e a que se refere a emenda sob n. 50, a commissão, attendendo ás difficuldades 
financeil'.ls ac tuaes, sente não po'ier dar o seu assentimento a e~sa emenda. 

· ENVIADAS Á OOMMISSÃO DE ORÇA?!f ENTO 

Accrescente-se· 30 :000$ como· ·premio · ao Sr . Dr.· Crockat fie Sá, pelo mappa ultimamente por 
elle organizado no ·Estado de Minas Geraes, parte de S. Paulo1 Rio d 3 Janeiro e Espírito Santo, e 
como incentivo a trabalho· semelhante. 

Sala das sessões, 23 de set~n;tbro .de 189_2.- Antonio Olyntho. 
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N. 51- Impõe-se extraordinaTios sacrificios o Dr. Alfredo Moreira Pinto, ha muito tempo, para 
dar a lume o seu importante trabalho Diac ional"io Geographiao, Historiao, Ethnographiao e Adminis-
trativo do Brazil. Certo d.e que presta um serviço ao paiz contribuirulo para que seja acceita pela 
camara a emenda que autoriza o Governo a comprar aquella obra, como meio de dar-lhe publicidade, 
a com missão unanime subscreve a dita emenda. 

Fica o Goveruo -autof'izaclo a comprar ao cidadão Alfredo Mot•eira Pinto a propriedade do seu 
.Diaaionario Geo.graphiao, Historiao, Eehnographiao e Administrativo do Brazil, pela quantia de 60:000$1 
a qual lhe sara paga em prestações, sendo 20:000$ no começo da publicação, 20:000$ no meio e o 
restan te no fim; ficando o autor obrigado a rever todas as provas até a final publicação do referido 
trabalho. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- Dionysio Cerqueira.-Indio do Brazil.- L. Müller. 
- B ellarmino Carneiro. - Luiz Murat. 

Ns. 52 e 53- Estas emendas devem ser rej ei t.adas . . 
Ao n. l do art . 1°-Restabeleça-se a consignação de 3:600$ destinada ao pagamento da grati-

ticJ.ção de calculas a empregados da 2• secção tia Directoria Central. 
Sal11 das sessõe ·, 26 de setembro de 1892.- Antonio Azeredo. 
Ao n. 3, lettra a, Inspectoria Geral das Terras e Colonisação - Restabeleça-se a verba da pro. 

posta., deduzindo-se 13:200 correspondentes aos lagares de um ajudantê e um chefe de secção já 
vagos, feitas as demais suppressões de que trata a lei n. 23 de 30 de outubro de 189 l, a proporção 
que se fo!'em 1lando as vagas .- Santos Pere ira e outros. 

Ns . 54, 55, 56 e 57 - O.:; quatro additivosseguintes merecem o apoio da Camara: o 1° - porque 
reduz a lnspeetoria de ,Terras e Co lonisação a uma agencia do serviço de immigração, te!ldo em vista 
que as terras passaram aos Estados e a co lonisação vae se descentralis,mdo a pouco e pouco ; o 2° 
contém um pr·incipio de equidade, o 3° de justiça, e o 4° um principio economico que se impõe .. 

Artigo. E' o Governo a utorizado a modificar a. actual Inspectoria de Terras e Colonisação, redu-
zindo-a a uma repartição estrictamente destinada a tratar da recepção, agasalho e transporte de 
immigrantes. 

Art . 0.3 empregados dispensados por forç:1 de lei e com direitos adquiridos serãr> add idos a 
outras repar tições e irão occup.tndo os lagares que forem vagando, n::t. OI'llem de antiguidade e 
segundo a3 habilitações de cada um. 

Art. E' o Governo autorizado a rever as tabellas dos vencimentos dos empregados superiores 
das estradas de ferro, excepto a da Centl'al, de modo a que o maior vencimento nã:o exceda de 
12:000$ a.nnuaes. 

Art. E' 0 Governo autorizado a arrendar todas as estradas de ferro, excepto a Central, a 
quem melhores condições offerecer, a prazo nunca maior de 3'J aunos, obrigando-se o arrendcüario 
a construir os prolongamentos e t•amaes já approvados e est>tbele.:!endo-ie clausulas de conservação 
e reversão em estado perfeito, findo o prazo de arrendamen to. 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1892 .-Urbano de Gouvêa. 
N. 58- Si fot· rej eitado, cJmo propoz a commissão, o syst!lma de distribuição de guotas para o 

serviço de colonisação nos E"ta•ios, prejudicada estará a emenda sob este numero. 

EMENDA AO <PROJECTO N. 192 - ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 

Onde couber-Da consignação que for votada para ? serviço de colonisação no Esta~o do Rio 
Grande do Sul, será consagrada uma parte ao estabelectmen~o de n~cleos e colouos naetonaes em 
terrenos do proprio federal-Saycan,-no mesmo Estado, adJacentes a Estrada de F~rro . de Taquary 
a Cacequy, observando-se para este serviço a~ disposições da l~i ':!· 163 de 16 ds Janetro de 1890, 
referentes á colonisaç1í.o nacional no territorio da Guyana Braztletra . 

Sala das se3sões, 28 de S3tembro de 1892. - Demetrio Ribeiro. 

N. 59 - A commissão não pà:l.e app-rova1' a emenda que se segue : 
Ao§ 5° (b) accrescente-se : . . _ . . 
Das economias feitas na verba 24:395. 830 destwn.da a conclusao das obras do. Jardtm B~tan1co, 

não excedendo de 4:395$830, de -se ao clirector 3:000 ·; e o excesso ao seu aJudante~ a tllulo de 
gratificação . 

Sala das sessões,28 ele setembro de 1892.-Bapfista da "MOtta . 
N.>. 60 e 61 - Os additivos sob estes numeras preaisam t ~ r discussão especi111l. 

•AO PROJECTO N. 192 

Art. O Governo aa União promoverá pelos meios ao sen alcan_ce que os governos _dos Estados 
cedam terras publicas, pelo preço mioimo ou gratuita!llente, aos namonaes que nellas estrverem esta-
belecidos ou se quizerem estabelecer, como propr1etar10s. 

Sala das sessões, 28 de setembr:o de 1892.-..Demetrio Ribeiro. 
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Artigo additivo-E' o Governo autorizado a garantir juros até 6 °/o pelo prazo maximo de 15 
annos, sobt·e o capital de 10.000:000$ p:l.l'a, set• effectivamente empregado e parcelladamente distri-
buído na fundação de colonias nacionaes, em quaesquer pon tos do territorio da R.9publica, que asse-
gurarem aos colonos favores no minimo iguaes aos maximos que são ou forem conferidos aos immi-
gran tes estrangeiros . 

Paragrapho unico. Para. o estabelecimento destas colouias é conferida a facu ldade de desapro-
priar, nos termos do decretou. 1664 de 27 de outubro de 1885, os terrenos agrícolas adjacentes aos 
caminhos de ferro de propriedade da União ou aos que por ella forem auxiliados, com subvenções ou 
garantias de juros . 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892 .-Demetrio Ribeiro. 
Rio, l de outubt•o de 1892.-Mo?·aes Barros.-L. de Bulhões.-Severino Viei1·a.-Leite e Oiti-

cica.-A. Ma ia.-Arthur Rios. 

Redacção pa.ra aa discussão 

:\.presentada em 5 d~ outubro-N. 192 B. 
Discutida nas sessões de 6 e 7 e nocturna deste dia. 
Oradores : 
Os Srs. : João de Siqueira, Caetano de Albuquerque, Vinhaes, Nilo, Demetrio, Almino Affonso, 

André Cavalcante e na sessão nocturna de 7os Srs .: Thomaz Delfino, Paranaguá e BulhõJs . 
Emendas apresentadas : 
Na sessão de 6 de outubro : 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes emendas : 

AO PROJECTO N. 192 

79 - N. 3 - Torras e Colonisação . 
Uma parte da verba destinada a colonisação sera ~onsagrada ao estabelecimento de nucleos 

de colonos nacionaes em terreno do prop_rio federal- Saycan- no Rio Grande do Sul, 
adjacentes á Estrada ~e Ferro de Porto-Alegre a Uruguayana, observando-se para a execução 
desse serviço as disposições da lei n. 163 de 16 de janeiro de 1890, referentes a colonisação 
nacional no territorio da .Guyaua Brazileira. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -Demetrio Ribeiro. 

80 - N. 21 -Obras nos Estados e Inspectoria dos. por tos marítimos- 6° districto. 
Restabeleça-se o total da verba da tabella do Ministerio respectivo, e mantenha-se a distri-

buição da mesma verba, segundo a referida tabella . 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892 . -Demetrio Ri~eiro. 

EMENDA ADDITIVA AO ORÇA!IfENTO DA AGRICULTURA 

81 -Fica o Poder Executivo autorizado a prorogar por mais dous annos, sem accrescimo de fa\Vores, 
e sal vaqdo a disposição constitucional sobre terras devolfitas, a concessão feita ao Banco União 
de S. Paulo da Estrada de Ferro de Uberaba ou Uberabinha a Coxim . 

I 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.-Alves ele Cast1·o .-Al{1·edo Ellis.-Cezario llfotta. 
- Moraes Barros. -Paulino Carlos . - Mursa . - Almeida Nogueil·a . -C os ta Junior. 

82 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o ct•edito necessario até 150:000. -cambio de 27 
para dar cumprimento ao disposto no art. 2° da lei n. 144 de 29 de setembro de 1892 . ' 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.- Al{rêdo Etlis .-França Cm·valho .-Atmeida 
.NogueiTet.-Paulino Carlos.- Oli·veira Pinto.- Costa Jttn ior. - Alves de Castro. - Urbano de 
Gottvêa. - Erico Coelho . - Nilo Peçanha.-Furquim W\'1rneck.-Urbano Marcondes. - Garcia 
P ires .- Paulo A1·gollo.- Hem·ique A. de Carvalho . 

AO ORÇAMENTO DA AGRICULTURA - N . 18 

83 - Ao envez de dizer - consignação de 600:000$ pare\ desgezas com a fiscalização das estt•adas 
de ferro, - diga-se: 

Consignação de 600:000$ para despezas com a Repar tição da fiscalização das estradas de ferro. 
Sa-la das sessões, 6 de outubro de 1892.- Nilo P eçanha . 
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84- Ao n. 23 . Da quanth de 465:000$, destinada. á consteucção de novas linhas teleo-raphicas, 
destaque-se a de 10:000$ para construcção de uma linha da Victoría, capital do Espi~to Santo 
á cidade do Porto do Cachoeíro de Santa Leopoldina, no mesmo Estado. ' 

Sala das sessões, 6de setembro de 1892 .-HoJ·acio Costa . 

85- Ao n. 3 ~· ~estabeleça-se a consignação destinado ao Estado do Espírito Santo parn. o serviço 
de colomsaçao. 

Sala das sessões, 6 de setembro de 1892 .-Horacio 'Costa . 

PROJECTO N. 192 B, !1. 19 

86 - Accrescente-se: e 2:000$ para prolongamento da Estrada de Ferro do Rio do Ouro a Belém 
á ilha dos Ferreiros, e á praça Onze de Junb.o, melhorauclg S3Íl material fixo e roclante: ' 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. - Urbano Marcondes. 

87 - Art. l. o -Fica o Poder Ex:ecutivo autorizado a prolongar a Estrada de Ferro Centeal desde 
Santa Cruz até á estação do Cruzeiro, passando pela villa do Rio Claro. . 

Art. 2. 0 E a enviar um ramal da villa do Rio Claro ao porto de Angra elos Reis. 
Art. 3 . o E a f<LZer as operações de credito necessarias a essas despezas. . 
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contmrio. , 
Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.- U1·bano Marcondes .- Ferreira Pires. 

88 -Restabeleça-se a verba da proposta destinada ás obras no porto do Rio de Janeiro. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Nilo Peçanha. 

PROJECTO N. 192 B 

89 - §VI: 
Sobre arrendamento das aguas e Estrada de Ferro do Rio do Ouro. 
l." 
2 .a 
3.• 
4."' Onde se diz-ao actual Districto Federal-diga-se : ·ao Estado do Rio de Janeiro a parte 

situada no seu territorio, e ao Districto Federal a parte que estiver em seu territorio, findo o 
contracto. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Urbano Mm·condes.- Oliveira Pinto. - Fe1·reira 
Pi1·es. 

AO PROJECTO N . 192 B 

90- A rubrica 24 , n. VI: 
Supprima-se a parte que S9 refere ao arrendamento do serviço ele agua ao Districto Federal. 
VI. Ficao Governo autorizado: 
A providenciar de modo que,_ sem prejuízo dl' serviço de it?~igraçãq, seja_ transferido o c~e 

colonisação aos Estados, á medtda que cada um destes se hab!ltte para assumtr a responsabi-
lidade de um t al encargo; 

A arrendar o serviço do abastecimento de agua á Capital Federal, inclusive a Estrada de 
Ferro do Rio do Ouro, nas seguintes bases : 

Ia, de não exceder o contracto do prazo de 33 anno3; 
2•, de impor ao arrendatario a obrigação da conclusão das obras; 
3•, de não alterar s taxas actualmeute existentes ; 
4a, de conservação e reversão das mesm::ts obras em perfeito estado ao actual Districto 

Federal findo o contracto. 
Sala elas sessões, 6 ele outubro de 1892. - Furquim Wenteck.- Jesuino de Albttque?·que .-

Thoma• Delfino. 

PROJECTO N • 192 

91 -O Congresso Nacional decreta : 
Art. }. o Fica o Governo federativo autorizado a contractar com F .1de Duncker, o~ a 

companhia ·por elle organizada, a co_ncessão ele uma linha ferrea, que partindo da Capttal 
Federal, vá encontrar-se em Eutre-Rw;;; ~om a Estrada ele Ferro Centra l do Braz i I . 

. -
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Art. 2. 0 No contracto, para este fim• lavrado pelo Poder Executivo; ficarão expressas ·as 
seguintes clausulas : 

a) concorrer a companhia com 30 °/0 de sua renda bruta para os cofres federaes proveniente 
do transporte do trafego cedido á nova· linha, conforme as condições estip~ladas na petiçiío ; 

b) direito de reversão para o Estado, findo o prazo da concessão, que sera de 40 annos, sem 
indemnisação, ou encampação antes deste praw, mediante pagamento elo cus~o da linha, 
inclusive desapropriação e acquisições que se tenha de fazer; 

c) o Governo concederá os favores communs a emprezas similares, excluída a garan tia de 
juros ou qualquer outra subvenção pecuniaria; 

d) entre outras clausulas do contracto serão tomadas em consideração as vantagens pro-
postas pelo peticionaria em requerimento dirigido a esta Camara . 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em Contrario. 
S. R.- Fw·quim Werneck.- Nilo Peçanha.- Noguei1·a Paranaguá.- Carlos Campos.-

Ferreira Pires.- Garcia Pires.- Virgitió Pessoa.- Retumba.- Andre Cavalcante . 

EMENDAS 

92 - E' mantida, no exerctclo de I 893, com a quota já votada para o corrente exercicio, no 
Rio Grande do Norte a quantia de oitenta contos de réis para colonisação que o Governo fica 
autol'izado a utilisar, entendendo-se, como lhe parecer mais vantajoso, com o governador do 
Estado, inspector da Alfandega ou Thesouraria de Fazenda. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. - Almino Alvares A-ffonso. 

93- Continúa em vigor, no exercício de 1893, a concessão, já votada para o exercício corrente, 
de quinze contos de r éis para a consti'Ucção ele clous pharóes de 6• classe, e o alcance de 
oito milhas, collocados nos portos de Macáo e Mossoró, do Rio Grande do Norte. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Almino Alvares Affonso. 

94- Continúa em vigor, no exercício de 1893, a verba de quatrocentos contos de réis, já votada 
para o exercício corrente, para abertura da barra e melhoramentos do porto de N11-tal, 
no Rio Grande io Norte, en tendendo-se o Governo rtutorizado a despender aquella quantia, 
com o presidente do referido E:>tado, inspector da Alfartdega ou Thesouraria de Fazenda, 
comtanto que a obra se faça. . 1 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1.892.- Almino Alv.:t?·es Affonso. 

95- Fica o Governo autorizado a despender, e utilisar no Rio Grande do Norte, entendendo-se C0\11 
o presidente do Estado, inspector da Alfandega ou Theso)lraria de Fazenda, no exercicio d13 
1893, dentro da verba consignada ao Governo, a quantia de duzentos contos de réis; sendo 
viu te e cinco com um açude, ou cisterna, na povoação da parra do Mossoró ; vinte e cinco com 
a tirada das valias do rio, até ao ponto do desembarque, perto ela cidade ;' um açude de igual 
quantia em Caratibas ; outro da mesma, no Patú de Dentro, ou suas vizitlhanças; outro em 
Pao dos Ferrqs ; outro no Seridó; outro na Caiada, e um, finalmente, eq1 S. Miguel. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Almino Alva1·~s Atfomo. \ 
o \ 

96- Ftca o Gov~rno a utoriz~do, no .exercício de 1893, a utilisar a quantia precisa parru estabelecer 
um:1 estaçao tele gl'aphwa na ctdade do Assú, outl'a no Apody, uma na cidade do Marti~s, e 
outra no Caicó. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 189Z. -Almino Alvares Affonso, 

AO PROlECTO ll. 192 B 

Additívo 

97- Artigo unico. Fica o Gove~·no autorizado a ultii?ar as coqcessões para a exploração de minas, 
que foram sospensas em vwtu<le da falta de let !'eguladora do assumpto de conformidade 
com o disposto na Constituição. ' 

Sala dasses3ões, 6 de outubro de 1892. -Caetano de Alb-uquerque.-A. Azeredo. 

EMENDA 

98 - Da consignação de 500:000$ para o serviço de colonisação dos Estados, distribuam-se 45:000$ 
para Matto Grosso, com applicação ás suas colonias de nacionaes. 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1892. -A. A~eredo.- Caetano de Albuquerque. 
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Na sessão de 7 de outubro : 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS APRESENTADAS PELA COMMISSÃO DE ORÇAMENTO 

99 -A' ver.ba. n. 2 - Ev:e!:tu~s - a?crescente-s.e: 600:000$ para as despezas da commissão 
brazlleir~ na e:x:pos1çao_ mternamonR.l .de Chtcago e 80:000$ para a conclusão dos serviços de 
exploraçao e demarcaçao de 14 .. 000 kllometros .quadrados no planalto cent~al da Republica, 
para onde opportunamente sara mudada a Capital Federal, em observanma ao disposto no 
art. 3° da Constituição Federal ; 

100- Da verba n. 11 -Prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité- deduza-se a quantia 
de 548:415$810; . ; 

101 -Da verba n. 12- Estrada de Ferro Central de Pernambuco- deduza-se a quantia de 
1.107:000$ destinada á construcção e differenças de cambio; 

102- Da verba n. 13- Estrada de Ferro de Permtmbuco- deduzam-se 765:061$185 da quantia 
pedida par·a eonstrucção tle r rtm·tes, deveudo applicar-se parte do credito á conclusão da 
Estrada de Paquevira a Imperatriz; 

103- Das verbas ns. 16 e 17- Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana - deduzam-se as 
quantias de 200:000$ para pontes e caminho de accesso e 90:000$ nas obras do prolongamento; 

104- Da verba n. 5- Auxilias á agricultura, etc.-deduzam-se as quantias destinadas aos auxilias 
ás escolas, institutos agronomicos e veterinarios e colonias orphanologicas. 
Sala das sessões, 7, de~outubro de 1892.-Moraes Barros.- Leopoldo de BulhiJes.-Arthur 

Rios.- Severino Vieira.- Almeida Nogueira. 

ADDITIVO 

105 - Fica o Governo autorizado a prorogar por dous annos o prazo concedido á Companhia 
Industrial Agrícola Sul Mineira, para o estabelecimento do engenho central de Lavras, no 
Estado de Minas Geraes, e de nucleos agrícolas. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.-Alvaro Botelho.-Dutra Nicacio.-Paletta.-

Leonel Fitho.-Lamounier Godofredo, 

EMENDA AO PROJECTO N. 192 B 

106 - Da verba n. 2::1 ( telegrapho electrico) seja destinada a quantia de ·(25:000$) vinte e ci~co 
contos para a construcção da linha tE!legraphica de Alagoinhas a!Joazeiro, Estado da Bahia. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Francisco de Mattos.-Nilo Peçanha.-Paulo 

Argollo.-Seabra. -S. Marcos.-Baptista da Motta:-Pr1sco Paraizo.-Thomaz Delfino.-
Paula Gúimarães.-Tolentino de Carvallw.-Dionysio Cerqueira.-A. Milton.-Filgueiras. 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes 

EMENDAS 

107- Fica o Governo autorizado a conceder á Empreza Industrial de Melhoramentos do Brazil 
o privilegio para a construcção, uso e gozo de um ramal, qu.e partin~o da Estiva, no prol~n:
gamento de sua concessão da Estrada de Ferz:o de S. Franmsco.Xavier, ao Commercw,_ va a 
cidade do Mar de Hespanha, no Estado de Mmas Geraes e dah1 entronque-se na estaca? ~e s. Pedro, da Estrada de Ferro Leopoldina, ramal de Serraria, com os favores de sua prllUI-
tiva concessão e sem garantias de juros . 

. Sala das sessões, 6 de outubro de
4
1892.-Gonçalves Ramos. 

108 - Emenda ao n. 23 : 
Da verba destinada á construcção de novas linhas telegraphicas, applique-se ·a de 40:000$ 

para ligar a citlade de Amarante á capital do Piauhy. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Nogueira Paranaguà.-Pires Ferreira.-An{risio 

Fialho. -Nelson de Vasconcellos. 
AIIIIBlt0-14 
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109-Ao n. 21: 
Da verba déstinada a serviços po1• empreitada, se deduza_ a quantia de 100:000$ par11. 

iniciar-se os trabalhos de melhoramentos do porto de S. Joao da Barra, Estado elo Rio•de 
Janeiro. 

Sala elas sessões, 7 de outubro ele 1892.-Baptista da Motta.-Fróes da Oruz.-Nilo Peçanha, 
-França Ca1·val!i.o.-Urbano Marcondes.-E?'ico Coelho.- Virgi?io Pess6a.-Cyrillo ele Lomos, 

110- Emenda (ao n. 2!, projecto n. 192 B) : 
Em logar de 50 :000$, diga-se : 97:000$, ~i. consignação de melhoramentos do rio 

Parahyba. 
Sala elas sessões, 7 de outubJ'O de 1892. - Noqueim P aranagud .- Pire~ Ferrei1·a .-

An{risio Fi alho . -Nelson ele Vasconcellos 

lll - A verba de 23:000$ destinada it navegação do rio Paruahyba, Estado do Piauhy, seja dividida 
em duas partes iguaes, uma para o trecho comprebendido entre a cidade de Parnahyba 
e o porto da Colonia, e a outra deste ponto a Santa Philomena. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892. -Dionysio Cer·quei1·a. -Thomaz !)el(ino,-Francisco 

de J![attos.-Leovigildo Filgueims.-Furq~tim Wernech, 

Veem 4 mesa, e são lidas e enviadas à commissf\o as seguintes 

EME ' DAS 

112 - A' emenda da commissão accrescente-se : , 
Despendendo-se, dentro das forças da verba ele 600:000 proposta em emenda da com missão 

para a Exposição de Chicago, a quantia que for necessaria para auxiliar a representação ele 
duas operas, pelo menos, do maestro Carlos Gomes. 

Sala elas sessões, 7 de outubro de 1892. -Glicerio. -Indio do Brazil.-Luit: Mu1·at.-Alves 
de Castro. -Cm·los Campos . -A. !Jfonteneg1·o. -João -ele Siqtteim. - Martinho Rodrigues.-
Joaqttim Pe1·nambuco.-8rico Coelho.-Homero Baptisfu.-Pires Fe1·reira.-J•rançq Curvalh.o.-:-
Matta Bacel/a1".- Lopes Chaves .- Fróes da Cru::.- Rori?tigo de Araujo.- Lopes Trovao .-
Casimi1·o Jtmior .-Jesuíno ele Albuquerque.-Olivei?··a Pinto .-Nilo Peçanha . -Thoma z Del(ino . 
-B. Ca1·neiro.- Garcia Pires.-A. A ter·edo.-Pattlo A1·gollo.-Nogueira Paranagua.-Luiz 
ele Anclmrle.-Alfredo Bw·bo;-a.-Gonçalo de Lagos.-Lamounie1·.-Fleury Curado.-]. Ourique. 
-Barão de S. M.a,·cos.-Julio de Castilhos .-Ja'cob da Paixc1o.-Al(1·edo Ellis.-Pereira dq 
Costa.-C. Paletta,-Cantao.-Raymundo Bandeira.-Cesm·io Motta Junior.-M. - valladao. 1 
-Almino Affonso.-]. J. Seabra,-Lauro Miillm·.-Fernando Simas.-An{risio Fialho.-
Epitacio Pessôa.-Leovigildo Filgueiras.-Juvencio de Aguia1·.-Brazilio dos Santos.-lvfanhcíes 
Barreto. -Augusto ele Freitas. -Leonel Filho. -Alvaro Botelho. -Sd Andrade. -Zama.-
Augustq Vinhaes. I 

Sub-emenda apresentada pelo Sr. F. Glicerio: 
113 -Ao a.rt. 1 o accrescente-se : 

f) O alargamento ct.o leito actual entre esta capital e S!fpopemba para o assentamento de 
mais uma via dupla de Om,60 de bitola, destinada exclusivamente ao serviço dos su urbios -
F. Glicerio, 

114- Da verba (23) destinada á construcção de novas linhas telegraphicas, se deduzam 25:000$, 
para prolongamento do fio electrico at~ Santo Antonio do Carangola, passando por Itaperuna 
e Natividade. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Nilo Peçanha.- Fróes ela Cruz.- B ptista 

ela Motta. 

115 - Rectificando a emenda, que estabelece estação telegraphica na cidade do Assú, pede-se uma 
estação em Macáo, ligada à de Angicos, onde se ligará tambem a de Caicó. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Almino Alvare~ Affonso. 
Na sessão nocturna de 7 de outubro: 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

· 116 -Fie to Poder Executivo autorizado a prorogar, si for necessar·io, sem accrescimo de favores, 
os prazos, fixados nos respectivos contractos, para inicio e conclusão das obras relativas aos 
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el'nprabénclimetitos de cuja execuçãó se acha encarregt~. rla a Con'ipMhia. Geral de ·Melhora .. 
mantos no Maranhão. . 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892. -Augtl$tO Vinhaes . .-...Matta Machado. -Law·o Mü!Ze1'. 

-Lopes Trovão.- Casimiro Junior. 

1"17 -Ao u. IH. Em vez de- As companhias ou em prezas que g"ózarem ou não garantias de juros 
ou subvenções- diga-se: As companhias ou em prezas que gozarem de garantias de juros 
ou subvenções, etc. 
Sala das ses>ões, 7 de outubro de 1892.- Moraes Barros.- Leopoldo de Bulhões.- Leite 

Oiticica.- Almeida Nogueira.- Severino Viei1·a.- A . Rios. 

São lidas, apoiadas e enviadas á comrrrissão as seguintes 

E~1ENDAS 

i i$ _.Mantenha-se a verba consignada na proposta do Governo para as obras dos portos de 
Paranaguà e Desterro. 
Sala das sessões, 7 de outubro da 1892.- Lauro Miiller.- Cm·los Campos.- F. Schmidt. 

119- N. 23- Estabelecimento de novas liuhas. 
Para os ramaes 

seguintes verbas: 
indicados pela Directoria Geral dos Telegraphos, especialisem-se as 

Ramal de Mauá ·a Theresopolis ..••..•••..•.••.•.....•..•..••.•.•...• . .. 
Dito de Blumenau a Lages .•..• . ••......•.•.....•...............•...... 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.- Cm·los Campos.- Lauro MiiUer.-

EMENDA 

21:000$000 
50:000$000 

Schimidt. 

120- As concessr!es que não tiverem favores ou garantias de juros da União e cujos prazos 
estejam esgotados ou venham a esgotar até o fim do corrente an11o, poderão ser prorogaclas 
por mais um anuo. 
S. R.- Gonçalves Ramos. 

121 -Art. .. E' autorizado o Governo a despender com a compra de dragas destinadas aos portos 
de Paranaguá e Desterro a quantia que falte empregar para o completo da verba votada 
no exercício de 1892 para o mesmo fim. -F. Sékmidt. - Cm·los Campos . -Lauro Miille1·. 

Na sessão de 19 de outubro é apresentado o seguinte parecer sobre as emendas- N. 192 B' l 

N. 19~ B • - 1S9~ 

t'larecér da commissão de orçamento sobre as emendas apresentadas na 3a discussão do pl.'ojectd 
de orçamento do Ministerio dà Illdilstria, Viação e Obras Publicas 

A commissão dé ór~amélito examinott uma por uma as emendas oil'erecidas na 3a. discussão do 
projecto n. 192, e, convencida de que é indeclinavel a necessidade de restringir o mais possível as 
despezas publicas, não póde ser favorav'el áquellas emendas, porque determinam consideravel au-
gmento das responsabilidades, que pesam sobre o Thesouro. 

As despezas que autorizam ou cream taes emendas, em sua maior parte, não se justificam por 
sua ut'gencia, sendo algumas de vantagens duvidosas ou pouco apreciaveis, attenta a escassez de 
informações e de estudos, e a impossibilidade de colhei-os nos breves dias consagrados ao trabalho 
orcamentario. 

Assim, nega o seu apoio às seguintes emendas ns. I, 2, 3 e 4: 
N. I. Art. Fica o Governo autorizado a conceder á. Companhia Melhoramentos do Brazil o pri~ 

vilegio para a construcção, uso e gozo de um ramal, que partindu da J!istiva, no prolongamento da. 
sua concessão da Estrada de Ferro de S. Francisco Xavier ao Commercio, vá á cidade do Mar de Hes:.. 
panha, no Estado de Mina.s Geraes, e rlahi entronque-se na estação de S. Pedro, da Estrada de Ferro 
Leopoldina, ramal de Serraria, com os favores de sua primitiva concessi\o e sem gamntias de jw·os. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. - Gonçat'l)es Ramos. 
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N. 2. Accrescente~se: e 2.000:000$ para prolongamento da Estrada de Ferro do Rio do Ouro a 
Belém, á ilha dos Ferreiros, e á praça Onze de Junho, melhorando seu material fixo e rodante. 

Sal<t das sessões, 6 de outubro de 1892. -Urbano Ma1·condes. 
N. 3. Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado a prolongar a Estrada de Ferro Central desde 

Santa Cruz até a estação el o Cruzeiro, passando pela vil la do Rio Claro. 
Art. 2. 0 E a enviar ii1n ramal da villa do Rio Claro ao porto de Angra dos Reis .. 
Art. 3. o E a fazer as operações de credito necessarias a essas despezas. 
Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 4 de outubro de ] 892: ..- Urbano Marcondes. -Ferreira Pires. 

N. 4. Sobre arrendamento das aguas e Estrada de Ferro do Rio do Ouro. 
J.a 
2.a 
3.& 
4. a Onde se diz - ao actual Districto Federal - diga-se : ao Estado do Rio de Janeiro a parte 

situada no seu territorio, e ao Districto Federal a parte que estiver em seu territorio, findo o con-
tracto. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- .Urbano Marcondes.-Oliveira Pinto.-Ferreira Pires. 
Quanto a de n. 1, nega SPU apoio, pol'que a linha ferrea, que propõe, de S. Francisco Xavier ao 

Commercio e dahi a Mnr de Hesranha, em Mina-., iodo depois entroncar-se com a estrada Leopol-
dina, na estação de S. Pedro, ira prejudic1tr enot•memente a Estrada de F,lrt·o Central do Br,, zil, 
correndo parallelamente com ella e attrahindo para. si parte do movimento commercial de 
Minas. 

Quanto a de n. 1, porque a despeza que suggere parece a commissão adiavel. 
Quanto á de n. 3, finalmente, porque não te111 opportunidade . 
A commissão acceita l). emenda sob n. 5 com a moditlca,ção que apresenta, por parecer-lhe 

vantajosa a proposta que ella encerra, feita por F. Duncker a esta Camara. Realizada a linha desta 
Capital a Entre-Rios, como se projecta, no prazo de dous annos, a crise de transporte, si não já 
estiver de todo resolvida, sel-o-ha, e não podera reapparecer mais. 

N. 5. Art. 1.° Fica o Governo Federativo autorizado~ contractar com F. Duncker, ou a com-
panhia por elle organizada, a concessão de uma linha ferrea, q~e, partindo da Capital Federal, vá 
encontrar-se em Entre-Rios com a Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 2. o No contracto, para este fim lavrado pelo Poder Executivo, ficarão expressas as seguin-
tes clausula.s : · 1 

a) concorrer a companhia com 30 °/o de sua renda bruta para os cofres federaes, provenien~e 
do transporte do trafego cedido a nova linha, conforme as condições estipuladas na petição ; 1 

b) direito de reversão para o Estado, findo o prazo da co'ncessão, que será de 40 annos, sem 
indemnisação, ou encampação antes deste prazo, mediante pag11-mento do custo da linha, inclusive 
desapropriação e acquisições que se tenham de fazer ; 

c) Governo concedera os favores communs a emprezas SiJJtilares, excluida1 a garantia dejuros 
ou qualquer outra subvenção pecuniaria ; ' . 
. d) entre outras clausulas do contracto, serão tomadas em consideração as vantagens pro,Postas 

pelo peticionaria em requerimento dirigido a esta Camara. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. -Sala das 8essões, 10 de outubro de 1892.-Furquim Werneck.-Nilo Peçan1ta e o tro. 

SUB-EMENDA 

A!t. 1. o Fica o Governo autorizado a contractar com F. Du,ncket• ou com a companhia por elle 
orgamzada, a concessão de uma linha ferrea, que, partindo da Qapital Federal, vá entroncar-se em 
Entre-Rios com a Estrada de Ferro Central do Brazil. 

Art. 2. 0 No contracto, para este fim lavrado pelo Poder Exeputivo, ficarão expressas as seguintes 
clausulas: 

a) concor!er a co~panhia com 30 °/0 da sua renda bruta pa;ra os cofres federaes; 
b) reversao gratmta de toda a Estrada de Ferro, estações, dependencias, material rodante e de 

tracção, para a União no fim do prazo de 40 annos; 
c) direito de desapropriação do Estado, mediante o pagamento em títulos da divida publica nacio· 

nal, caleul1!-do o preço do re~g::te pelo rendimento .médio annual de um quinquennio; 
d) direito de desapropr1açao na fórma da le1 para os terrenos necessarios a construcção da 

estrada ; 
e) isenção de direitos de importação para o material de construcção · 
f) a linha será em via dupla com a bitola de 1m,5o entre trilhos · ' 
g) a linha sera entregue ao trafego no prazo de dous anno~. ' 
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AO OR{lAMENTO DA AGRIOULTURA-N. 18 

N. 6. Ao envez de dizer - consignação de 601): 000$ para despezas com a fiscalização das estra-
das de ferro, - diga-se: . 

. Consignação de 600: 000$ para despezas com a Repartição da fiscalização das estradas de ferro. 
Sala· das sessões, 6 de outubro de 1892. - Nilo Peçanha. 

. J:. _?ommissão, ja tendo-se manifestado contra o systema, condemnado pela experiencia; da dis-
trib~Içao de quotas para o serviço de colonisação, propoz a englobação da verba aestinada áquelle 
servrço, merecendo a sua proposta approvação da Camara. 

Por isso não póde acceitar as emendas sob ns. 7 e 8, acreditando que nenhum prejuízo causará 
aos Estados, porque o Governo saberá,attendel-os na distribuição da verba. 

~. 7. Ao n: 3 c_- Restabeleça-se a consignação destinada ao Estado do Espírito Santo para o 
servrço de colomsaçao. · 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Horacio.Costa. 

EMENDAS 

N. 8. E' mantida, no exercício de 1893, com a quota já votada para o corrente exercício, no 
Rio Grande do Norte a quantia de oitenta contos de réis para colonisação, que o Governo fica auto-
rizado a utilisar, entendendo-se, como lhe parecer mais vantajoso, com o governador do Estado, 
inspector da Alfandega ou Thesouraria de Fazenda. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. - Almino Alvares Affonso. 
A commissão pensa que a verba consagrada ao serviço de colonisação póde ser applicada á 

colonisação nacional, independente de designação legislativa, e portanto parecem-lhe ociosas as 
emendas sob os ns. 9 e 10. 

Não obstante as acceita, para evitar duvida sobre es~e ponto. 

N. 9. AO PROJECTO N. 192 

N. 3-Terras e Colonisação : 
Uma parte da verba destinada á colonisação será consagrada ao estabelecimento de nucleos .de 

colonos nacionaes em terrenos do proprio federal-Saycan-no Rio Grande do Sul, adjacentes á 
Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayaua, observando-se para a execução desse serviço as 
disposições da lei n. 163 de 16 de janeiro de 1890, referentes á colonisação nacional no territorio da 
Guyana Brazileira. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.-Demetrio Ribeiro. 
N. 10. Emenda ao orçamento do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 
Da consignação de 500:000$ para o serviço da colonisação dos Estados distribuam-se 45:000$ 

para Matto Grosso, com applicação ás suas colonias de nacionaes. 
Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.-A. Aseredo.-Caetano de Albuquerque. 
As emendas sob ns. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 distribuem a verba-Oonstrucções de novas 

linhas telegraphicas. 
A commissão mantem a respeito o seu parecer, já publicado, entendendo que compete a admi-

nistração attender ás exigencias do serviço, como julgar mais conveniente. 
Portanto nega-lhes seu assentimento. 
N. 11. Emenda ao fprojecto n. 23 : 
Da verba destinada á construcção de novas linhas telegz:.a,phicas, applique-se a de 40:000$ para 

ligar a cidade- do Amarante á capital do Piauhy. 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Nogueira Paranaguá.-Pires Ferreira e outros. 

AO ORÇAMENTO DA INDUSTRIA E VIAQÃO 

N .12. Da verba (23) destinada á construcção de novas linhas telegraphicas se deduzam 25:000$ 
para -prolongamento do fio electrico até Santo Antonio do Carangola, passando por Itaperuna e 
Nativ1dade. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Nilo Peçanha,-Fróes da Oru• e outros. 



N. 13. Da verbà n. 23 (telegrapho elecJtrico) ~ej~ destina~a a -quantia. de (25:0ÔOh) "in te. é 
cinco contos para a construcção da hnha telegrapblCa de Alagomhas a Joazetro, Estado da Bahta. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Francisco ele lll attos. -Nilo Peçanha e outros. 

N. 14. Da qnantia de 465:000$, destinada á construcção ele novas linhas telegl:'aphicas, des· 
taque-se a de 10:000$ par~ ooustrucção de u~a linha da Victoria, capital do Espírito Santo, á 
cidade do porto do Cachoetro de Santa Leopoldma, no mesmo Estado. 

Sala das sessões, 6 de outubro ele 1892 .-Horacio Costa. 

N. 15. Fica o Governo autorizado, ~o exercício de 1893, a utilisar a quantia. pTecisa para _esta-
belecer uma estação telegraphica na cidade do Assú, o~tra~no Apody, uma na ctdade do Martms e 
outra no Caicó. 

Sala elas sessões, 6 de outubro de 1892.-Almino AZvcwes Affonso. 

N. lG. Ao n. 23: 
Para os ramaes indicados pela Directoria Geral dos Telegraphos especialisem-se as seguintes 

verbas : 
Ramal de Mauá a Theresopolis ...••.•..•.••......• , .•..•....•..... •· ....... · · • 
Ditos de Blumenau a Lages e de Joinville a S. Bento .. , ........................ . 

21:000$000 
50:000$000 

Saladas sessões, 7 de outubro de 1892.-C. Cam11os e outros. 
11. commissão é de parecer que sejam rejeitadas as seguintes emendas sob ns. 17, 18 e 19: 

AO ORiíJAMEJNTO DA AGRIGULTURA - N. 21 

N. 17, Restabeleça-se a verba da pt•oposta destinada ás obras do porto do Rio de Janeiro. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -Nil(l Peçan~a. 

EMENDA 

N. 18. A verba de 23:000 , destinada á navegação do rio Parnahyba, Estado do Piauhy, seja 
dividida em duas partes iguaes, uma para o trecho comprehendiqo entre a cidade da Parnahyba .é 
o porto da Colonia e a outra deste ponto a Santa Philomena. 

Sala das sessões, 7 de m\tubro de 1892. -Dionysio Cm·qtleira.~Thomaz DeZ(ino e outros. 
N. 19. Ao n. 21 : 
Da verba destinad:1 a serviço por empreitada sé deduza a qu~ntia de 100:000$1para iniciar-se os 

trabalhos de melhoramentos do porto de S. João da Barra, Estado do Rio de Janeiro. 1 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.-Baptista ela J.1fotta. ·-Fróes da Cruz e outros. \ 

I 

Propondo na 2a discussão córtes nas verbas pedidas para melhoramento do3 portos do io 
Grande uo Norte e do Rio Grande do Sul, acreditou a commissãq que não prejudicaria o andamento 
desses serviços, attenta a morosidade com que elles se vão realizando, não podendo absorver 
durante o exercício todas as quantias pedidas. 

A Camara, porém, resolverá como entender na sua sabedoria, não só quanto ás emendas de 
rfs. 20 e 21, como tambem quanto ás de ns. 22, 23 e 24, attendendo às difficuldades com que lucta o 
Rio Grande do Norte, Estado pobre e que necessita de auxilias. As de ns. 24 e 25 devem ser rejeitadas. 

N. 20. N. 21- Obras nos Estado3 e Inspectoria dos Portos Marítimos, 6~ districto. 
Restabeleça-se o total da verba da tabella do Ministerio respectivo, e mantenha-se a distribui-

ção da mesma verba, segundo a referid!l tabella. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.-Demetrio Ribeiro. 

N. 21. Continua em vigor, no exercício de 1893, a verba de quatrocentos contos.de réis já 
v~tada para o exercício corrente, para abertura da barra e melhCJramentos do porto dp Natal,' no 
Rto Grande do Nor~e, entenden~o-se o Governo autorizado 1:1. despender aquella quantia com o 
presidente do refendo Estado, mspector da Alfandega ou Thesouraria de Fazenda, comtanto que a 
obra se faça . 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -Almino Alvares Affonso. 

N · 22 .. ·Fica o Governo ~,utorizado a despender, e utilisar no ~ia Grande do Norte, entendendo-se 
com o prestdente <)o ~stado, mspector da,Alfandega ou TllesourarifL de Fazenda, ng exercício de 18ÇJ3, 
dentro da verba cons1gnada ao Governo, a quantia de duzentos contos de réis sendo vinte e cinco 

' I ' ' 
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N. 29. A' emenda da commissão acorescente-se: 
Despendendo-se, dentro das forças da verba de 600:000$ proposta em emenda da commissão 

para a Exposição de Ohi(.)ago, a quantia que for necessaria para auxiliar a representação de duas 
operas, pelo menos, do maestro Carlos Gomes. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.- Gticerio .- lndio do Bra4il.- !Miz Murat.- Alves 
de Castro e outros. 

EMENDA ADDITIV A AO ORÇAMENTO DA AGRICULTURA 

N. 30. Fica o Poder Exeêutivo autorizado a prorogar por mais dous annos, sem accrescimo 
de favores, e salvando a disposição constitucional sobre terras devolutas, a concessão feita ao c Banco 
União de S. Paulo» da Estrada de Ferro de Ubera.ba ou Uberabinha a Coxim. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.- Alves de Castro.- Alfredo Ellis e outros. 
N. 31. Fica o Governo autorizado a prorogar por dous annos o prazo concedido á Companhia 

Industrial Agrícola Sul Mineira, para o estabelecimento do engenho central de Lavras, no Estado 
de Minas Geraes, e de nucleos agrícolas. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- Alvaro Botelho.- Dut1·a Nicacio : e outros. 
N. 32. Fica o Poder Executivo ãutorizado a prorogar, si for necessario, sem accrescimo de fa-

vores, os prazos fixados nos respectivos contractos para inicio e conclusão das obras relativas aos 
emprehendimentos, de cuja execução se acha encarregada a Companhia Geral de Melhoramentos no 
Maranhão. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1892.- Augusto Vinhaes.-Matta Machado.- Lauro Müller. 
- Lopes Trovão • - Casi miro Ju_nior . 

A commissão dá seu assentimento ás emendas sob os ns. 33 e 34, attentas as reclamações que 
teem chegado ao seu conhecimento e em respeito ao voto do Congresso na questão da immigração 
chineza. 

EMENDA AO MINISTERIO DA VIAÇÃO E INDUSTRIA 
I 

N. 33. As concessões que não tiverem favores ou garant~as de juros da União e cujos prazos 
est~jam esgotados ou venham a esgotar até ao fim do corr~nte anno, poderão ser prorogadas por 
mais um anno. 

S. R.- Gonçalves Ramos. 

N. 34. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o cre!lito necessario até 150:000$- caihbio 
de 27, para dar cumprimento ao disposto no art. 2° da lei de 29 de setembro de 1892. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1892.- Alfredo EUis ...... França Carvalho. 

Deve ser rejeitada a emenda sob n. 35: 
Ficam em vigor as disposições 5• e 6• das observações geraes do regulamento n. 406; de 17 de 

maio de 1890, supprimidas pela lei n. 26, de 30 de dezembro fie 1891. 
S. R.- Frederico Borges.- Demetrio Ribeiro. 
Sala das commissões, 10 de ou.tubro de 1892.-Moraes Ba~ros.- Leopoldo de Bulhões.-, Arthur 

Rios.- Severino Vieira.-:- Almeida Nogueira.- Leite Oiticica.- A. Maia. I 

Reda.cção final 

Apresentada em 15 de outubro-N. 192 B a. 

Na sessão de 17 de outubro é approvada sem debate a sequinte redacção : 

N. 192 B 8 -18~2 

Redacção do projacto n. 192 B do corrente anno, que fixa a despeza do Minister1o da Industria, 
Viação a Obras Publicas para o exercício de 1893 

O Congt·esso Nacional decreta : 
Ar~. I.~ O_ Presidente da. H.epublica é aut~rizado ~ despender pela Repartição do Minister~o da 

Industrta, Vtaçao e Obras Publicas, com os serv1ços destgnactos nas seguintes rubricas a quantia de 
73.370:844$021, a saber: ' 
!•-Sec;etaria de ~stado, deduzida a quantia de 3:000$ para gratificação aos auxi-

liares de gabmete e 3:600$ a empregados da 2a secção da Directoria Central. 37 4: 110$000 
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2- Eventuaes: e levada _a :yerba c_o~ as seg-uin_te_s quantias: 600 :000 ·, para as 
de spezas da com~Issao br·azi i eir~ na expos·çaode Chicago, inclu~ive a quantia 
que for nec~ ssar1a para. l1UJ< Ihar a representação de du·,s operas, pelo 
menos, do nrae~tl'o C<~r l os Gome. ; 80:000$, para conr:: lusão dos serv iços de 
exploração e .demarcação de 14. 000 kilometros quadrados no plamdto cen tra l 
da Republ_ica, para onde opportuo arnente será mudada a C<tpital Federal, em 
observancm ao 1..hspnsto no art. 3° da Constituição Federal · e deduzida a 
quunl ia. de 10 :00t$000o . ..•... . .... . ....... .• .•... ..•..... .. ~ .... 0 •• •••• 

3- Te~·ras Publicas e Colonisaçcio , supprimidos : 
a) na Inspectoria Geral: um ajudan te, um chefe de secção technica, um chefe de 

secção, um official technico, tres 0ffieiaes, seis amauuenses, dous ditos techni-
cos dt~ desenhista - Som ma. 6 1 :201J$000 ; 

b) deduzido-s n11. comdgn açãC> para obra:; o a hoapedaria de Pinheii'OS 30 :000$000; 
c) serviço de co lonbação nos E~tados, deduzida a con~ignação p·Jr,t os serviço;; em 

Minas Geraes e Espirito Santo. por teroern fkado a f'argo do;; mllSI!IOS -
5 12:533$:133 ; r<>duzida de 462 OOO$a con~igmção de 1.042: 000$ destinada ao 
me~ mo serviço nos outros Esl arlos, não inclui tio o do Rio Grande do Norte, que 
consei' Vll!'á no exercício dGl 1893 a quo ta vut da par-a o exercício corren te; 
distribuiria a quantia de 45 :t r00$ para Matto Grosso, com applicação as suas 
co \(lnias de nac ronaes ; 

d) deduzidos tia r.oósigna.ção para introclucção de immigraotes em burgos agríco las 
500 : 000$000 . ... .. . .. ......• o .. o . .. • o ... o ... . . ..... ••• .. ..•• ..•.. .. .. o .. 

4- Catechese, supprimida a verba de 60 :000$000 .•. .•.. .. .•.... •.• .•...... .. .. . 
5- Aua:ilios a agdwltura, engenhos, rent~ar• s, etc ., deduzirias, 506:001l$ p'tra sub-

venções e g·Hrantia de controactos; supprimidas as seguintes consig nações: 
10:000$ para a ch1cara em Tieté, 36 .000$ para murar o Jardim Butauico, 
95:0uU o de::,tinaclcs a premias aos í'al.Jricantes de as~ucar, 40:440 para o 
pe~so~ I e matrwia\ do j:udirn da Pr11çn rla Republic~t, 10:300$ para o pessoal 
e materü•l rlo Passeio Publico, 3L"i:324$800 pura o serviço da Estação Philoxerica 
da Penh tt e Ho1'ta ViticuJ ,r, e Joerlu:t.id <1 de 12:000$a quantia peJit1a pa,ra a ga-
rantia ele juros aos engenhos centraes . . .. . ..... .... .... . .•.... o .........• 

G- Subvenção as companhias de m.~.vegação a vapor, derluzidos da consignação á 
Companhia Bahiana, por não t er cumprido a cl ausul<~ 2\"' do respectivo con-
tr(.lcto, 16:500$; supprimida a consigu .. ção pedida para. a responsabilidade de 
cohtract os legalmente feitos, 130:000$; augmentada com as S~'guintes quan-
tias: 24:000$ pa ra subvencionar o serviço de reboque da Associação Sergi-
pense ; 30:000$, para sul.Jvencionar o :serviço de r eboque de ltapemirim a 
Benevente, no Espirrto Santo ; 30:000$, para igual ser:viço em Santa Catha-
rina e 4(38:000 ·para a Companhia Arnazon Stearn Navigation ou qualquer 
outra que melhores condições 0ffereça para fazer o serviço ele navegação do 
Amazonas .••.....•..•....... . ... • .........•. .. .. .•. . • ..••...... .. .... 

7 -Sociedade Auxiliaclom da Jru:lustria Nac ional, supprimam-se 6:000$000. 
8 -Corpo de Bombei1·os, supprima-se, por pertencer este serviço a outro Ministerio. 
9 -Estrada de Fe1·ro do Sobral ..... •. o ••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••• 

10- Estrada de Ferro de Baturité., ...•...... o •• • •• ••• o ••••••• , • •••••••••••• ,. 

11- P~·olrmgarnerrto da Est1·ada de Fe1·to de Baturité, deduzida a quantia de 
548:4 15$810: .•..... . . .. ..• o •....•..........• o ......•....••.•....•. o ..•.. 

12- l!'strada de Ferro Central de Pernambuco o . ...... ... .. ........... ..... . . .. 

13- Estrada de Ferro Sul de Pe1·nambuco . ..•............ .. ..... ..... ..• . ...... 
14- Estrada de Ferro Pa!tlo Affonso . . ..• o . . .......••....... o . . . .•... ... o . ...• 
15- P~·olongarnento da Estrada de Fer1·o da Bahia . .. .. .. ...... .. . : ... . ... o ••• •• 

16- E strada de Fe1·ro de P orto-Alerp·e a Uruguayana, inclusive 120:000$ para 
os estudos do ramal de Cacequy ao Li vrarnento .... o •............•..•...... 

17- P~·olc, n[, amento da E;.trcrda de Ferro de Porto-Alegre a Urv.guayana .•...•• . 
18- a, rarrtias de furos âs esi'radas de (en·o, deduzam-se 2.000 :000. para diffe-

,rençoa de cambias por estarem iocouidos n;t respectiva verba do or•ç omen to da 
Fazenda; a quantia de ·10P:OOO$ destinaria a estradas de ferro em . s tudos . 
Augmente-se a '.consignação de 600:000$ para fiscalização de estradas de 
ferro . ...... . .. .. ....... ·. ····.·····························"··········· 

19- E st?·ada de Ferl'o Central elo Rrazil, custe io . o ...... .. ........... , ...•.•.• 
20- P1oolongame)1to da Estmrla de Ferro Centml do B razil : reduzida a verba a 

1. 500:000$, sendo 700:000$ pam conclusão do trecho de Santa Luzia a Sete 
Lagóas e i:SOO : 000$ para as obras de Sete Lagóas ao Curvello ..... , •.... o • o • 

Annexo- i5 

690:000$000 

10.434:266 667 

1.282:722$830 

2.991: 740$000 

280 :311 $9 16 
653: 048$'775 

620:000$000 
2.R25:,154$454 
3 .543:06 1$185 

142:566$000 
l. I 92:61 1$604 

2.855:719$549 
2.090:000$000 

11. 256 :475$652 
14.252: 431$501 

1 . 500: 000$000 
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21 - Obms diversas nos Estados ; deduzidas as seguintes quantias : 
45:000$ da consignação para melhoramen to do rio Itapicurú; 200:000$ da 
proposta par e\. melhoramento do porto do Recife; 50:000$ da pedida para 
obras no porto da Parahyba; 62:736$750 da relativa as obras do porto do 
Rio de Janeiro, ficando 50 :000$ para o pessoal e material ; 27: ?.00$ da pedida 
pam os portos de S. Paulo; supprimida a consignação de 17 :000 para as 
obras do porto de Sergipe, por esta.t•em suspensos os trabalhos; elevada a 
verba com as seguintes quantias : 50 :000 · para melhoramento do rio P1•eto, 
affiuente do rio Grande, Estado da Bahia ; na consignação para os servivos 
hydraulicos do ()o distl'icto: 20:000 , destinados a estudos para desobstrucção 
dos ba.i'xios do r io Uruguay, 50 :000$ para melhoramentos do Alto Tocantins, 
entre a cidade da Boa Vista e do Porto Nacional e estudos na secção entre-
Porto Nacional e a cidade da P<1lma, a da Palma á Cachoeira. do Machadinha; 
pam occorrer ao sel'viço de garantia de juros as quantias dl3 : 120:000$ para 
as obras do vorto do Jaraguá e 60:000'' para as da Laguna ; da consignação 
de 40:000 destinada a aux iliar a viação entre a cidade de Matto Grosso 
(antiga Villa Bella) e Cuyaba, destine-se a quantia de 20:000$ para melho-
ramento da viação en tre Cuyaba e a villa do Diamantino. 
Da consignação - Melhoramentos •lo porto do rio Grande tlo Not•te - desta-
quem-se as seguintes quantias: 25:000$ pura cada um dos seguintes serviços : 
construcção de um açude ou cisterna na povoação da barra do Mossoró, tirada 
dc1s valias dos rios até ao ponto do desembarque perto da .c~dade; construcç~o 
de açudes em Caraúbas, em Patú de Dentro ou suas vtsmhanças, em Pao 
dos Ferros, em Seridó. na Caiada, e em S. Miguel. Do total da verba -Obras 
diversas - o Governo destinara a quantia de 40:000$ .para o Estado de Matto 
Grosso, sendo : 
20:000$, repartidamente, para os reparos de que necessitam os açudes da 
cidade de Poconé e vil la do Livramento ; 20:000$, pam os concertos de que 
necessita a estrada que li ga à cidade de Cuyabá as vi llas ele Nossa Senhora 
da Guia e Brotas; e de 100 :000$ para iniciar-se 0s trabalhos de melhora-
mentos do porto de S. João da Barra, Estado do Rio de Janeit'o .. .. ... .. . . 5.782:521$871 

22 - C or~·eios (como na proposta ) .. .... ..... ............ .......... ; .. . • . . . . . . 5. 468:882$500 
23- Telegr·opho electrico, sendo 465:000$ destinados à construcção de novas 

linhas, destacando- se U.esta quantia : 40:000$ para ligar a 1 cidade do Ama-
rante á capita l do Piauhy; 25:000$ para prolongamento do fio electrico até 
Santo Antonio do Carangola, passando por Itaperuna e Natividade ; 10:000$ 
para construcção de uma li nha a partir da Victoria à cidap.e do porto do 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Santo; 21 :000$ para 
o r amal de Mauá a Therezopolis e 50:000$ ·para os ramaes de Blumenau a ' 
Lages e de Joinville a S. Bento ...... . .................. ,.............. 5 .692:739$500 I 

24 - Directoria Geral de Estatistica ... . . .. . ... ,................ . . . .. ...... .. . . 242 :180$000 
I. Organizado o Districto Federal e feita a transferencia qos serviços qu lhe competem, 

o Governo reformará a secretaria do Miuisterio dl1 Industria, Viação e Obras Puolicn,s, fazendo as 
reducções que julgar necessarias no pessoal, sem augmento de despeza. 1 

Il. Ficam prohibidas desde ja as concessões com garantias de ~ uros ou subvenções sem especial 
autorização do Congresso . 

Ao Poder Executivo não é permittido r enovar, em favor de iqdividuo ou empreza de qualquer 
nl1turem, as concessões com gar antias de juros ou subvenção que ti verem caducado, venham a 
c)ducar ou fiquem sem effeito por quaesquer causas ele direi to. 

-Reputam-se caducas as concessões com garantias de juros ou subvenção que não se tomarem 
eJfectivas nos peazo;:; das concessões ou dos contractos, não sendo peita a r enovação desses prazos . 

m. As companhias ou empt·ezas que gozar em ou não de garantia de juro3 ou subvençõ.9S são 
obrigadas a ent.rar para o Thesouro Nacional com as quotas que tiverem sido determinadas pelo 
Poder Executivo ou que constarem das tabellas, para occurrencias das despezas de tisca li ~ação 
creada pelo decreto n. 1302 de 17 de janeiro de 1891, instituída sob a clausula da clespeza não 
exceder a recei ta proveniente daquella arrecadação . 

Desta obrigação estão isentas as companhias ou emprezas cujos contractos, anteriormente 
celebrados, impuzerem expressamente ao Governo as despezas cojll a respectiva fisca lização; não 
sendo permittido, porém, ao Governo conceder a essas companhias ou emprezas nenhuma novação 
ou favor de qualquer especie sem que ellas se subordinem á exigeqcia da disposição anterior. · 

IV. A concessão de privilegio de qualquer natureza, sal v o o de invenção, não se tornará 
effecti va sem a approvação do Congresso. 

Esta disposição é applicavel aos contractos de navegação com ~ubvenção, que forem renovados. 
V. Continúa em vigor o art. 14 da lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888! que autorizou o 

Poder Executivo a r esgatar as Estradas de Ferro do Recife a S. f ranci sco e Bahia a S. Francisco. 
VI. Fica o Governo autorizado: 
~ providenciar de modo que, sem prejuízo do serviço de immigração, seja transferido o de 

colomzação aos Estados, á medida que cada um destes se habil ite para assumir a responsabilidade 
de um tal encargo ; · 
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A Tender ou arrendar a Horta Viticola e Estação Philoxerica. e bem assim a chacara do Tieté ; 
A modificar a actual Inspectoria de Terras e Colonização, reduzindo-a, a uma repartição estri-

ctamente destinada a, tratar da recepção, agazalho e transporte de immigrantes ; 
Os emprilgados dispensados por força da lei e com direitos adquiridos serão addidos a outras 

repartições e irão occupando os logares que forem vagando, na ordem ele antiguidade e segundo as 
habilitações de cada um ; 

A mandar pagar á Cea1·a Harbour Co1·poration os juros garantido:::, na forma de seus contractos, 
no período decorrido de 31 de dezembro ullimo :tté á innovação celebrada em virtude da lei D. 48 
de ? de junho proximo findo, para ser a respectiva importancia compensada pelos juros de igual 
perwdo no final do prazo das garantias, assignando a companhia a de.vida renuncia; 

A despender com a compra ele dragas destinadas aos portos de Parr!l1aguá e Desterro a quantia 
que falte empregar para o completo da verba votada no exercício de 1892 para o mesmo fim ; 

A prorogar por mais dous annos, s&m accrescimo de favores, e salvando a disposição constitu-
cional sobre terras devolutas, a concessão feita ao Banco União de S. Paulo, da Estrada ele Ferro 
de Uberaba ou Uberabinha a Coxim ; 

A prorogar por dous annos o prazo concedido á Comp lllhia Industrial Agrícola Sul Mineira, 
paro, o estabelecimento do Engenho Central de Lavras, no Estado de :\1iuas Geraes, e de nucleos 
agrícolas; 

A pro rogar, si for neces5ario, sem accrescimo de favores, o;; prazos fixados nos respectivos 
contractos para inicio e conclusão das obras relativas aos emprehendimentos, de cuja execução se 
acha encarregada a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão ; 

A abrir o credito necessario a té 150:000$, cambio cl 3 27, p.tra dar cumprimento ao disposto no 
art . 2° ela lei de 29 de setembro de 1892 . · 

VII. E' transferida para este Ministerio a parte do campo de S. Gabriel, município de S. Borja, 
Rio Grande do :Su l, já dividida em lotes coloniaes e onde já existem barracões e demais edificios 
precisos para colonia. 

Vlll. Uma parte da verba destinada á co lonização será consagrada ao estabelecimento de 
nucleos ele colonos nacionaes em terrenos do proprio federal-Saycan-no Rio Grande do Sul, adja-
centes á Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, observando-se para a execução desse 
serviço as disposições da lei n. 163 de 16 de janeiro ele 1890, referentes á Colonisação Nacional 
no territorio da Guyana Brazileira. 

IX. As concessões que não tiverem favores ou garantias ue juJ'OS da União e cujos prazos 
€Stejam esgotados ou venham a esgotar até o fim do corrente anno, poderão ser prorogadas por 
mais um anuo . -

Sala das commi~sões, 15 de outubro de 1892. -L. Filgueiras.-Fróes da Cruz.-Alcicles Lima. 

OBSERVAÇÕES -Das emendas apresentadas, tanto em 2" como em 3" dis~ussão, foram appro-
vadas as de ns. 3, 4, 7 (com a sub-emenda da commissão, impressa no parecer n. 192 A), 12, 15, 
17 (com a sub-emenda impressa no mesmo parecer), 18 e 20 (com a sub-emenda impressa no 
mesmo parecer), 24, 25, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47 e 52 (com a sub-emenda impressa no 
parecer supra), 60 (com a sub-emenda impressa no mesmo parecer), 62, 63, 66, 76, 77, 79, 80, 
81, 82, 84, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 100; 105, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120 e 121 ; preju-
dicadas, por terem sido approvadas as sub-emendas da commissão impressas no parecer n. I 92 A, 
as de ns. 23 o 27; destacadas para constituir proj ectos distinctos as de ns. 5, 8, 9, 10, 45, 48, 49, 50, 
51, 55, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 75, 78 e 91 (com a sub-emenda ela commissão, impressa no parecer 
n. 192 B' ), 93 e 107; todas as demais emendas foram rejeitadas umas e prejudicadas outras. 

A proposta sobre a despeza do Ministorio da lndustria, Viaç.ão e Obras Publicas, convertida em 
projeoto de lei, com as emeudas approvadas pela Camara sob n. 192 B', foi remettiela para o Senado 
Federal em 18 de outubro. . · 

Voltou emendacfa pelo Senado em 4 de novembro e na fórma do art. 127 do Regimento Interno 
foram as emendas do Senado remettidas "á commissão de orçamento, que sobre ellas deu o seguinte 
parecer: 

N• 19,2 G ' - 189,2 

Emendas do S~nado ao projeoto da Camara dos Deputados que fixa a despez'l. do Ministerio da 
Industria, Viaçãq e Obras Publicas para o exercicio de 1893 

Ao projecto de orçamento do Ministerio ela Industrii1 e Vi ação o.ffereceu o Senado modificações 
que importam em avu ltada economia. Não só para corresponder aos elevados intuitos que aquellas 
modificações trauuzem, como pela uegencia de ultimar os trabalhos do Congresso, a commissão de 
orçamento desejaria acceitar tod,ts as emendas votadas por aque lle ramo do Poder Legislativo, mas 
o e~tudo que fez elo projecto e a franqueza a que é obrigada fot·çam-na a pedir á Camara dos Srs. De-
putados o seu voto contrario ás emendas do Senado que se referem ás seg·uintes rubricas : 

Rubrica n. 2 - Eventuaes- Pensa a comm'ssão que deve ser mantida a cli ,posição ref,;rente á 
representação de duas operas, pelo menos, do maestro Carlos Gomes, na exposição ele Chic:tgo, não 
só por ser aquella exhibição de geande vantagem para a nossa representação naq11elle gr, .ndioso 
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certamen , onde as condições difficeis do nosso paiz não nos permittem actualmente uma represen-
tação na altura do nos -o desenvolvin,ento soei 1.1, corno porque não parece á cornmissão qne se vá 
despender granrie quantia com aq uellas exbibições, por iss'~ que ni o f.Ji pen::><tmettto tia emenda fazer 
montar operas por conta dos cofres publicos, mas unican1eute <tnxiliar o distincto maestro brazi-
leiro a f<tzel-o. 

Rul ,ricas us. 6, 10, 12 e 21 na parte referente á consignação para as obras da barrt do Rio 
Grande do Sul e ve!'ba - Eventuae.:; - pal·a melhot•amento tio rio S. Fran<}isco, por parecer que 
t aes reducções viriam prejudicar serviços estab•-lttctdos. 

Rubrica n. 23 - Jul ~a a commissão que deve ser mantirla a disposição votad::~. pe'a C<tmara. 
Não havendo ainda um plano de linhas tulegraphicas approvado pelo Congt•esso, nenhum inconve-
niente h>t em de.:;tacar~se quantias par,t a construct,:ão de determinadas lin has, cuj ,1 urgeqcia a 
votação da Camara reconheceu. A inici.ttiva do Po1er Executivo de modo alg-u •n ft.·a preju•1icada; 
basta par<t vel- o notar que a verba proposta pelo Poder Rxecutivo foi de 39.=. :000\ a vot>lda pela 
Camarct é de 46-> :000 , deduzindo 146.00U$ pctra diversas linhas, resta a qua ntia d~ 319:000$, que 
pouco menos é do que a verba solici tada. 

Pensa igualmente a commissão que deve ser mantida' a primeira par te do n . VI e o n. VIII do 
projecto d '' Gam tra. . 

E' este o parecet· da commissão de orça-mento, que no desempenho de seu dever prestará á 
Camara dos Srs. Deputados as informações que fot'em necessarias e ao seu alcanc -:~ estiverem. 

Sala das commissões, 7 de novemhro de 1892.- Fdrl' ··ira Gmt-ío , pre:;irlente .- L'I1.1ro Mülter, 
relator.- Santos Pe1·eira, - Noorr.es Mello. -lndio do Bra;il.- Cas imira Ju11.ior. - Alfredo B al· -
bom. - Gonçalves Fer1·eim (vencido quanto a emenda do :>e nado rel..ti va á'rubriCtl n. 13) . 

Emenrla do Senado á proposiçfí.o da Camara dos 
Deputados, que ft.xa a despeza do Minisler-io da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 
oxercicio de 1893. 

A' rubrica 2 - Eventuaes : 
Supprimam-se as palavras : inclusive a quantia 

que ror necessaria para auxiliar a representação 
de duas operas, pelo menos, do maestro Carlos 
Gomes. 

Projecto d<t Camara dos Deputados n. 192 B3 de 
1892, que fixn a tlespeza. do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 
exercicio de 1893. 

Art. 1.• O Presidente da Republica é autorizado 
n despend13r pela repnrtição do Ministerio da 1n-
dustria, Vinçãp e Obras Pub licas, com os serviços 
desig-nados na& seguintes rubl'icas, a quantia de 
73.370:844 u2 l, a saher : 

I. SP.cretaria de Est?do: dedu-
zi::laa quaqtia de 3:000$ para 
gratitlc:tção aos auxiliar<'s de 
gabioJte e 3:600 · a empre-
gados da 2" seC<,:ão da Di re-
ctoria Central. ...... .. .. l, . 

2. Eventua ·s: elevada a verba 
com as SP&uintes quantias : 
600 : 000$, para as despezas 
da commi~são brazileira na 
exposição rfe Chicago, inclu~ 
sive a quantia . que for De-
cessaria p·1ra auxiliat• are-
présentaç..'i,o de duas oper~s, 
pelo meqos, rlo m>~es tro 
Carlos Gomes ; 80 :000 . para 
conclusiio dos ser~ iços ele 
ex1•loração e demarcação de 
I +.000 k iJomet ros quadra-
dos no planal to centra l da 
Republic''• para onrle o-ppor-
tunament~ será mudaria a 
Cal' ital Federal, em obser-
vancia ao dispos to no art. 3• 
da Constituição Federal ; 
e d Jdnzid<t a quantht rle 

I 
I 

374: ll0$000 

A' t•ubrica 3 - Terras Publicas e Colonisação : 3 . 
Substituam-se as lettrasa,b, c ed, pelo seguinte: 

Para o serviço de introducção de a) 

10 :000$000 .. . .... . ... .. .. . 
Ten·as Publicas e Colonisa-
ção, supprinoidos : 

690 :000$000 

immigt-antes ... . ... . ...... 4 . 000 :000$000 
Garantia::. de juros ás empr ezas 

que se obrigarem a e~tabe-

na Inspectoria Geral : um 
ajndan te, um chefe de se.-
cção technico, um chefe de 
secção, um official technico, 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, qne fixa a despeza rio Ministerio da 
Industr-ia, Viação e Obras Publica:> para o 
exercício de 1893. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 192 B3 de 
1892, qué fixa a despeza do Ministerio da In-
dustl'ia , Viação e Obras Publicas para o 
exercieio de 1893. 

1ecer colonias, na fórma e tres officiaes, seis amanueu-
condições estabelecidi:iS nesta ses , dous ditos tecbnicos 
lei . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2.400:000 000 de desenhistas, somma 

Para o pessoal da repartição 61 :!?0 J$t •OO ; 
e serv iço de fiscalização b) deduzidos na consignação para 
600:000$000 ............ . .. 7.000:000 .000 obras na hosperlal'ia de Pi-

nheiros, 30:000 000; 
c) serviço de colonisação nos 

Estados, deduzida a consi-
gnação para os serviços em 
Minas Ger<tes e gSi•il'ito 
Santo, por terem ficado 
a cargo dos mesmos -
512:53:i'S333; reduzida de 
462:000. a consign<lçào de 
l.042:000$lle~tinadaao mes-
mo serviço nos outros Es-
tados, não incluindo o do 
Rio Gretnde do No1·te que 
conserva1•á no exr~rcicio de 
1893 a quot L votadlt por L o 
exercício cm'!'enle ; di~ tri
bnicla a qu·111tia de 45:000$ 
par~t Matto Gro~so, com ap-
plicação as suas colonias de 
nacioo:,es; 

d) deduzidos da con ignação 
para iotroducção de immi-
grantes em burg-os agri-
r.ol:ts, 500:000~000....... .. 10.434:266$667 

4.. Catechese , supprimida a ver-
ba de 60. 000$000. 

A' rubrica 5- Auxilios a agriculttwa, engenhos 5. Auxilios çt agricultura, enge-
centraes, etc. : nhos centraes, etc, : dedu-
Supprimam-se as palavras: zidos 500:000$ para sub-

500: 000$ para subvenção venções e garantias de 
e ga1·anti •S de contractos, contractos; supprimirlas 
ficando extincta a raspe- as seguintes consignações: 
ctiva verba. 10:000$ para a chacara 

Accrescente-se: em Tieté, 36:000$ para 
Reduzirias a 515:790$ a consi- murar o Jardim Botanico, 

gnnção par;t garantias de 95:000$ destinados a pre-
juros aos engenhos cen- mios aos übrican tes de 
tr·aes, e a 15:000$ a de~i- assucal', 40 :44(1$ p:ll'lt o 
gnada pa1·a imp1•essão do pessoal e materiul do jar-
catalogo geral das plantets dim da Pr·aça da Repull li-
do Jardim Botaoico...... 608:792$830 ca, lO: :~Oll para o pessoal 

e material rio p .,s;:;eio Pu-
blico, 36:324 .800 p;o ra o 
serviço da Rslação Philo-
xerica da Penha e Horta 
VitiP.o1a, e reduzida de 
12:000$ a qu·mtia perhtla 
para a g>\rantia de j ul'Os 
aos engenhos centraes... 1.282:722$830 

A' rubnica 6- Subvenção às . 6. Subvençc'io ás comp,nhias de 
componhias de navegaçcio na v' gaçc'io a vapor : ele-
a v(lpor: duzit.los d<t consignação á 

Em vez de 468 :000$ pnra a Companhia Bahiana, por 
Comp1nh~<t Ama;onSteam não ter cumprido a c!au-
Navigo.tion Company limi· sula 21ado respectivo con-
ted, etu., diga-se: 4~1:200$ tracto,16:50o .. ;supprimida 
para prorogação do actual a consignação pedida para 
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Emeudas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a despezlL do Ministerio 
da Industria, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

contracto de navegação a 
vapor com a Amazon Na-
vigation Stemn Company 
limited, até que se resolva 
defini ti vameute a reno-
vação, por concurrencia 
pu!Jlica, de conformidade 
com as leis em vigor .... 

A' rubrica 9 - Estrada de Ferro 
do Sobral : 

Mantida a verba do orçamento 
vigente (211 :632$638), seja 
e lia elevada a ....... ... . 

Sendo 249:000$ para assenta-
mento de trilhos entre 
Sobral e lpu, na extensão 
de 100 kilometros. 

A' rubrica lO-Estrada de Ferro 
de Baturite : 

Reduza-se a verba a . ........ . 
A' rubrica 11 - Prolongamento 

da Estrada de Fe1·ro de 
Batw·ite : 

Reduza-se a verba a . ........ . 
A' rubrica 12- E stmda de Ferro 

Central de Pernambuco : 
Reduza-se a verba a .......•.. 
Supprimindo-se a verba, de 

357 : 875$55 7 para di tre-
rença de cambio sobre 
material meta1lico, e a de 
lO •fo de eventuaes para a 
verba - Pessoal. 

A' rubrica 13 - E stmda de Fe1·ro 
Sul de Pernambuco : 

Reduza-se a verba a ...... . .. . 
Mantida a consignação de 

641 :055$ do orçamento vi-
gente para o pessoal "ma-
terial da linha antiga e a 
de 1.946:961$ para o ser-
viço dos ramaes em con-
strucção. 

2.944:940;000 

460 :632$638 

538:503$638 

510: 162$905 

I .458:493$000 

2 .607:017$185 

Projecto da Camara dos Deputados n. 192 B3 de 
1892, que fixa a despeza do Ministerie da In-
dustria, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

a responsabilidade de con-
tractos legalmente feitos, 
130:000$; augmentada com 
as seguintes quantias : 
24:000 · para subvencionar 
o serviço de reboque da 
Associação Sergi pense ; 
30:000$ para subvencio-
nar o serviço de r eboque 
de ltapemirim a Bene-
vente, no Espírito Santo, 
30: 000$ para igual serviço 
em Santa Catharina e 
468:000$ para a Compa-
nhia Amazon Steam N avi-
gation ou qualquer outra 
que melhores condições 
otrereça para fazer o ser-
viço de navegação elo 
Amazonas ..... . ... .. ... . 

7. Sociedade Auxiliadora da In-
dustria Nacional. Suppri-
mam-se 6:000$000 . 

8. Corpo de Bombeiros. Suppri-
ma-se, por pertencer este 

I serviço a outro Ministerio. 
9. Estradq de Ferro do Sobral 

I 
lO. Estraqa de Ferro de BdtU?·ite 

11. Prolongamento da Estrada de 
Ferro de B aturite, deduzida 
a quantia de 548:415$810 

12. E~traqa de Ferro Central de 
Perrambuco •• ......•..•. 

13. Estracla de Fer1·o Sul de 
PerrwmbtiCO .. ........ .. , 

14, E str(lda de Ferro Paulo 
A(f9nso .•. .. .. . ..... ... . 

2. 991 :740$000 

280: 3ll $916 

I 
I 

653:048 775 

620 \000$000 

2.025:454$454 

3.543:061$185 

142:566$000 
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Eme'Qdas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a despeza do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

A' rubrica 15 - Prolongamento 
da Estrada de Ferro ela 
BahifJ.: 

Reduza-se a verba a .......... . 
A' rubrica 16 ~Estrada de FerTo 

de Porto Alegre a Vru-
guayana: 

Reduza-se a verba a .......... . 

A' rubrica 21 -Obras diversas 
nos Estados : 

Diga-se: 50:000 , em vez de -
.100:000$, para iniciar os 
trabalhos de melhoramen-
tos do porto de S. João 
da Barra, Estado do Rio 
de Janeit·o; reduzam-se 
890:894$400 na consigna-
ção para as obras da barra 
do Rio Grande do Sul ; 
33:365 na verba - Even-
tuaes-para melhoramen-
tos do rio S. Francisco e re-
duzam-se as consignações 
para construcção de açudes 
e poços artesianos no Es-
tado do Ceará a 500:000 , 
que serão applicados ás 
obras do açude de Quixa-
da; e accrescentem-se 
630:000 : tendo, 250:000$ 
para auxiliar a constru-
ccão do ramal de Sal i nas da 
Estrada de Ferro de Bra-
gança, no Estado do Pará ; 
200:000$ para o serviço de 

900:000 000 

2.599:212$549 

Projecto da Camara dos Deputados n. 192 B3 de 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20 . 

21. 

Prolongamento da Estrada 
de fen-o da Bahia........ 1.192: 611 601 

Estrada de Fe1-ro de Po1·to 
Aleg1·e a Uruguaya1w, in-
clusive 120:000$ para os 
estudos do ramal de Cace-
quy ao Livramento...... 2.855:719$549 

Prolongamento da Estrada 
de J.<erro de Porto Alegre a 
U ruguayana . . . . . . • . .. . . . . 2. 090: 000$000 

Garantia de juros ás est1•a-
das de ferro : deduzam-se 
2.000:000 ~ paradi.trerenças 
de cambio por estarem in-
doidos na respectiva ver-
ba do orçamento da Fazen-
da; a quantia de 400:000 · 
destinada a estradas de 
ferro em estudos. Augmen-
te-se a consignação de 
600:000 paraaRepartição 
de fi scalização ele estradas 
de fe1•ro. . .. .. . .. .. .. . . 11.256:475 662 

Estrada de Ferro Central 
do Brazil, custeio.. ...... 14.252:431$501 

P1·olongamento da Estrada 
de Ferro Central do B?·a-
zil : reduzida a verba a 
1. 500:000$, sendo 700:000$ 
para conclusão do trecho . 
de Santa Luzia a Sete La-
gôas e 800:000 para as 
obras de Sete Lagôas a 
Curvello......... ... . . . 1.500:000$000 

Obras diversas nos Estados, 
deduzidas as seguintes 
quantias: 
45: 000 da consignação 
para melhoramento do rio 
Itapicurú ; 200 :000$ da 
proposta para melhora-
mento do porto do Recife ; 
50:000 da pedida para 
obras no porto da Para-
hyba; 62:i36$750 da rela-
tiva ús obras do porto do 
Rio de Janeiro, ficando 
50:00~$ para o pessoal e 
material; 27:200$ da pe-
dida para os portos de São 
Paulo; supprimida a con-
signação de 17:000$ para 
as obras do porto de Ser-
gipe, por estarem suspen-
sos os trabalhos ; elevada 
a verba com as ses-uintes 
quantias : 50:000$ para 
melhoramento do rio Pre-
to, affluente do rio Grande, 
Estado da Bahia; na consi-
gnação para os serviços 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que tixa a despeza do Minbterio da 
Industria, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

sete açudes e voltas do rio 
Mossol'ó enoEJstado do Rio 
Grande do Norte; IOO:OUO$ 
para estudos de uma estra-
da de ferro que l' gue Cuya-
bá, em Ma tto Grosso, a 
S.mtarem, no f'<m1; e 
80:000$ repartidamente, 
para e~tudos e inidação de 
melbor·amentos no porto 
da Victoria, no El$tado do 
Espirito Santo, e no de 
Angr·a dos R·-is, no Estado 
do Rio de J <Jlleiro ...... . 4.938:262$475 

Projecto da Camara dos Deputarlos n. 192 B8 de 
l89i, que fixa a despeza do Miuisterio da In-
dustr•ia., Via~o e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

hydraulicos do6° districto; 
20:000$, destinados a es-
tudo~ par-a desob!:itr·ucção 
dos baixios do rio Uru-
gmty ; 50:000$ para me-
lbol'amentos no Alto l'o-
cautin~, entre a cidade da 
Boa Vi::! ta e a do Porto Na-

·ciontd e estudos na secção 
entr·e-Porto Nacion.d e a 
cidade da Palma. a da 
Palma á CacboeinJ, do Ma-
chüdinho; para, occorr·er 
ao serviço de gara,n tia 
de jnros as quantias de : 
120:000$ par·a as obras elo 
porto deJ a raguá e tiO:OOO$ 
para as da Lag-u11a ; da 
consignação de 40 : OUU$ 
de~tina.rla a ~uxiliar a via· 
ção entre a cidade de 
Matto Grosso (antiga Villa 
Bella) e Cuyabà, destine-
se a quantht ele 20 :000$ 
para melhoramento da vi a-

I ção eutr·e Cuyabá e a villa 
do Di ~mantino. 

Da consignação-Melhor mentos 
do purt9 do Rio Grande 
do Norte- destaquem-se 
as SE)guintes quantias : 
25: OOP$ para cada um dos 
seguiptes sérviços : con-
strucção de um açude ou 
cisterna na povoação ria 
barra do Mos~oró, ti~ ·ada 
das Vflllas dos rios 1até 
ao · pqnto do desembarque 
perto da cidade ; com;tru-
cção qe açudes em Carnti-
bas, e r!- p,, tú de Dentro ou 
suas yisinhanças, em Pao 
dos F~rros, em Seri ló, na 
Caiada e e"' S. Mig·uel Do 
total pa verba-úhras di-
versas- o Gover,lo rte--tr-
nará a qn ·ntia ue 40:000$ 
pnra o Estado de Ma,tto 
Gl'osso, senrfo: 
20:000$, repartidamente·, 
p;; ra os reparos de que 
neces~itam "l:i açurles da ci-
dade de P"coné e vil la elo 
Livramento; 20.:000$, para 
os coqcer·tus de que neces-
sita a estr da. que liga a 
cidadE/ de Cuyabil ás vil las 
de Nossa Senbor·a.da l>nia • 
e Brotas; e de IOO:OOtJ$ 
para iniciar-se os traba-
lhos ~e m,.Jh, r·amentos do 
porto de S . J uão da Barra, 
Estadp do ~Rio de Janeiro. 

I 
\ 

I 
I 

5.782:521$875 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a despeza do Ministerio da 
Industria , Viação e Obras Publicas para o 
exerci cio de 1893. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 192 B' de 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da In-
Justria , Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

22. 
5 468:882 '500 

Correios (como na pro-

A' rubrica 23 - Telegrapho ele- . 23. 
posta) ...... ...•. . ...... 

Telegrapho elect1·ico : 
sendo 465:000$ destinados 
á construcção de novas !i-
n has, destacando-se desta 
quantia : 40:000$ para li-
·gar a cidade do Amarante 
á capital do Piauby ; 
25:000$ para prolonga-
mento do fio electrico até 
Santo Antonio do Caran-
gola, passando por ltape-
runae Natividade; 10:000$ 
para construcção de uma 
linha a partir da Victoria 
á cidade do porto do Ca-
choeiro de Santa Leopol-
dina, no Estado do Espi· 
rito Santo; 21:000 . para o 
ramal de Mauá a There-
zopolis e 50:000 para. os 
ramaes de Blumenau a 
Lages e de Joinville a 

ctrico : 
Substituam-se as palavras : sendo 465:000$, 

etc., até ao fim, pelas seguintes: -sendo esta 
verba destinada ás linhas mais urgentes, figu-
rando entre ellas as que se dirigirem a colonias 
militares e a pontos estrategicos. 

A.nnaxo-i6 

S. Bento .............. . 
24. Directo1·ia Geral de Esta-

tística .. .. ... .... . .... . . . 

5.692:739$500 

242 : 180$000 

I. Organizado o Districto Fedel'al e feita a 
transt'erencia dos serviços que lhe competem, 
o Governo reformará a secretaria do Minist.erio 
da lndustria, Viação e Obras Publicas, fazendo as 
ret.lucções q.ue·julgar necessarias no pessoal, sem 
augmento de despeza. 

I!. Ficam prohibidas desde já as concessões com 
garantias de juros ou subvenções sem especial 
autorização do Congresso. 

Ao Poder Executivo não é permittido renovar, 
em favor de individuo ou empreza de qualquer 
natureza, as concessões com garantias de juros 
ou subvenção que tiverem caducado, venham a 
ca.ducar ou fiquem sem e:ffeito por qua.esquer 
causas de direito. 

Reputam-se caducas as concessões com garan-
tias de juros ou subvenção que não se tornarem 
e·ffectivas· nos prazos das concessões ou dos con· 
tractos, não sendo licita a renovação desses 
prazos. 

III. As companhias ou emprezas que gozarem 
ou não de garantia de juros ou subvenções são 
obrigadas a entrar para o Thesouro Nacional 
com as quotas que tiverem sido determinadas pelo 
Poder Executivo ou que constarem das tabellas, 
para occurrencias das despezas da Repartição de 
fiscalização, creada pelo decreto n. 399 de 20 de 
junho de 1891, instttuida sob a clausula da des-
peza não e-x:ceder á receita proveniente daquella 
arrecadação. 

Desta obrigação estão isentas as companhias ou 
emprezas cujos contractos, anteriormente cele-
brados, impuzerem expressamente ao Govemo as 
despezas com a respectiva iiscaJização, não sendo 
permittido, porém, ao Governo conceder a essas 
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Emendas do Senado a proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a despeza do Mi nisterio 
da Iudustria, Viação e Obras Publicas para o 
exe1•cicio de 1893 . 

Ao art. VI: 
Supprima-se o período que começa pelas seguin-

tes palavras : - A vender ou anendar a, Horta 
Viticola, etc. 

Ao mesmo numero, ultimo período : 
Diga-se - 5 de outubro - em vez de - 5 de 

setembro. 

Projecto da Camara dos Deputados n. 102 B3• de 
1892, que fixa a despeza do Ministerio da 
Industria, Viação e Obras Pul.Jlicas para o 
exercício de 1893. 

companhias ou emprezas nenhuma novação ou 
ravor ele qualqu er e pecie sem que ellas se subor-
dinem a ex igencia da disposição an terior. 

IV. A concessão de privilegio de qualquer na-
tureza, salvo o de invenção, não se tornará ell'e-
cti va sem approvação do Congresso . 

Esta disposição é applicavel aos contractos de 
navegação com subvenção que forem renovados. 

V. Continüa em vigor o art. 14 da lei n. 3397, 
ele 24 de novembro de 1888, que autorizou o Poder 
Executivo a resgatar as Estradas de I• erro do 
Recife a S. Francisco e Bahia a S. Francisco. 

V I. Fica o Governo autorizado: 
A providenciar de mo elo que, sem prej uizo, do 

serviço de immigração, seja transferido o de colo-
nisação aos Estados, á medida que cada um destes 
se habili t e para assumir a responsabil idade de um 
tal encargo ; 

A vender ou arrendar a Hor ta Viticola e Esta -
ção Philoxerica e bem assim a chacara do Tieté ; 

A modificar a actual Inspectoria de Terras e 
Colpnisl:}ção, reduzindo-a a uma repartição estri-
ctamente de~tinacla a t ratar da r ecepção, agasalho 
e transporte de immigran tes ; 

Os empregados dispensados por força da lei e 
com direitos adquiridos serão addidos a outras 
repartições e irão occupando os Jogares que forem 
vagando, m1 ordem de antiguidade e segundo as 
habilitações de cada um ; 

A mandar pagar a Ceará Hm·bour Corp01·ation · 
os juros gamotidos, na fórma. de seus contractos, 
no período qecorrido de 31 ' le dezembro ultimo 
até á innovação celebrada em virtude da lei n. 48 
de 7 de junho proximo findo, ' para ser a. respe-
ctiva importancia, compensada pelo's juros Çe igual 
período no final do prazo das garantias, assignando 
a companhia a devida renuncia ; 

A despender com a compra de drogas de~tína
das aos portos de Paranagua e Destet•ro a quantia 
que falte empregar para o completo da verba 
votada no e~ercicio de 1892 para o mesmo fim ; 

A prorogar por m8iS dous annos, sem accresci· 
mo de favor13s, e salvando a disposição constitu-
cional sobre terras devolu tas, a concessão feita 
ao Banco União de S. Paulo, da Estrada de Ferro 
de Uberaba ou Uberabinha a Coxim; 

A prorogar por dous annos o peazo concedido it 
Companhia fuclust rial Agrícola Sul Mineira, para 
o estabelecimento do engenho central de Lavras, 
no Estado de Minas Geraes, e de nucleos agrí-
colas; 

A prorogar, si for necessario, sem accrescimo 
de favores, os prazos fixados nos respectivos con-
tractos para inicio e conclusão das obras relativas 
aos emprehendimeotos, de cuja execução se acha 
encarregada a Companhia Gera l de Mellloramen-
tos no Maranhão ; 

A abeiro credito necessario até 150:000$, cam-
bio de 27, para dar cumprimento ao disposto no 
ar t. 2° ela l13i n. 97 de 5 de setembro de 1892. 
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Emendas do Sena.do à proposição da Camara dos 
Deputados, que fixa a cl cspeza do Ministerio ela 
Industrii:t, Viação e O.brus Publicas para o 
exerci cio ele 18\)'3. 

Ao u . VIl[: 
Accrescente-se : 
Os campos a flUO se refere este numero são 

denominados- Estancia ele S. Gabriel, junto á 
villa de S. Bot'ja e incorporados aos proprios 
nacionaes pelo art. 36 ela lei n. 317 ele 21 de outu-
bro de 1843, e somente deverit ser co lonisado na 
parte que for dispensada pelo ministro da guerra, 
por c!esneçessarjo ao serviço. 

Accresceote-se : 
N. A verba para o ser.viço de immigração serà 

applicada ao serviço de passagens aos immigran-
tes introduzidos nos ll:stados em virtude do3 con-
tractos feitos pela União; cabendo a cada Estado 

·a 20• par te <.lo numero total a introduzir, durante 
o exercício, á requisição destes. 

§ 1. o Esta requisição deve ser feita pelos re-
spectivos governadores dentro do primeiro trimes-
tre do exercício . 

§ 2. 0 Os Estados que não fizerem a requisição 
dentro do prazo marcado perderão no exercício 
as suas quotas correspondentes de immigrantes, 
revertendo aos que as houverem solicitado . 

XI. O Governo contractará com empreza ou 
emprezas particulares o estabelecimento de colo-
nias sob garantia de juros não excedentes a 6 o lo 
annuaes ao cambio de 27. 

§ 1. 0 O capital gal'antido será pot· serie3, não 
superiores a 20:000$ e não excedendo o prazo de 
cada uma lO aouos . 

§ 2 . o Não poderá elfectuar-se contracto para 
mais de uma serie em cada exercício financeiro. 

§ 3. o Além de outras que o Governo julgar con-
veniente aos interesses publicas, sujeitar-se-l1a o 
contractaote ás seguintes bases : 

a) a estabelecer os colonos em terras previa-
mente adquiridas e demarcadas, com casa de ha-
Litação, instrumentos de trabalho agrícola, for-
necimento de sementes e o mais que for indispen-
savel para o seu primeit'o estabelecimento; 

b) a fundar colonias am todos os Estados da 
União; 

c) a crear engenhos centraes para o beneficia-
mento 13 preparo das materias primas produzidas 
nas colonias ; 

cl) a fundar escolas, templos e enfermarias nos 
diversos nucleos ; 

c) a construir as oecessarias estradas ele roda-
gem e vicinaes ; 

()a organizar anoualmente o recenseamento 
da população de cada colonia e a estatística de 
sua exportação e importação. 

Projecto ela Camara dos Deputados n. 192 B3 de 
18\:12, q110 fixa a despeza elo Ministerio da In~ 
dustl'ia, Viação e Obras Publicas para o 
exercício de 1893. 

VII. E' transferida para e::;t e Ministerio a parte 
do campo de S. Gabriel, município de S . Borja .. 
Rio Grande do Sul, já dividida em lotes coloniaes 
e onde já exist em barracões e demais editl.cios 
precisos para a colonia . 

VIl[. Uma parte da verb::~. destinada á colonisa-
ção será cons'tgrada ao estabelecimento de nu-
cleos de colonos oacionaes em ter renos do proprio 
federal - Saycan - no Rio Grande elo Sul, adja-
cen tes iL Estrada de Fer ro de Porto Alegre a Uru -
g uayana, observando-se para a execução desse 
serv iço as disposições da lei n . 163 ele 16 de ja-
neiro de 1890, referentes á colonisação nacional no 
territor io da Guyana Brazileira. 

l X. As concessões que não tiverem favores ou 
garantias de juros da União e cujos prazos este-
jam esgotados ou venham a esgotar até o fim elo 
corrente anuo, poclerão ser prorogadas por mais 
um anno. 
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Emendas uo Senado á pi'Oposiçilo da Carnnra dos 
Deputados, que fixa a de peza do i\Tioisterio da 
Jndu~trin, Viação e Obrus Publicas para o 
exercício rle 1893. 

XI I. E' vedada a transferencia de verbns ou de 
seu s:1ldos neste orçamcmto . 

XIII. As consignações uesti nadas a obras e me-
lhoramentos publicas não serão applicadas, sem 
que os respectivos estudos estejam feitos e orga-
nizados os competentes orçamentos . 

XIV. O Governo mandará proceder a um inque-
rito, e o apresentará na proxima sessão legislativa, 
sobre a conveoiencia de transf"erir a propriedade 
ou a exp1omção das estradas de feno da União 
para tL industria privada e os methoclos que 
deverão ser preferidos nesta operação. 

XV. E' autorizado o Poder Executivo, de con-
formidade com o que foi elucidado no parecer Llo 
conselho de estado de 30 de outubro de 1884, a 
desapropriar as estradas de ferro do Recite a 
S . Francisco e da Bahia a A1agoinhafil, transfe-
rindo-as a emprezas novas ou arrendando-as, de 
sorte a obter a reducção da taxa actual de 7 °/o de 
garantias e diminuir os compromissos da União. 

X VI. O Governo reverá os contractos com as 
diversas companhias de navegação, no sentido de 
melhorar as tarifas e de garantir efficazmente o 
serviço de fiscalização e as condições de segurança 
do material fiuctuante. 

X VIl. Todos os serviços de meteorologia deste 
Ministerio ficam sujeitos ás instrucções emanadas 
da Repartição Central de Meteorologia do Minis-
teria da Marinha, e para acquisição do material 
necessario ás observações, e no modo de regulai-as 
se conformarão com as exigencias impostas pela 
commissão permanente de meteorologia interna-
cional, eleita no Conrrresso ue Municb. 

XVIII. E' autoriza~o o Poder Executivo a fixàr 
o cambio pelo qual eleve ser pago o juro de 6 "/o 
garantido á Compagnie Génerale de Chemins de 
Fer Brésiliens, sobre o ca pita! de 30:000$ por 
kilometro, empregado no prolongamento e ramaes 
ua Estrada de Ferro de Parana.gua a Curytiba.. 

XlX. O Governo reverà as tabellas uos venci-
mentos úo pessoal das vias-ferreas de propriedade 
da União, reduzindo-os e diminuindo o numero de 
empregados, de sorte a conseguir as economias 
que este serviço reciama, suj eitando .as novas 
tabellas á approvação do Poder Executivo na 
proxima reunião. 

XX . O Governo confiará á iniciativa particular 
o serviço de navegação subvencionada, cujos con- . 
tractos findarem, e em caso nenhum poderá 
in novar as concessões de subvenções para as linhas 
que não prescindirem dellas, sem preceder con--
currencia publica. 

Senado Federal, 4 de novembro Je 1892.-
Prudente J. de Montes Barros, vice-]Jresidente.-
Joao Pedro Belfort Vieira, 1 o secretario.- Gil 
Dini:; Goula?·t, 2° secretario. -Antonio Nicoláo 
Monteiro Baena, 3° secretario . - Joao Soares 
Neiva, servindo de 4• secretario. 

Apresentado em 7 de novembro-N. 192 G. 
Discutido na sessão de 9 de novembro. 

Projecto da Camam dos Deputados o. 192 B3 de 
de 1892, que fixa a despeza do Mioisterio da In-
dustria, Vb1ção e Obras Publicas pttra o 
exercício de 1893. 

I 
I 

Camara dos Deputados, 18 de outubro de 1892.-
João Lopqs Fe1·r~ira Fitho, presidente.- Antonio 
A:~:eredo, 1 o secretario.-Antonio Borges de Athavde 
Junior, zci secretario. 
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Oradores: 
Os Srs. : Demetrio Ribeiro, F'lores, Bulhões, Cassiano, Demetrio Ribeiro, Garcia Pires, Lauro 

Müller, J. de Siqueira e Jacques Ourique. 
Encerrada a discussão, são approvadas as emendas do Senado ás rubricas 3, 5, 6, 9, lO, 13, 

15, 16 e 21 !las pal'tes r~lativas ao po~'to de S. João da Barra no Estado do Rio de Janeiro, 
açude de Qu1xada no Ceara, açudes do Rw Grande do Norte, melhoramentos no porto da Victoria 
Estado do Espírito Santo, no de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro ; são tamberJ 
approvadas as emendal:l aos ns. VI (ultimo periotlo), ao n. Vlll e bem assim as demais emendas 
accrescidas ; e rejeitadas todas as outras ás rubricas 2, li, 12, 21 (nas partes relativas ás obras do 
Rio Grande do Snl, melhoramentos do rio S. Francisco, construcção do ramal de Salinas da 
EstrarJa de Ferro de Brag·ança, no Estado do Pará e estudos de uma estrada de ferro que ligue 
Cuyabá, em Matto Grosso, a Santarém, no Pará) e 23, e ao n. VI suppressiva do período que 
autoriza a venda ou arrendamento da Horta Viticola, etc. 

Na fórma do art. 135 do Regimento Interno são as emendas com o projecto devolvidas ao 
Senado, onde foi mantido o voto da .camara sobre as emendas daquella Garoara. 

Subiu á sancção em 12 de novembro. 

MiniRterio da Fazenda 

Projectos ns. 154 a 155 F 

Artigo 7• da proposta. 

N.1~4-1S9~ 

Fixa a despeza elo Ministerio da Fazenda para o exercicio de 1893 

A commissão de orçamento teve de examinar as despezas a fazer com as repartições e serviços a 
cargo do Ministerio da Fazenda, e depois de examinar a proposta, .que lhe foi remettida pelo Poder 
Executivo e onde estão indicadas as exigencias do serviço publico por esse Ministerio, vem apre-
sentar o seu parecer. 

Na cifra a exigir, do orçamento para este Ministerio, a comrnissão teve de modificar algumas 
das verbas propostas pelo Poder Executivo, de accordo com a distribuição do serviço, á vista da lei 
de 30 de outubro de 1891, que extinguiu as Thesourarias de Fazenda e outras; attendendo igual-
mente á necessidade de reduzir as despezas publicas, a commissão propõe a suppressão de algumas 
verbas relativas a serviços que não produzem os resultados esperados com a sua organização, e 
modifica outras de accordo com as possíveis alterações a fazer e que propõe. 

E' assim que as verbas de ns . 7, 10 e 11, relativas ás Thesourarias de Fazenda, empregados de 
repartições e logares extinctos e Alfandegas, vão alteradas, de accordo com as novas exigencias do 
serviço fiscal que entende com estes tres numeras. 

Em lei de orçamento não póde a commissão propor alteração alguma nos vencimentos dos 
empregados das diversas categorias, conforme vem estabelecido na reforma das repartições de 
Fazenda, annexa ao relatorio do Ministerio da Fazenda, reforma que a commissão está estudando e 
pretende aprese o tar á consideração da Camara dos Srs. Deputados, ainda nesta sessão ; pelo motivo 
exposto, a commissão calculou a verba- Alfandegas- com o pessoal actualmente em exercício, 
subordinando a despeza às disposições que vigoram actualmente neste ramo do serviço publico e que 
só por lei ordinaria póde ser alterada, sem entrar na indagação de haver ou não conveniencia ou a 
mais louvavel solicitude para o serviço publico e para as condições economicas do paiz, em não elevar 
os vencimentos dos funccionarios contemplados nas tabellas de lettras A a T, juntas áquella Teforma . 
Não póde, ent1·etanto, deixar de consig·nar verba para o Tribunal de Contas, já creado por lei 
anterior e que urge organizar ern bem da ordem nas despezes a fazer pelo Poder Executivo e a 
fiscalizar pelo Legislativo; para este serviço organizou a tabellade lettra A, que junta ao presente 
projecto. Como deva diminuir, com .a .cr·eação do Tri~un~tl, o serviço do Thesuut:o Federal, o~d~ é 
extincto o Tribunal do Thesouro, alllvmdo dH prestaçao úa.S contas, que passam aquella repartlçao, 
a commis~ão propõe a approvação da tabella offerecida na r~forma annexa ao relatoriC!, para o 
pessoal deste Tllesouro, não alte!'ando os venCimento~, o qt..e nao lhe é, entretanto, permltttdo em 
projecto de lei do orçamento. 

A Camara verá que, apezar da creação desse importantíssimo Tribunal, .á vista das funcções de 
que vae ser investido, a commissão propõe que fique elle dotado da verba que junta á proposta 

• 



para o Thesouro, resultando apenas ·pequeno augmento á verba pedhla para o Thesouro e da 
seguinte fórma : 
Tribunal de Contas ....... , .... ....•........... • .... •. •. , .. ... 240:600. 000 
Thesouro Federal. ... , .. , ......••. , .... ,., . .. , .•....•.•.. ,... 472:798$000 

Som mando ........ ; .....•......•......... ......... ..• . ... .... .............. 
Pedido pelo Governo para o Thesouro Nacional ........•...................... 

695: 398. ·ooo 
649 :984 '66ô 

r esu ltando apenas augmento ele ... . ......•........ . .•. . .. .. ..•..•... ... . .•. .. 
quanto vem a custar o augmento com o Tribunal de Contas sobre o exercício correu te. 

Para os fun ccionarios não aproveitados nas Alfandegas, pela suppressão das Thesour~r ias ele 
Fazenda a commissão propõe a elevação da verba-Empreg.1do3 ele repartições e Jogares extinctos-
de 51: 335 000, da proposta, a 600:000$000 supprimindo-se a verba - Th~sourarias d<J Fazenda ; 
considera a verba sufficientemente dotada, por at tencl:er a que devem set' dispensado;; certos empre-
gados que não podem ser considerados na lettra do art. 26 da lei ele 30 de outubro de 1891, .taes 
como : os procuradores fiscaes cujas fuacções passaram aos procuradores seccionaes, os fieiS e 
pagadores, devendo, com os 'que pertenciam as Thesouraria.s de Fazenda, ser preenchidas as vagas 
que se abrirem no quadro_das repai'tições de Fazenda.. _ . 

Propõe igualmen te a creação da verba.- Delegacias fisc!l-es - nas quaes deverao s~t· aprovei-
tados empregados das extinctas Thesourar1as, com os vencimentos fixados nas t~bellas de lettras 
C, D, E e F, e necessaritts para a organiz~ção de3sas Delegacias nos lagares o~d~ nao h~ Alfandegas 
e, entretanto, ha serviço a t'azer pela Umão. Na ~erba-A lfandegas-a com.mis~ao propoe a suppres-
são da consignaoão para o pagamento de tres fie1s de thesouren·o extraordmarios e dous auxllt::res 
parn. embarques de café, sem lei que os autorize, e a c~e 24 ~ddidos por de.vereiT,l ser comprehend1dos 
na verba - Lagares e.xtinctos ~, bem como as cons1gnaçoes para serviços fora da hora, todos na 
Alfandega do Rio de Janeiro, representando 60:040 000. 

Por esta fót'ma as tras verbas que figuram na pt·oposta. com a dotação seguinte 
Empregados de repartioões o lagares exinctos.. ... . .... . . ...... 51:335 000 
Thesourarias de Fazenda.,................................... 1.282: 11 6$600 
Alfandegas ...•.....•....................•....•.......•... ,.. 5 .907 :572$122 

I 
prefazendo a somma de .... . ........ . ....... , .. . • , .... , ... . 1, ••••••••• , • •• •• • ,, 

ficaram no orçamento com as seguintes consignações : 
Empregados de repartições e lagares extinctos .... ... ... . , . . . . . 600: 000$000 
Alfandegas ...... .. ... .. . . .. .. .. , ... , .... .•. . . . . . . . • . . . . . . . . . 5.847:532$000 
Delegacias fiscaes ..•....•.•..•.... , .. , .. , •.. , , , . . . . . . . . . . . . • . . 11 8: 800$000 

sommando .• .' ................ , ...... ; ...... , .• . ; . , .. , . , .. , .. , , . , . .... . . . ..... . 

resultando dahi a economia de, .....•... . . .• ....... . ........ . ....... .... .. ..... 
I 

7.241:023 722 

I 
I 

6.566:332$0 p 

674:691$722 
A commissão propõe a suppressão da verba - Juizo dos Fe itos extincto ; o serviço do Jui zo dos 

Feitos passou aos juizes seccionaes, os quaes teem o seu fóro por onde devem correr os pt\ocessos 
hoje a intentar pela União e reduzidos pela natureza da renda que lhe cabe nos Estados ; para o 
juizo seccional deve passar qualquer serviço attinente ao antigo Juizo dos Feito~ ; resulta d11 
suppressão a economia de 107:057$500. 

Propõe igualmen te a suppressão da verba - Secções dtJ Estatística, annexas ás associq.ções 
commerciaes ; é sem duvida da maxima importancia a estatística commercial, porém nãp é este o 
serviço prestado por essas secções . A estatística deve ser feita na propria Alfandega e com os dados 
fornecidos pelo processo da importação, auxiliado com os col!Vdos do serviço ela exportação ; isto 
deye ser provido na lei que reforma as repartições ele Fazenda, não adviudo mais de~peza ao 
Thesouro lJelo aproveitamento dos funccion arios em disponibilidltde. A commissão estudará o 
assumpto e regularisará o serviço nessa lei, convindo alliviar o Thesouro Publico desta despeza, 
feita sem a vantagem que do serviço prestado se poderia esperar. 

A commissão propõe reduzir a 480:000 a verba-Juros do~ bilhetes do Thesouro. O.s bilhetes são 
emittidos como an tecipação de receita; assim como esta não entl'a immedia tamente ao começar o 
~xercicio, as despezas não são. feitas todas nos.primeiros mezes, çle modo que parece excessiva a verba, 
íigur::ndo como um accresCimo desnecessarw ao orçamento ela despeza ; a a lteração dessa verba 
autor1za o Governo a emittir, como antecipação de receita, at$ ·12.000:000$, em vez de 20.000:000$ 
como actualmen.te, parecendo sufficiente aquella autorização. 

Na verba -Obras - a cc,mmissão propõe que sejam adiadas as construcções de novos armazens, 
da. pa~sagem e coberta de vidro e supprimido o custeio do serviço de execução, importando a 
P~tme1ra verba_ em 200 :000$, . a segunda ~m 30:000$ e a terceira em 50:000$. wefazendo 280:000$ 
S?mente na: Alfandega do Rto de .Jar:eiro, para a qual se pedem 806:000$000. · Pa-rece que ,nas. 
CJrcumstanCJas a~tuaes , cl~vendo restrm~Ir-se a despeza publica ao indispensavel, sendo quasi certo 
que a renda da 1mportaçao, quando nao venha a decrescer• no exercício não se elevar a tão 
depressa e em tão grande escala, sendo certo que o serviço fa:i\-se regularme'nte por grande numero 

• 



de tràpiches ao Sérviço cia importação pela Altandega do Rio de Janéiro, tudo aconselha adiar essas 
obras e applicar ]Jarte ela verba para outros serviços mais urgentes. 

Por isto a _commissão. propÕ3 que, pela verba-, Obras - diminuída destes 280:000$ na 
Alfandeg-a do R.w de J ane1ro, se concedam l 00:000$, sendo 50:000: no exercício de 1893 para a 
construcção ele uma ~ l fand-ega _em. Manáos, no Est:=ttlo do Amazonas, c~ja importação cresce, cuja 
~·enda avu lta e 9ue mw tem. edtflcw para esse serviço, e se concedam amda 50:000$ para attender 
as reclamações mstantes do mspecto1' da Alfandega da Bahia e já recol)hecidas pelo ministro no 
seu relataria. 

~ccei~a~ estas modi!lcações, a cifra a exigir para as despezas pelo Ministerio da fazenda 
ficaria allivtada das segumtes quantias : 
Diirerenç~ com a f~são das rel?artições. arrecadadoras e pagadoras 674:651$000 
Suppressao elos J mzos dos Feitos, extmctos. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . · 107:057$500 
Idem das secçpes de estatística................................ 148:400$000 
Reclucção da verba- Juros dos bilhetes do Thesouro........... 220:000 000 
Idem da verba- Obras....................................... 180:000$000 

Sommaria.... .... ...... ......... .... . ....... . 1.430:108$500 

Infelizmente a commissão não póde apresentar esta cifra de reclucção, porque ha despezas 
novas, que não póde ella deixar de incluit' no orçamento e resultantes quer de disposições de leis 
anteriores, ela maior urgen'cia, pelo systoma de governo em que se acha o paiz, quer de f<tctos 
que entendem com compromissos assumidos e a que o Thesouro Publico deve honrar, por não 
poder fugir a elles. · 

Está entre as primeiras a verba- T1·ibunal ele Contas - que urge organizar, a bem das 
proprias despezas publicas, collocando-o, como o substituto do Parlamento, na fiscalização do 
orçamento decretado. A Camara vê, ela exposição já feita, que a commissão pócle organizar o 
Tribunal de Contas, augmentando o orçamento apenas com a quantia de 63 :41 3$334. 

Entre as despezas augmentadas com compromissos esta a verba- Creclito s especiaes - cuja 
elevação é imperiosa, attentos os factos que a commissão passa a enumerar, indicando os onus 
clelles provindos ao Thesouro Nacional. 

Os Estados de Sergipe e do Piauhy contrahiram emprestimos com o Bmco da Lavoura e do 
Commercio, sob garantia e fiança do Governo Federal, sendo o do primeiro destes Estados ela 
importancia de 1.367:500$ e do segundo, de 526:000$000. · 

Deixaram ele satisfazer a esses compromissos, por cleficiencia de recursos, e o credor vem 
exigir elo Governo Federal o cumprimento da clausula de garantia, de que elle não póde fugir. 

Esses emprestimos exigem o seguinte serviço de despeza : 
Juros e amortisação do emprestimo elo Estado de Sergipe .•...• 
Idem idem do Estado do Piauhy ..•...... , .•.•..•..........•.. 

So1nmat1clo . ................ , ......... : . . .. . . . 

110:509$570 
42:418$619 

15?; 928$189 

Para acudir ao serviço ela divida externa e não concorrer ao mercado de capitaes., indo 
pedil- os á praça rlo Rio de Janeiro, nesta época de deplorava! depressão elo cambio, o Governo 
contrabiu com a casa R.otschild, de Londres, um emprestimo do valor nominal de 1.000.000 de 
libras, ao juro de 5 °/0 c pagavel em tres semestres; ó compromisso da Nação, que cumpre 
honrar e que deve ser incluído na despeza do orçamento, na sua totaVdade de ca.p.ital e juros, 
visto dever ser pago.'em)odo o exercício da presente lei. 

o serviço da uespeza é o seguinte : 
Capital, pagamento total..................................... 8 .890:000. 000 
Juros até o ultimo pagamento................................ 445:000$000 

Som mando ...... .. , . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 9. 335; 000$000 

A Associação Commercial do Rio ele Janeiro contrahiu um emprestimo com o Banco AllianÇa. 
do Porto, da quantia ele r, 5 .000 .000, sendo o Governo brazileiro o fiador e principal pagador do 
emprestimo contrabido; quando tudo pil.recia deixar de acreditar que essa garan tia _fosse 
puramente nominal, á vista da honorabilidade do devedor, a Associação CommerCJal do R10 da 
Janeiro pede ao Governo que não sómen te pague as pre~tações cl~ j_ur?s_ e amortisaç~o dó 
cmprestimo, por não poder ella pagar, como lhe entregue, a t1tulo de restltmçao, a quantia de 
659:879$563 por ella paga ele prestações anteriores vencidas, e ainda a de 740 :000$000 a titulo 
ele' adeantamento para conclusão elas obras do palacio á rua Primeiro ele .M~rço. . " . 

O estudo desta questão depende da remessa elo contracto que a commtssa? pediu ao Gover_no , 
a propoEito da mensagem dirigida ao Congresso Nacional pelo Sr. Presicl':lnte ~a. R.epu_bhca, 
solicitando a abertura do credito preciso para cumprir a fiança no· corrente exercw10 .. St be~ 
que esteja provado e se verifica do relataria do Sr. ministro da fazenda que ú emprest1mo haJa 
sido desviado do seu fim, tendo sido applicada ás obras apenas a quant~a de 277 :788$039, quando 
o emprestimo produziu realmente a quaptia de 4.524:327 , cumprmdo 161: ? contracto para 
resolver o procedimento do Governo, nao é menos certo que a; responsabilidade do fiador e 
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principal paoador existe, embora condemnada pela mais desoladora realidade . a esperança de que 
fosse nomin~'t apenas essa responsabilidade tão facilmente assumida pelo Governo. 

Entendo a commissão que, no orçamento, deve ser incluída apenas a quantia necessaria 
para as prestações ann uaes do emprestimo, resolvendo-se posteriormente o procedimento a ter 
quanto á devedora, em face do contracto. Este emprestimo exige o seguinte serviço de despeza: 
Prestação de amortisação do emprestimo............. . . . . . . . . . . 75:004$930 
Juros......................................................... 250:03.1$250 

Sommando ...•... . •.•...•.. . .....•..•...•......•...•.......... 325:036$180 
Vê-se do exposto que o orçamento, alliviado em 1.430:108$500, é sobrecarregado de despezas 

novas, na seguinte importancia: 
Emprestimos dos Estados de ·sergipe e do Piauhy .. ... . .... ... . 
Augmento com o Tribunal de Contas •.....•.........•......... 
Emprestimo Rotschild, de 1892 . .. ................•. ........ ... 
Fiança á Associação Commercial do Rio de Janeiro ........... . 

152:9281189 
63:413 334 

9.335:000 000 
325:036$180 9.858:377$703 

que, comparando as economias propostas, dão a di:fferença a mais para o 
orçamento da Fazenda, de............... .. .. . .. . . . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. 8.533:341$683 
A comm1ssao de orçamento deve declarar á Camara dos Srs. Deputados que, no estudo 

preliminar feito sobre a situação da Fazenda Publica e base do plano para resolver a situação 
financeira, este augmento foi previsto e levado á conta elos recursos para o equilíbrio do 
orçamento, com a cifra de dez mil duzentos e cincoenta contos de réis, em nada alterando, 
portanto, a situação achada pelos seus ·estudos, o augmento apresentado neste orçamento, antes 
aproveitando a diminuição 1.510:808$500, que não fôra computada, e mais a differença achada 
entre o augmento proposto e a cifra acima. 

Grande reducção poderá advir á verba Aposentados a acceitação da providencia o:fferecida no 
art. 2° do projecto; ha, grande numero de funccionarios aposentados e que estão no gozo de 
perfeita saude, provando-a no exercício da sua actividade em empregos 1mblicos e funcções de 
caracter publico em emprezas particulares. Além de ser a medida proposta de grande moralidade, 
está de accordo com o art. 75 da Constituição da Republica e com o art. 33 da lei n. 3396 de 24 
de novembro de 1888, sendo o que se dá hoje um ataque formal ao principio firmado na 
Constituição, que só admitte aposentadorias no caso de illvalidez. Cumpre pôr cobro ao abuso que 
cresce todos os dias: do exercício de 1892 para 1893 a v~rba com aposentados diminuiu apenas 
de 68:006$279, mas augmentou em 295:870$505, produzindo o ouus a mais para o orçamento de 
227:864$226. . 

Outra providencia que a com missão j ulg\1. de convenienpia propor é a da revisão das pensões 
concedidas pelo Governo Provisorio e que, pela não justificação do estado de penuria dçs 
favorecidos, bem como pela nenhuma razão que assistiu á concessão de outras, constituem a)\uso 
no clispendio dos dinheiros publicos. . \ 

A verba Ftuotuações de cambio entendeu a commis~ão deixai-a por ora em $ ; 
a Camara sabe que a commissão de orçamento estuda o modo de valorisar o meio circulante, 
causa principal do deficit elevado á cifra que ella encontrou, pelo cambio actual. Acceitas essas 
medidas, e que espera apresentar em poucos dias, sendo ellf1S o conjuncto de um plano complexo, 
a verba Fluctuações de cambio tem nesse, parte importante, e a commissão julgava asseverar que 
seria sufficiente dotal-a com a quantia de 30.000:000$; hoje póde affirmar que bastar~ dotal-a 
com 20.000:000$, 1.000:000$ menos do que havia calculaqo em seu primeiro estudo. Como, 
entretanto, as medidas não foram propostas e como a sua não acceitação importarl\ a não 
responsabilidade da commissão na organização do orçamento, a commissão deixa por ot.:a sem 
dotação esta verba, esperando poder fazel-o na terceira dis~ussão do projecto. 

E assim a commissão de orçamento o.trerece o seguinte projecto de lei : 
O Congresso Nacional decreta : 
Art. O Presidente da Republica é autorizado a despender, pela repartição do ~inisterio 

da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verb:ts, a quantia de 69.722:205$825. 
l Juros, amortização e !llais despezas da divida externa ......................• 13.387:808$000 
2 Juros, amortização e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 1868, 

l8i9 e 1889 ...................................•...........•.............. 
3 Juros; amortização e mais despezas da divida interna fundada .............. . 
4 Idem da divida interna não fundada ...................................... .. 
5 Pensionstas ..••......••.................•..•.....................•........ 
6 Aposentados .. . ..............•.....•.........................•...••....•..• 

· 7 Empregados das repartições e logares extinctos, supprimidos os vencimentos 
com procurarlores tiscaes, fieis de thesoureiro e de pf1,gador e praticantes 
sem concurso ... . ...................................................... . 

8 Thesouro Nacional, reduzido o pessoal com a creação do p·ibunal de Contas e 
na fórma da tabella annexa ..•..•.•• . ..•...•...... .. , •.................• 

9 Tribunal de Contas .. • ..•.•.•.....................•.... . ........... .. ...... 
10 Caixa da Amortização .•••••....••.....•••.. · •••..•.... , •.•.•.•....••.••... 

9.038:805$000 
18.312:347$000 

7:000$000 
2.533:007$000 
2.712:118$000 

600:000$000 

472:798$000 
240:600$000 
193:942$000 
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11 Alfandegas, supprimidas as consignações para: 
23 addidos officiaes de descarga ........ ." ....... . ........... . 

1 addido agente de trapiche .... ... ............ ..•.. .... ... 
1 ajud ,~nte de guari.la-mór, por serviÇos fóra da barra ...... . 
1 o e 2° commaudante dos guardaô ...................•...... 
3 fieís de thesoureiro extraordinarios ....... . •. . ........... 
2 auxiliares de embarque de café ......................... . 

41:400$000 
1:800$000 
1:800$000 
1: 200$000 

10: 800$000 
3:040$000 

todos na Alfaudega do Rio de Janeiro.... . ................ 60:040$000 
Delegacias fl.scaes em S , Paulo, Minas Geraes, Cuyabá, Curityba, Therezina e 

Goyaz, conforme as tabellas anuexas .. , ............. .. ... . .. ... . ....... . 
12 Mesas de rendas ............•... ....... .........•.... ... ...... , ........... . 
13 Casa da Moeda. . ......... . .. . .................. . ...... .. ..... , ........... . 
14 Imprensa Nacional e Dia1·io OfficiaZ ....................................... .. 
15 Juizo dos feitos extinctos .........................•........................ 

Supprima-_se por. passar o serviço para o juizo seccional. 
16 Laboratorw Nacwnal de Analyses ....................................... .. 
17 Secções de estatística commercial annexas ás associações commerciaes ......... . 

Supprima-se par a ser feito o serviço nas Alfandegas, aproveitados empregados 
addidos e como secção da r epartição fiscal. 

18 Administração e custeio das fazendas e despezas com os proprios nacionaes, 
inclusive a Quinta d<~ Bo<t-Vista ....................................... . 

19 Ajudas de custo . . ........ . ............ . .... . . ............. ... ...•.... ...... 
20 Gratificações para serviços temporarios e extraordinarios ..... . .............. . 
21 Juros diversos . ...... ... . . ........ . ... , .. .. . ... .. . ... .... ........... . . ... . . 
22 Ditos dos bilhetes do Tbesouro ...... ....... . . . . ..... ... ...... .. .. . ..... ... . 
23 Ditos dos emprestimos do cofre dos or·phãos .............. · ........ .... ....... . 
24 Ditos dos emprestimos das Caixas Economicas e Montes de Soccorro .........•.. 
25 Commissões e corretagens ............. . .....•.............................. 
26 Differenças de cambio .........•.•.................................... . .. ... 
27 Obras. 
Adiada a construcção de novos armazens na Alfandega do Rio 

de Janeiro ........•.. ..... ........ . . .. .......... ....... 
Assim como da passagem e cobertura de vidro .. •............... 
E supprimido o custeio do serviço de execução: ... ........ ... .. . 

E augmentados : 
100:000$ para a construcção da Alfandega em 

Manáos, sendo metade no exercício ..... 
Acquisição e melhoramento do material da 

Alfandega da Bahia .. ,...... . . _ ...... . 

50:000$000 

50:000$000 

200:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

280:000$000 

100:000$000 

180:000$000 

28 Despezas eventuaes .........................................•.............. 
29 Reposições e restituições ................................................. . 
30 Adiantamento da garantia estadoal de 2% ás estradas de ferro da Babia e 

Pernambuco ...................................................•........ 
31 Exercícios findos ................ .. ... ..... ... ......... . ... . ... ........... . 
32 Creditas especiaes sendo: 
Pedidos na proposta ......................... .. 
Pagamento de juros e amortização de ernpres-

timo feito pelo Estado de Sergipe e ele 
que o Governo é fiador ................ . 

Idem idem do Estado do Piauhy ........ .. .... . 
J aros e amortização do emprestirno contrahiclo 

pe~o Governo com a casa Rotschild de 
Londres e pagavel no exercício ......... . 

Fiança do emprestirno á Associação Commercial 
' do R.io de Janeiro ................... ... . 

70:000$000 

11:509$570 
42:418$619 

9.335:000$000 

325:036$180 

5.847:532$122 

118:800$000 
247:477$000 
637 :480$000 
680:000$000 

$ 

43:000$000 
$ 

94:314$000 
20:000$0UO 
20:000$000 

250:000$000 
480:000$000 
600:000$000 

1 . 000: 000$000 
30:000$000 

$ 

856:800$000 
100:000$000 
90:000$000 

450:000$000 
800:000$000 

9.858:377$703 

Art. 2.0 São consideradas anoulladas as aposentadorias concedidas aos empregados federaes, 
de qualquer categoria, cuja iuvalidez , causa da <•posentadoria uos termos do art. 75 da Constituição 
da Republica, tenha ces-;ado, com o exercício pelos mesmos aposefltacl0s, de emprego federal, estadoal 
ou municipal e na administl'ação; ger3ncia ou serviço de qualquer associação ou emp~·eza p1rticular, 
devendo o Governo mandar ce:;sar o abono dos-venoimeatos cle ·aposeutadorJa consignados a taes 
funccionarios que actualmente este,iam ou de futuro venham a ficar comprehenclidos nesta disposição. 

Annexo-17 
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Art. 3.0 E' rest abelecido em seu inteiro vigor o art. 20 da lei de 30 de outubro de 1882, com a 
limitação do art. da lei de 3 de setembro de 1884; que reduziu a 4.000 a somma dos creditas 
supp1ementa!'rs a ser abertos Jlelo Govemo, no exercício da p:·esente lei . 

Art . 4.0 Nenhum Eerviço sera mandr.do executar . pelo Governo sem que esteja consignada 
verba para esse, na lei do orçamento, devendo o Governo aguardar essa designação para pór em 
execução a lei que o determinar. 

Art. 5." Nos termos da limitação do art. 3", o Governo pcdera abrir, no exercicio da presente 
lei, cs creditas supplementares necessarios para as verbas incluídas na tabella B, annexa á lei 
n . 26, de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 6." E' o poder executivo autor-izado a rever as pensões concedidas sem lei do Congresso 
Naciona l, devendo apresentar a este, na proxima sessão, um estudo das condiçõeS em que se acham 
os pensionistas e quaes devem ficar privados das que recebem, por não se acharem nas circum-
stancias de receber esse fa·vor. 

Art. 7." São creadas delegacias fiscaesdo Thesouro Federal nas capitaes dos Estados de S. Paulo, 
Minas Geraes, 1\Iatto Grosso, Parana, Piauhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos das tabellas 
annexas, autorizado o Governo a dar-lh()s regu lamento. . 

Art. 8.• E' reduzido ao numero de fnnccionarios constantes da tabella annex:t o pessoal do 
Thesouro Fedc3rat, passando o excedente a occupar empregos de igual categoria no Tribunal de 
Contas. 

Sal:.t das commissões, 26 de ngosto de 1802. - Leite Oiticic~ . rel ator .-Leopoldo de B~tlhões .
A?·istides Maia,- Almeida Noguel1'a.- .ri?"thttr Rios (vencido quanto a ultima parte do art . 2°).-
Jl. Soclrd.- So1!el'ino Vieir·a . 

TA.BELLA. A- Tribunal de Contas 

1 Presidente .. . ..... . . . . .... .• .... 
4 Directores . . ........ ....... ....•• 
3 Sub- directores .................. . 
I Secretar io . .. • ..... . .. ..•..• .• .•. 

12 Primeiros escri pturarios .. ....... . 
IZ Segu.ndo3 » . .. ...... . 
10 Terceiros » ... ...... . 

I Cartorario ...........•. . ........ 
1 Ajudante ... ..• .. ....•.... . ...... 
2 Contínuos •••........... · . •• .•... 

8:000,i;OOO 
8:000.,000 
6:000~000 
4:000$000 
3:000$000 
3 :000$000 
2:000$000 
2:000o'OOO 
1:000$000 
1:000$000 

. I 

6:000"'000 
4:000. 000 
3:000~000 
2:000$000 
2:080"00Cl 
I :ooo ··ouo 
1 ·000$000 
1 !ooo··ooo 

800$000 
400$000 

PROPOSTA DO GOVERXq 

14:000. 000 
12:000"'000 
9:000. 000 
6:000 000 
rs :ooo,.ooo 
4:000 000 
3:000$000 
3:000$000 
1: 800 000 
l :400~'000 

14 : ooo ··ooo 
48:000$000 
27 : ooo:·ooo 
6:000.'000 

60:000S000 
48:000$000 
30:000$000 
3:000$000 
I: 800$00D 
2:800$001 

Art. 7. o O Presidente da Republica,.. é autorizado pela Rep:1rtição do Ministerlo da Fazenrla 
parn. despender com os serviços designado3 nas seguintes verbas a somma de 71.854 :765$679. 

A saber: 
l Juros, amortização e mais despezas da di vida externa .. ....• •. . , .....••..•.... 
2 Ditos idem dos emprestimos nacionaes de 1868, 1879 e 1889 ..•..............•. 
3 Ditos idem da. di vida interna fundada .... . . .... · .. ...... , ................... . 
4 Ditos da divida inscripta não fundada .. .... .. .... ... ..... . ..... .. .......... . 
5 Pensioni:>tas .... .. • . . ....... .. .. .... .... . . .. .... .. . .•.......... ... . . , .. ... • 
6 A poseu ta.clos ... ....•.. . ... .. .. ... .... .... •.... ... .. ... , .... ........ .... . .. . 
7 Empregados de repartiçõAs e Jogares extinctos ................•............• 
8 Thesoueo Nacional . .. ... .. .....•.... .. .•... ... .•. • .. . .• .•.•. .. · ............ . 
9 Caixa da Amortização ......................... , ...• . . . .. ..... ........ ..... 

10 Thesourarias de Fazenda ............ ... .... ... . . . .... .• .... . .. ... .. . .. . .... 
11 Alfandegas .. ....•. .. ... ... . .. .•.... . ........... .. . . . . . ................... 
12 Mesas de Rendas ... ... ...... ...... ..•.......•... ... . . , .. .. , . . .....•.. . .... 
13 Casa da Moeda e resgate do cobre .. . .. ..••. .......•.... , . ..... .. .•.... . . .... 
14 Imprensa Nacional e Diario Official . ...•.. ... • ... •... .•.... . .... .. . • . .•••... 
15 Juizo elos . Feito~ extincto .•...... .. . . ..•... . • . ... . ... . , . ....... ...•. ..... .• 
16 Laborator1o Nacl()nal de Analyses na Alfauclega da Capital Federal .. .• ...... . 
17 Secções de Estatitisca Commercial annexos ás associações commerciaes ......... . 
18 Adr_ninist~·ação e custeio das far.endas e despezas com os propt•ios nacionaes, 

9 
.mclus1ve a Qu111ta da Boa Vista , etc .. ...•........•....................... 

1 . AJudas Lle custo .. .......... . ..... . ... ....... . ..... .... , . . . . . . . . . . . . . . . 
20 . Gl'atific~ções para serviço3 temporarios e exlraordinarips .......... : . .. .. :. : 
2.1. Jul'os diversos .. .. . ...•.. . ....... ... . .. ... .... . .... ..•. . .. ... .... , ...... . 

18.387 . 08$000 
9 .038: 05$000 

18.312:3 7$000 
7 :000$000 

2 .563:007$367 
2 . 712:118$924 

~ 1: 335$000 
649:984$666 
193:942$500 

l. 282: 116$000 
5 .908:572$122 

247 :477$000 
637:48030JO 
680 :000;Í:OOO 
107:057$000 
43:000$000 

148 :400$000 

94:314$000 
20 OOD$000 
20 000$000 

250 000$000 



22 J11ros dos bilhetes do Thesouro ....•.....•............... , . .. ..... .•. .. •.... • 
23 Ditos dos empres timos dos coí'res de orp l1ãos .. .......•......... . .. · .... .. .... . 
24 Ditos dos emprestímos das ccüxas economicas e montes de soccorro ... . ....•... 
25 Commissões e corretagens . . . . . .. ........................... . ...... .. .... . .• 
26 Di trerenças de c11mbio ..................•................................... 
27 Obras .............. . .......•... . ... . .......• . ... . .. : .........•.... . ... . . . . 
28 Despezas eventuaes ....................................................... . 
29 Reposições e restituiçõ.:JS . ... . . . .......... . .... . .. . ........................ . 
30 Adeantamento da garantia estarloal de 2 o;. ás estradas de ferro da Bahia e 

Pernambuco ........... .. ....... .. .•........ .. ...........• . ...... .. ..... 
::l l Exercícios fi ndos . .............. .. ••.... .. .... . .. . ..... . ... , ....•. .•.. .....• 
32 Creditas especiaes ........ .. ..•.. ... ..•. .- .. .. .••.•....• .... .. . .. , .......... . 

soo ooo ·ooo 
608 Uú0$000 

1. ooo ooo ·ooo 
::JO ooo ·ooo 

10. 000:000 ~000 
1 o 09 l : 000$000 

100:U00$000 
9:J :000$000 

450:000$000 
800:080$000 

70:000$000 
7 I . 054 : 765:\iti79 

Art. 8. 0 Para o custeio dos serviços f[Ue, pertencendo aos Estados ainda não constituídos e a 
Iutendencia Municipal da Capita l Federal, teem de coner por conta da · União, o Governo fica 
autorizado a abrir os competentes cred itas pam as r espectivas rlespezas, de accortlo com as 
autorir.ações contidas para o mesmo fim na lei. n. 26 de 30 de dezembro de 1801. 

Art. 9.° Ficam approvados os creditas constantes da tabello; A, annexa , · no total de 
110. 240 :7 1 ~$048 . 

Art. 10. No exercício da presente lei poderá o Govel'no abrir creditas supp1ementn,res para as 
verbas incluídas na tabella 13, annexa á mesma lei. 

Art. 11. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

B-TI-J:ESOURO FEDERAL 

Acceito o pessoal indicado na tabella A do annexo ao relatorio do ministro, com os vcudmontos :tctuacs, que nao 
Jlodem ser alterados em lei do OI'~ftmento 

..:I -< TOTAL TOTAL o EMPREGOS ORDENADO GRATIFI CAÇÃO U1 
DO EMPREGO tn DA CLASSE 

~ 
~ -- , 

Ministro ...•..........•... . . $ 24:000$000 s 24: OOO.BOOO 
3 Directoees . • ' o •••••••••••••• 6:000$000 3:000$ú00 9:000$000 27:000~000 
4 Sub-dieec tor es . .... . .... .. ... 4 : 800~'000 2:400$000 7: 200,'000 28 : 800.''000 
2 Officiaes elo Contencioso .... .. 3:200 '000 1: 600$0110 4:800$000 9:600$000 

22 Primeiros escri pturarios ...... 3 :200$000 1: 600:liOOJ 4 :800$000 105 :600$000 
18 Segundos » ••• o •• 2:400$000 1: 200$000 . 3:600$000 64:800 .·ooo 
18 Terceiros » ........ 1 :6oo ·ooo 800$000 2:400$000 43: 2:)0$000 
14 Quartos » .. .... 800 000 400$000 1: 200$000 16:800$000 
1 Thesoureiro ...... , .. . ....... 5:000$000 3:000$000 8:000$000 8:ooo ~ooo 

3 li'ieis .....••. .. ..•........•.. 2 :600$000 1:400$000 4:000$000 12:000$000 
1 Pagador ........... .......... 3:ooo ·ooo 2:200$000 5:200$000 5 :200$000 
4 Fieis •.••.. •. •....•.•. . ..... 2:400 '000 1 :200$000 3:600.' 000 1 4:400~000 
1 Cartorario ...• . ....... .• •... 2:400$000 1: 200$DoO 3:600$000 3:600$000 
1 Ajudante . . •...• . .•......••.. 1: 200$000 600$000 1:800;!;000 1: 800$000 
1 Porteiro .....•....•.•...... . 2 :400$000 1:200$000 3:600$000 2:400:"000 
1 Ajudante .......... ..... ... . 1 :6oo ·ooo 800$000 2:400$000 2:400$000 

16 Contínuos . . ..... . .... . . .. .. . 900$000 480$000 1 :440$00::! o 23 :040$000 
4 Correios . ... .•....... • .... . .. 1: 200$000 '500$000 l :700$000 6:800$000 

Gabinete do Ministro 

1 Official de gabinet e .. ........ $ 2:400!;000 2:400$000 $ 
2 Auxiliares ................... $ 1:000$000 1:000$000 2:000$000 

' Delegacia elo Theso -.wo em 
Lond·ves 

Delegado ..•..•....... . ...... $ 5 :000$000 $ ·5:000 '000 
2 Escripturarios .. . ....... ... .. ~ 2 :450$000 $ 4 :900$000 ~ 

412:940$000 

·-
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o -Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 
Fiscal em s. Paulo 

H VENCIMENTOS 
< 

EMPREGOS o 
U) rn 

Total da I'< 
Ordenado Gratificação Total do em-il< prego classe 

Delegado .................... I 3:000 000 2:000$000 5:000 000 5:000 000 
Pl'imeiros esc ri pturarios .. ... 2 3:000 000 I :600$000 4:600 000 7:200 000 
Segunrtos )r 2 2:000$000 1:000 000 3:001)$000 6:000$000 
Terceiros » 2 I :000 000 800 000 l :800 000 3:600$000 
Quartos )) 2 600 000 400 ''000 I :000$000 2:000$000 
T heso urei r o ........... . ..... l 3 000.'000 1 :80ú. 000 4:R00$000 4:8oo ·ooo 
Fiel. ....................•... I I 400.'000 600 000 2:000 000 2:000$000 
Cartoral'io ....... ... . .. ... .. l 1 000."'000 500$000 1: 500$000 1: 500~000 
Porteiro .................... . l l 400 000 600i000 2:000$000 2: 000. 000 
Conliouos ................... 2 600$000 400 000 1:000$000 2:000$000 

15 36 :100$000 

D- Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 
Fiscal em ~Iinas Geraes 

H VENCIMENTOS 
<ti 

EMPREGOS o 
"' rn 

Total do em- Total da [il 
Ordenado Gra ti ô.cação il< classe prego 

I -- ------
Delegado .... . .............. 1 3:200$000 1:600$000 4:800, 000 4:800$000 
Primeiro escripturario ....... 1 2:000$000 1:000 000 3:000 000 3:000 ·ooo 
Segundo 'l> ..... .. I l :600 000 800 000 2:400 000 2:400 000 
Terceiro 'l> ....... l 1:200 ·ooo 600 000 1: 800 000 1: 800 00~ 
Quarto » o •••••• 2 1:000$000 500$000 l :50U!r000 3:000 00 
Tbesoureiro ................. 1 2:600$000 1:400 000 4:000 000 4:000$000 
Porteiro e cartorario ......... l 1: 300 000 100 ·ooo 2:000$000 2:000$000 
Continuo .. ............ ...... 1 700$000 300 000 1:000$000 1:000$000 -- I 

I g 22:0oo ·ooo 
'-
\ El -Ta bella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 

Fiscal em Ouya·b~ 

\\ 

H VENCIMENTOS 
<ti \ EMPREGOS o rn rn 
I'< 

Ordenado Total do em- Total da o. Gr ,ltificação prego classe --
Delegado ......... . .......... 1 3:200$000 1:600 ·ooo 4:800$íJOO 4:800$000 
Primeiro escripturario ....... 1 1: 600$000 800$000 2:400$000 2:400$000 
Segundo )) ....... 1 1:200$000 f\00. 000 l :800$000 1: 800$000 
Terceiro )) ... .. .. 1 1 :ooo·ooo 600$000 1: 600$000 1:600$000 
Tbesoureiro ............... . . 1 2:100$000 1:100. ·ooo 3:200.''000 3:200$000 
Porteiro e cartorario . ........ 1 1:000$000 600$000 1:600$000 1:600$000 
Continuo ................... 1 700$000 300$000 l :000$000 1:000$000 --

7 16:400$000 
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F - Ta.bella do numero. classe o vencb:q.entos dos empregados das DelegaciaS< 
Fiscaes o:rn OurUyba0 Therezina e Goyaz 

...:l VENCIMENTOS 
<! 

EMPREGOS o 
Ul 
rf) 

r:il Total do em- Total da p.. Ordenado Gratificação prego classe 
- - ---

Delegado .................... 1 3:200$000 1:600 000 4:800$000 4:800$000 
Primeiro escr·ipturario . . ..... I I :300$000 700 ~000 2:000$000 2:000$000 
Segundo » .•. .... I 1 :·200$000 600 ·ooo 1:800 000 L :800$000 
Thesout·eiro . ..•... ......... I 2:400$000 1:.200$000 3:GOOiOOO 3:600$000 
Porteiro e ccwtorario .. ....... 1 1:000. 000 600$000 1:600 000 1:600$000 
Continuo ................... 1 700$000 300$000 1:000$000 1:000$000 

--
6 14:800$000 

Apresentado em 26 de agosto- N. 154. 
Entra em discussão na sessão de 29 de agosto, a qual é encerrada sem debate. 

EMENDA APRESENTADA 

Na sessão de 29 de agosto: 
E' lida, apoiada e remettida a commissão a seguinte emenda 

AO PROJECTO N. 154 

l - Para a execução do decreto n. 31 de 12 de janeiro de 1892: 
Fica consignada no orçamento da despeza do Ministerio da Fazenda a quantia de 100:000$ 

para a iustallação da Alfandega no porto de Macahé. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1892. - França Carvalho.- Gonçalo de Lagos.-Felisbello 

Freire.-Theophilo dos Santos.-Tolentino de Carvalho.-Alcicles Lima.-:.Homero Baptista.-
Pires Ferreira.-L. Müller. - 1'. Del(ino.-Chagas Lobato.-Casimiro Junior.-Joao Lopes.-
Bezerril.-Garcia Pires.-C. Zama.-Roclrigo ele Araujo.-Schimidt.-F. Simas.-Cesario 
Motta Junior.-Hora cio Co .ta .-B. Cassiano.-B. dó Nascimento.-C. Car·taxo. - Caetano de 
Atbuquerque .-B. de Mendonça.- Sá Andrade.-Retumba.-D. Couto .-A. Cavalcante.-
M. Marcnndes.-A. Montenegro.-Ma1·tinho Rod1·ig•tes.-Costa Rodrigues.-M. de Magalhães.-
Manoel Fulgencio. -J. Paixiío.-J. Avellar. -Cantcio. -Azeredo . -Samp,aio Ferraz .-P. Gui-
marães.-Novaes Mello.-Euclides Malta. - A. Eilis .-M. Valladão.-R. Bandeira.-Dutra 
Nicacio.-Glicerio.-E. Pessoa.-C. do Nascimento.-Brazilio dos Santos.-Carvalhal.-
Uchôa Rodrigues.-Leandro Maciel.-Paula Argollo.-G. Chaves. -Palleta. -Jose Mariano.-
Fteury Curado .-Fróes da Oruz.-A. Guanabara.-G. Ramos.-F. Brandão.-Vinhaes.-
Leonel Filho. -Frede1·ico Borges.- Badaró. -Fu1·quim Werneck. -João Pinheiro. -Ivo do 
Prado.-P. Viotti.-Luiz Murat.-Juvencio de Agt~iar.-Santos Pereira,-Augusto Freitas.-
Oliveira Pinto.-Fonseca Hermes.-Manhães Barreto.-Lopes Trovão. 

Redacção para aa discussão 

Apresentada em 2 de setembro- N. 154 A. 
Discutida nas sessões de 3, 6, 8 e lO de setembro. 
Oradores:- Os Srs. Arthur Rios, Garcia Pires, Badaró, Lauro Müller e Arthur Rios. 
Emendas apresentadas : 
Na sessão de 3 de setembro : 
São lidas, apoiadas e remettidas a commissão de orçamento as seguintes 

EMENDA S AO PROJECTO N. 154 A 

2- Ao n. 28, obras: 
Supprimam-se as palavras- assim como de passagem e cobertura de vidro 30:000$, e 

augmente-se a verba respectiva. 
Sala das sessões, 3 tle setembro de 1892.- Arthur Rios. 
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3 -Art. 8 . o E1 reduzido ao numero de funccionn,rios coóstantés da tabelb atltlexn. o pessoal 
do Thesouro, passando o actunl de accesso da Directorin, de Tomada de Contas e· o excedente 
das outras directorias a occupar empreg-o de igual categoria no Tribunal de Contas . 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.- .t11·thtti' Rios. 

EMENDA Á TABELLA A 1 TRIBUNAL DE CONTAS 

4- Oude se diz los escripturarios ordenado 3:000 , gratificação 2:000$, diga-se -ordenado 3:400~, 
grati ticação 1:600$000. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892. - A1·thw· Rios. 

5 - Substitua-se o art. 20 pelo seguinte : 
São consillel'adas an nulladas as aposentadorias concedidas aos empregados federaes, ele 

qualquer categoria, cuja invalidez, condição essencial nos termos do ar t. 75 ~a _Cons tit~iç~o, 
tenha cessado com o exercício pelos mesmos aposentados ele emprego ou commtssao retrtLmda 
federal, estadoal ou municipal, sem que dessn, aunullação advenha-lhes o dil'eito de r everter 
aos empregos em que foram aposentados . 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892. - A1·thur Rios. 

Accrescente-se: 
6 - Art. E' autorizado o Presidente da Republica: 

a ) a rever a tarifa das alfandegas, ampliando as imposições sobre productos estrangeiros 
similares aos das novas industrias nacionaes, e as isenções de impostos sobre machinas, 
instrumentos, ferramentas e todos os artigos considerados iudispensaveis para o funcciona-
meuto das industrias e offlcinas ; 

b ) a. refundir a consolidação das leis das alfa ndegas, introduzindo as disposições constantes 
das nossas leis ; 

c ) a c::mfeccionar um regulamento geral de repressão do contrabando sem o emprego de 
recurso vexatorio, que a.ttente contra a liberdade po mmercial dos municípios entre si; 

d ) a ampliar as tabellas de introducção que regem 9-s mesas de rendas federaes; 
e) a estabelecer, sem augmento de cl.espeza, nas mesa~ de rendas federaes, caixas economicas 

de depositas particulares. 
Sa.la Jas sessões, 2 de setembro de 1892. - Home no Baptista.- Alcides Lima. -Perei1·a 

da Costa.- Bellm·mino Carneiro.- Pe1·eit·a de Lyra.- Raym~mdo Bandeira. 

Ficam sobre a mesa para serem opportunamente apoiadas as seguintes I 

\ 
EMENDAS 

7 -'Sej am substituidas as verbas 7à, 8a, 10~, ll a, 15a e 17a pelas correspondentes na proposta 
do Poder Executivo e a ultima parte da verba 32a, onde se lê : - Fiança do empr~stimo 
á Associação Commercial do Rio de Janeir·o 325:036$180, substitua-se pelo seguinte : -
Restituição á Associação Commercial do Rio de Janeiro, \lo que despendeu para pagamen o da 
amortização e juros vencidos, do emprestimo de 5. ooq:OOO$ garantidos pelo Qoverno, por 
força da lei n. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 659:879$563 

Por adeautamento á mesma Associação Commercial do Rio de Janeiro para 
conclusão do seu ediâcio, que se acha hypotbecado ao Gpverno. , ........... , . . 140:000$000 

8 - Arts. 2° e 6•- Eliminem-se. 
9 - Art. 3°i- Como na proposta. 

S. R.- Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.- Gcp·cia Pires. 

Na sessü.o de 6 de setembro : 
São lidas, apoiadas e r emettidas á commissão de orçamento, as seguintes 

EMffiNDAS AO PROJECTO N , 154 A 

10- Art. Jo, n. 13. Em vez de 637:480$ -diga-se: - 690:800 , afim de attencler ao au,.mento dos 
vencimentos do pessoal, conforme a tabella apresentada pelo Sr. deputado Alexandr0e Stockler. 

Sala da sessões, 6 de setembro de 1892.- Annibal Fatccio.~ Demetrio Ribeiro. 



11 - Art. Os governos dos Estados poderão crear, de accordo com o da Un ião, Jaboratorios ela 
aualyses, :w nexos ás Alfandegas respec ti vas . 

Sala elas sessões, 6 de setembro de 1892.- Cesario Motta Junior .- F. Glicel"io.- Mttrsa.-
França Car'IJalho.- A. E ltis.- Erico Coelho.- Pacifico Mascarenhas. 

12 - Fica o. Gover~o au torizado para vender, independente de concurrencia ou proposta, todos os 
proprws nacwnaes, que não derem renda correspondente ao seu custeio e os juros do cap ital, 
que elles representam, affron tando primeiramente os arrendatarios (dos que estiverem 
arrendados ) pelo preço da avaliação , a que se procederá administrativamente . 

Paragrapho unico . Quanto aos terrenos situado,; no Es tado do Rio e Capital Federal, fica o 
Gover no autorizado a transformar em emphyteuse os arrendamentos ainda existentes (art. 3° 
da lei de 12 de setembro de 1838) ou a conceder remissão, nos termos de direito, aos em-
phyteutas, sob as bases que forem julgadas mais acer tadas . 

Sala das sessões, 6 de se tembro de 1892. - Fmncisco Badaró. 

São lidas , apoiadas e postas conjunctamente em discussão as seguintes 

EMENDAS 

13 - Accl'escentB·se onde convier : 
Os procuradores tl.scaes, quando formados em direito, que forem dispensados, de accordo com 

o disposto no § 9° do art . 1°, serão preferidos para a nomeação nas vagas que se derem na 
justiça federal nos Estados onde servirem. 

S. R. Sala das sessõ3~, 6 ele setembro de 1892 .-Lauro Miille1·. 

14 - Ao n. 7 do art. 1 o : 

Accrescente-se ... e escripturarios directamente nomeados para este cargo sem concur3o ou 
sem haverem occupado qualquer outro cargo em a.lf,wd.ega ou tilesouraria . 

S. R.-Sala das sessões, ô de sete·mbro ele 1892.-Law·o ll1iiller. 

Na. sessão ele 8 de se tembro: 
São lidas, apoiadas e postas e:n discu3são as seguintes emendas ao 

Orçamento ela Fcmmda 

15 - Ao§ 28. Obras. Substituam-se a.s seguintes disposições: 
Ad iada a construcção de novos armazens, etc . .• .. . ; ....•.• . ....... . ...... 
Assim como, da passagem, etc ....•..............•....................... 
E' supprimiuo o cus teio, etc ............•.. o •••• o ••• • •••••••••••••••••• • • 

Pelo seguinte : 
Para a Alfandega ela ·capital Federal : 

Pessoal technico ...... ... ...... .... ......................• . .......•••..• 
Conservação elas obras hydrau licas .........•............ . .......... .. ... 
Conseevaçao de apparelhos e machinismos hyclraulicos .......... . ...... . . . 
Conservação e melhoramento;; dos actu:J.es armazens ....... . ... . .........• 
Acquisição do material fixo e rodante para as capatazias ....... . ......•... 
Concerto do grande armazem .......•.. .. ....• ... ......... . ... ... ........ 
Construcção de novos armazens .•. . . . . .......... . .. . ......... . ........... 
Construcçã.o do caes da. Alfandega até a.o Arsenal de Guerra ....•....• .•.. . 

200:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

280:0.00$00 

16: 800~000 
15:000$000 
10 :000$000 
30:000$000 
30:000$000 

100: 000$000 
150:000$000 
300:000$000 

551:800$000 
S. R.-Sala das commissões, 8 de setembro de 1892. -Leite Oiticica. - A1·thu1· Rios. 

L. ele Bulhões .-Sevcrino Viei1·a.-A . Maia.-Demetrio Ribeiro. 

Additi'IJO 

16 - Fica o Governo autorizado a expedir novo regulamento para o La.bora.torio Naciona l de 
Analyses, que funcciona na Alf,tndega da Cilpital Federa l, comtaoto que a.s taxas corres-
ponJentes ás a.nalyses clo3 productos importados uão excedam ele 5$ cada uma e a despeza 
com o pessoal e material do laboratorio seja. fix~da. em 63:000 annuaes . 

Sala. das con;~missões, 8 de se tembro de 1892.-Leite Oiticica.-L. rle Bt!lhões.- Artl!w· Rios. 
- Se'IJerino Viein1.-A. Maia. 
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Na sessão de 9 de setembro é apresentado o seguinte parecer sobre emendas - N · 154 B: 

N. 1~4 B -1892 

Fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o exerccio de 1893 

PARECER SOBRE AS EMENDAS APRESENTADAS EM 3a DISCUSSÃO 

A commtssao de orçamento, tendo examinado as emendas offer·ecitlas ao projecto)1. 154 A, 
que fixa as despezas com o Ministerio da Fazenda, é de parecer : 

1.o Que seja approvada com a sub-emenda abaixo a seguinte : 
Art . 8 . 0 E' reduzido o numero de funccionarios constantes da t abella annexa ao pessoal do 

Thesouro, pitSSando o actual de accesso da Dit·ectoria de Tomada de Contas e o excedeu te Ll;.LS 
outras directorias a occupar emprego de igual categot·ia no Tribunal de Contas. 

Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.- Arthur Rios. 

Accrescente-se : dentro dos limites da taballa tlxada para esse Tribunal. 

2. 0 Que sejam approvadas as seguintes 

EMENDAS Á TABELLA A, TRIBUNAL DE CONTAS 

I 
1.a -Onde se diz- 1°5 escripturarios, ordenado 3:000$. ~ratificação 2:000$, diga-se -ordenado 

3 :400$, gratificação 1 :600$000. 
Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.- Arthur Rios. 

2."' Emenda ao orçamento da fazenda : 
Substitua-se o art. 20 pelo seguinte : 

I 
\ 

São consideradas annulladas as a posentauorias concedida~ aos empr·egados federaes de qualqu r 
categoria, cuja inva lidez, condição essencial nos t ermos· do aet. 75 da Constituição, t enha cessad 
com o exercício, pelos mesmo.; aposentados de emprego ou commissão retl'ibuida federal, estadoal 
ou municipal, sem que dessa annullação adve_t hu,-lhes o direito de reverter aos e111pregos em que 
foram aposentados. 

Sala das sessões, 3 de setembro de !892. - Arthur Rios. 

3. 0 Que seja rejeitad>\ por onerar o Thesouro com grav<\me, a que elle não está ob igado, 
a seguinte 

EMENDA 

Sejam substituídas as verbas 7a, 8", lOa, ll", 15"' e 17" pelas correspondentes na proposta do 
Poder Executivo e a ultima parte da verba 32", onde se lê-- l<'iança do emprestimo á Associação 
Commercial do Rio de Janeiro 325:036$180, substitua-se pe lo seguinte : - Restituição á Asso-
cin,ção Commercial do Rio de .J aneiro, do que despe o deu para pagamento da amortização e juros 
vencidos do emprestimo de 5.000:000$, garantido:; pelo Goverqo, por força da lei n. 659:879$563 
Por adeantameoto á mesma Associação Commercial do Rio de Janeiro, para 

conclusão do seu edillcio, que se acha hypotheca,lo ao Governo. ... ........ . .. . 140:000$000 
Arts. 2° e 6° -Eliminem-se. 
Art. 3° - Como na proposta. 
S. R.- Sala das sessões, 3 de setembro de 1892.- Gm·ciq Pires . 

4." Que seja rejeitada a seguinte emenda, por já t er a 'Ommissão attendido aos augmentos 
necessarios com 143:000$ de accrescimo á respectiva veuba, sendo dessa quantia 93:000$ desti-
nados ao pessoal : 
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Redacção final 

Apresentada em 12 de setembro - 154 C: 
Na sessão de 13 de setembro entra em discussão e é approvada a seguinte redacção : 

N. 1~4 O- 189.2 

R~dacção do projecto n. 154 A, do corrente anno, fixando a despeza do Ministerio da Fazenda 
para o exercicio de 1893 

O Congresso NE~cional decreta : 
Art. 1. o O Presidente da Republic11 é autorizado a despender pela repartição do Ministerio da 

Fazeod:t, com os serviços designados nas segui o tes verbas, a quantia de 69.822:205$825. 
1 Juros, amortização e mais despezas da divida externa........................ 13.387:808$000 
2 Juros, amor tização e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 1868, 1879 

e 1889 •................................. . ...........•................ 
3 Juros, amortização e mais dtspezas da di vida interna fuudada ............... . 
4 Juros da divida interna não fundada ....................................... . 
5 Pensionistas ...... . ............ ........ ............. .. ........ . ..•....... . . 
6 Aposentados .................. .. ............................. . ........... . 
7 Em1)regados das repartições e lagares extinctos, supprimidos os vencimentos 

com procuradores liscaes, fieis de the8oureiro e de pagador, e praticantes 
sem concurso ...•...............................•.................... 

8 Thesouro Nacional, reduzido o pessoal com a creação do Tribunal de Contas, 
na fórma da talJella annexa .................. ,. ....... . .... . .....•..... 

9 Tr~bunal de Co~tas:.. . . . . . . . . . . ......... · · .. · · . · ... · . ·1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

10 CaiXa da AmortJzaçao ..................................... .. ... ...... ..... . 
li Alfandegas, supprimidas as consignações para : 

23 addidos officiaes de descarga .. .. ...................... . 

9.038:805$000 
18.3 12:347$000 

7:000$000 
2.533:007$000 
2. 712: 118$000 

600:000$000 

472:798$000 
240 :600$00Cl 
193:942$000 

1 addido agente de trapiche ............•................. 
1 ajudante de guarda-mór, por set'viços fóra da barra ..... . 
Jo e 2" commandantes dos guar.ias ....... , .... . .. ..... . . . 

41:400$000 
1:800$000 
I: 800$000 I 
l :200$000 \ 

3 fieis de thesoureiro, ex traordi narios ...... . ............ . 10:8 0$000 
2 auxiliares ele embarque de café ....... ..... . .... ...... . . 3:0 0 ·000 

I 

todos na Alfandega do Rio de Janeiro .........•. . ....... 60:040$000 5.847:532$122 
12 Delegaci <\S fiscaes em S. Paulo, Minas Geraes, Cuyabá, Curytiba, Thcrezina 

e Ooyaz, conforme as tabellas annexas ................................ . 
13 Mesas de Remlas ......................................................... . 
14 Casa da Moeda .......................................•.................... 
15 Imprensa Nacional e Diario Offi.cial ........ .' .................... ... ........• 
16 Juizo dos Feitos extincto .................................... , ............. . 

Supprima-se, por passar o serviço para o Juizo seccional. 
17 Laboratorio Nacional de Analyses ......................•.................. 
18 Secções de Estatistica Commercial annexas ás associações commerciaes ....... . 

Supprima-se para ser feito o serviço nas alfandegas, anroveitados os empre-
gados nddidos e como secção da repartição fiscal. 

19 Admi~istra9ão e cu~teio das faz~ndas e despezas com os proprio3 nacionaes, 
wclustve a Qulllta da Boa VIsta ............................ . . ..... ... . 

20 Aj uclas de custo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . .. ....... ..... . . 
21 Gratiflc.açõe; para serviços temporarios e extJ'aordiu:trios. , . ............... .. . 
22 Juros cl1versos .... ...... ..... .. ............. . ......... .. ......•........... 
23 Ditos dos bilhetes do Tilesout·o ....... . . . ..... ....... ........ ............... : 
24 Ditos dos emprestimos do cofee dos orphãos .. .... .. . .. ... , .................. . 
25 Dito> dos emprestimos das caixas economicas e montes de soccoero .....•.. .... 
2G C?mmissões e corre~agens ..................•.......... ... ......... .•..... .. 
27 DLfferenças de c~ mb10 ... .•... ....... .... ................. ........ . ......... 

118: 800$000 
247:4'77 000 
637:480$000 
680:0001000 

43:000$000 
$ 

94:314$000 
20 :000$000 
20:000'000 

250:000$;000 
480:000$000 
600 000$000 

l . 000 000$000 
30 000$000 

$ 



-139-

28 Obras : 
Sendo para a Alfandeg::t da Capital Federal : 

Pessoal tecbnico ...................................•.... ...... 
Conservação das obras bydraulicas . . .......................... . 
Conservaç~o de apparelhos e machinisrnos bydraulicos· ...•...... 
Conservaçao e melhoramentos dos actuaes a!'mazens ............ . 
Acquisição do material fixo e rodante para as capatazias ........ . 
Concerto do grande armazem ............... ................. . 
Construcção de novos arml~zens ..•....................•........ 
Construcção do caes da A lfandeglt até ao Arsenal de Guerra ..... 

Para execução do decreto n. 31, de 12 de janeiro de 1892 ....... . 
100:000$ para a construcção da Alfandega em Manaos, sendo me-

tade no exercício ............ . .......... . ........ .. .. . 
Para acquisiçilo e melhoramento do material da Alfandega 

da Bahia ..................... .... ................... . 

16:800$000 
15:000$000 
10:000$000 
30:000$000 
30:000$000 

100:000$000 
150:000$000 
300:000$000 

551 :800$000 
100:000$000 

50:000$000 

50:000$000 

29 Despezas eventuaes ..........•............•.................. .......... .... 
30 Reposições e restituições ..................................... · ............ . 
31 Adeantamento da garantia estadoal de 2 °,/0 as estradas de ferro da Bahia e 

Pernambuco ......................•.................................. 
. 32 Exercícios findos. . .................•....................•................. 

33 . Creditas especiaes, sendo: 
Pedidos na proposta ........................................•. 
Pagamento de juros e amortização de emprestimo feito 

pelo Estado de Sergipe e de que o Governo é fiador ..... . 
Idem idem do Estado do Piauhy .............................. . 
Juros e amortização do emprestimo contrahido pelo Governo 

com a casa Rotschild, de Londres, e pagava! no 
exercício ............................. · .............. . 

Fiança do emprestimo á Associação Commercial do Rio de 
Janeiro ..................••.......................... 

70:000$000 

11:509$570 
42:418$619 

9.335:000$000 

325:036$180 

956:800$000 
100:000$000 
90:000$000 

450:000$000 
800:000$000 

9.868:377$703 

Art. 2. o E' restabeleeido em seu inteiro vigor o art. 20 da lei de 30 de outubro de 1882, com a 
limitação elo art. 20 § Jo da lei ele 3 de se lembro de 1884, que reduziu a 4.000 a somam dos creditas 
supplementares a ser abertos pelo Governo, no exercício dà presente lei. 

Art. 3.• Nenhum serviçu será mandado ex:ecutar pelo Governo sem que esteja consignada a 
verba para esse, na lei do orç;~ mento, devendo o Governo aguardar essa designação para pôr em 
exeúução a lei que o determinar. 

Art. 4. 0 Nos termos da limitação do art. 3°, ó Governo podera abrir, no exercício da presente 
lei, os credites supplementares necessarios p<tra as verbas incluídas na tabella annexa a lei n. 36, 
de 26 de janeiro de 1892. 

Art. 5. 0 E' o Poder Executivo autorizado : 
I. A rever as pensões concedidas sem lei do Congresso Nacional, devendo apresentar a 

este, na proxima sessão, um estudo das condições em que se acham os pensionistas e quaes 
devem ficar privados das que recebem, por não se acharem nas circumstancias de receber 
esse favor. 

11. A expedir novo regulamento para o Laboratorio Nacional de Analyses que func-
ciona na Alfandegada Capital Federal, comtanto que as taxas correspondentes ás analyses dos 
productos importados não excedam de 5$ cada uma e a despeza com o pessoal e material do 
laboratorio seja fixada em 63:000$ annuaes. . 

Art. 6. o São creadas delegacias fiscaes do Thesouro Federal nas capitaes dos Estados de S. Paulo, 
Minas Geraes, Matto Grosso, Paraná, Piauhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos das tabellas 
annexas, autorizado o Governo a dar-lhes regulamento. 

Art. 7. o E' reduzido ao numero de funcciouarios constantes da tabelht annexa o pessoal 
do Thesouro, passando o actual de accesso das Directorias de Tomada de Contas e excedente 
das ' outras clirectorias a occupar emprego de igual categoria no Tribunal de Contas, dentro dos 
limites da tabella fixada para esse Tribunal. 

Art. 8. 0 Os governos dos Estados poderão crear, de accordo com o da União, laboratorios de 
analyses annexos ás Alfandegas respectivas . 

Sala das commissões, lO de setembro de 1892.- Fróes da Oruz.- L. Filgueiras.- Alcides 
Lima. 
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Tabella A-Tribunal de Contas 

1 Presidente ........... . . .... .. 8 000$000 6:000 .. 000 14:000$000 14: 000$000 
4 Directores ................... 8 000$000 4:000$000 12:000$000 48:000$000 
3 Sub-directores ........ . .... .. 6 000~000 3:000$000 9 :000f000 27:000$000 
1 Secretario .... .•..... . ....... 4 ooo ·ooo 2:000$000 6:000.,;'000 6:000$;000 

12 Primeiros escripturarios ....... 3 400$000 1:600$000 5:000$000 60:ooo$ooo 
12 Segundos » e o OoOOO 3:000$000 l; 000$000 4:000$000 48:000$000 
lO Terceiros » ...... 2:000$000 I :000$000 3:000$000 30:000$000 
l Car torario ...... ...... . .... .. 2 :000 000 1:000$000 3:000$000 3:000$000 
1 Ajuda{! te . ....... .... ........ l :000$000 800$000 1 :800~000 1:800$000 
2 Con tínuos ..•..........•...... l :000$00J 400$0~0 1 : 400.l·OOJ 2:800$000 

240:600$000 

. B- THElSOlJ .R O F~DElRAL 

Acccito o pessoal indicado na tabclb A do auncxo ao rclatorio do ministro, com os vencimentos l!ctuacs, que não po:lom ser 
alterados em lei do or~amento 

..:l < I TOTAL TOTAL o ORDENADO GRATI~ICAÇ'-ÃO til EMPREGOS DO EMPREGO UJ DA CLASSE 
1=1 
!lo - ------

Ministro .................... $ 24 :000$000 $ 24:000i000 
3 Directores .................. 6:000$000 3:000$000 9:000$000 27:000 000 
4 Sub- d irectores ... .... ... . ... 4:800$000 2:400$000 7: 200 000 28:800$~00 
2 Offi ciaes elo Contencioso ...... 3:200$000 1: 600 ·ooo 4:800$000 9:600$ '00 

22 Primeiros escri pturarios . . ... 3:200$000 1:600$000 4:800$000 105:600$000 
18 Segundos » ..... 2:400$000 1 :zpo ooo 3:600$000 64:800$000 
18 Terceiros » ..... 1 :600<!i:000 8,00$000 2 :400$000 43:200$000 
14 Quartos )) ..... 800$000 4,00$000 1:200$ :00 16:800$000 

1 Thesoureiro ........... . .. ... 5:000$000 3:0,00$000 8:000$000 8·000$000 
3 Fieis ..... . ................. 2:600$000 l:4p0$000 4:000$000 12:000$000 
1 Pagador ....... •........... . 3:000$000 2:2,00$000 5:200$000 5:200.!;000 
4 Fieis .. . .. ... .. .... ......... 2:400$000 1:2Q0$000 3:600$000 14:400$0:0 
1 Cartorario . . . ............... 2:400$000 1:2,00$000 3:600$000 3 :6 0:!;000 
1 Ajudante .................. . 1: 200$000 600$000 1:800$000 1: 800$000 
1 Porteiro ..........•......... 2:400$000 1: 200$000 3:600$000 2:400$000 
1 Aj ndante ................... 1: 600$000 800;1;1)00 2:400$000 2:400$000 

16 Contínuos ... . .......... ..... 960$000 480$000 1:440$000 3':040$000 
4 Correios . ...... ...• ... ....... l :200$000 500$000 l :700$000 6;800$000 

GABINETE DO 1\IIN IS'l'RO 

1 Offi.eial de gabinet e .......... $ 2:400$000 2:400t 000 $ 
2 Auxiliares ... ..........•. ... $ 1:000$000 1:000 000 2:000$000 

DELEGACIA DO Tli!ESOURO EM 
LONDRES 

2 
Delegado •.• . .•......... ; •• . $ 5 :000$000 $ 5:000$000 
Escri pturarios . .•............ $ 2:450$000 $ 4:900$000 

412:940$000 

-~.. ~-
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c- Tabella do nu1nero, class e e vencimentos dos empregados da Delegacia 
:E<~lscal em s. Paulo 

H VENCIMENTOS 
-< 

EMPREG OS o m 
"' Total Total 1"1 Ordenado Gratificação p.. do emprego da classe 

- - -
Delegado ......... . ...•...... I 3:000$000 2:000$000 5:000$000 5:000$000 
Primeiros escripturarios ..... 2 3:000 ''000 1:600$000 4:600$000 7:200$000 
Segundos )) ... .. 2 2:000$000 1:000$000 3:000$000 6:000$000 
Terceiros » •••• o 2 1:000$000 800$000 1:800$000 3:600$000 
Quartos )) ..... 2 600$000 400$000 1:000$000 2:000$000 
Thesoureíro . . ........•...... I 3:000$000 1: 800$000 4:800$000 4:800$000 
Fiel .... . .... . .........••... 1 I :400$000 600$000 2:000$000 2:000$000 
Cartorario .•.• . •.... . . . ...•• I I :000$000 500$000 1:5001000 1:500$000 
Porteiro .......... . ...•..... 1 1:400$00') 600$000 2:000 000 2:000$000 
Contínuos ................... 2 600$000 400$000 1:000$000 2:000$000 --

15 36:100$000 

n-Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegaclo 
Fiscal em Minas Geraes 

H ,VENCIMENTOS 
< 

EMPREGOS 
o 
"' "' r:l Total Total p.. Ordenado Gratificação do emprego da classe 

Delegado .•..•....•.•.•...•. l 3:200$000 I :600$000 4:800$000 4:800$000 
Primeiro escripturario . . ... . • I 2:0001000 1:000$000 3:000$000 3:000$000 
Segundo '!» I o l•ooo I 1:600 000 800$000 2:400$000 2:400$000 
Terceiro » ....... 1 I :200$000 600$000 1:800$000 1:800$000 
Quartos '!» o •••••• 2 1:000:"000 . 500$000 1:500$000 3:000$000 
Thesoureiro ....•.•....••..•. l 2:600$000 1:400$000 4:000$000 4:000$000 
Porteiro e cartorario ..•..... I 1: 300!000 700$000 2:000$000 2:000$000 
Continuo .•....... , ..... , .••. I 700 .000 300$000 1:000$000 1:000$000 --

9 22:000$000 

E -Tabella do numero, clas se e v e ncltnentos doll empregados da Delegacia 
F isc al e:m. Ouyabá 

H VENCIMENTOS 
< 

lllMPREGOS o 
"' UJ Total Total r:l Ordenado Gratificação p.. do emprego da classB 

-
Delegado ................. . .. 1 3 200$000 l :600$000 4:800$000 ,,sor 
Primeiro escrípturario ....... 1 1 600$000 800$000 2:400$000 2:400 000 
SefSundo » ...... . 1 1 200$000 600$000 1:800~000 1:800 000 
Terceiro '~» ... . . . . 1 1 000$000 600$000 I :600, 000 1:600 .000 
Thesoureiro • . ..•......•.••.. ·1 2 100$000 l: 100$000 3:200$000 3:200$000 
Porteiro e cartorario ....•.•. l 1 000$000 600$000 1:600$000 1:600$000 
Continuo .................... l 700$000 300$000 1:000$000 1:000$000 - 7 16 :400$000 

. ~ 
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F ·-Tabe11a do numero, . c1asse e vencimentos dos em1}regados das De1egacias 
Fiscaes em Ourityba, Therezina e Goyaz 

'"" 
VENCIMENTOS 

<!j 

EM:Ji'REGOS o 
"' "' Total Total 1"1 Ordenado Gratificação p.. uo emprego da classe 
--

Delegado . .. ................ I 3:200$000 1: 600~000 4:800$000 4:800$000 
Primei t•o escripturario . . ...•. l I :300$000 700 000 2:000$000 2:000$000 
Segundo » .... .. . I I :200$000 600$000 1: 800$000 l :800$000 
Thesoureiro ..... ... . .. ...... l 2:400$000 l :200 -000 3:600$000 3:600$000 
Porteiro e cartorario .. ... . .. I 1:000$000 600$000 I :600! 000 1:600$000 
Continuo . .. .......... . ... .. l 700$000 300$000 l :000 000 I :000$000 --

6 1 4:800$000 

OBSERvAçÃo- Das emendas apresentadas em 2 .. e 3 .. discussão foram a.p provadas as de ns. I, 3 
(com a sub-emenda impressa no parecer n. 154 B)_; 4, 8 (quanto a la parte), 9, ll, 15 e 16 
destacadas para constituírem projectos distinctos as d~ ~ns . 6 e 12; todas as demais emendas 
foram rejeitadas umas e prejudicadas outras. 

· A Proposta sobre a despeza do Ministerio da Fazenda, convertida em projecto de lei, com as 
emendas approvadas pela Camara sob n. 154 C, foi remettida para o Senado Federal em 16 de 
setembro. 

Voltou emendada pelo Senado no dia20 de outubro . 
Na fórma do art. 127 do regimento interno, foram as emendas do Senado remettidas a com-

missão de orçamento que sobre ellas deu o seguinte parecer : 
I 

I 

N. 1õ4 F -189:-i:: 

\ 
Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n. 154 C do corrente anno, que :th:a 

a despeza. do Ministerio da Fazenda para 1 o exercicio de 1893 \ 

I 
A com missão de orçamento, a quem foram apresentadas as emendas feitas pelo Sena.do ao projecto 

de lei que fixa a despeza do Ministerio da Fazenda, examinon-as com attenção . Sente a maior 
satisfação em reconhecer que as emendas consultam toclas ft melhor distribuição dos serviços e 
merecem a approvação da Camara, estando a commissão de pf3rfeito accordo em que sejam ellas 
adoptadas por estarem d_entro do plano da commissão de orçamento da Cam-1ra. 1 

Sala das sessões da commissão de orçamento da Camara dos Deputados, 21 de outub o de 
!892.-L eite Oiticica, relatoe.- Arthur Rios.- F. Sod1·ê.- 4ristides Maia .- L eopoldo de Bu ões. 
-Severino Vieira. 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da Camara dos Deput dos, que 
Deputados, que fixa a despeza do Ministerio da fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o 
Fazenda para o exercício rle 1893. exercício de 1893. 

O Congrepso Nacional decreta : 
Art. 1. o O Presidente da Repu blica é autol'isado 

desp~uder pela repartição, do Ministerio 
da E'azenda, com os serviços designa-
dos nas· seguintes verbas, a quantiu 
de 69.822:205$825 

1 . J ueos, amortização e mais 
despezas da divida ex-
terna.. ................. 13 .387:808$000 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da Camara dos Deputados, que 
Deputados, que fixa a despeza do Ministerio da fixa a despeza do Ministerio da Fazenda para o 
Fazenda para o exercício de 1893. exercício de 1893. 

Ao n. 7 do art. I•- Diga-se : 
« Empreg-ados das repartições e Jogares extin-

ctos, suppr1midos os vencimentos com fieis de 
thesoureiro e de pagador, com praticantes sem 
concurso e com procuradores fiscaes, aos quaes 
serão conserv,1 dos os direitos adquirid0s, de;;de 
que contarem mais de lO annos de serviço, afim 
de serem aproveitados em emprego de categoria 
equivalente nas reorganizações do serviço de 
fazenda,conforme a legislação vigente, 600:000$.» 

Ao n. 8 do mesmo artigo- Diga-se : 
« Thesouro Nacional, reduzido o pessoal com a 

creação do Tribunal de Contas e equiparados os 
vencimentos dos fieis elo pagador do Thesouro 
Federal aos dos fieis ela Thesonraria Geral elo 
mesmo,na fórma da tabella annexa, 416:540$000.» 

Ao n. 9 do mesmo artigo - Diga-~e : 
«Tribunal de Contas, equiparados os venci-

mentos dos 1••, 2°9 e :1•• escripturarios aos de 
igual categoria no Thesouro Federal conforme a 
tabella annexa, 227:400$000. » 

Ao mesmo art. l •- accrescente-se : 
« I O. Recebedoria da Capital Federal, revogado 

na parte concernente a esta repartição o art. lO 
da lei n. 26, de 30 de dezembro de 1891, 242:840$. 

O n . lO passará a li, a Iterando-se successi v a-
mente pelo mesmo teor a numeração das verba.s 
que se lhe seguem. » 

Aon. 12 do referido art. ! • - Diga-se: 
«,Delegaci:l.s fiscaes em S. Paulo, Minas Geraes, 

Cuyabá, Cur-ilyb:·, Theresina e G.oyaz, equipa· 
raclos aos d:t Delegacia. de S. Paulo os venci-
m~ntos do Delegn.Jo, do I o e :;>• eacriptur. rios, e 
do thesout'eiro da delegacia de Minas Geraes, 
conforme as tabeJJ,\s annexas, 122:000$000 .'> 

2. Juros, amortização e mais 
despezas dos emprestimos 
nacionaes de 1868, 1879 e 
1889 . .... .•............. 

3. Juros, amortização e mais 
despezas da divida interna 
fundada ............ : ... . 

4. Juros da divida internv, não 
fundada ........... •..... 

5. Pensionistas .............. . 
6. Aposentados ..... .. ....... . 
7. Empregados das repartições 

e Jogares extiuctos, sup-
primidos os vencimentos 
com procuradores fiscaes, 
fieis de thesoureiros e de 
pagador, e praticao tes sem 
concurso .. ... .......... . 

8. Thesouro Nacional, reduzido 
o pessoal com a creação do 
Tribunal de Contas e na 
fórma da tabella annexa. 

9. Tr:bunal de Contas ....... . 

lO. Caixa da Amortização ..... . 

li. Alfandegas, supprimidas as 
consignações para : 

23 addidos officiaes 
de descarga...... 41:4.00$000 

1 addido agente de 
tra piche. . . . • . . . . i: 800$000 

1 ajudante deguarda-
mót·, por serviços 
fóra àa barra.... 1:800$000 

1• e 2• comma ndan-
tes dos guardas. . 1:200$000 

3 fieis de thesoureiro 
ex traordínarios . . 10:800$000 

2 auxiliares de em · 
barque de café... 3:040$000 

9.038:805$000 

18.312:347$000 

7:000$000 
2.533:007$000 
2. 712: 11 8$000 

600:000$000 

472:798$000 

240:600$000 

193:942$000 

todos na Alfandega 
Jo Rio deJaneit·o. 60: 040$000 5.847:532$122 

12. Delegacias fisc:\es em São 
Paulo, Minas Geraes, Cuy-
a bá, Curityba, Theresina 
e Goyaz, conforme as ta-
bellas annex:ts .......... . 

13. Mesas de Rendas .... . .... . 
14. Casa da Moeda ........... . 

118: 800$000 

247:477$000 
637:480$000 
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· Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da Camara dos Deputados, que 
Deputados, que fixa a despeza do Ministerio da fixa a despeza do Miuisterio da Fazenda para o 
Fazenda para o exercício de 1893 exercício de 1893 

15. Impre~sa Nacional e Diario 
0/fic.al .•.......•.......• 

16. Juizo dos Feitos extincto ... 
Supprima-se, por passar 
o serviço para o Juizo sec-
cional. 

17. Laboratorio Nacional de Ana-
lyses .......•........... 

18. Secções de Estatística Com-
marcial annexas ás asso-
ciações commerciaes: ..... 

Supprima-se para ser feito 
o serviço nas alfandegas, 
aproveitados os empre-
gados addidos e como se-
cção da repartição fiscal. 

19. Administração e custeio das 
fazendas e despezas com 
os proprios nacionaes, in-
clusive a Quinta da Boa-
Vista .........•......... 

20 . Ajudas de custo ........... . 
21. Gratificações para serviços 

temporario:;; e extraordi-
narios ................. . 

22. 1Juros diversos ............• 
23. Ditos, dos bilhetes do The-

Súqro ..........•.•... ... 
24. Ditos dos em prestimos do 

cof're dos orphãos ...•.... 
25. Dito~ dos emprestimos das 

caixas economicas e mon · 
tes da soccorro .......... . 

26. Commissões e corretagens .. 
27. Differenças de cambio ..•... 
28 . Obra$: 1 Sendo para a Alfandegada 

Carital Federal : ' 
P ess oal technico... 16:800$000 
Con~et•vação d as 
.obras hydrauiicas. 15: 000$000 
C o n~ervação de ap-
parplhos e machi-
nismos hyd raulic os 10:000$000 
Con~ervação e me-
lho\'amen tos d os 
actuaes a rmazens. 30:000$000 

Acqni s·cão do mate· 
rial fixo e rodante 
para as capatnias 30:0000000 

Concerto d o grande 
arntazem •.. . ...• .. 
Con~trucção ue DO• 
vos at·mazens ..... 
Con~tru c ç ã o do 

cn.es da Alfandega. 
até ao A r se na I de 

i00:000$000 

150 :000SOOl 

Gu~rra ... . ..... ,.. 300:030.)000 

Paqt execução d o 
decreto n. 31 de 12 
de janeiro de 18<12. 

iOO:OOO$ pa ra a con-
s trllcção da All'nn-
de~a de Manáos, 
sendo metade no 
exercicio ....... . . . 

Pari). acquisiçiío de 
mo)horamentos do 
ma teria! da Alfan-
rl efiía da Bahia .. .• 

5) j : 800$000 

100:003$000 

50:00J$01l0 

50: 000$000 

680:000$000 
$ 

43:000$000 

$ 

94:314$000 
20:000$000 

20:000$000 
250:000$000 

480:000$000 

600:000$000 

I 
1 . 000: 000$000 

30 :000$000 
$, 

956:800$000 
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Emendas do Senado ao projecto ela Cama!'a uo·s Projecto n. 154 C da Cama.ra dos Deputados que 
Deputados que fixa a despeza do Ministerio da. fix a a clespeza do Ministerio da Fazenda para o 
Fazenda para o exercício dei 1893. exercício de 1893 

Annexo- 19 

29 . Despezas eventuaea .....•.. " 
30. Reposi\ões e restituições .... 
31. Adeantameutos da garan ti a 

estadoal de 2 o 1 o ás estra-
das d.J fet·ro da Bahia e 
Pernnmbuco ............ . 

3Z. Exercícios lindos : ......... . 
33. Credi tos especives, sendo : 

Peuidos na pt·oposta ..... . 

Pagamento de juros 
e arnortisação de 
emprestimos, feito 
pelo J>stado de 
:-:;ergi pe, e de que 
o Governo é findot· 11:503$570 

I de•11 idem do Es-
t~do rl o Piauhy .. 42: 418~6H 

Ju!'OS e amorti -
saçào do emJ~res
tímo contrahido 
pelo Governo com 
u. casa Rotschilrl, 
em Londres, e pa-
gavel no exercício 9.333:000~000 

Fiança do em pres-
timo á Associa-
ção Commercial 
do I'Uo de Ja-

100:000$1100 
90$000$000 

450:000$000 
800:000$000 

70:000 000 

neiro .. .. .. .. .. .. 325 :036$180 9 868:377$703 

Art. 2. 0 E' restabe lecido em seu inteiro vigor 
o art. 20 da lei de 30 de outubro de 1882, com a 
limitação do art. 20 do § lo da lei de 3 de se-
tembro de 1884, que reduziu a 4000 a somma dos 
creditos supplementares a ser abertos pelo Go-
verno, no exercício da presente lei. 

Art: 3. 0 Nen'mm serviço será mandado exe-
cutar pelo Governq sem que esteja consignada a 
verba para esse, na lei do orçamento, devendo o 
Governo aguardar essa designação para pôr em 
execução a lei que o determinar. 

Art. 4. o Nos termos da limitação do art. 3°, o 
Governo poderá abrir no exercício da presente 
lei, os creditas supplementares necessarios para 
as verbas incluídas na tabella annexa á lei n. 36 
ele 26 de janeiro de 189Z. 

Art. 5. 0 E' o Poder Executivo autorisado : 
I. A rever as pensões concedidas sem lei do 

Congresso Nacional, devendo apresentar a este, 
na. proxima sessão, um estudo das condições em 
que se ~cham os pensionistas e quacs devem fiP-ar 
priva dos das qlie recebem, vn· não se acharem 
nas cit·oumstarrcias de recebe11 esse favor . 

n. A expedir novo rregulamento para o Labo-
ratorio Naci0nal ele Aaa lyses, que fuocciomt 11:1 
Alfand e>ga da Capital Federal, comta!1to que as 
taxas correspondentes as an~lyse3 dos prod•uc1!os 
im'portatd o's não excedam de 5$ cada urn e a cles-
peza cotln o ,pessoal e mate·rial do 'laboratorio seja 
lixa:daem 63:01DCI$ annluaes . · 

A·rt. 6. 0 São' cr>eadas d•elegacias fiscaes do•Th:e-
sl'lu:ro F!Bdet•al nlas capita:es dos Estados de S. Paulo, 
'N1 inas Geta:es, Matto •Grosso, Para·ná, P'iau1hy e 
Goyaz, !COm o n~essoali e vencimentos das tabeUas 
atiJllexas, aut.orizado 0 gov~rno a dar-lhes reg'tt-
tamentG>. 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da. Camara dos Deputados que 
Deputados que ftxa r.t de peza do Ministerio da fixa a despeza do l\iinisterio da Fazenda para o· 
Fazenda para o exercício de 1893. exereicio de 1893. 

Ao art. 7. 0 - Diga-se : 
« Art. 7 . o E' reduzido ao numero de funccio-

narios constantes el>t t ab2.lla annexa o pessoal elo 
Thesom·o Federal, devendo o Governo preenche r 
0 3 novos lagares do Tribunal ele Contas ou de 
outras repartições ele fazenda com es empregados 
disponíveis existentes, segundo as suas habit<1ções 
e respeitada a ordem das respectivas categorias.» 

Ao art. 8 .0 Supprima-se. 

Accrescen tem- se : 
Art. 8.° Fica autorizado o Governo a conceder 

desde já a !'emissão de foros aos foreiros actuaes 
da fd.zen la de Sa.nta Cruz, quanto aos terrenos 
sitos no estado do Rio de Janeiro, a transformar 
em foreiros os actuaes arreodatarioo, e a validar 
os aforamentos posteriores à lei de ?5 de novem-
bro de 1830, exped indo préviamente para este 
serviço, as instrucções convenientes. 

Art. 9. 0 E' autoriza rio o Governo a despender 
até à importancia de 100:000$ com a remoção d<1 
Alfandega de Paraoaguà para Porto de Agua. 

Art. 1 O. O Governo deverá fazer efl'ecti va, no 
prazo mais curto possível, a acquisição da prata 
eocommenclada ao ministro brazileiro nos Estados 
Unidos, liquidando o compromisso que tem aquelle 
fuoccionario com os cofres da União. 

Senado Federal, em 20 de outubro de 1892 .• -
João Pedro Belfort Vieim, lo secretario, servindo 
de p1•esidente. - Git Diniz Goulart, 2° secre tario, 
servindo de 1. 0 - João Soares Neiva, servindo de zo secretario .- Americo Lobo Leite Pereirc, 3° 
secretario. - Virgílio Climaco·Damazio, 4° secre-
tario. 

Substituam-se as tabellas A, B e D por 
estas : 
A-"''abel.la do numero, classe e venci-

mentos dos Empregados do Tribunal 
de Contas 

VE!\CIMENTOS 

" .. ., .. o o "' o o "" "" "' "' B:\IPREGOS "' ~- "' " Vl " " ]O. "' c " "' "' "' <C o c 
'O ~ f-<Õ) 'O o ó o 3 "' o 

f-< -- --- --- ---
i Presidente .. ... .... s:ooos 6 :000$ H ooos i4: ooo.s 
4 Directores . ........ 8: ooos <I :000~ 12 ooos lo8:000'jl 
3 Sub ·directo res . .... 6:000$ 3:0(J~.~ 9 ooos 27:000~ 
1 Secretar1o ......... . 4:000~ 2:000~ 6 oog~ 6:000., 

i2 10' escripturarios .. 3:200:) 1: 600 : 4 800$ 57:600$ 
i 2 2os escripturarios .. ~~~~~~ 1:200$ 3 600$ 43$200$ 
iO aos esct·iptnrarw s . . 80 •S 2 402§ 2'1:000$ 
1 Cartorario .. ....... 2:000$ i:OOOi.; 3 OOQJ? 3:000$ 
i Ajudante ........... i:OOOS 800$ 1 80~~ 1 :SOOS 
2 Continuas .. .. ...... i :000$ 400$ j 400$ 2: 800S 

47 227:400$ 

Art . 7.0 E:' reduzido ao numero de funcciona-
rios constantes da tabe lla annexa o pessoal do 
Thesonro, passando o actual de accesso das direc-
tor;as de Tomada de Contas e o excedente das 
outras d i rectori::~,s a occupar emprego de igual 
categori?. no Tribunal de Contas, dentro dos limi-· 
tes da tab.ella ftxad ,t para esse tribunal. 

Art. 8. o Os governos dos estados poderão crear, 
de accordo com o da União, laboratorios de ana-
lyses, annexos às a lfandegas respectivas. 

Camara dos Depuéados, 15 ele setembro de 1892. 
-João ~opes Ferreira Filho, presidente . -Anto-
nio .4•eredo, lo secretario. -Antonio Borges de 
Athayde Juni01·, zo secretario. \ 

\ 

Ta1>el.l.a A- Tribuna' de Oo,ntas - -, 
VENCIMENTOS \ 

o .. o "' ., o o "' o '"' "" "' Vl E"! PREGOS -o "' "' 'ü 
Vl "' "' -;;.,. 
"' c " "' "' "' ~ ~~ -o -o o -:< :.. o i . ó "' o 

f-< 
- - -- --- --- - - -
i Presidente •.. . ... . . s:oog~ 6:000.~ H:OO~~ 14:000$ 
4 Directores .......... 8:000.' 4:002~ 12:000. ~48:000~ 
3 Sub-diuectores .. ... B:ooos 3:000$ 9:000.3 27:000$ 
i Sectetario .. ........ 4 :000,; 2:000$ 6:0005 6:000S 

12 i03 escriptura ri os • . 3:'•00$ 1:600,:) 5:000~ 60:000$ 
12 2os escl'lpturar ios . . 3 : 000~ i :000.) 4:0il0. 48:000$ 
10 30B escl'ipturarios . • 2:000:S i:OOO$ 3:00~~ 30:000$ 
1 C a rto rario . . ....... 2:000$ i:OOO.:; 3:002~ 3:000S 
1 Ajudan~e . ..... ..... 1:000' 800$ i: SOO ; i:800;5 
2 Contiuuos .. .. ..... . i:OOÕ~ 400$ i:400$ 2:800$ 

I 
--210:600$· 



Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da Camara d.os Deputados que 
Deputados que fixa a despeza. do Ministerio c!.a fixa a despeza do Ministerio ua Fazenua para o 
Fazenda pura o exercicio de 1893. exercicio de 1893. 

B- Ta bell.a do numero, classe e ven-
cimentos dos empregados d o Thes ou-
ro Federal, do gabinete do Ministr-o e 
da Del.egacia do Tb es ouro em. Lon• 
dres 

.., 
<: o ElfPREGOS "' "' "' .. 
-

Ministro .• •.... .. . . 
3 Directores . • .. . •... 
4 Sub- di rectores . • . .. 
2 Otnciaes do cunten-

cioso . .. ....... ... 
22 10s escripturarios .. 
18 2os esc ripturarios •• 
i8 3os escripturarios .. 
H ~os esc •·iptu rarios .. 
i Thesoureiro ... . ... , 
3 Fieis ............... 
i Pa~ador .... . .. . ... 
4 Fiets ............ .. . 
i Cartorarto .... . .... 
i Ajudante ...• ..• . . . . 
i Porteiro .... ........ 
i Aj ud ante ........... 

i6 C ontinuas .......... 
4 Correios. ~ , . . . .. .. •. 

Gabinete do Mini~tro 

i Official de gabinete . 
2 Auxiliares ...•.•••• . 

Dologaeia do 'fhosouro 
om Londres 

Delegado .. . ....... . 
2 Escrtpturarios .... .. 

o 
"C 

" c 
"' "O 

õ 
- --
B:OOO~ 
4: ~00$ 

3:200~ 
3:2LO$ 
2:400;;i 
i: 600~ 

800$ 
5:000$ 
2:60~~ 
3:00US 
2:600S 
2:4003 
i: 20~~ 2:400 . 
i: 600$ 

9603 
i: 20Õ~ 

"' "' o o "' ld bC "' <.> _., ü "' " ... <> ~"' d 

=-= 
o c "O E-<;; -;;; 

ó o ~ "' o 
E-< --- --- ---

21:0~~ 2'1:00~~ 
3:000 9 :000$ 27:000~ 
2:400$ 7:200~ 28: 00;;. 

1: 600$ 4:800$ 9:600S 
i: ~oq~ 4:800~ 10):000i 
1._0()~ 3 : 60(j~ 6'.:8.10. 

8UOS 2: 400$ 43:200 
400~ i:200S i 6:8ú0$ 

3 : 000~ 8:ooo;:; 8:000;:; 
i:400~ 4:00~~ 12: GOJ$ 
2 : 20~~ 5:200. 5:200:$ 
i:400~ 4:00~§. i 6:000S 
i:200.< 3 : 60~3 3:600$ 

600~ i: SOO.-; i: 80~~ 
i: 200~ 3 : 60~~ 3:600$ 

800$ 2:400~ 2: '•00$ 
48~~ i: 440$ 23:040~ 
500. i:700$ 6:800$ 

2:400$ 
i:OOO$ 

2:40JS ....... 
1:ooos . 2:oóos 

5:000$ .. .... .. 
2 :4503 ... .. .. . 

5:ooos 
4: 900$ 

4i 6:540$ 

A cceito o nes8ml indicado m t~bella A do annexo ao relatorio do 
ministro, rom os vencimentrs actuaes, une não nodem ser 
a Iteradús em lei do or~amento 

:; 
o 
~ EMPREGOS 

"' .. 
-

Ministro ..•. .. .. .• .. 
3 Oi recto res .. .... .. . . 
I Sub-directores . .. . . . 
2 Officiaes do conten-

cioso ...... . .... .. 
22 tos escripturarios . . 
i8 2os esc ri pturm·ios .. 
18 aos escriptura rios .. 
11 &os esct·iptut·arios .. 
i Thesou retr o . •••.... 
3 Fieis .. ............. 
1 Pa~ador ........... 
4 Fias .............. . 
1 Cartorario ... . ~ . ... 
i r\ jud nnte ..... .... . . 
1 Porteir o ... . .... .. .. 
i Ajudante ........ .. . 

i 6 Continuas . ... . ..... 
4 Correios ...... . ..... 

Gabinete do llinistro 

i Official do gabinete . 
2 Auxiliares ......... . 

Dolognoin do 'rl10sonro 
om J,ondros 

Delegado ... ...... . . 
2 Es cri pturarios ... .. 

o 
"' "' " "' "O o 

... ..... 
6:ooos 
4:800 . ..; 

3 : 20~? 
3:200S 
2 : 402~ 
i: 61JO~ 

800 
5:000.; 
2:600$ 
3:000~ 
2:4o:'ís 
2:40~~ 
1 :200$ 
2:400$ 
i :600. 
96~i i :200 

"' lZ o o 
'"' -~ 

cS 
<> ü "' <> da. 

"' ~ ~E ., 
8 "' i: o z 

" "O o 
E-< --- - -- ----

21:000$ . .... ... 2 í :000$ 
3:oog~ 9:000> 27:000~ 
2:400;;, 7:200$ 23:800$ 

1: 600$ 4:800$ 9:600$ 
1: 60~f 4:800$ 10;;;{j0.1 ' 
i:20~~ 3 : 600~ M :8UOS 

800.' 2:400~ 43 :200$ 
400$ i:200; i6:800~ 

3:0005 8:000S 8 :000. 
i: ·íO~~ 4:ovo.' 12:000$ 
2:200$ 5:20 JS 5:2VO · 

n~; 3:~~ 14 :400$ 
3:c00S 3: ·:00;$ 

600 i: 80~~ i: soc~ i :200$ 3 : 600~ 2:400 
80~~ 2:110(),' 2:400: 
480.) i:lt'lO..:. 23 :0 í0 
5008 1:700$ 6 :800;) 

2 : 400~ 
i :OOÓâ 

2:400$ 
i:OOOS .. .. ~:ooos 

5: 002§ . .... ... 
2:450;$ 

5:000S, 
4:900$ 

c -Tabell.a do numero, c l.asse e v enci-
mentos dos em.pregados da Delegacia 
Fiscal. elX!. s. Pauio 

VEiS( t:\I E~TOS 

"' .., "' < o o ., 
o o ld bD " EMPREGOS "' "C <> - "' " "' "' "' .5~ 
~ " <> "' "' ".=: ~E ""' "' d - "' o ó o ~ 

"' o .... - -- - - -- -- ---
DelegnJo ..... . ... .. 1 3 00~~ 2 : 00~$ 5 0008 5: ooos 
f o:> escd pttu·arios, . 2 3 00~~ i: 6QO : 4 600$ 9 :209' 
]oS escriptura l'i os .. 2 2 000.; i:OOOS 3 000.; 6:000$ 
3J.;; escripLurarios .. 2 1 :~ 00~ i 800$ 3:60J, 
403 esct·i ptu1·ari os .. 2 ,, 400.; i 0006 2:000'' 
1'hesourcu·o . . ...... i 3 OOlS i: "OOS 4 ~OIS 4:810$ 
Fie l. . ......... . . .. . i i 400S 600.' 2 00~~ 2:0dO;i 
Carto rario ....... . . i 1 ooos !lOO:i 1 500R 1:500 ' Po rte ir o .. . .... . .... 1 1 ~ooq~ 600.< 2 OO'l.· 2:000 . 
Co ntinuas .......... 2 üOO$ 40J$ 1 000$ 2: 000$ - ----

15 38: 100$ 
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Emendas do Se~1aclo a o Projecto ela -Oamara 1los 
Deputados que fixa <L despezn, do Min isterie ela 
Fazenda para o exercicio do 1893. 

Projecto n. 154 C da Camara dos Deputades que 
fixa a despeza do Minister io da FazenrJa ,para o 
exercicio de 1893. 

D- Tabei.la do nuruoro , c l asso o ven c i- Tabella do :nun1e;ro• classe e ve:ncl-rn.,ep_• 
:rnontos elos eTUpregaelos ela Delegac ia 'tos elos e:r:npreg~;Lelos elq. Delegacia 
F,iscal em l\:linos Ge<·aes. ;Fisca l e1n 1\'.linas G c raes. 

E:\l l'REGOS 

- --,-
D alegado ......... . . 1 3:200.) 
Primeiro escriptura-

rio . .... i ~ ooos s egundo » .. .. 1 1 600$ 
ftH·ceiro » .. .. 1 1 200$ 
Q u~rtos » .... 2 i 000:) 
Thesoureiro .. . i 2 60~} 
Porteiro e cnt·tol'io . l 1 300~ 
Continuo .. . . ..... . . 1 700$ 

--
9 

VENCDIENTOS 

·1:600ô 

1:0~~ 
fOO.~ 
600~ 
500$ 

1: 4oos 
700.; 
300$ 

o 

"" 
~:8oos 

3:000$ 
2:40~~ 
i ·SO~~ 1:500 
1;;00~~ 
2:000.~ 
1:000$ 

" 'O · 

4 :800'000 

3 :000 ,000 
2 ·•oosooo ' 
1:800,000 
3:0JO$l00 
4:000 ·oo 1 
2:000$0 rO 
1 :000~000 
----
22:000$000 

I 

E:\1 BUEGOS 

Delegado .... . ... . .. · 
1-'ritl)eit·o oscriptut·a-

rio » . .. . 
Terceit•o » . ... 
Quat·~ os . .... 
Theso ureit·o . . .. . . . . 
Port~irtJ e cartorio. 
Contin uo .. ... ...... . 

E :\I PREGOS 

Delegado .•. . ••... . . 
Pri~neiro escriptura-

l'lO » .... 
~legundo » ... . 
Tercetro » 
Thoso~reiro , ..... .. 
Protetro e cp.rtora-

rio .. ... .......... 
Con~inuo . . ...... ... 

1 3:000~ 

1 3:00~~ 
1 ,2: 000$ 
1 t: 2UOS 
2 i:0003 
1 3:0005 
i 1 : 300~ 
1 700:i 

-
9 

I 

"' o 

"" " ol o 
"' c 
"' "' "' "' :1., o 
- ---
i 3 : 200~ 

i i: 600~ 
i 1: 200 
i !:000$ 
i 2:10)." 

i :000$ i 
l. 700.3 

-
7 

VRNCt:'ltEN'rOS 

2:0003 

1:6003 
1:000.} 

600$ 
500. 

i: 00~ 
700$ 
3003 

~o I - " .. " ~Po 

o, I . <-~ 

5:000$ 

4:60~~ 
3:00 '$ 
1:SOO'ii 
1:500.$ 
4:800.; 
2:0JOS 
i :OCO$ 

-~-~-

5 :000$000 

4:600$000 
3:000$000 
I :S00:$000 
3:000' 000 
4 :SOtJSOOO 
2 :0J0$000 
i:OOO*OOO - ---

25:200$000 

., 
"' o o I'\ "' lo! "" "' õ <)o êd~ "' " ~Po 

~ o e "' E-< a> "' -;< 
"' o ~ " "' o 

E-< ---- --- -
i: GOO.) '•:800~ ,4 :c00$000 

so~s. 2:400$ 2 : 4~0$000 
600$ i :800.; 1: 800$000 
GOOS i: 600$ 1 :G00$000 

1$100,} 3 :200~ 3:2003000 

600.' i :6003000 1: 600$ 
300$ i:OO~$ i:000$000 

16:400$000 
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Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Projecto n. 154 C da Camara dos Deputados que 
Deputados, qufJ fixa a despeza elo Ministerio da fixa a c.lespez>t do Ministerio da Fazenda para o 
Fazenda para o exercicio de 1893. exercicio do 1893 . 

F . Tabelta do :n.urn. o ro , classe o venci• 
;rn e ntos dos e:rnpre~ados das Delega-
cias F iscues eJ.D. Our:ityba~ rr h .O I'OZin.a 
o Goyaz. 

\ 
VENCDIEN T OS 

I ~ 
o ., "' o .., I~ "" EM PRP.G .,DOS "" "' -" õ " " " !;Q.. c " " " "' " ~ .o B 

~ "' ,... ., "" ... f o. c 3 <!l o 

"" o ,... 
- --- --- --- ----

Delcgvlo .. ... ..... 
Primeiro eSCI' Íptui·n-

1 3 :200$ 1 :600.~ " :800$ 4:800$000 

rio ... .. .. ..... . ... 1 1:3 .0$ 70Ç~ 2:00~.~ 2.000~000 
Sagundo • ... l. 1 :202~ GOO$ t ·SOOi { :soo,ooo 
ThesOIH'ei ro • . . •. . . . j 2:400$ 1:200: 3: P.OO;$ 3:6002000 
Po L·~e i ro e cartura-

rio . ... .. ...... . ... j 1 : 00: )~ 600$ 1: 600$ i: G00$000 
Con ~i nuo ..... , . .... 1 iOO: 300; 1 :OOO.j l:000$000 

- ., ---· 
6 11, : soo.;ooo 

Senado F auernl em 20 de ou~ubro d e 1812. - João Prulro Bel- Cnmaro. dos Depu~ados, 1'\ de se te mbr •> ue 1892.- João 
(ort Vietl'a, 1° sec re ~nrio , servindo de p res•dcn ~e .- Git Dini: Lopes Ferretra F,lfw, Pre>id n~e . - Antonio .-\ : er•do to Se -
Goutart, 2o secreta. rt o, servindo de 10.- J ocio Soares 1Veiva, creLario.- Antonio Boroes de l'llhctyde Junior . 2o ~ec re ~ 
se rvin do rl e 2° secretario. - .-\ mer ico Lobo L eite Pe•·ciYa, tario. 
se 1·vindo de 3o sec re~ari o. - VirgiUJ Ctimaco Dauwziu , seL'-
vindo de 4o sec t·e tnrio . 

Apresentado em 21 de outubro - N. 1[)4 F. 
Entra em discussão na sessão de 22 de outubro, a qual é encerrada sem debate e approva-

das as emendas do Senado são enviadas a Cornmissã.o de ~edacção. 

Os orçamentos da despeza gerul da Republica foram remettidos pelo Senado a Sancção. 
Sanccionados em 12 de novembro. 
Lei o. 126 B de 21 de novembro de 1892. 



I 

\ 



]ecapitnla~ão das Redac~ões nnaes sonre a despeza [eral da Repnnlica Que serviram ne oasff 
á lei n. 126 B de 21 de novemnro de 1892 

Despeza geral 

O Congresso Nacional Decreta : 
Art. I. 0 A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para o exercício de 1893 

é fix:ada na quantia de 197. 308:750 416, a qual sera distribuída pelos respectivos minísterios uà 
fórma especificada nos artigos seguintes : 

Art: 2 .0 O Presi~ente da. Republica é aut~rizado .a despender pela repartição do Ministerio 
da Jushça e Negamos Interwres, com os serv1ços des1gnados nas seguintes rubricas a quantia 
de ... ...•. .... .. ... .•.. .. . ......... ·..............•...................... 13•594:4 11 $988 

A saber : 
Secretaria. 

Pessoal, sendo 6:000$ para gratificação do secretario do ministro, com-
prehendidos todos os empregadosdos tres ministerios fundidos no actual. 
(Lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, art. 11 ) . . .. , ................... . 
Material da secretaria .........................•.................... 

2 Justiça Federal .. . •... . .. . .. . ....... .. ............. . . .. ..... .......... 
3 Justiça do Districto Federal, inclusive 6:600 para iudemnisação das 

despezas com o material do Tribunal do Jury ............•............ 
4 Policia do Districto Federal, contribuição federal para este serviço, de 

conformidade com a lei n. 76 de 16 de agosto de 1892 ....... • •......•.. 
5 Corpo de Bombeiros ............•........................•...•......... 
6 Casa de Correcção ................•.................•..........•....•. 
7 Junta Commercial da Capital Fecleral ......... : .. ; ................... . 
8 Guarda Nacional •.....................•.......... . ......•...........•. 
9 Ajudas de custo a magistrados .. . ..................................... . 

10 Elaboração do Codigo Civil ( contracto de 12 de julho de 1890 ) .....•..... 
11 Faculdade de Direito de S. Paulo ( Supprimida· a consignação de 40:000.$ 

para as gratificações de que tratam os arts. 399, 454 e 288 do Regula-
rrento de 2 de janeiro de 1891 ) . . .. . .. ..... .... .........•............ 

12 Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito de S. Paulo (Supprimida 
a consignação de 6:000$, pedida para os premias de que t rata o art. 83 
do regulamento citado ) ... ..... .. . .................................. . 

13 Faculdade de Direito do Recife (Supprimida a consignação de 40:000$, 
para as gratificações de que tratam os arts . 399, 454 e 288 do Regula-
mento de 2 de janeiro de 1891) . .. .......... . ...•• .. ..•.....• .. . ... .. 

14 Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito do Recife (Supprimida 
a consignação de 6:000$ para os premias do art. 83 do Regulamento de 
2 de janeiro de 1891 ...•........... . ....... .. .•. .. ...• .. ..• ......... . 

15 Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro . . ... .. . ...................... . 
16 Secretaria, bibliotheca e laboratorios da Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro (Supprimidas as consignações, na impo1•tancia de 18:000$, 
destinadas a premíos, investigações scientificas e viagens de lentes, 
e bem assim a de 3 :900$ pa1·a pagamento de duplicata de vencimentos-
Reduzidas : a 7:000 · a consignação para acquisição de livros e 
assiguaturas de jornaes; a 30:000$ a de reactiv~s e utensis para, labo-
ratorios e a 3:000 · a do Museo Anatomo-pathologwo) .. . .......... ... . 

17 Faculdade de Medicina da Bahia, (Reduzida a 5:400" a consignação 
destinada a ant igos adjuntos e a de 2:400$ a ele enfeemeiros para as 
clinicas) ........... .. . ... . · ·. · · · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

18 Secretaria, bibliotheca e Jaboratorios ela Faculdade de Metlicina da Bahia . 
(Supprimidas as consignações já indicadas em relação a Faculdade do 
Rio de Janeiro, e as de I :800$ para parteira e 4:800$ para modelador do 

415:400 000 
40 :000$000 

641:546$000 

519:036$000 

2.ooo:ooo ·ooo 
700:942300 
156:512 200 
32:628 000 
30:000$000 
20:000$000 
24:000$000 

226 :500 000 

60 :'700$00 o 

225:600$000 

63 :400$000 
316:400 000 

265 :500$000 

308:200$000 



-152-

i\Iuseo An >üomo- patho logico, ficando ultimo este servi ço a cargo de um 
dos substitutos aduidos a faculdade - Reluzidas: a 7:000$ a vet•ba para 
acquisição de li Vl'os e assigoatul'as de jornaes; a 30:00Cl$ a de reactivos 
e utensb para labor,ttol'iús ; a 3:000$ a tio Museo A.natomo-pathologko; 
a 5 :000$ 11 de aluguel de edificios e a 5: 0)0 a de asseio e reparo dos 
mesmos) . . . ..... . .. ..•. ... : .. ..... . . ... . ........ .. .. ... . ... ... •. .... 

19 Escoh Polytechnica .... .... .... . ......... ...... .. .... .... . ......... . .. . 
20 Seeretaria e bibliot!Jeca da. Escol<t Polytechnica (Supprimidas as consigna-

ções, na importancia Lle 24:00u , pedidas para premias aos membros 
do magisterio, viagens scientilicas e manutenção de um alumno no 
estrangeit•o) . ........ . . . . . .... : ... ... . .. . . ........ ..•.. .. ...• .. ..• . • 

21 Escola de Minas de Ouro Preto (Supprimida a deducção correspondente á 
co o tl'ibuição presbda pelo Estado de Minas). . . ...... . ....... . .. . . . . . 

22 Pedagogium . . ... . . .... .•..... . . . . . . . . .. . .. .. .•. . ... ...... . ......... . , 
23 Gym'nasio Nacional: pela fusão dos dous externatos ...•............ . . . .. 
24 Escola Nacional de Bellas Artes .. . ...•.. ... .. .. .. .....•... . . . .........• 
25 Instituto Nacional de Musica (Reduzida a 1:000$ a consignação pédida 

para moveis, armarias, etc., e a 2:4RO ' a pedida para papel, pennas e 
despezas extt·aorLlinarias) .... .. .... ..... ... . .. ........ ..... .. . ... .. . 

26 Instituto Beojamin Constant (Supprimida a consigoação de 12:150$ para 
grati ficação es pecia l aos professores) . ... ....... .... .. .. . .... .•.•... ... 

27 Instituto elos S11rdos-Mudos .... .•... .... .. . .... . .. . .. ......•.. ... .... . . 
28 BibHotheca Nacion ::t l .... . . . ... . ..• .... .. ... ....... .... .•. ... .......... 
29 Museo Nacional. ..... ...•.. . .... . ....... . .. . . . .. . .. .. . .... .. ......... . 
30 Estabelecimentos subsidiados pela União ..... .. ..... .. ........ •. ... •.... 
31 Pensões e com missões ... . .. . ...• . . .. ........ ........... .•...•... . . .. .. 
32 Subsidio do Presidente da Republica .. . .......... ... ... ... ...... ....... . 
33 Palacio ·da. presidencia ela H.epublica, illumioação e objectos para expe-

elien te ....•....... .. ................................•.•.•........... 
34 Subsidio do Vice- Presidente da Republica .....................••..•...• 
35 Subsidio dos SenaLlores, . ..•.•.. ..... ....• ......•..•.. ....... . .. ...... . 
36 Secl'etaria do Senado (Elevada a ll :000$ mensalmente a consignação 

par,1 publicação dos debates, annaes e publicações avulsas; e 3:679 ·988 
para pagamento, desde já, ao bacharel Marciano Gonçalves da Rocha e 
a Sebastião Guimarães Passos, da g ratificação por serviços prestados ao 
Senado, de 1 de janeiro a 18 de maio do corrente annó, sendo ao pri-
meit'O na razão de 500$ mensaes, 2:299 888, e ao segundo na de 300$ 
mensaes, 1 : 380$000) ................. . ... ....•.•................••.• 

37 Subsidio dos Deputados ... . ...........•...•........•..•............•.. 
3.8 Secretaria da Cam a'r a dos Deputados (Elevada de 10:000$ a consignação 

para a publicação dos debates, aunaes, etc., no Diçwio 9!ficial - Suppri-
midas as propostas para impressões e encadernações e pf,Lra a acquisição 
e limpeza de moveis1 e estabelecida a de 3:500$ para acquisição de livros). 

39 Ajud tS de custo dos Senadores e Deputados ............... . . .... ... .. .. .. \ 
40 Pagamento aos serventua'riàs dó cu! to catholico, a que se refere o decreto 

n. 19 A, rle 7 de janeiro de 1890 ................. . ................... , ' 
41 Archivo Publico ....... . .. ... ........................ . ............... . 
42 Iospectoria Geeal de Sa.ude dos Portos (Reduzidas: a 90:000 a consigna~ 

ção pedida para acquisição, custeio, concerto de lanchas, etc., sendo um 
terço da importaucia consignada applicado ao serviço do porto da 
Capital Federal e dous t erços ao serviço dos Estados ; a 6:000$ a consi-
gnação pedida para forn ecimento de moveis e cartas de s~ude; a 6:000$ 
a pedida para. aluguel de cas'l.s ;:>ara as Inspectorias) ... .... . . . .. . .. . . . . . 

43 La.zare tos e ho3pitaes marítimos . . ... . .......•.. ..... .. ... .... .. . ...•. .• 
44 Soccorros publicas . ...• . . . ... .•.. .•. · ................................. . 
45 Insti tuições subsidiadas. (Reduzido a 5:000$ o auxilio concedido á, Escola 

Domestica de Nossa Senhora do Amparo de Petropolis) ......... , . .. ... . 
46 Assistencia de Alienados . (Elev.tdo a 190:000$ a consignação proposta 

para a limentação e recluzidas: 
a 2: 000$ a consí~nação pedida para a limpeza. e conservação dos moveis, 
etc., da repartição; 
a 6:000" a pedida, para moveis e utensílios no Hospicio Nacional ; 
a 8:000$ a pedida, pa;·a a conservação do predio e do material rodante; 
a 2:000$ a pedida para eveotuaes no mesmo hospício ; 
a 3:000$ a pedida para moveis e utensílios nas colonia;> Conde ele Me-
squita e S . B ~nto; 
a 3:000$ a pedida para conservação de predi~s lilas mesrr~as c0{-onhts : 
a 3 :000$ a consig nação destinada á conservação do material tluctuante 
idem) . ................•.. . · ..• ..• .•• ....•••..... ... .... . •... , .... .....•.. 

47 Obras, Sendo : 120 :000$ para a. consignação pedida p:tra as obras que 
deveriam ser executadas pelo extioótO< Ministeri.o da Jus.tiçru ;, 250:000$ 

246 :740$000 
274:780$000 

169:460$000 

169:660 000 
46:200$000 

265 :680 000 
150:520$000 

118 :300 ' 000 

151:100$000 
71:565$000 

148:700'000 
160:900 000 
90:200$000 25:ooo ·ooo 

120:0001000 

20:000$000 
36:000:000 

5 67: 000$000 

234:379$988 
1. 845 : 000$000 

I 
\ 

3~6 ~~~~$~~o' 
240:000$000 
35:820$000 

408:700$000 
92 :702$500 

300 :000 000 

4 '! : 000$000 

467:640$000 
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por conta da consignação proposta para as obras do extincto Ministe-
rio do Interior , devendo ser applicados desde já aos concertos do edificio 
do ' enado e acquisição de a lg·uns moveis-70:000$ ; 200:000$ por. conta 
da verba pedidtt pam obras do Ministerio da instrucção Publ1ca, sendo 
150.:000$, repartidamente, para a Maternidftde, Instituto Benjamin 
Constant a. Faculdade de Medicina da Rlltia ; e 50:000$ para 1·eparos e 
obras de conservação de predios que estavam ao serviço desse ministerio. 

48 Eventuaes .... ... .. .. .....................................•........... 
570: 000$000 
90:000$000 

§ 1.° Continuam em vigor, por todo o exercício desta lei, o3 ns . I e li, inclusive o paragrapho 
unico, lli e I V do art. 4° d11 lei u. 26 de 30 de dezembro de 1891, 

§ 2. 0 O Podet• Executivo, extinguindo, em observancia desta lei, o hospital da Copacabana, a 
serviço da Briga!la .Policial,, providencia~á em .o.rdem a s·~ re~n as p1·aças deste corpo, qge forem 
afi' ·ctadas de bertbert, recolhldas aos hospttaes mllttares onde sao curadas as praças ·do exer~ito e 
armada atacadas d,t mesma molestia. 

§ 3 .° Fic,t extensivo aos actuaes lentes rla Faculdade de Medicin[t da Republica, que prestaram 
serviços na campanha do Paraguay, os favores consLtntes do art. 7° do decreto o. 1341 de 24 
de agosto dil 1866. 

§ 4.° Fica o Poder Executivo autorisado a realizar a fusão dos dous externatos do Gymnasio 
Nacional, aproveitn,ndo o actu~ l peofessorado e não preechenrlo as vagas existentes . 

§ 5 .° Fica. o Porler Executivo a.:;. torisa<io a abrit' os crecl itos necessarios para manter a Escola 
Normal, até que seja esta instituição de ensino transferida ao Distl'Ícto Federal; o que se fará logo 
que es tej a este orgaoisa.do. · 

§ 6.° Fica o Poder Execut ivo autorisado a mandar pn,gar os premias já devidos, e por elle reco-
nhecidos, ao.:; professores que os hajam requerido antes da data d .t pl'esente lei e m. forma das leis 
em vigor, abrindo para esse fim os necessarios creditas. 

Art. 3. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despendet' pela repar ti ção do Ministerio das 
Relações Exteriores, com o~ serviços designados nas seguin tes rubricas, a quantia de 1. 627:300$000 

A saber: 
1 Secretaria de E5tado, moeda do paiz ...... ...... ...............•........ 
2 Legações consulados, ao cambio de 27 d. por L. , ticando elevada á 1 a classe 

a legação da S mt·L Sé com um 1° s r.cretario, supprmido o logM de 2°, 
e ficando elevado á C<~tegoria de la classe o sect·etariado da legação do 
Mexico, supprimido tambem o logar rle 2° . . ........................ . 

3 EmJJregados ~m dispo11ibilidade, moed;t do paiz . . ....................... . 
4 Ajudas dectlSto, ao cambio de 27d . pnr 1$000 .......... ... . . . . ... . ..... . 
5 Extl'aordinarias no exterior, sendo 6:000 " pttra Llespeza de pub licidade em 

Pariz, 6:000 · para o mesmo fim em Lonrlres, 3:000 · em Roma e 3:000. 
na Belgica, ao cambio de 27 d. por I :000 .. . .. .... . .• ...... . .. . ....... 

6 Ex traordinarias no interior, moeda do paiz .. . ...... : . ............ . .... . 
7 Commissão de limites, ao cambio de 27 d. por 1 000 . . ....•.......•..... 

184:000$000 

1.053:300$000 
60:000' 800 
90:000$000 

60:000. 000 
10 :0:10$000 

170:000 000 

§ 1.0 Inuepenrlente da categoria da legação e da do ministro , serão ns diversas legações divididas 
em tres classes, conforme as despezas de representação, sendo: de I• clasoe, as dos Estados Unidos 
da America do N rte, Chile, Republica Argentina, Orugu"Y· Grau-Bretanha, França, Allemanlla, 
Ita lia e Santa Sé com 24:000 ·; de 2• classe, as do Mexico, Pilraguay, Portugal, Russia, Austria e 
Hespanha com 20:0 lO$ ; de 3• classe, as ele Venuzue la, Perú, Bolivia, Suissa e Be lg ica, com a 
quantia de 15:000$000. . . 

§ 2.o Pica creado um consulado em Vtgo, e tr.tnsfertdo para. Ouessa. o de S. Petersbut·go. 
§ 3.o Os actuaes 2° secretarias das legações do Mexico e de Santa Fé serão aproveitados nas 

vagas de zoa secretarias, que se abrirem em outras legações, com as pt·omoçõ3s aos cargos de 
1 •• secreta rios daque llas . · 

§ 4. o Continuam em vigor as disposições dos us. Il, m, e IV do art. 5" da lei 11. 26 de 30 de 
dezembro de 189 1. 

Art. 4.o o Presidente da Republica é autorisado a despe nder pela repartição do Ministerio dos 
Negocias da Marinha, com o;; serviços designados nas seguintes rubricas a quantia de 15.714:988$110 

A sahet· : 
1 Secretnria de Estado ......................... . ......................... . 
2 Conselho Naval ......•............................... • .. · · ........ · ... . 
3 Quartel General ...... . ..... . ........... . . . . . · .. ... · · ... • .. · ·. ·. . . . · ·. · • 
4 Conse lho Supremo ..............•..... _. . .. ...... .... : · . ·. ·. · · . .. : . ·. · . ·:. 
5 Contadorh; a lterado o pessoal da seguwte foema: 8 prtmetros escnpturarws 

38:400$, 8 segundos escripturarios 28:800$, 12 terceiros escriptu1·arios 
28:800$ . . .........•... . ............. ... ...... . .............. . ..... . . 

6 Commissariado Geral. ................. .. ... .. ..... . .. . .. . ...... ···.····. 
7 Auditoria ....•..... ... ... ...... ...... • .... ..... . ·· ... ··.····.· .. . ·.··,·· 
.8 Corpo da armadn, e classes annexas ...................... · ......... · .. · .. . 

Annexo -20 

139:750$000 
28 40o.~ooo 
80 6M!;r)()Q 
36 618$00u 

158 350$000 
40 ()11($000 
ll 350$000 

1.638 080$000 
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9 Batalhão n11 val. (Deuuzidn. a quantia de 100:000 , pelo não preencllimen to 
das vagas actualmente existentes e das que forem se dando no mesmo 
batalhão ............••......•...................................... 

10 Corpo de marinheiros nacionaes •....................................... 
11 Companhia de Invalidas ............. : ................................. . 
12 Arsenaes : sendo 15: 000$ para a escola de machinistas do Pará .....••....... 
13 Capitanias de portos : inclusive o augmento de 25 °/0 nos venCimentos do 

pessoal da praticagem da barra do Rio Grande do Sul ................. . 
14 Melhoramento, conservação e balisamento dos portos ......... .......... . 
15 Força naval. .......•............ . .•................... . ............... 
16 Hospitaes ............. . ............................................ . .. . 
17 Repar tição ua Carta l\1ariti mi1 do Brazil; elevada a verb:1 de mais 61 :928$ 

para augmento das gratilicações dos pharoleiros .. .................... . 
18 Escola Naval. .......... . ................... . .. . ...................... . 
19 Refo rmados .... . . . ........ . ............................. · •.. · ... ·. · · · • 
20 Obras . . ..... , ........... . ......... . ..•.......................... . ....• 
21 Etapas ............ . • . .. . ............ . .....................••..... · .. ·. 
22 Armnmento . .. . ... . ......... . ........... . ..... · .. · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
23 Munições de boca ............ . ....................•. . .. . ..... . .......... 
24 Munições navaes ..........................................•.. · ...... · . · 
25 Material de construcção nava l. ........ .. ...........•.. . ............. . .. 
26 Combustível. ............ . .. . ...•.. . ...................... . ............ 
27 Fretes , tra tamento de pt•aças, enterros, difl'~::renças de cambio e com-

missões de saques ................. . .......•....... . ...... . ....... · .. · 

123:596$000 
l • 194:032$000 

63: 226$750 
2 .935:868$000 

268:226$500 
200:000$000 

2 .482 :341$924 
243: 103$600 

403:560$000 
199:852$000 
636:097 336 
300 :000$000 

365$000 
100:000$000 

2 .470:908$000 
700:000$000 
700:000$000 
300:000$000 

60: 000 000 
28 Evenluaes (Elevada a verba de 50 :000$ por estar em execução a nova 

tabella das ajudas de custo e por terem-se augmentado os preços das 
passagens) .. . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 200:000$000 

Paragrapho unico . O PoJer Executi vo deix:al'á de provcl', desde já, as vagas das praças que 
existem no batalhão naval e as que se forem abrindo até a extinccão total do mesmo. 

Art. 5.0 O Presitlen te da R.epublica é au torisado a:despender pela Repartição do Miuisterio dos 
Negocias da Guerra, com os ser viços designados nas seguintes rub ricas , aq uantia de 28.836 :802. 161 

A saber: 
1 Secretari lt de Estado e re pltrtições annexas .............. J .• .. ••. . •...... 
2 Conselho Supremo Militar de Justiça e auditores ........................ . 
3 Contadoria Geral da Guerra (Reduzida a 3: 000$ a verba- Fornecimento 

de artigos ele expedien te) ......... . ......• . ..................... . ... 
4 Directoria Geral de Obras Militares: incluídos 30:000$ para a conservação 

do novo erlificio, na praia da Saudade, tles tinado, a Eseola Superior de 
Guerra (Reduzidas as seguintes consignações : cana\isação da agua 
para o quartel do Realengo, a 30:000$ ; continuação fie um quartel-
typo de cavallaria , na Quinta da Boa Vista, a 30:000$ ; construcção de 
.um hospital na rua Jockey-Club, a 100: 000"' ; cou~trucção de tres 
pequenos paióes ele polvora na ilha do Boqueirão, a 45:000$ ; obras, ' 
con servação, reparos, asseio e pintura em quarteis, estabelecimentos 
militares e proprios naciouaes, a 50:000$ ; Amazonas- reparos de 
quarteis e fortificações e outros trabalhos imprevistos, a 5:000$ ; Pará-
obras nos quarteis de artilharia e infantaria, 26 :801$094- (Supprimid!l. 
essa consignação, subsistem as duas outras na importancia de 20:000$, 
para as obras militares nesse Estado; Maranhão -obras, concertos e 
limpeza em proprios nacionaes, reduzida a 5:000$, eliminando-se a 
consignação-obras no. enfermaria militar, 10:000$ ; Piauby- Reparos, 
asseio e quartel, etc., reduzida a 4:000$ ;·ceará- Repa.ros, asseio, etc., 
a 10 :000$ ; R.io Grande do Norte- Reparos, etc., 4:000$ ; Parahyba-
Reparos, etc., 5:000$; Pernambuco- Reduzidas a 20:0p0$ as consigna-
ções para as obras militares; Alagôas- Supprimidas as consignações-
obras no quartel e desapropriação de casas contíguas ao mesmo, 
14:000 $; Sergipe -obras no quartel do 33° batalhão de infantaria e em 
edifici~s militares, r eduzida a consignação de 4:000$ ; Bahia -eliminada 
a eons1g-nação- obras no quartel do 16° batalhão de infantaria, 3:000$, 
e reduztda a 5:000$ a de concertos, asseio cle quarteis e &stabelecimentos 
D?ilitares; E~pirito Santo- obras em estabelecimentos militares, redu-
Zida a consignação a 4:000$; Rio de Janeiro- obrftS em diversas 
fortificações, reduzida a consignação a 6:000$; Minas Geraes- obras 
no quartel, etc., reduzida a 20:000$ ;·S. Paulo- Supprimidas as verbas 
-reparos do edifi?io e depe~~encias da fortaleza da ~arra, 9:000$, e 
obras em estltbeleciment{)S mt!Itares, 9:000$ ; Paraná- Reduzidas-
obras no quartel do 3° regimento de cavallaria, lO: 000$ e reparos e 
asseio em estabelecimentos militares, a 5:000$ ; Santd Catharina-

210:748$000 
111:722$000 

186: 670$000 
I 

\ 
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Reduzida a consignação- reparos, asseio, etc., a 10:000$; Rio Grande 
do Sul- construcção de quarteis, obras de reparos, asseio, etc., a 
70:000$; .Goyaz- obras imprevistas, melhoramentos de quarteis, r epa-
r os e assew, etc., a 4:000 ' ; Matto Grosso- obras imprevistas, etc., a 
20:000$; . elevada a consignação de 38:000$ pora compra e ad<tptação de 
um edificio para enfermaria militar da cidade do Rio Grande ; suppri-
midas as seguintes consignaçães: continuação do edificio para a Escola 
Superior de Guerra, 200:000 : ; construcção de um sobrado no fundo do 
eclificio da praça da Republica, 90:000$; edificio para a Intendencia no 
quartel do largo de Moura, 160:000$; construcção de uma enfermaria 
para beribericos na praia do Leme, 80:000$ ; reconstrucção de dous 
edificios na fortaleza de S. João, 10:000$; obras concernentes á inter-
rupção da passa gem de particulares que se dirigem a fazenda da 
Jurujuba pelo interior da fortaleza Floriano Peixoto, 10:181$406; 
concertos na fabrica de armas da Conceição, I O: 000$000).. . . . . . . . ..... 

5 Instrucção militar. (Supprimidas as seguintes consignil ções: aluguel de 
casa para o director da Escola Superior de Guerra, 2:400$, e exercícios 
praticas, gratificações aos lentes e pessoal administrativo 4:000$000) ... . 

6 Intenclencia ..... . ..................... .... ..... ....... . ..... .... ...... . 
7 Arsenaes ............... · . , ..... ............• .................... .•.... 
8 Deposito de artigos l.Jellicos ....................•....................... 
9 Labora torios . . . . . . . . ..... .. ...• . , ................................... . 

lO Inspec toria Geral do Serviço Sanitario do Exercito (Elevada a verba de 
accordo com a disposição do § lo.) ...•........................ , .... 

!I Hospitaes e enfermarb>s (Elevada <t verba de 8:000$ para adaptação, para 
a enfermaria militar de convalescentes, do predio nacional existente 
na colonia Rodrigo Silva, município de Barbacena e reduzida na im-
portancia de 51:653$ com a conversão, em enfermarias, dos bospitaes 
ele 2" classe das cidades do Rio Grande, Ja g uarão, Bagé, Uruguayana, 
S. Gabriel e Corumbá) . . ...................................• .. . . ... 

12· Estado-maior General (Reduzida a verba de accordo com a disposição 
do § ! 0 .) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

13 Corpos especiaes (Reduzida a verba de accordo com a disposição elo paga-
grapho l") ........ ... .•............. ... .......... ... ..........•.... 

14 Corpos arregimentados (Reduzida a verba de accordo com a disposição do 
§ Jo) . • •, .. •. • • • • • • •, • . •. • • • • • •. • • • • • • .. • • . • • ... •. •. • • • • • • • •'·. • • • • • 

15 Praças de pret ............ -........................................... . 
16 Etapa ...............•.....................•...........• · .......... .. . 
17 Fardamento ........... · .........................•..•.. . .......•........ 
18 Equipamento e arreios ..............••..........•.....•.......•........ 
19 Armamento .. .....•..... ....... ..• ..•.... .... . . .......................• 
20 Despezas de corpos e quarteis, incluidos 40:000$ para remonta da. cavalla-

ria elo Rio Grande do Sul e supprimida a consignação-Manutenção da 
coudelaria domestica 56:500$ ...........•..........•....... ; . . ...•. .. 

21 Companhias militares ...........•.....•..............•.........•....... 
22 Commissões militares ........•......................................... 
23 Classes inacti v as .............•....•.....•........ . .................... 
24 Ajudas de custo ................•.•.•................................... 
25 Fabricas (Supprimida a consignação de 4:068$500, para a fabrica de ar-

mas da Conceição) ........•.......................•..... ... .......... 
26 Presídios e colonias militares . ...................... ................•.. . 
27 Diversas despezas e eventuaes (Reduzida a verba de transporte de tro-

pas e commedorias de embarque a 500:000$000) •............•........• 
28 Bibliotheca do exercito (Elevada a verba de 3:507$, sendo, para a compra 

de livros mais 2:000$; na gratificação do porteiro mais 80$ mensaes; na 
gratificação do guarda mais 1$ diarios e na gratificação do servente 
mais 500 réis tambem diarios) ...................................... . 

29 Observatorio do Rio de Janeiro. (Eliminada a consignação da ta,bella-
Escola ele astronomia e de engenharia geographica 48: 160$000.) ...... . 

7_42: 797$500 

1.598: 715$000 
146 :890$000 

l . 387 : 22~$500 
9:359$000 

165: I 02$000 

1 . 116: 983$000 

808:531$000 

435 :680$000 

1.348:574$000 

4.583:626$000 
2. 672 :155$200 
5 .460:400$000 
2.706:242$294 

150:000$000 
64:520$000 

783:050$000 
533:351$750 
126:640$000 

1.908:097$040 
100: 000$000 

442:577$100 
142:556$277 

760 :000$000 

_ li : I 09$500 

123:480$000 
§ 1 . 0 .A verba para criados dos officiaes do exercito será de 20$ para todos os postos e em 

todos os estados na importancia de 456:960$, assim distribuída -1nspectoria geral do serviço 
sanitario do exercito-67:440$;- Estado-maior-general- 6:720$; Corpos especiaes- 47 :280$, e-
Corpos arregimentados- 335:520$000. 

§ 2. o Fica autorizado o Poder Executivo : 
I. A vender ou arreadar por concurrencia publica, a quem melhores vantagens offerecer, a 

fabrica de ferro do Ypanema, comprehendldas as terras, edificações, machinas, bemfeitorias e todas 
as dependencias daquella propriedade nacional ; 

I!. A vender ou permutar por concurrencia publica o edificio do quartel !le cavallaria, sito na 
cidade de S. Paulo e o da capital do EstRdo de Minas Geraes; 
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11!. A converter em enfermarias militares 03 bospitaes de 2a classe das cidades do Rio Grande, 
Jaguarão, Bagé, Uruguayana, São Gabriel e Corumbá; 

I V. A passai' desde já, o proprio nacionA.l fortaleza da Barra Gt'ande, no porto de Santos, para 
o Mioisterio da Marinha, afim de ser aproveitado no serviço da capitania daquelle porto ; 

V. A despender, pela verba do§ 27 tlo art. 5° da presente lei, a quantia de 15:000$ com a 
creação de um laborator10 de mict·oscopia clinica e bacteriologia para·o serviço medico-militar; 

VI. A manter na Europa, servitJdo nos Pstados-maiore::; e nas armas dos exercitus dos paizes 
mais adeantarlos, quatro offir·iaes por arma e corpo especiétl, com os vencimentos que per-
cebem os membros da commissão technico-militar e a ajuda de custo que teem tido os addidos 
militare~. 

As nomeações serão feitas por concurso: 
Art. 6. • O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Ministerio da 

Industria, Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia 
de. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 67. 526: 460$332 

A saber : 
Secretm·ia de Estado, deduzida a quanti a de 3:000$ para gratificação aos au-

xiliares de gabinete e 3:600 a empregados da 2" secção da Directoria 
Central •...... .... ..... .•.... ,., .................................. . 

2 Eventuaes: elevada a verba com as seguintes quantias : 600:000 , para. as 
despezas da commissão brazileira na. esposição de Chicago, inclusive a 
quantia que for necessaria para auxiliar a r t•presentação de duas operas, 
pelo menos, do maestro Carlos Gomes ; 80:000$, para conclusão dos ser-
viços de exploração e demarcação de 14.000 kilometros quadrados no • 
planalto central da Republica, para onde opportunamente será mudada 
a Capital Federal, em observancia ao disposto no art. 3° da Constituição 
Federal ; e deduzida a. quantia de 10:000$ ........................... . 

3 Terras publicas e colonisação. 
Para o serviço de introdução de immiQ'rantes ...... . 
Garantia de ,juros ás em prezas que se obrigarem a esta-

belecer colonias, na formtt e condições estabelecidas 
nesta lc:i. ... ................. . .............. j • •• 

Par<t ·o pessoal da repartição e serviço de fiscalisação. 1 

4.000:000$000 

2.400 : ()00$000 
600:000$000 

4 Aux ilios â agricultum, engegnhos centraes, etc .: extincta a respectiva 
consignação para subvenção e garantia de contractos, supprimidas as se-
guintes consi_gnações: 10:000$ para a chacara em Tieté, 36 :000$ para 
murar o Jardim Botanico, 95:000$ destinados a premias ~os fabricantes de 
assucar 40:440 · para. o pe·soal e matet•ial d.o jardim da Praça da Repu-
b!ica, ·10:300$ para o pessoal, e material do Passeio Puplico, 36:324$800 
para o serviço da Estação Philoxerica ela Penha e Horüt Viticola. I 

Reduzidas a 515:790$ a consignação para garantias de juros aos enge-
nhos centraes; e a 15:000$ a designada para a impressão do catalogo ' 
geral das plautas do Jardim Botanico ................ , ...... , ........ ' 

5 Subvenção ds companhias de navegação a vapor, deduzida da consigação á 
Companhia Bahinna, por não ter cumprido a clausula. ~~I a do respectivo 
contrato, 16:500 . ; supprimida a consignação pedida para a responsabi-
lidade de contratos legalmente feitos, !30:000$; augrr1entada com as 
seguintes quantias : 24:000$ pnra subvencionar o serviço de reboque da 
Associação Sergipense; 30:000 , p tra subvencionar os serviços de re-
?oque de I~apemirim e Bene~ente, no Espírito-Santo 1 30:000$, para 
1gual serv1ço em S<tnta Catharma e 421:200$ pa1•a prorozação do actual 
contrato de navegação a vapor com a Amason Navigation Steam Com-
pany, limited, até que resolva detlnitivamente a renova9ão, por concut'-
rencia publica, de conformidade com as leis em vigor. 

A subvenção de 72:000$ consignada no orçamento para o serviço de na-
vegação do l{io Parnahyba serà sómente elo porto da Villa da Colonia ao 
da Villa de Santa Philomena no Piauhy ..... , ......... . . . , ......... . 

6 Corp? de. Bombeiros, supprimido, por pertencer este serviço a outro mi-
nJsteno ........•............•.. . ..... . •.....•......... .. •.......... 

7 Est1·ada de. Fe1·1·o do Sobral, IT.lantida a verba do orçamento vigente, 
211:632$638, e elrwada de mms 249:000$ para assentalljento ele trilhos 
entre sobra! e Ipú, na extensão de 100 kilometros .. , .............. , .. . 

8 Estrada de Fe1-ro de Baturite ............... , ....•......•...... , ...•... 
9 Prolongamento da Estrada de Ferro de Baturite., .• ...•... , ........... , .. 

lO Estrada de Ferro Central de Pernambuco . .... , . .•...... 
1 

••• , ••••••••.• 

374: IlO$OOo 

690:000$000 

7.000:000§000 

I 

' \ 
608:792$830 

2.944 :940$000 

460 :632$638 
538:503$638 
620:ooo ·ooo 

2.0?5 :454$454 
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11 Estrada de Ferro Sul rle Penzambteco; mantida a consignação de 641:055$ 
. do orçamento vigente para o pessoal e material da linha antiga, e a de 

1. 946:961$ para o serviço dos ramaes em construcção ..•. .. . . . .. . . .. . . . 
12 Estrada de Fer1·o de Paulo Affonso . ... . ....... . . . .......... . . . . .. ..... . 
13 Prolongamento dc1 Estrarla de Ferro da Bahia .•.•. .• .. . .•.• . ... . ..•.... 
14 Estrada de Fer1·o de Porto Alegre a Uruguay'lrza inclusive 120:000$ para 

os estudos do ramal de Cacequi ao Livramento ............•... . .. . . ... 
15 Prolongamento da E strada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana . . . .. . 
Hi Garantias de ju1·os ds estradas de ferro, deduzam-se 2.000:000 para 

differenças de cami.Jio por estarem incluir:los na re::;pectiva verba do orça-
mento da fazenda; a quantia de 400:000$ destinada a estradas de ferro 
em estudos. Augmente-se a consignação de 600: 000 ' para a repartição 
de ftscalisação de estradas de ferro . .. . . . .. . .. . ... . .. . .... . . . ........ . 

17 Estrada de Ferro Central do Brazil, custeio .• . .• . . .-. .... . . .. ... . . . .... . . . 
18 Prolongamento da Estrada de Ferro Central do B1·azil; reduzida a verba 

a 1.500:000~, sendo 700:000$ para conclusão do trecho de Santa Luzia 
a Sete Lagôas e 800:000$ para as obras de Sete Lagôas a Curvello ..... . 

19 Obms diversas nos Estados; deduzidas as seguintes quantias : . 
45:000$ da <:!onsignação para melhoz·amento do Rio ltapicurú; 200:000$ 
da proposta para melhoramento do porto do Reci fe; 50:000$ da pedida 
para obras no porto da Parahyba, 62:736 750 da relativa ás obras do 
porto do Rio de Janeiro, ficando 50:000 · para o pesso<.tl e material; 
27:200$ da pediria para os portos de S. Paulo, reduzi1la a consignação 
para construcção de açudes e poços artezianos no Estado do Ceará a 
500:000 ·, que sez·ão applicados ás obras do <Jçude de Quixada; suppri-
mida a consign;~ção de 17:000$ para as obras do porto de Sergipe, por 
estarem suspensos os trabalhos ; elevada a verba com as s~guintes 
quantias: 50:000.~ para melhoramento do Rio Preto affluente do Rio 
Grande, Estado ria B<thia ; na consignação para o3 serviços hydraulicos 
do 6° districtO; 20:000$ dAStinadOS a estudOS para desobstrUCÇãO dOS baiXiOS 
do rio Uruguay; 50:000$ para melhoramentos no Alto Tocantins. entre a 
cirlade da Boa Vista e a do Porto Nacional e esturlos na secção entre-Porto 
Nacional e a cid tdeda Palm<t, a da Palma á Cachoeira do Mach>~dinho; para 
occorrer ao serviço de garantia de juros as quantias de : 120:000 para 
as obras dp porto de Jaraguá e 60:000 · para as da Lagun u. ; da con-
signação de 40:000$ destinada a auxiliar a viação entre a cidade de 
Ma tto Grosso (antiga Villa Bella) e Cuyabá, destine-se a quantia de 
20:000. · para melhoramento da viaÇc'io entre Cuyabá e a vil la do 
Diamantino ; elevada a verba de mais 200:000$ para. o serviço de sete 
açudes e voltas do rio Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte e de 
mais ~0:000$, r epartidamente, para esturlos e iniciação de melhoramentos 
no porto da Victoria, no Estado do Espírito-Santo, e no de Angrc1. dos 
Reis, no E~tado do K.io de Janeiro; do total ria verba- Obras diversas 
-o Governo destinará a quantia de 40:000 ·· para o Esta.Jo de Matto 
Grosso, sendo : 
20:000$, repartidamente, para os reparos de que necessitam os açudes 
da cidade de Poconé e vil\ a do Livramento ; 20:000$, para os concertos 
de que necessi ta a es tz·ada que liga a cidade de Cuyaba ás vi!las de 
Nossa Senhora da Guia e Bt'otas; e 50:000$ para iniciar-se os trabalhos 
de mellloramen tos do pol'to de S. João da Barra, Estado do Río de 
Janeiro .... .. . ... .......... . ....... . ... . .... · . . · . .. · . · ·. · .. .. · · .... . 

20 Correios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .......... . .......... . •. . ..•. .. .. • 
21 Telegrapho electrica, sendo 465:000$ destinados á construcção de novas 

linhas, destacando-se clesta quantia : 40:000$ para ligat• a cidade do 
Amarante á capital do Piauhy; 25:000$ para prolongamento do fio 
ele ·trico até Santo Antonio do Carangola passando por ltaperuna e 
Natividade ; 10:000$ para construcção de mpa linha a partir da Victor ia 
á cidade do porto da Cachoeira de Santa Leopoldina, no Estado do 
Esp irito- San to ; 21 :000 para o ramal de Mauá a Theresopolis e 50:000$ 
para os ramaes de Blurnenau a Lages e de Joinville a S. Bento . .. .. . . 

22 Directoria Geral de E~tatistica . . ....... . ..• . .. . ...... . . . .... ... ... . .. . .. 

2 .607: 017.''185 
142:566 '000 
900:000$000 

2 .599 :212$549 
2 .090:000$000 

11 .256 :475,'•662 
14.252:431$501 

1 . 500: 000$000 

5 .51 2 :521 875 
5 .468 : 882 '500 

5.69'2 :739$500 
242:180$000 

I. Organisado o Districto Federal e feita a transferencia dos serviços que lhe competem, o 
governo reformará a secreta1 ia do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, fazendo as 
reducções que julgar necessarias no pessoal, sem augmento de despeza. . 

II. Ficam pro h i bidas, desd~ já, as concessões com garantias de juros ou subvenções ~em espeCial 
autorização do Congresso. 
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Ao Poder Executivo não é permittido renovar, em favor de individuo ou empreza de qualquer 
natureza, as concesEões com garantias de juros ou subvenção que tiverem caducado, venham a 
caducar ou fiquem sem effeito por quaesquer causas de direito. • 

Reputam-se caducas as concessões com garantias de juros ou subvenção que não se tornarem 
effectivas nos prazos das concessões ou dos contractos, não sendo licita a renovação desses 
prazos. m. As companhias ou em prezas que gozarem ou não de garantia ele juros ou subvenções são 
obrigadas a entrar para o Thesouro Nacional com as quotas que tiverem sido determinadas pelo 
Poder Executivo ou que constarem das tabellas, para occurrencias das despezas da repartição de 
fiscalisação, creada pelo decreto n. 399 de 20 de junho de 1891, instituída sob a clausula da despeza 
não exceder a receita proveniente daquella arrecadação. 

Desta obrigação estão isentas as companhias ou emprezas cujos contractos anteriormente cele-
brados, impuzerem expressamente ao governo as despezas com a raspe c ti v a fiscalisação; não sendo 
permittido, porém, ao governo conceder a essas companhias ou emprezas nenhuma novação ou 
favor ele qualquer especie sem que ellas se subordinem á exigencia da dispo ição anterior. 

IV. A concessão de privilegio de qualquer natureza, salvo o de invenção, não se tornara 
e:ffectiva sem a approvação do Congresso. 

Esta disposição é applicavel aos contractos de navegação com sul.Jvenç.-'io, que forem renovados. 
V. Continúa em vigor o art. 14 da lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888, que autorisou 

o Poder Executivo a resgatar as estradas de ferro do Recife a S. Francisco e Bahia a São 
Francisco. 

VI. Fica o governo autorisado: 
A providenciar de modo que sem prejuízo do serviço de immigração s'eja tl'ansferido o de colo-

nisação aos estados, á medida que cada um destes se habilite par<t assumir a re3pousJ.bilidacle de 
um tal encargo ; 

A vender ou arl'endar a Horta Viticola e Estação Philoxel'ica e bem assim a chacara 
do Tieté; 

A modificar a actual Inspectoria de Terras e Colonisação, r eduzindo-a a uma repartição steicta-
mente destinada a tratar ela recepção, agasalho e transporte de immigrantes. 

Os empregados dispensados por força da lei e com direitos adquiridos serão addidos a outras 
repartições e irão occupando os lagares que forem vagando, na ordem de antiguidade e segundo as 
habilitações ele cada um . 

A mandar p<~gar á Cem·à H arbo~tr C01·poration os juros g-arantidos, na fórma de seus contractos, 
no período decorrido de 31 de dezembro ultimo, até a ienovação celebrada em virtude da lei n. 48, 
de 7 de junho proximo findo, para ser a respectiva importapcia compensada pelos juros de igual 
periodo no final do prazo das garantias, assignando a companhia a devida renuncia. 

A despender com a compra ele tlragas, destinadas aos portos de Paranaguá e Desterro, a quan th 
que falte empregar para o completo da verba votada no ex~rcicio de 1892 para o mesmo fim. 

A prorogar por mais dous annos, sem accrescimo de favores, e salvando a disposição constitu-
cional sobre terras devolutas, a concessão feita ao Banco Uqião de s. Paulo, da Estrada de 'Ferro 
de Uberaba ou Uberabinha a Coxim. 

A prorogar por dous annos o pt·azo concedido á Compttnhia Industrial Agl'icola Sul Min ·ra, 
para o estabelecimento do engenho central de Lavras, no estado de Minas Geraes, e de nu c ·eos 
agrícolas. 1 

A prorogar, si for necessario, sem accrescimo de favores, os prazos fixa os nos respectivos con-
tratos para inicio e conclusão das obras relativas aos emprehendimentos, de1 cuja execução se acha 
encarregada a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão. 

Abrir o credito necessario até 150:000$, cambio de 27, para dar cumprimento ao disposto no 
art. 2• da lei n. 97 de 5 de outubro de 1892 . 

VII. E' transferida para este ministerio a parte do caiijpO de S. Gabriel, município de k Borja, 
Rio Grande elo Sul, ja dividida em lutes coloniaes e onde já existem barracõ3s e demais dificios 
precisos para colonia. 

VIII. Uma parte da verba destinada á colonisação será cpnsagrada ao estabelecimento de nucleos 
de colonos nacionaes em terreno do proprio federal - Saycan- no Rio Grande do Sul, adjacentes á 
estrada de ferro de Porto Alegre a Uruguay'ana, ouservando-se para a execução desse serviço as 
disposições da lei n. 163 de 16 de janeiro de 1890, referentes a colouisação nacional no territorio da 
Guyana Brazileira . , 

Os campos a que se refere este numero são denomina~os : « E:stancia de S. GabrieL», junto á 
villa de S. Borja e incorporados aos proprios nacionaes pelo art. 36 da lei ll . 317 de 21 de 0utub!'o 
de 1843, e s?mente d~verá ser colonisado na parte que for 4ispensada pelo ministro da guerra por 
desnecessarw ao serv1ço. 

_IX . As concessões que não tiverem favores ou garantias de juros da União e cujos prazos 
est~Jam esgotados ou venham a esgotar até o fim do cornente anno, poderão ser prorogados por 
mais um anuo. ' 

X. -(\ verba. para o serviço de immigração sera applicada ao serviço de passagens aos immi-
grantes wtroduz1dos nos Estados, em virtude dos contratos feitos pela União cabendo a cada Estado 
a 20a parte do nume.r? do total a iut~oduzir, durante o exerqicio, á requisiçlfu destes . 

§ 1 . ~ ~sta reqmstção deve ser falta pelos respectivos governadores dentro do primeiro trimestre 
do exerctcJo. 

§ 2. • Os Estados que não flzer~m ~requisição dentro do prazo marcado perderão, no exercício, 
as suas quo tas correspondentes de Jmmtgrantes, revertendo aos que as houverem solicitado. 
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XI. O governo contratará com empreza ou emprezas particulares o estabelecimento de colonias 
sob garantia de juros noo e_xceden.tes a 6 °zo an~uaes ao. cambio de 27. ' 

§ 1. 0 O capital garant1do sera por serws nao superiOres a 20.000:000$ e não excedendo o prazo 
de cada uma a I O annos . 

§ 2. o Não poderá effecluar-se con tracto para mais de uma série em cada exerci o financeiro. 
§ 3 .o Além de outras que o governo julga.!' conveniente aos interesses publicas suieitar-se-ha o 

contratante ás seguintes bases : ' • 
a) a estabelecer os colonos em terras previamente adquiridas , e demarcadas, com casa de habi-

tação, instrumentos de trabalho agrícola, fornecimento de sementes e o mais que for indispensavel 
para o seu primeiPo estabelecimento; 

b) a fundar colonias em todos os Estados da União; 
c) a crear engenhos centr-aes para o beneficiamento e preparo das matarias primas produzülas 

nas colon ias; 
d) a fundar escolas, t emplos e enfermarias nos diversos nucleos; 
e) a construir as necessarias estradas de rodagem e vicioaes; . 
f) a organisar a.nnualmente o recenseamento da pop ulação de caéla colonia e a e3tatlstica de sua 

exportação e importação . 
XII. E' vedada a transfereneia de verbas ou de seus saldos neste o1'çamento . 
XIII. As _consignações des.tinat.l?-~ a obras e melhoramentos publicas não serão applicadas sem 

que os respectivos estudos esteJam teJtos e org,tnJS1dos os competentes orcamentos. 
XIV. O governo ~mm_darà proceder .a um inqu~ri.to e o apreseot!.l'à na proxima sessão legisla-

tiva, sobre a convemenma de transfer1r a propr1edade ou a exploração <las estradas de ferro da 
Uuião para a in r! ustria pri vada e os methodos que deverã.o ser preferidos nesta operação. 

XV . .E' autorizado o Poder Executivo, de conformidade com o que foi elucidado no parecer do 
Conselho de Estado de 30 de outubro de 1884, a desapropriai' as Estradas ele Ferro do Recife a s. Francisco e da Bahia a Ala.goinhas, tranferiodo-as a emprezas novas ou arrendando-as, de sorte 
a obter a reducção da taxa actual de 7 °/o de garantias e diminuir os compromissos da União . 

XVI. O governo revera os coutJ·actos com as diversas compan hias de navegação, no sentido 
de melhorar as tarifas e de gar,wtir efficazmente o serviço de fi>calização e as condições de segu-
rança do material fluctuante. 

XVII. Todos os serviços de meteorologia r.leste Ministerio ficam sujeitos às iostrucçõas emana-
das ela Repartíçã.o Centra l de Moteorologia do Mioisterío da Marinha, e para acquisição elo material 
necessario às observações, e no modo de reguhtl-as se conformarão com as exigeocias impostas 
pela commissão permanente de meteorologia internacional, eleita no Congresso de Munich. 

XVII[. E' a utorizado o Poder Executivo a fixar o cambio pelo qua l deve ser pago o juro de 6· 0 j 0 
garan tido à Compagnie Génerale de Chemins de Fer B~·ésiliens , sobre o ci1pital de 30:000$ por 
kilometro, emp1·egado no prolongamento e ramaes d,t Estrada de Fel'!'o de Paranaguà a Cul'Ítiba. 

XIX. O governo reverá as tabellas dos vencimentos do pesso.tl das vias-ferreas ele propriedade 
da União, reJuzincll1-os e diminuindo o numero de empl'egados, ele sorte a conseguir as economias 
que este serviço r eclama, sujeitando as novas t abellas á approvação do Poder Legislat ivo, na 
proxima reunião. 

XX. O governo confiará á iniciativa particuln,r o serviÇo de navegação subvencionada, cujos 
contractos finda.rem, e em caso nenhum poderá innovar as concessõss de subvenções para as linhas 
que não prescindirem dellas sem preceder concurrencia publica. 

Art. 7.• O Presidente da Republica é autorizado a despender pela Repartição do Ministerio 
dos Negocias da Fazenda, com os serviços designados nas seguinte rubricas, a quantia 
de. . .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. 70. 008:787$825 

A saber: 
I Juros amortisação e mais despezas da divida externa .......... .. ....... . 
2 Juros: amortisação e mais dsspezas dos empres timos nacionaes de 1818, 

1879 e 1889 ....•......... • . ...• .. . . .. · .. ·. · • ·. · · ·. · .. · ..... · · · ... . 
3 Jur@s, amortisação e mais dsspez::ts da divida interna fundada ........... . 
4 Juros da divida interna não fundada .... ... . . .. ....................... .. 
5 Pensionistas •........•............. .. ... .... ......... .... .. .. .........• 
6 Aposentados .. . ......... . .............. · · .. · · · · · · .. · · · . ... · . · ... · · · · · • · 
7 Empregados das rep:trtições e lagares ex tinctos . (Supprimidos o.s ven-

cimentos com fie1s de tllesoure;ro e de pagador, com pratwantes 
sem concurso e com procuradores fiscaes, aos quae~ serão con-
servados os direitos adquiridos, de~de que contarem ma1s de 10 ann?s 
de serviço, afim de serem aproveJta~os em ·empl'egos de catego~ra 
equivalente nas reorganisações do serviço de fazenda, conforme a legJS· 

' lação vigente) . .......... ·. · ·······················.:········: · · · · · · · 
8 Thesouro Federal. (Reduzido o pessoal com a creaçao do Tribunal de 

Contas, e equiparados os vencimentos. dos fieis do pagador do T~esouro 
Federal aos dos fieis da Thesourarra Geral do mesmo, na forma da 
tabella annexa) ..... . ...................... . . . .. , .......... · . · . · .. • 

9 Tribunal de Contas. (B:quiparados os vencimentos dos 1°8 , 2°1 e 3•• escriptu-' 
rarios aos de igual categoria no Thesouro Federal, conforme a tabella. 
annexa) ....•...........•................. •. · . . · · ·. · • ·. · · · ·. · · ·. ··· · 

13. 387 :808$000 

9.038 :805$000 
18.312:347$000 

7:000$000 
2.'533 :007$000 
2.712: 1!8$000 

600:000$000 

416:540$000 

227:400$000 
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10 Recebedoria ua Capital Federal. (Revogado, na parte concernen te a esta 
repartição, o art . lO da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 ..•.......•. 

11 Caixa da Amortização ....... .. •.•.. . ...... . .. .. ...•.......... . ......•. 
12 Alfandegas. (Supprimid as as consignações para : 

23 addidos, officiaes de descarga . ............... . . .. 
1 addido agente de tr,•piche ..................... . 
1 ajudante de guarúa.-mór, por serviços fót·a da 

41:400$000 
1: 800$000 

barra... .. . ... . . . ... . ..... . ................... 1:800$000 
1 o e 2o commandttntes dos guardas.. .. .. .. . . . . . . . l: 200$000 
3 fieis de thesoureiro, ex tt•aorrlinarios . . . . . . . . . . . . . 1 O: 800$000 
2 auxiliares de embarque de caCé................. 3:040$000 
todos na Alfn.ndegado R10 de Janeieo.... . . .. .. .. . 60:040$·J00 

13 Delegacias fiscaes em s. PJ.u lo, Minas Geraes, Cuyabà, Curityba, The-
resini1 e Goyaz. (Equiparados .'\OS da delegacia de S. Paulo os ven-
cimentos do delegauo, do 1 o e 2° escripturarios, e do tl1esoureiro da 
delegacia de Minas Ge t•aes, conforme as tabellas annexas) .•....... . ... 

14 Mesas e Rendas ..... .... .. ....• .......... .... .. .. .. ... ... .. .. . .. . ..... 
15 Casa da Moeda . ... . . .... ....... . . .. . . . . . .... ....... . ..... . .... . . ... . . . 
16 Imprensa Nacional e Diario Official ... • , .......... . .................... . 
17 Juizo dos feitos extincto. (Supprimitlo por ·passar o serviço para o juizo 

seccional) .......... . ..... ..... .. . ... .... .. . . · ........... . ......... . 
18 Laboratorio Nacional de Analyses .. . ...... ........... .. .. ..... . . .... .. . 
19 Secções de estatística com marcial annexas às associações commeeciaes . 

(Supprimido para ser feito o serv iço nas alfaudegas, aproveitados os_ 
empregados addirio~ e como secção da repat•tiçã.o fis:!al) . .. .. . ... . . .. .. . 

20 Administração e custeio das fazendas e despezas r.om os proprios u::wionaes, 
inclusive a «Q uinti1 da Bo3. Vista» ... .....•.•. .....• .... . ... . .. . . .... 

21 Aj urJas de cus to ..... .. .. .............................•..•. ... ........ ; 
22 Gratificações para serviços temporarios e extraordinarios . .... •.. .... . .... 
23 Juros diversos . . .. ... . .. . ... .... . .. .... ......... ... .. ... ..... ... .. . .. . . 
24 Ditos dos bilhetes do Tll ,,souro ... . . ... .. ..... ..... .. ...•........ ..... ... 
25 Ditos dos emprestimos do cofee dos orphãos. , . .. ... ....... . . ... . .. ..... . 
26 Ditos dos emprestimos das caixas economicas e modtes de seccorro ........ . 
27 Commissões e cort•etagens ............... . ....... .. ... 1 .......... . ...... . 
28 Differenças de cambio. . . . . . . .... .. ... . .. .... ... . . . ..............•.... 
29 Obras: Sendo para a Alf, ndega da Capital Federal: 

Pessoal technico ..... . . ...... . . .. . .. . ...... .. ..... . .. . 
Conservação elas obras hydeaulicas .................... . 
Dita de appare lhos e machinismos hydraulicos ...... . . .. . 
Conservação e melhoramentos dos actuae3 armazens ... . 
Aquisição elo materia l fixo e rodante para as capa tazias .. 
Coucer-to do grande al'mazem ............•...... . ... ... 
Construcção de novos arma.zeos . ...... . . . .. . .. . .•...... 
Construcção do câ.es dt\. Alfandega até ao Arsenal de Guerra 

Para execução do d e;~reto n. 31 de 12 de janeiro de 1 8~12 
100:000$, pa,ra a construcção da alfandega em Maniws, 

sendo metade no exercício ...... .... . ... ... .... . . 
Para acquisição e melhoramento do material ua Al-

fandega da B~thia ..... .. ... ... ... ... .. ... ..... 1 • 

16 : 800$000 • 
15:000$000 
10:000$000 
30 :ooo ·ooo 
30 :000$.000 

1 00: OOO$'poo 
150:000$000 
300 : 000$0'00 ' 
551 . 800$000 
100:000$000 

50 :000$000 

50:000$000 

30 DespRzas eventuaes ............................................ ... . . . . . 
31 Reposições e restituições ................................................. . 
32 Adeantum~nto da garantia estacloal de 2 °/0 ás estpdas de ferro ela 

. ~ahta e Pernambuco .. ...... . . ..... ..... . ....... ..... . . . .... ... . 
33 Exerc1c10s findos .. .... ...... . . .. ... . .. . ........... ..... ..... ... . ..... . 
34 Creditas especiaes , sendo : 

Pedidos na proposta ............................. . 
Pagame~to de juros e amortisa9ão de emprestimo, 

fetto pe lo Estado de Sergtpe e Lle que a União 
é fiadora. ..... . ..........•..... · .. . . : ... . 

Idem idem do Estado do Piauhy ..... ..... . ... . .... : 
Juros e amortisação. do emprestimo con tr<~ hido pelo 

Poder Execu tt v o com a casa Rutschild, de Lon-
. dt·es e pagavel no exercício .. . . ... .......... . 

Ftança _do emprestimo á Associaçãe Commercial elo 
RJO de J aneir9 ..................... · .... .. . 

70:000$000 

I 1 :509$:'>70 
42 :418$619 

9.335:000$000 

325:036$180 

242 :840$000 
193:942$000 

5.847:532$122 

122:000$000 
247:477$000 
637:480$000 
680:000'000 

$ 
43:000$000 

$ 

94:3 14$000 
20:000$000 
20:000$000 

250 :000$000 
480:001!$000 
600 :·000$000 

1. 000 :000$000 
30 :00U$000 

$ 

I 

' \ 

956:8000$000 
)OO:OO!J$000 
\go : ooo:sooo 

I 
450:000$000 
800 :000$000 

9.868:377$703 



út: s.b E' r estabelecido em seu inteiro vigor o art. 20 da lei de 30 de outubr'o de 1882, com a 
limitação do art. 20 § 1° Lla lei de 30 setembro de 1884, que reduziu a 4.000:000$ a somma dos cre-
ditas supplementares a ser abertos pelo Poder Executivo, no exercício da presente lei . 

Art. 9.• Nenhum serviço será mandado executat• por aquelle Poder sem que lhe esteja consi-
gnada a vet•iJa n:1 lei do orçamento, devendo aguardar essit designação para executar a lei que o 
determinar. 

Art. 10. Nos termos da limitação do art. 8°, o Poder Executivo poderá abrir, no exercício da 
presente lei, os creditas supplementares necessarios para as verbas incluidas na tabella annexa a 
lei n . 36 de 26 de janeiro de 1892. 

Art. 11. E' o Poder Executivo autorisado: 
I. A rever as pensões concedidas sem lei do Congresso Nacional, devendo apresentar a Gste, na 

proxima sessão, um estudo das condições em que se acham os pensionistas e quaes devem ficar pri-
vados das que recebem, por não se acharem nas circumstancias de receber esse favor. 

li. A expedir novo regulamento para o Laboratorio Nacional de Analyses, que funcciona na 
Alfandegada Capital Federal. comtanto que as taxas correspondentes ás analyses dos productos 
importados não excedam de 5$ cada uma, e a despeza com o pessoal e material do 1abora.iorio seja 
fixada em 63:000$ annuaes . 

· Art. 12. São creadas delegacias fiscaes do Thesouro Federal nas capitaes dos Estados de 
S. Paulo, Minas Geraes, Matto Grosso, Parana, Piauhy e Goyaz, com o pessoal e vencimentos das 
tabellas annexas, autorisado o governo a dar-lhes regulamento. 

Al't. 13. E' reduzido ao numero de funccionarios constante da tabella annexa o pessoal do The-
souro Federal, devendo o Podet' Executi.vo preencher os novos Jogares do Tribunal de Contas ou de 
outras r epartições de fuzenda com os empregados disponíveis existentes, segundo as suas habilitações 
e respeitada a ordem das respectivas categorias. 

Art. 14. Fica autorisado o PoJer Executivo a conceder, desde já, a r emissão de fóros aos forei-
ros actuaes da fazenda de San ta Cruz, quanto aos terrenos sitos no estado do Rio de Janeiro, a 
transFormar em foreiros os actuaes a rrendatarios, e a validar os afo rt~.me ntos posteriores a lei de 25 
de novembro rle 1830, expedindo prévhLme nte, para este serviço, as instmcções convenientes. 

Art. 15. E' autoris1vio o Poder Ex:ocu tivo a daspender até á importancia de 100:000$ com a 
remoção da Alfandega de Paranaguá para Porto d'Agua. 

Art. l6. _O Poder Executivo deverá f-1zer e:tl'ecti va, no prazo mais curto possi vel, a acquisição 
da prata encommendada ao ministro brazileiro nos Estados Unidos, liquidanrlo o compromisso que 
tem aquelle funccionario com os cofees da União. 

~ o 
gj 

"" p.. 

-
1 
4 
3 
1 

12 
12 
lO 
1 
1 
2 -

47 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

A~Tabella do nu1nero~ classe e vênchnentos dos emprogado;; do 
Tribunal. de Contas 

VENCIMENTOS 

EMPREGOS . -

Total Total Ordenado Gratificação do emprego da classe 

Presidente •.••............... 8:000$000 0:000 ~000 14:000$000 14 :000~000 
Directores . ....... ...• ..... . . 8:000$0:10 4:000:~000 12:000$000 48:0011$000 
Sub-directores .•............ . 6:000 .. 0:10 3:000$000 9 :000l000 27:000$000 
Secretal'io . .. ........ . ... . ... 4:000$000 2:000$000 6:000 000 ô :OOOtOOO 
Primeiros escripturarios ..•. . .. 3:200$000 1:600$000 4:800;!;000 57:600 000 
Segundos » ······· 2:400$000 I :200$000 3 :600$000 43: 20::!$000 
Terceiros :. .... .. 1: 600$000 800 000 2 :400$000 24:000$000 
Cartorario ........... . .•... .. 2:000$000 1:000$000 3: 000$000 3 :000$000 
Ajudante ............•.•..... 1:000$000 800$0JO 1:800$000 1:800$000 
Continuas .••..•....••.•...... 1:000$00:1 400$000 1:400$000 2:800$000 

227:400$000 
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13- Tabella do nun:a.ero, classe e vencimentos dos en:a.pregados do Thesouro 
Federal, do gabinete <10 ML11istro e da .Delegacia do Thesouro em Londres 

...:1 
<!l TOTAL TOTAL o ORDENADO GRATIFICAÇÃO 1Zl EMPREGOS DO EMPREGO DA CLASSE rn 
~ 

"' -
Ministro ..•.............. ... $ 24 : ooo ~·ooo $ 24:000$000 

3 Directores . : ..•............• 6:000$000 3:000 000 9:000t000 27:000$000 
4 Sub-dil'ectores .............. 4:800$000 2:400$000 7:200. '000 28:800$000 
2 Offlciaes do Contencioso ...... 3:200$000 I:600 000 4:800$000 9:600$000 

22 Primeiros esc ri pturarios ..... 3:200$000 I :600$000 4:800$000 I05:600i000 
I8 Segundos » •• o •• 2:400 0()0 1:200$000 3:600$000 64:800 000 
18 Terceiros » ..... 1:600$000 800$000 2:400$000 43:200$000 
14 Quartos )) ..... 800$000 400$000 I: 200$ J00 16:800!000 
1 Thesoureiro ................. 5:000 ''000 3:000$000 8:000$000 8:000 '000 
3 Fieis ....................... 2:600. '000 1:400 000 4:000 .000 12:000$000 
1 Pagador ................. ... 3:000$000 2:~00$000 5:200$000 5:200$000 
4 Fieis . ...... ............... . 2:600$000 1:400$000 4:000$000 16:000$000 
l Cartorario .................. 2:400 ·ooo 1 :2oo ·ooo 3:600 ·ooo 3:6oo ·ooo 
1 Ajudante ................... 1 :200.'000 600$000 1: 800 ·ooo 1: 800 000 
1 Portei1·o ..........•......... 2:400 000 I :200$000 3:600'000 3:600~000 
1 Ajudante .. .. ............... 1:600$000 800_1;1)00 2:400$000 2:400$000 

](i Contiouos •.................. 960$000 480:000 1:440$000 23:040$000 
4 Correios ..........•........ .. i :200,'000 500 000 1:700$000 6;800$000 

GABINETE DO MINISTRO 

I Offll!ia1 de gabinete .......... $ 2:400$000 2:400$000 $ 
2 Auxiliares ..........•..•.... $ 1:000$000 1:000$000 2:000$000 

I 
DELEGACIA DO TEIESOURO EM I 

LONDRES 

Delegado • . •. . •.........•••• $ 5 :000 000 5:000$000 
2 Escripturarios ..•........•... $ 2:4~0$000 $ 4:900$000 

4I6:540$0\0 

\ 

o -Tab-ella do numero, classe e vencltn.entos dos empregados da Del.egacla 
Fiscal em s. Paul.o 

EMPREGOS 

Delegado.................... 1 
Primeiros escripturarios..... 2 
Segundo3 » . . . . . 2 
Terceiros » 2 
Quar tos l> • • • • • 2 
Tllesoureiro................. I 
Fiel......................... 1 
Cartorario . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Porteiro..................... I 
Con tiuuos. . . • . . • . . . . . . . . . . • . 2 

15 

VENClllfENTOS 

Ordenado Grati~cação Total 
do emprego 

\ 
Total 

da classe 
----- ------------1-----

3 000$000 
3 000 000 
2 000 000 
1 ooo ··ooo 

600 ''000 
3 000 000 
1 400 .. 000 
I ooo ·oo:J 
1 400 000 

600$000 

2:000$000 
1 :600~ 000 
I:OOO 000 

800$000 
400 ·ooo 

1:800$000 
6oo ·ooo 
5UO '000 
600$000 
400$000 

5:0001000 4:6oo ·ooo 
3:000:000 
I: 800$000 
1 :000$000 
4:800$000 
2:000 000 
I:500$000 
2:000 '000 
1:000$000 

5:000 000 
9:200$000 
6:000$000 
3:600$000 
2:000$000 
4:800 000 
2:000 000 
I:500$000 
2:000.''000 
2:000$000 

38: 100$000 
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D ·- Tnbo1.1a do 1'l.U.tnero, c1as s o o ven.cbnentos dos o.xn.pregad os da Delegacia 
Fiscal. em ~.linas Geraes 

..:! VENCIMENTOS 
-< 

EMPREGOS o 
"' "' 

I 
I>< Ordenado Gratificação Total Total p. 

do emprego da classe 
--

Delegado ................... l 3:000 000 2:000$000 5:000$000 5:000$000 
Primeiro escripturario ....... 1 3:000 000 1:600~000 4:600$000 4:600 000 
Segundo » ······. 1 2:000$000 1:000'000 3:000$000 3:000ÍOOO 
Terceiro » ....... 1 1 :2oo. ·ooo 6oo ·ooo 1:800$000 1: 800 ·ooo 
Quartos » ....... 2 1:000$080 500$000 l :500~ 000 3:000$000 
T hesoureiro ................. 1 3:000$000 1:800 ·ooo 4:800$000 4:800 000 
Porteiro e cartorario ......... 1 1: 300 000 700$000 2:000$000 2:000$000 
Continuo ..•....•............ 1 700$000 300$000 l :000$000 1:000$000 

--
9 25: 200$000 

E -Tabel1a do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 
· Fiscal em ouyabá. 

>-< VENCIMENTOS 
< 

EMPREGOS o 
rn 

"' Total Total I>< O::'denado Gratificação p. 
do emprego da classe 

--
Delegado ........•........•.. l 3:200$000 1 :600$000 4:800i000 4:800$000 
Primeiro escripturario ....... 1 1:600$000 800$000 2:400 000 2:400$000 
Segundo » ....•.. 1 1:200$000 t\OD$000 1:800$000 1:800$000 
Terceiro » 1 1 :OOOliOOO 600$000 1:600$000 1:600$000 
Thesoureiro ............•.... l 2: 100! 000 1:100$000 3:200"'000 3:200$000 
Porteiro e cartorario ......... l l :000 000 -600$000 1:600$000 1:600$000 
Continuo •............... , .. I 700$000 300$000 1:000$000 1:000$000 

--
7 16:400$000 

F -Tabella do numero, classe e ven.ci:rnentos dos e:rnpregados das Delegacias 
Fiscaes em Ourityba, Therezin.a e Goyaz 

>-< VENCIMENTOS 
-< 

EMPREGOS o 
"' cn 
I>< Ordenado Gratificação Total Total p. do emprego da classe 

--
Delegado .......•........ ~ ... 1 3 200 ·ooo 1:600$000 4:800$000 4:800$000 
Primeiro escripturario ....... l I 300;'000 700$000 2:000$000 2:000$000 
Segundo )) ....... 1 I 200 000 600$000 1:800~000 1:800 000 
Thesoureiro ...•........ . ... 1 2 400$000 1:200$000 3:600$000 3:600$000 
Porteiro e cartorario ......... 1 l 000$000 600$000 1:600$000 1:600$000 
Continuo ....•.............. 1 700$000 300$000 1:000$000 l:OOOSOOO 

~ 

6 14:800$000 
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ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL DA REPUBLICA 

Pareceres da Respectiva Gommissão 
Proj ectos ns . 221 a 221 K - de 1892 

RECEITA GERAL 

ARTIGOS 1, 2, 3, 4 e 5 DA PROPOSTA 

N.~~l-189~ 

Orça a receita geral da R epublica dos Estados Unidos do Brazil para o exercicio de 1893 e dá 
outras providencias 

A comissão àe orçamento da Camara dos Srs. Deputados, no estuuo e avaliação da receita na-
cessaria para fazer face ás despezas decretadas com os diversos serviços da União no proximo futuro 
exercício, começou P?r examinar a proposta que a .esta Camara foi apresentada· pelo Ministerio da 
Fazenda, de conformidade com o art. 3° n. 2 da le1 n. 23 de 30 de outubro de 1891, e de outras dis-
posições que regulam a contabilidade publica. 

Verificou a commissão que, segundo esse trabalho, a despeza proposta, com os serviços publicas 
que correm pelos di versos ministerios, inclusive a importancitt de lO. 000:000$ pedida para di tl'erenças 
de cambio, sobe ao total de 211.649:921$640 . 

Sem duvida, por não estar ao tempo da elaboração e publicação da proposta realizada a operação 
de que proveiu, não foi incluída nessa somma a despeza com o S9rviço do emprestimo externo con-
trahido em junho deste anuo com úS banqueiros Rotschild, em Londres, na importancia de ;t;l.OOO.OOO 
ou em moeda brazileira, ao cambio de 27 d, 8.890:000$, pagavel em tres prestações a vencerem-se 
todas no proximo futuro anno financeiro, isto é, em 2 de mat·ço, 2 de junho e 2 de setembro e 
ma~s os juros dessas prestações, que á taxa .e?tipulada de 5°/o importam em 445:000$, ou total do 
capltal e juros, pagavel no correr do exercJCJo futuro- em ouro,- 9.335:000 000. 

Este enc.:trgo por si só, sem lt:var em linha de conta a sua elevação, conseq uen te do pAgamento 
da taxa para acquisicão do ouro, eleva a despeza proposta pelo Thesouro a 220.984:921$640. 

Esta somma/pol~ém ainda está. lo~ge de exprimir a impol'tancia. exacta da despeza publica, a 
cargo da União Brazileira, no exercicw de 1893 . 

Para evidenciai-o, ba ta attender a que o calculo da verba de 10 .000:000 para occorrer aos 
encargos das di.trerenças de cambio, em vez de basear-se em dados que assegurem a sua approxima-
ção da verdade, alou-se na esperança. fagueira de arrojado optismo tinanceiro, desde que para sua 
exactidão 8uppõe; na taxa cambial, durante todo aquelle exercício uma média, nunca inferior a 21 d. 
por mil réis. -

Affirmaudo convictamente a aggravação da cifra total da despeza., pela insuliiciencia notoria e 
evidente desta verba, não se acha, entretanto, a commissão hab ilitada, mesmo a esmar o quanto 
dessa insufficiencia que sara o equivalente exacto daquella aggravação, principalmente porque as 
probabilidades para qualquer calculo, neste sentido, dependem essencialme~te da ques~ã.o do meio 
circulante, cuja solução, urgentemente ~e_c!amada e ~gora ~1~ ~ela da discussa~, vae decidir dos des-
tinos financeiros da. Republicl• e da poss1bJhdade, ou JmpossJbJlluade de orgamzar-se orçamento para 
o exercício de 1893 e seg uintes . . . · . . . 

Estudando a receita publica para esse exerciCJO, orçou-a o Thesouro em 2!3 . 000:000~, mclus1ve 
3.500:000$ ele saldos de depositas . . . 

Sem demorar-se na apreciação do valor dos elementos que forneceram o cnter10 par~ este c~tlculo, 
a commissão, pelo simples confronto _da ~ece1 ta orçada co~ a des_peza prop?, ta, acc~esctda da Jmpo~
tancia necessaria pa.ra o pagamento mfl,dJa ve l do emprestimo acun~ refel'jdo, venficoq um çle(ictt, 
qLJe ~U9Rta a 7.~84:921$640, 
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Não é por demais assignalat• que esta cifea será mais elevada na hypothese, aliás provavel, de 
não attingirem algumas verbrs de receita o valor em que foram arbitradas na proposta do Ministerio 
daFazenáa. 

Prescindindo, porém, de aventar conjecturas para o caso, confessa fe.tncamente a com missão que 
na incerteza da solução que possa ter a questão da regularisação do meio circulante, e na alterna.-
tiva de ser ella resolvida no sentido de uma ou de outra das opiniões extremas, ou na eventualidade 
de continuar ainda pendente de dicisão, vacillam completamente os dados para um calculo, ainda 
appro:ümado, da importancia real do deficit. Para demomtrar este asserto, basta· tomar em consi-
deração a oscilla.ção que póde so:treer a despeza publica por influencia da taxa cambial. 

Pensa a commissão que, si aquella questão for solvida, conforme o estão a indicar a origem do 
mal e a opinião dos competentes, conseguir-se-ha por este meio, tornando-se menos incer tas as rela-
ções da nossa moeda com n estrangeira, uma taxa de cambio favora.vel, que permitta fazer o serviço 
da rubrica- di:trerenças de cambio -com importancia que não excederá de 20.000:000$000, 

Si, porém, a solução for contraria, ou permanecer o statu quo, esta despeza póde elevar-se a 
90.000:000$000. 

Na impossibilidade de indicar providencia efflcaz para esta difficillim::t e entristecedora. conj un-
ctura, e ao mesmo tempo confiante em que o criterio, a sabedoria e prudencia dos representantes dos 
poderes publicas hão de inspirar os meios de evitar o seu desastroso evento, a commissão, contando 
com a realidade do de(icit, embora não possa avaliai-o aincla apppox:imadamente, em vista da in-
consistencia da situação em que no:s· encontramo;; no tocante a questão financeira, tem procurado 
fazer-lhe face: primeiramente pela reducção de algum:J.s despezas propostas pelo Thesouro, e em 
segundo Jogar pela creação de receita. 

Essas reducções nas despezas, até agora propostas pela commissão nos projectos de orçamento 
dos diversos ministerios, e algumas dellas já votadas pela Camara, fazem o total de 13.775:992$068, 
como se demonstra no quadro infra. 

MINIS TER! OS 
PROPOSTA DO PROPOSTA DA DIFFERENÇA PARA DIF.FERENÇA PARA 

GOVERNO COM~!ISSÃO MENOS MAIS 

Justiça e Interior ............................. 25.619:916$212 13.212: i52SOOO 12. 407 :761~2 1 2 
Exterior .....................•........ , ..•..... 1. 658: 725~000 1.617 :aoosooo 41:425 000 
Marmha .... . .. . ............................... 15.676:230~110 I 15 486: 7~5$310 189:474~00 
Guerra ......................................... 30.555:382$951 28 .098 :656:361 2. 458 : 726. 600 
lndustria e Viação .................. , .... , .. , .. 66 .784: 90i~ó7S 63!973:8608076 .. .. '1:53.2:559~854 2.188; 958$398 
Fazenda .•......... ... , . . . , ... ,.,.,,,,,.,, ...... 71.354: 765.)679 61l,822 :205SS25 

211.649:921$610 197.208:829$572 16. 62~: 950;:.166 ·················· 
I 

Difl'erenca ................ 14.440:992$068 \ A deduzir: Excesso de iO.OOO:OOO$ inoluidos na 11.ro&osta do Thesouro e não con-
tem_plados pela commissão, sobre 9.33~:0 0$ incluídos pela oommissão 

66j: 000$000 e na o contemplados na proposta ••.. , ......................... , ......... I \ 
Economia realizada .... , ........ , ............................... , • . ,, .... 1 

13.775 :932$088 ' 
\\ 

Cabe ponderar que a reducção considerava! que se nota no orçamento do Ministerio da Justiça e 
Negocias Interiores é proveniente de terem passado deste para o Ministerio da Industria, ·ação e 
Obras Publicas, ew-vi da lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, as seguintes ru)lricas: 
Correio ..........•................•..................... r ••••• , ••••••••••••• 
T~legravhos ............ : ........••.•.............•...•.. 1 •• • • •• • • ••••• · ,. •• • 
D1rector1a qeral de EstatlstiCa •.•................•...... , . , .•. . , •... , , , , .•. , , 

5.098:9 6$625 
5.468:882$500 

242; 180$000 

Somflla................. 10.810:029$125 
Em compensação, passou deste para aquelle minisierio a rubrica- Corpo de Bombeiros- com a 

consignação de 700:942$300. 
. Ha ainda a notar que, na despeza. do Ministerio da Fazenda, não sendo incluída , pelos motivos 
Já expostos, a verba de 10.000:000$, pedida para- tii:trerenças de cambio- foi ao envez contem• 
piada,, como tambem já ficou ~i to, a cifra de 9. 335:000$ que não figura na prop~sta do Th~souro - ; 
de onde r~sulta que.a reducçao que apparece na despeza doqiencionado ministerio esta accrescida de 
~65:000$, I.mportanCJa do excesso da verba ~ão contemplada sobl'e a inscripta. Pela deducção desta 
ImportanCJ~, ~orno se fez no quadro oft'ereCJdo, obtem-se o resultado exacto das economias propostas 
pela COIDID!SSao. . ' 

Incluidaa verba .de_JO.~OO:OOO$ , pedida para diiTerençn~ de cambio, na somma das despezas 
propostas pela comm1ssao, 1sto é- 197.208:929$572 -. elevar-se-ha esta a- 207.208:929$572 -, 
que confronta~a com o total da despeza calculada na propostf!. do executivo, em 211.649:921$640 -, 
mostra uma d1:trerença para menos; que importa em saldo a favor do Thesouro, na importancia de 
4.440:992$068. 

' I 
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Si a este saldo addicionar-se o da receita calculada na proposta do executivo sobre a réspectiva 
despeza, na importancia de 1. 350:078$428, evidencia-se que o saldo dessa receita, computada em 
213.000:000$- sobre o total das despezas propostas pela commissão- é .da importancia de 
5. 791:070$428. 

Todos estes calculas repousam nos dados ministrados pelo Thesuro. 
A commissão de orçamento, porém, não podia ficar satisfeita ante este resultado. 
Quando é certo que a Republica tem compromissos de pagamentos em ouro, pat•a o exercício, 

na somma de cerca de. 55.000:000$000, não ha illudir que esses compromissos demandam, para 
acquisição da especie em que ~ão de ser ~olvidas , no estado actual do cambio, a taxa de 13 1/2, 
exactamente o dobro da snn. 1mportanc1n., em moeda corrente do pn.iz. 

Nesta desanimadora perspectiva, a satisfação desses compromissos absorveria o saldo indicado 
deixando o Thesouro ameaçado por um deficit de cerca de 50 .000:000$000. 

Dependendo em maxima parte do criterio e do patriotismo dos que representam os poderes 
constituídos evitar esta situação, a commissão, que, aliás, confessaria a sua insutficiencin. e inhabi-
litação para indicar os meios de rebater os males de tal situação, além dos que ja tem proposto, 
confia q_ue es~a será pr~venida 11ela direcção mais acertada dos negoc~os públicos, e assim julga 
de seu 1mpertoilo dever 1r ao encontro do Governo, o:tl'erecendo-lhe mews que o auxiliem em sua 
ingente tarefa. 

Nestas condições, esgotado o alvitre de buscar o equilíbrio orçamentario pelos córtes nas 
despezas, teve a commissão de recorrer ao meio de combater o deficit por compensação na receita. 

Para chegar n, este r esultado, começou pela revisão das taxas de impostos passi v eis de elevação. 
Por estudos a que procedeu, tendo em vista as informações que lhe foram da melhor vontade 

prestadas pelo Sr. inspector da alfandega e por alguns dos seus intelligentes auxiliares naquella 
repartição, chegou ao resultado de que, sem inconveniente algum, e antes harmonizando-as com 
o actuall estc\do de co usas, podiam ser elevadas : 
1°- a 10 °/0 a tn.xa de Expecliente dos gcneros livres de direitos de consumo, 

devendo assim produzir a mais ........................................•..• 
2°- a 100 e 50 réis as taxas que ora se acham em vigor para o expediente das 

capatazias, e qu~ produzirão .................. . ............ , .. , .......... . 
3• -a I, 2 e 3 °/o as taxas de armazenagem, que deverão produzir um augmento 

de ............. .. .............•... , ...............•.......••....•......... 
A este accrescimo de receita corresponde, na taxa addicional de 10 °/0 sobre estes 

impostos uma differença a mais de ...............•.......................• 

Total ....... ... •...•...•.••...•.•....•..•.... 

1.300:000$00o 

530:000$000 

923:000$000 

275:300$000 

3.028:300$000 

A commissão, julgando conveniente revogar a prohibição de venda de bilhetes de loterias dos 
estados na Capital Federal, - até por que essa prohibiçiio é de facto completamente illudida -, 
entendeu que, em compensação, podia elevar de mais 2 "/o a taxa a que estão sujeitas estas loterias, 
taxa que reverte em favor das instituições a beneficio das quaes são concedidas, quando estas são 
casa de caridade, estabelecimentos pios, institutos de instrucção, e applicou o excesso ao reforço da 
recai ta geral. 

O accrescimo de receita proveniente desse augmento da taxa está calculado em 990:000$000. 
Acceitando as criteriosas indicações, que em seu relatorio fez o illustrado ex-Ministro da 

Fazendn., n, commissão isentou do imposto de consumo o fumo bruto nacional ; modificou o modo de 
incidencia das taxas e auctorisou o Governo a decretar a apprehensão contra as mercadorias! que 
forem encontradas em contravensão ; assim como, indo por deante das medidas lembradas, e tendo 
·em vista conciliar os interesses do fisco com os do commercio! julgou conveniente habilitar o 
mesmo Governo o conceder na vendagem de estampilhas um desconto razoavel, que podara ser 
no maximo ate 12 •;., em relação aos sellos de menor valor, como uma compensação do pagamento 
do imposto adeantado, por assim dizer, pelo negociante, dos prejuízos que a este possam resultar 
da inutilisação do sello pela perda ou deterioraç.'io dD. mercadoria sellada, antes de effectuada a sua 
venda e finalmente como uma contribuição fiscal para auxiliar o trabalho da apposição do sello. 

Pelos dados que poude colher da arrecadação inicial e deficiente que deste imposto começou a ser 
feita, apenas do dia 15 de agosto preterito a esta parte, esta convencida a commissão de que a sua 
renda, no exercício de 1893, ha de produzir nunca menos de 4,000:000$ sobre o calculo do Thesouro. 

Além da revisão dessas taxas, julga a commissão que devem ser escripturadas na receita geral 
as seguintes rendas : 
Rendimento da Assistencia de Alienados .............................. •.·.•·.·• 
Contribuição de emprezas ou companhias ~e estradas d~ ferro s~bv~ncion~das ou 

não e de outrn.s em prezas para o serv1ço da respecttva fiscahzaçao, let n. 26 
de 30 de dezembro de 1891 e decreto n. 733 de 9 de fevereiro deste anno ..... 

Ren/la arrecadada pelos consulados ......... ..•..•.... ... • .. • .•.. • ... ·· .. ······ 

200:000$000 

400:000$000 
250:000$000 

A Constituição Federal, nn. distribuição e divisão das rendas publicas, de~ignou ex_pre~11amen!e 
aos Estados o imposto de industrias e profissões, arrecadado nos seus respectivos territorJOs. Nao 
havendo porém Estado algum que tenha jurisdicção ou interferencia no Districto Federal, e antes, 
sendo ce~to que' os poderes federaes exercem, nest~ _districto _ funcções analogas ás. dos poderes 
estadoaes nos respectivos Estados, entende a comm1ssao que n~o ha fnndam~n.t? plaustvel para se 
excluir da competencia da União a imposição e cobrança deste 1mposto no dtstr1Cto de sua séde. 



A opiniâó contraria levaria, errt suàs ultimas consequencias, àõ abandono dessa importante 
fonte de renda, e a isentar do imposto, contra os interesses fiscaes e os dictames ela ma.is rudimeuta.r 
equidade, a mataria que a fornece, desde que n1lo se tira da Constituição argumento no sentido de 
áttribuir-se a exploração, pelo imp03to dessa font e de receita à competencia da autoridade 
municipal. 

Dominada por estas considerações, a commissfío inclue na receita o imposto de industrias e 
pt'ofissões, calculado, segundo o lançamento feito para o actual exet'cicio, em 3.426:000$000. 

Como taxa inteiramente nova, a commissão entende inscrever na receita para o exercício ele 
1893 o imposto ele consumo ele phosphoros d:3 fabrico nacional, estabelecendo a taxa de $010 por 
caixa, para ser arreca.dada ad instar do imposto de fumo, por meio de estampilhas que serão 
colladas pelas ft~.bricas. 

Este imposto, segundo os estudos e informaçõ3S obtidas pela com missão, ministradas algumas 
dellas por fabricantes, pôde produzil', clarante o exercício, 8.000:000$000. 

ApUt·anclo agora os resultados com que o:; recur:;os indicados pela commissão reforçam a r eceita 
orçada pelo Thesouro, ;verifica-se que esta é augmentacla cle20.268:300$000 a mais da calculada pelo 
Thesouro, augmento que provém elas seguintes vet•bas: 

VRRBAS RAZ ~ O DO AUCli ENTO 

Éxpedien te dos gencros livres de dit•eitos pru•a consum o .•. , .••. Elevação da t ax a .•.•.•.••.••..•.••• . .• 

~~~>~a~:t~a~:g,~ t.~~i~.~·.'.'.' .'::: ::::: ::.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.':::::::::::: : :::: ~3::~ :::::::: .' .'.': .'::::: .' :::::::::::::::: 
Taxa addicionnl de 10 % . . . •.•...•.•.. , ..•.. . ..•......•.•....•. Corres pondencia com o augmento das 

taxn.s snpra. .... . ...... . .....•... . .. . .. 
R d j Da assistencia <le a!ien:tdos ............ . ... . ......... Nã o insc ripta até ago ra na r eceita .... . 

en as ~Jmolumentos arrecadados pelos cons ula dos . ........ Id em ........... . ............ . ........ .. 
Contribuições de c om panhias para suas fiscalisacões . .. .... . . . Id em . ............ .................. ; .. .. 
Imposto sobre loterias ......................................... Eleva~ão de taxa .... . . , ........ . ..... . 
Consumo do fumo ......... ~ ................ H •.••.•.• , • .•••••• Dnd os mais provaveis para c:tlculo ... . 
Imposto de indust rias e p rolisSÕdS na Ca pital Federal. ........ Não escripturada na l'Qceita ... , ...... . 
Imposto de consumo de phosphor os ........................... Creação nova ... , ..... , . .... . ........ .. 

. 

i . 300: ooosooo 
530: 000$000 
923: 000$000 

273:300~000 
200: 000.~000 
25ú: 000d00o 
400: 000.}000 
990:000$000 

4. 000:000$,0~0 
3. 400 : OOO~Ovo 
s.ooo: wosoo0 

20. 268 : 300$000 

Acldiciooaodo a esta som ma o saldo de 5. 791:070$428 acima indicado, resulta um total de 
26.059:370$428. 

Resolvida a questão financeira de modo racional e harmpnico com os !agimos interesses do aiz, 
e não so afrouxando no regimen da mais severa economia, acre di ta a com missão que este sà.,ldo, 
elevado a 36.059:370$428 a consignação ela rubrica - di!lerenças de cambio - produzirá o sufficiàn te 
para habilitar o governo a fazer face ás clifficuldacles que s~~ lhe entolharem. 

Assim, pois, é a commissão de parecer que seja adaptado o seguinte : 1 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 A receita gera.l da Republica dos R;tados Unldos do Brazll 1 para o exercício e 18931 

é orçada em 233.268:300'Ji010 e será raalizada com o proàueto elo que for arrecadado, de tro do 
exercício, sob os segnintes títulos: 

RE0EITA ORD!M .\RIA 

!In j:Jú 1' taçâo 

Dir-3itos de importação pam consumo, nos termos da lei n. 25 de 30 de dezembro 
de 1891 e disposições nella citadas ; sendo, porém, elevados ao dobro os 
direitos que pagam os phosphoros ........................ ; ............... I00.000:000$0CO 

Expediente ~os geoeros livres de direitos de consumo elevada a 10 °/ 0 a 
.respectt v a taxa.: ............... . ....•.... , . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 2. 500: 000$000 

Expediente das capataztas, elevadas as taxas a !00 rs. e a 50 rs.; ... ;........ ... 850:000$000 · 
Armazenagem, elevadas as taxas a 1, 2 e 3 °/o.................................. 2.323:000$000 

Despacho marítimo 

Imposto do ~haróes ....••...•... , ..••..••...•......•.. , .....••. , ............. . 
Imposto de óca . .. , ..... ~ ...•... 4 • , , • , • , • • • , •• , •• • • , ••• , •• , ••••• , •• , , ••• • , , , , 

360:000~000 
180:000$000 
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Adclicionaes 

To.xa!'l addicionaes sobre os direitos de importação para consumo, na fórma 
da lei n. 25de 30 de dezembro de 189 1 ............................... · .. .. 50 .000.000$000 

10 °/o addicionaes sebre os impostos de expediente do;;; generos li vres do direito 
de consumo, das capatazias, armasenagem, pharóes e dócas .. . .. ... .. .. .. . 601: 300$000 

Sahicla 

Direitos de 2 1/2 "lo tla polvora fabricada por conta elo Governo e dod 
metaes preciosos em pó, pinha, barra ou em obra; de 1 1/2 "/o do 
ouro em barra fundido na Casa ela Moeda ... ..... ....... . ............ .. .. . 

Intel'ior 

Juros das acções das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco ... ............... . 
Renda da Estrada ele Ferro Central tlo Brazi l. ... .... . , .................... .. .. . 
Ditas das estradas de ferro custeadas pela União .. . ... : ............... .... ..... . 
Dita do Correio Geral ........ . ...................................... , ........ . 
Dita elos Telegraphos Electricos ... . . ................................. · ........ . 
Dita da Caso. ela Moeda .... . . . ... ....... · ... .. . ................•............... 
Dita da Imprensa Nacional e Dia1·io Of!iciat .......... ................•......... 
Dita da Faurica de Pol v ora ... . ..... . ............ . ..... . . .. ..... . . . ........ . .. . 
Dita da Fabrica de Feero de s . João do Ipanema ....................... , ..... .. 
Di ta dos Arsenaes ... . ... ... ... . ................. . . .. . . . , ..................... . 
Ditl1 da Casa ele Correcção . " .... . , ..... . .. . ..• .... . . , ... . .... , ........ . .. .. .... . 
Ditl1 do Gymnasio Nacional. ... ......................••........................ 
Ditl1 do Insti tuto dos Surdo3-Mudos . · ..........................•........ , ...... . 
Dita do Instituto Nacional de Musica .... ...... . .... ........... . ............... . 
Dita de ma~riculn:s nos es~abe lecimentos officiaes de instrucção .superior .. .. ...... . 
Dita da Ass1:>tenc1a de Alienados . . ........ . ... ... .. . ..•. . ...•....•............. 
Dita arrecadada nos diversos consulados em paizes estrangeiros ................. . 
Dita dos proprios nacionaes ...........................................•........ 
Foros de terrenos e marinh:1s ... . . . ........ .... ....•... ... ....... . ........... .. 
L~udemios ..•.... ... ..... . ......... .. ........................ . ............... 
Premios de dépositos publicas .. .. ....... ........... . .... ... .. . . ............... . 
Contribuição das companhias ou empre?.as de estradas de ferro, subvencionadas, ou 

não, e de outras companhias para as despezas da respectiva fiscalização .... 
Imposto do sello, de accordo com as taxas estabelecidas pela lei n. 25 de 30 de 

dezembro de 189 1 ..... .. ... . .. .......... ............................ . . .. 
Imposto de transporte . ... ... ... ................ . .................... . ....... . 
Dito sobre vencimentos e subsidias, ele accordo com a lei n. 25 de 1891 ............ . 
Dito de transmissão de propriedade no Distl'icto Federal, cobrado na fórma da lei 

citada ..... .... ... .. .. ..... . . .. . . ......... ..... ........... .... . . ... : . .. . 
Dito de industrias e profissões no . Districto Federal, de accordo com a legislação 

que regula actualmente a sua arrecadação ... ..... .. ..............•...... 
Cobrança da divida activa .... · . .... .... .•....... ..••. ........•............. . ·. 

CONSUMO 

Fumo em bruto de producção estra.ngeira por 500 geammas ou I 
fracção desta unidade ......... . ......... ... ....... , . . . .. . .. . $100 

Fumo picado, desfiado, ou migado por 25 {de producção nacional... $010 
grammas ou fracção· desta unidade de proclucção estrangeira $020 

40:000$000 

140:000$000 
19.500:000$000 
1. 200:000$000 
3.600.000$000 
3.000:000$000 

174 :000$000 
600:000 000 

1:000$000 70:ooo·ooo 
30 :000:000 
40:000$000 
60:000$000 
4:000$000 
2:000:l;OOO 

360:000$000 
200:000$000 
250:000$000 
120:000$000 

3 :000$000 
20 :000 000 
20:000$000 

400:000$000 

10. 500:000$000 
360:000$000 
900 :000$000 

3 .200:000$000 

3.400 :000$000 
1.000:000$000 

Ch t {ele fabrico nacional..... . $010 
aru os, por um .············ ·· o·· o···· ele fabrico estrangeiro... $030 10.000:000$000 

Cigarros, por maço até 20, e por f]Ualquer {de fabe~co nacional._..... $010 
fracçã.o excedente de 20....... . ..... de fa,nnco estrangeiro... $030 

Os cigarros de mortalha, ou capa de fumo pag·arão o dobro destas taxas . 
Rapé por 125 grammas ou fracç.:'to desta {de ~abr~co nacional : . . . . . $020 

unidade.... . . .... .... ..... ......... de fabrtco es trangeiro... $060 
Phosohoros de fabrico nacional, por caixinha..... . ...... ........ .. .. $010 8. 000:000$000 

. Estas taxas serão cobradas em estampilhas. 
Annexo- ~2 
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RECEl'l'A EXTl~h.ORDl)IARIA 

Con tr ibuição para o montepio ela m~winha .. ..... ... .•... .. . . . . ........... .. ... 
Jndemnisações . . ... ... . . . · .... ... .. . ... . . .... . . . .. . ........ ... . . . . . .. . .. .. . .. . 
Juros de Co.pitaes nacionaes ... . . . . ... .... .. . ... . ... . ... . . .. .... . ....... . . .. .. . 
Vendo. de gen::Jros e prop:oios nacionaes ... . . , . .. ..... .. ....... . . . .... . .... .... . . 
R eceita even tua I, comprehendidas as mui bs por in fracção ele lei ou regu lamento. 
Imposto de 15 °/ .. sobre loterias extrallidas nn, Capital Feele1·al, e!evacla a mais 2°/o 

sobre as loterias dos est ar! os que se afastarem do plano daq uellas .. . ... . . . 
Remanescente dos premias ele bill!etes de loteria ... . . . . . . . ... . . . ....• .. . . . .. ... . 
.Montepio militar . ... .. . . ......... .... . . ... . ... . ... .. ... . . . . . . . ..... .. ..... .. . 
Montepio dos empregados publicas .. ... . .. ............... . .... ... .. . . .. . . .. ... . . 

DEl'O SI'fOS 

Saldo, ou excesso ent1·e os recebimen tos e as r es tituiçõ3S . ..... . . . ..... .. ....... . 

DISPOSIÇÕES OEB.AES 

Ar t . 2. 0 E' o Governo autorizado: 

'~i!~ 

50:000$000 
1. 200 :000$000 

500:000SOOO 
1 o o : ooo :·uoo 

2.000:000$000 

1.000:000 '000 
10:000:000 

300:000 000 
600:000$000 

3.500:000$000 

J .o A emittir bilhetes elo Thesouro até a somma ele 16.000 : 00~000, como antecipação de receita 
no exercício desta lei, devendo, porém, ser resgatados até e fim do mesmo exercício ; 

2. 0 A receber e restitui!', de conformidade co.m o disposto no art. 41 ela lei n . 638 de 17 de 
setembro de 1851, empregando os saldos nas clespezas ela União e comtemplando o excesso das resti-
tuições no balanço do exercício, os dinheiros procedentes das seguintes origens: 

a) de emprestimo elo cofre de orpbãos . 
b) dos bens de defuntos e ausentes e de evento. 
c) elos premi0s de loterias . 
d) dos depositas das caixas economicas e montes de soccorro. 
e) dos depositas de outras procedencias . 1 
3.0 A rever as to.rifas aduaneiras, abolindo, ou reduzinc\o o m~is possive l as taxas relativas a_?S 

instrumentos da lo.voura e aos de uso nas artes e officws mecbamcos, e elevando em compen.saçao 
as taxas dos generos que raso.1velmente puderem supportar augmento, de '!lOdo a ho.rmonisal- as, 
com as necessidades e condições de desenvolvimento do pi\iz, e com os recursos das differ~ntes 
classes comsumidoras ; 1 

4. 0 A rever o regulamento do sello, podendo estabelecer o uso do papel sollado e impo~ ao 
contraventor o, comminação de perda do direito fJue 11113 r esultar elo acto, ou for comprovado pelo 
documento, que não houver pago, em tempo, o sello devido l 

5.• A expedir regu lamento para a c.obrança do imposto do consumo dos pl10spboros e a modificar 
nos pontos que julgar conveniente o regulamento do imposto do consumo do fttmo, podendo ; 

a) determino.r a apprehensão das mercadorias encontradas em contravenção. 
b) conceder em favor dos compradores dos sellos, para a cobrança deste impo::;to, um desconto 

graduado conforme o valor dos mesmos sellos, entre o mi.nino de 3 °/o , nos de maior v. lor e o 
maximo de 12 o/o , nos de menor va lor. . 

Fica isento do imposto o fumo em bruto ele producção nacional. 
6. 0 A arrenda1' os arma.zens das alfandegas, resalvapdo as condições de effctiva fisca ização 

por parte da Fazenda, correndo por conta dos arremla,taribs os serviços das Co.patazias. 
Art. 3.0 Emquanto vigora.rem as taxas addicionaes aqs direitos de importação para consumo, 

o calculo, pela fo.ctura, do valor dos reneros sujeitos ao impo,;to ad valo1·em será feito\ao co.mbio 
de 27 dinheiros por mil réis. 

Aet . 4.0 Nas propostas de orço.mento das despezas dos diversos ministerios, as importanclas 
]Jedidas par·a pagamento de vencimentos do pessoal deverão ser calcu ladas de accordo com as 
leis ~rdinarias, segundo as quaes tivtJrem sido organizados os respectivos serviços e marcados os 
venc1men tos . 

Ar t. 5.0 E' revogada a prohibição do. venda na Co.pita~ Federal de bilhetes de lo terias dos 
Estados. 

Antes, porém, de expostos a venda os bilhetes de q Llalquer dessas lot Grias, os seus thesoureiros, 
contratantes. çu agentes são obrigados, sob as p3nas que forf) m comminarlas : 

J.o A registrar, perante a tiscalização das loter ias da Capital Federal, a lei que houver 
concedido a loteria, o seu plano e o contrac to, quando o ljouver, celebrado pal'a reO'ular a res-
pectiva extracção . " 

. 2.o A re?olher .ao Thesouro Nacional ou a Estação Federl}l ele arrecadação, no respectivo Estado, 
a 1mportane1a dos Impostos ou encargos a que ficam suj eitas as mesmas loterias ou serie cle llas. 
. . § J.o E' o Governo autorizado a expeclit· regulamento par·a tornar eifeclivas 'as providencias 
Indicadas, bem como para tomar as que julgar necess~rias no sentido ele impedir a entrada e venda, 
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no paiz, de bilhetes de loterias estrangeiras, poLlendo, no primeiro caso, determinar a prestação 
de caução e as penas de multa até um conto ele réis e de apprehensão dos bilhetes; e, no segundo 
caso, a apprehensão dos bilhetes e multa correspondente ao valor dos mesmos . · 

§ 2.• Da importancia, art•ecadada á conta do nccrescimo de 2o/, na taxa das loterias dos Estados, 
a qual será computada na r eceita geral, sahirá a 11uanti<1 que tor julgada necessari<1 nté o maximo 
de 5:000$ pam g l'a tificação do serviço qus pelo n . 1 deste artigo é incumbido á fisca lização 
das 1 o ter ias. 

Art. 6.• Continuam om vigor o art. 4• da Lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891 até definitiva 
organi ;r,ação de todos os Estados da União 61 do Di:>tricto Federal, e o art. 7 da mesma lei. 

Art. 7.0 Revogam-se as dis posições em contrario 
Sala das commissões, 1 Lle outubro de l 892 .~Moraes Banos, presidente .-Seve1·ino Vieim, 

relator. - Leopoldo ele Bt!lhões .- r11·thw· Rios.~ A1·isticles Mctict . - Alnieiclct Nogtlei1'Ct, - Demet1'io 
Ribeir o, com restricção.- L eite Oiticica, idem. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

RECEITA GERAr, 

Art. 1.• A receita geral da Republic:t dos Estados Unido3 do Brazil é orçada na quantia 
de 213.000:000$000 e será realisada com o producto do que for arrecadado dentro do exercício da 
presente lei, sob os seguintes títulos : 

RECC: l1'A ORDlNAlUA 

r Q] portaç[ o 

Direitos de impot•lação para o consumo, .. . .. . ........ . . . .... . . . .... . ....... . 
Expediente ~o:> generos livres de direitos ele consumo ...... . ......• . .. . . .. . . • 
Expediente das capatazias .•.... . . . ..... . .. . ................ . .. . .. . ........• . 
Artnazenng;e111 ... .. . ..• . • , .. , •... , .•. , .....•..••...... . , . ... , • , .• , , ......•.• 

DJspacho marHimo 

Imposto de pharóes . . . ... . .. •..................... . .•... . ... .. . . ... . ... . .. .. 
Imposto ele dóca .. . . ... ... . . .. ........••• . .. . .....• . .... • ........ .. ..••. . • . . 

Addicionaes 

50 y, addicionaes sobre os direitos de importação para consumo, menos sobre 
bacalhúo e outros peixes seccos, carne de xarque, feijão, mi lho, arroz e 
vinagre commum ou de cozinl1a, sendo de 60 o/o a t axa actdicional sobre 
vinhos, cerveja, bebidas a lcoolicas, l icores, algodão e artef;tetos de 
algodão, , lã e artefactos ele lã, linho a a rtefactos de linho seda e artef;.tctos 
de seda .... . . . . .... ... . .. .. .... . .. .... . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . ... . .. . . 

10 o/o addic:on ,1es sobre o ex pedien te dos ge neros livre3 de direitos de comumo, 
das capatazias, armazenagem, imposto de pllaró::Js e de dóca .... .. .. . 

Eli'portaçiio 

Direi tos de 2 l / 2 o;., ela polvora fa,bricacla por conta do Governo e dos metaes 
preciosos em pó, pinha, bana ou em obra, de I 1/2 •; . do ouro em barra , 
f'u ndiclo na Ca,tt d11 Moeda . . .. . .. .. ....... • . . .... .. .. . ..... . .......•. .. .• 

Inter ior 

Ju1•os das acções elas estradas ele fol'l'O da Balli a e Pernambuco .... . . . ...... .. . 
Rálmla ela 13:strada de Ferro Cent ral tio Br<1zil ..... . ...... . . .. ..• . .... . .... . . 
Renda dns es trad a::; de fel'ro custeadas pelo Estado . . ... .. . . . . . . ....... .. .. . . . . 
Renda do Correio Ge ral ..... . .. .. .... · '. · .. . · . · · . · · · . · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · 
Renda dos Teleg raphos Eloctricos ... .. ..... • . . . . .... . ... .. ... . ... .. . . . . .... . 
Renda d~ Casa da Moeda . .. . •. . . ...... · · . · · . . · · .. · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rqnda da Imprensa Nacional e Dial'io Of!iciaZ. .. . .. . ...• . . . ..•. . • ......... . .• 
Renda da F<tbr ic~ . de Pol vora .. ... .... . .. .. . ....... ... .... . ... ... · · . . · · · .. · · · 
Remia ela Fabrica d@ Fer ro c!e S. Joio de Ypanem[1 ... . .. ... .. .•..... .. . · ... . 
n,enda dos arsenaes . .. 1 • • •••• •• • • ••• • • • • • • • •• • · , • • • •• • • 1 • •• • • • • '· • • • • ·' • • • • 

100.000:000$LIOO 
1.200:000$000 

320:000$000 
I. 400; 000$000 

360:000$000 
180 :000$000 

50 .000:000$00J 

326:000$000 

40:000$000 

140:000$000 
19.500:000'000 
I . 200: 000.~000 
3. 60o: ooo~·ooo 
3. 000:000 ooo 

174:000 OOJ 
600:000$UOo 

1 :ooo. ·ooo 
70:000.·000 
30 :000'000 
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Renda, da Ct~sa de Correcção ..•.. . .•.....•....•..............•......•. ..... 
Renda do Gymnasio Nacional. .......•..................................... 
Renda do Instituto elos Surdos-Mudos .............. . ............... .. ..... . 
Renda do Instituto Nacional de Musica .................................... . 
Renda tias mn.tl'iculas dos estabelecimentos ele instt·ucçlio superior ........... . 
Rendas elos pl'oprios naciooaes ..........•................................... 
Fóros de terrenos e ele marinhas ......... : ................................. . 
Laudemios ..... . ........................................ . ........... . .... . 
Premios ue depositas publicas ......................................... . ... . 
Sello tle papel, a ugmeotadas as taxas com lO 0/o e cobrada a tua de 200 réis por 

100$ sobre as acções do portador dos bancos e sociedades aoonymas, bem 
como sobre de!Jentw·es ou obrigações ao portador I )f o/o sobi'e c s dividendus 
do~ bancos, companhias' e sociedades anonymas ..........................•. 

Imposto elA transporte ..................................................... . 
» sobre o subsidio e vencimentos elevado a I O% o imposto sobre o subsi-
dio dos tleputados e senadores .. .. .•.......... .. ............... . ......... 

Imposto sobre transmissão de propriedade da Capital Federal augmentado de 
lO o/, das respectivas tn.xas ...... .. ................................ . .. ... . 

Cobrança da divida activa .........................••....................... 

CONSUMO 

50 réis por 250 grammas ou fracção de 250 grammas de fumo em bruto, que forl 
consumido .•.............................................•......... .. .. 

20 r~;1~;~~o~~cl~~~~·a·s· ~~. ~~~~~~~ .~~ ~?. ~~·~~~~s . . ~e.:~~~. ~.i~~~~:. ~.e~~~~·o·. ~~ 
20 reis por 20 grammas ou í'racção de 20 grammas de fumo em charutos, idem. 
lO >> » » » » » » » » » cigarros idem ......... . 
I O » >> 30 >> >> » >> 30 >> >> rapé tabaco ou caco .... . 

Estas taxas serão cobrn,clas em est[l,m pilhas. 

EXTRAORDINARIIA 

Contribuição p:t.ra o motepio ela marinha ....................... , •....... ; ..• 
lndemni:oaçõe3 .•.................• . ...•..•. ... ........................... . . 
Juros de capitae:; nacionaes .•... . .......................•........•.....•.... 
Vendas Lle generos e pt•oprio:; nacionaes ..............•.........••.... .. ..... 
Recei ta[eveotual, comprehendirlas as multas por infracções 1e lei ou regula-

mento .....................•............ , .. .............•............ • . 
Impostos de 15 % sobre loterias ..........................•......... , ...•.•.. 
Remanescente dos premios de bilhetes de loteria •.. , ...................... , .• 
Montepio militar .... ... .............•.•.....•......••............ , . , ..... ·' 

)) elOS erppregadOS publiCOS., • • •. • •,, o,, •,, •,,, o,, •, I',, •,,, •, o,,,,,, 

DEPO~ITOS 

Saluo ou excesso entre os recebimentos e as restituições ••....• , , ..•....• , .•..• 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 2 ~ 0 E' o Governo autorisado : 

40:000$000 
GO:OOO. 000 

4:000 000 
2:00os ooo 

360:000$000 
120:000$000 

3:000$000 
20 :000$000 
20:000$000 

10.500:000$000 
360:000$000 

900:000$000 

3.200.000$000 
1.000:000$000 

6.000:000$000 

50:000$000 
1. 200:0001000 

500:000 ooo 
l 00 : 000 0.00 

' 2.000:0001000 
10:000 000 
10:000 000 

300:000 000 
600;000$000 

209.500:000$000 

3.500:000$000 

l. o a emittir bilhetes do Thesouro, até a som ma de 20 .000:000 , como antecipação ele receita no 
exerci cio desta lei, que serão resgatados até o fim do mesmo ~xercicio; 

2. 0 a receber e restituir, ll<t conformidade do disposto no aq. 41 na lei n. 638 de-17 de setembro 
de 1851, os dinheiros provenientes : -

do cofre de orpbãos; 
dos bens de defuntos e ausentes e do evento ; 
dos premias de loterias ; 
dos depositas das caix[l,s economicas e montes de soccort·o; 
dos depo3itos de outras origens. 
Os saldos .que resultarem elo encon~ro. das eot~adas com as sahidas poderão ser applicados ás 

qes~ezas pubhcas, e o~ excessos das restttutções serao levados aq balanço .do exercício. 
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Art. 3. 0 O Poder Executivo ·continuará a arrecadar na Capital Federal enos Estados ainda não 
organisadas as rendas que lhes pertencerem; 

Art. 4. o contiourarão em vigor todas as disposições das leis de orçamento antecedentes, que 
não versa rem particularmente sobre a fixação de t'eeeita e despeza, sobre a a u torisação para marcar. 
ou augmentar vencimentos, reformar repnrtições ou legislação fiscal e que não tenham sido expres-
samente revogadas. . 

Art. 5.° Ficam revogadas as disposiçõe::>em coutrario . 
Rio de Janeiro, 26 de junho de 1892.- Francisco ele Paulct Raclrigues Alves. 

Apresentado em 3 de outubro - N. 221. 
Discutido nas sessões do 5 (nocturna) e 6 diurna. 
Oradores: 
Os Srs.-. Ignacio Tosta, Augusto Montenegro, i3adaró e Francisco Veiga. 
Emendas apresentadas : 
Na sessão de 5 de outubro (nocturna). 
E' liuo, apoiado pelo numero de assignaturas e enviado a commissão o seguinte: 

SUBSTITUTIVO 

Projecto n. 221. 
Additivo ao orçamento da receita. 

l - Art. Fica o Governo autorisado a rever as actuaes tarifas das Alfandegas de modo a es-
tabelecer uma tarif~ geral e uma tarifa mínima a applicar aos diversos paizes estrangeiros, 
devendo taes tarifas, antes de executatlas ser submettidcs á. approvação do Congresso, na 
proxima sessão· legisla ti v as . 

S. R.- Augusto j)!fontenegJ·o. - Homero Baptista.-Lauro j)!fuller.- j)!fatta Barcellar.-
Cesario Jlfotta Jttnior .- B. dos Santos.- J. Retumba.- J. Pernambuco .- Garcia Pires.-
A. Stohler.- Uchôa Roclri_ques.- Badaró.- João ele Siquei?·a.- Alcides Lima.- Marcolino 
Moura.- Pe1·eira Lym.- Thomaz Del(ino.- Francisco de Jl1attos. - Alfredo Ellis.- Nilo 
Peçanha.- Sá Andrade.- Cantão .- B. de S. Marcos.- Baptista da Motta.- Lamounier.-
Milton .- Lttiz de A1~drade - Ped1·o Chermont.-lnd(o do B;·aait.- Julio de Castilhos.-
C. do Nascimento.- A. Fialho.- Tosta.- F. Carvalho.- Azeredo.-B. Carneiro.-R. Ban-
dei?·a .- Alves de Castro.- M. Caetano .- Rod1·igo de A1·aujo.- Schimidt.- E. Pessoa.-
Carlos Campos.- Leonel Filho.- Paulo Argollo.- Athayde Junior..- lrl. Vallaclão. - Ignacio 
Tosta.- Zama.- Ut·bano de Gouveia.- Paula Guimarães. 

Na sessão de 6 de outubro: 
Siio lidas, apoiadas e enviadas a commissão as seguintes 

EMENDAS 

2 -No titulo consumo. 
Depois da palavra- phosphoros- supprimam-se as palavras- de fabrico nacional -e 

transporte-se esta verba para depois dos dizeres: 
Estas taxas serão cobradas em estampilhas. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.-Moraes Barros. -Severino Vieira.-L. de Bulhões. 

- Almeida Noguei1·a.- Arthw· Rios. 

Onde convier: 
3 - Art. o producto do imposto sobre patentes de officiaes da guarda nacional ~era arrecadado 

como renda especial destinado .ao armamento e fardamento dos guardas namonaes da res-
pectiva comarca, onde tenha s1do arrecadada. 

S. R.-6 de outubro tle 1892.- Almeida Nogueira. 

4- Ao art. 1°, na rubrica do imposto de consumo: 
Supprima-se o imposto dA lO réis sobre caixinhas de phosphoros do fabrico nacio::wl. 
Sala das sessões, 6 tle outubro ele 1892.-Americo Lu:r .- L eonel Filho. 

5 - Accrescen te-St} ao adcli ti v o do Sr. Mon tenegro: 
Na revisão a que proceder, o Governo tratará de re'luzir o mais possivol as taxas relativas 

ás matarias primas e machinismos applicados á nossa industria e instrumentos agrícolas, bem 
como os que gravam os generos ele subs.isten~ia tio consumo das classes pobres, procurando 
uma compensação dos impostos a recluz1r no 1mposto du'ecto sobre a renda. 

s. R.-S:1.Ja das sessões, 6 de outubro de 1892.- Ca3imiro Junior.- B. Carneiro, 
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EMENDA AO ART. l 0 

6- Supprima-se o imposto de lO réis, sobre charuto do fabrico nacional e eleve-se a 100 réis o 
imposto sobre charuto de fabrico estrangeic·o. · 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.- .Z:qnacio Tosta .- Munoel Caetuno. - P. Petmiso.-
Attgusto de Freitas.-Santos P ereiret .-L. Filgueints.-Seab1'Ct.-Pa~tla Gttiman"ies .-Caetano 
de Albttqtte?·que .- Car·los Campos. - J. Ou1·iq~te .- Casimi1· o Jwtior. - Nilo Peçanlw.- Luiz de 
Andrade.- João ele Siqtteim .- Theophilo dos Setntos .- Anfrisio Ft'alho. - l'ria1·tinho Rodri -
gues. -Barc"io ele S. Mm·cos.- Bad~wó . - Mcmoel Fttlgencio. - Zama . -La~wo Miitler·, -Fteury 
Cumdo .-F, S i111 cts. - Lopes Trovao .- Gonçalo d,; Lagos .- F, Schm iclt. 

ADDIT!VO 

7 -Para ser collocado onde convier: 
Art. São isentos de contribuir para o monte-pio dos funccionarios publicas os que já forem 

contribuintes do monte-pio geral dos servidores do Estado ou que tiverem feito contractos 
de seguros de vida, em beneficio de suas fc.~.mi lias, em qtlalquel' sociedade ou compal.lhin, 
naciona l ou estrangei!'a. 

Sala das sessOes, 6 de outubro de 1892. - Francisco Veiga . 

8 - Ao art. 1. 0 Supprima-se, de accôrdo com a lei organica do Districto Federal, os ns. do art. 1° 
que se referem ao imposto de transmissão de propriedade e industr-ías o profissões. 

9- Ao art. 2" n. 2. lottra B. supprima-se a palavra- evento . 
Sala das sessões, 6 de ou tubro de 1892 .-Badaró.-Bellarmino Camciro.-Lettt~·o M~tlle?·.

Schmidt .-Thoma: Del(ino .-Lttiz ele rindr·ade .-Ftwquim Werneck. - Vinhetes .- F. Santos.-
Alva,·o Botelho . -João de Siq ue ira.-Jesuino ele fl.lbttqu e?·que. - Bevilaqua . -Epitac io Pessoa, -
A.feredo.-Mursu . - Malta Machado . 1 

Na sessão de 8 de dezembro é apresentado o sagui qte parecer sobre emendas 

N. ~.21 A -18~.2 
I 
I 

\ 
Parecer da commissão de orçamento sobra as emendas apresentadas n a 2a, discussão do projecto 

da receita geral da Republica par a o exarcicio de 1893 

A commissão de or~ameuto, em desempenho das fu ncções que lhe são incumbidas pelo regi-
mento da Camara, vem interpor seu parecer sobre as emendas apresentadas na. 2a discu ·são do 
orçamento da receita. 

Na taxação do imposto de consumo do fumo é preciso at tender a que os charutos est l'angeiros, 
apezar de pagarem ja ua entrada o imposto de importação , são taxados p:1.ra o consumo na razão 
de 20 ° /o a mais da t aX'"l que affecta o charuto de pr odacçã.o nacional. 

Pi.\ra os que tiverem, pois, em vista , na aggravação d~ taxa sobre o charuto est angeiro, a 
protecção á industria nacional, é forçoso reconhecer que este intuito está no mais elevado grao 
at tendido pela di:fferenciação dos tributos a que estão sujeitqs um e outro proclucto. 

Por outro lado, tratando-se de imposto que pesa directamente ~obre o consumidor de arti .o·o de 
uso meramente vo !uptuario, nflo vê a commissão fundamento que possa justificar a is9nçã"'o do 
imposto em relação até aos charutos de superior qualidade de producção nacional, não r ,1ro vendi-
dos como os mais fi nos de producção estrangeria. 

Assim, pois é a commissão de p::trec3r que seja r ajei tada a seguinte emeucl;t : 
Supprima-se o imposto de 10 réis sobre charuto de fa.qrico naciona.l e eleve-se a {100 réis o 

imposto sobt'e charuto de fabrico estrangeiro . 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -lgMcio Tos;u . - kf anoel Caetano. - P. Pcwaiso .-

Augusto de F'reitets. - Santos Pe1·ei1·a .-L. Fitgueil·as . - Sea,bra.-Pcmla Guimaraes . - Caetano de 
Albttque1·que. - Carlos Campos. - J. Ourique. - Casimiro Junio1·, - Nilo Peçanha .-Lui?I de J-lnclracle. -
Joao de Siqueira . - Theophilo elos Santos. - Anfrisio Fialho. - lJtlartinho Roclrigues.-Ba1·ao eleS . Mm·-
cos.-Bacluró ,-lJtlanoel Fulgencio.-Zetma.-Latwo ft1ulle1· ,-Fleuru Otwaclo .-F. Simns,- Lopes 
Trowio . -Gonçalo ele ~agos .-F: Schmidt, · -



Na par tilha das rendas feita pela Constituição Federal, entre os Estauos e a União, tlcà.ram 
pertencendo a esta, como a principal fonte de receita, os impostos de importação, que incontesta-
velmente se reduzem a impostos de consumo. 

Sendo assim, enquadra-se perf'eitamente nos moldes constitucionaes o alvire de prover-se as 
necessidades on detlciencias da receita federal por meio de taxas sobre o consumo ; as quaes estão 
destinadas a substi tuir as de importação, quando em futuro, que pócle não ser mnito remoto, a renda 
destas diminuir, como consequencia do desenvolvimento da industria do paiz e augmento da produc-
ção nacional. 

Acceitnndo clesue já esta tenclencia, que decorre logicamente do nosso direito constitucional, e 
não podendo prescindir de indicar ao criterio da CamaréJ. meios de alliviar o cleficit orçamentnrio, a 
commissão propoz o imposto de consumo de pllosphoros, depois de convençer-se da sua praticabi-
lidade, recolhendo e aproveitando para esta indicação as luzes e estudos de membros consiuerados 
da commissão de finanças da outra casa do Congresso e do proprio Ministcrio da Fazenda. 

Nestas condições, ententle que seja approvacla a emenda que appresentou no sentido de rep.arar 
engano de revisão. 

No titulo consumo : 
Depois da palavr.a-phosphoros-supprlmarn-se as palavras-de fabrico nacional-e transporte-se 

esta verba para depo1s dos dizeres : 
Estas taxas serão cobradas em estampilhas . 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892.-.iYioTaes Bar?·os.-Sevel'ino Vleira.-L. de Bulhões.-

Almeida Nogueira. -A?·thur Rios. • 

Seja considerada prej udicada a seguinte : 
Ao art. Jo, na, r ubrica do imposto de consumo: 
Supprima-:se o imposto ele lO réis sobee caixinhas ele phospboros de fabrico nacional. 
Sala das sessões , 6 de outubro de 1892. -Americo Luz .-Leonel Filho. 

O imposto que a União arrecada sobre patentes da guarda nacional é o de sello, cobrado na 
Capital Federal e nas capitaes dos Estados. 

E', portanto, inexequivel, além de prejudicial a receita federal, a emenda que manda applicar o 
producto desse imposto ao armamento e f<1rdamento da guarda nacional na comarca onde fôr o 
mesmo imposto arrecada<lo ; e assim opina a commissiio pela rejeição desta emenda. 

Onde convier : 
Art. O producto do impos to sobre patentes de otllciaes da guarda nacional será arrecadado como 

renda especial des tinada ao armamento e fardamento dos guardas n'l.cionaos da respectiva comarca, 
onde tenlm sido arrecadado. 

S. R.-6 de outubro de 1892. -Almeida Nogueira. 

A emenda relativa á contribuição para o montepio dos funccionarios publicas divide-se em duas 
partes-na pl'imeil·a parte não t em razão de ser por ja estn,r a materia regulada, alias no sentido 
que a emenda procura prever ; e na segunda par te abre a lei, que instituiu o montepio, uma 
excepçõo arbitraria, por isso entende a commissão que ella não deve ser approvada. 

Para ser collocaclo onde convier : 
Art. São isentos de contribuir pn,ra o montepio dos funccionarios publicas os que já forem 

contribuintes do montep io geral dos servidores do Estado ou que tiverem feito c~mtractos de 
seguros de viela, em benetlcio de suas famílias, em qualquer sociedade ou companhia nacional 
ou estrangeirct. 

Sala, das sessões, 6 ele outubro de 1892.-Francisco Veiga. 

O impos to de tr.msmissão de propriecln,de foi incluido no oron,mento do presente exercício, limi-
tn,mlo·se a com missão a conservai-o no proj ecto da lei que deve regular o exercia d~ 1.893. 

Qu[tnto ao imposto ele imlus tri~s e peofissões, incluído na receita . gera.! por mawrta de vot?s ~a 
commissiT.o , acl1a~se em condições identicas ao de transmissão de proprtedade; pelo que é a commtssao 
de parecer que SP,ja rejei tada, salvo a parte fin al, a seguinte 

EliiENDA 

Ao mt. l. o Supprimam-se, de accôrclo com a lei organica do Dishicto. Federal, os nu meros do 
art. 1 o que se r efeeem ao imposto de transmissão de pt•opriedade e industrms e profissões. 

Ao ar t. 2° n. 2, letera B, supprima-se a palavra evento. 
Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. -Badaró .- Bellarmino Carneiro . - LauroMuUer.-

Schm iclt .-1'homaz Delfino .-Luiz ele Anclrade.-~urquim Wernech •. - Vi.nhaes .. -~· Santos.~ 
Alva1·o Bo:ellw.-João ele Siqueira .-Jesuino ele Atbuquerque • ...... Bevzlaqua .-EpztactO Pessoa ...... 
A.ae?·edo. -J11u1·sa.-llfatta Metcha'lo. 
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Tomando na devida consideração a idéa, enunciada na emenda do Sr. deputado Montenegro, de 
grande alcance no sentido ele preparar mercados consumidores IJara os productos nacionaes e de 
adaptar-se o principio de reciprocidade em nossas relações commerciaes com as nações es trDngeiras, 
a commissão refundiu , de accôrdo com o autor da emenda, o seu pensamento na disposição do 
n. 3 .• art. 2° do pt•ojeclo, a qual deverá ser substituída pela seguinte: 

Art . 2• n. 3•. Substitua-se pelo seguin te : 
A rever as tarifas das alfandegas, e organisar uma tabella maxima e outrU: mínima, applicaveis 

aos diversos paizes estrangeir.os, devendo abolir, ou reduzir o mais possi vel as t axas relativas aos 
instrumentos de lavoura e de uso nas artes e officios mecanicos e elevar correspondentemente as 
taxas dos generos ·que puderem sopportar angmento, de modo a harmonisal-as com as condições 
de desenvolvimento do paiz e com os recursos das dilferentes classes consumidoras, submet tendo as 
mesmas tarifas a approvação do Congresso na proxima sessão legislativa, antes de entrarem em 
execução. 

Prnjecto n . 221 : 
Additivo ao orçamento da receita : 
Art. Fica o Governo autorisado a rever as actuaes tarifas das Alf,Lndegas, de modo a estabe-

lecer uma tarifa geeal e uma tarif,t mínima a appl icar aos diversos paizes cstrangeiros,!devendo t1es 
tarifas, antes de executadas, ser submettidas à approvação do Congresso na proxima sessão legislativa. 

S. R. - Attgusto Montenegro. - Horne1·o Baptista. - L nttro l!fulle;· . - l!Iatta Bacclla1·. -
Cesario Motta Junio1·. - B. tios Santos . - J . Retumba. - J . Perna mbuco . - Garcia Pi•·es . - A . 
Stocille1·. - Uchôa Rodri_ques. - B 'l.claró.- Joao de Siqueim . -Alcides Lima.- Jli arcolino l!lou-
m . - Pereim Lyra. - Thoma; Del(i;w . - Francisco de Matto;. - Alfredo Eltis. - Nilo Peçanha . 
- Sa An trade . - Cantão . - B . de S. :Marcos. - Baptista de Jliotla . - Lamounier. -Milton. -
Lui:r ele And1·ade.- Ped1·o Che~·mont . - Indio do Bm;;it. -Julio ele Castilhos. C. do Nascimento . 
- A. F'ialho. - Tosta. - F. Carvalho . - A:re?'P.do.- B. Carneiro. -R. Banclei?·a.- Alves de 
Castro. - M. Caetano .- Rod1·igo de Ara•~o.- Schmidt. - E . Pessoa. - Cw·los Cmnpos . - Leonel 
Filho. - Paula Argolto. - Athayde Junior.- M. Valtadão. - Ignac io Tosta . - Zama . - U~·bano 
de Gouoêa. - Paula Guimarães. 

Na disposição substitutiva acima o.ITerecida esta indicado como norma para as modificações das 
taxas constantes das tartfas nduaneit·as o ltarmonisal-as com as condições de desenvolvimento do 
paiz e com os recursos das di:fferen tes classes consumiuoras . 

Este pens~mento, claramente .formulado, tot•na inteimniente dispensavel a emendn. do SI'. 
deputado Casimira Junior, emenda que alias não póde ser acceita, porque na sua parte final com-
mette ao Poder Executivo a attribuição que é privativa do Congresso, de lançae taxas sobre a renda. 

E', pois, a commissão de parecer que seja rejeitada a indicada emenda. 
Accrescente-se ao additi v o do Sr. Montenegro : I 

Na revisão a que proceder o Governo tt·atará de reduzir o mais possi vel as taxas relativas 1ás 
m!l.terias primas e machinismos, applicados à noas1. industria e instrumentos ageic las, bem como :rs 
que gravam os generos de subsistencia do consumo das classes pobres, procura,ndo uma compensaçao 
dos impostos a reduzir no impo~to directo sobre a renda. 

S. R . - Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. - Casimi1·o Junio1·. - B . Canteiro. 
Sala das commissões, 8 de outubro de 1892. -Severino Vie im, relator.-Momes B m·1·os, presi-

dente.-Leopoldode Bulhões. - Arthu1· Rios.-Lei!e Oiticica.-A . . Maia. - A.lmeida Nogueira. 

Redacção para aa discp.ssão 

Apresentada em 13 de outubro. N. 221 B. 
Discutida nas sessões de 14, 15, 17, 19 e 20 . 
Oradores : 
Os senhores : - Pacifico MascJ.renhas, Oiticica, Garcia Pires , Chagas Lobato, Fleury Curado, 

Casimira Junior, Montenegro, Cesario Motta, Severino Vieira, Casimira Junior, Valladares e 
Thomaz Delfino . 

Emendas apresentadas. 
Na sel:são de 14 de outubro 
São lidas , apoiadas e enviadas á commissão, as seguintes 

EMENDAS 

Receita extraordinaria : 
lO - Art. Supprimam-se as palavras : elevado a mais 2 °/0 sobre as loterias dos Estados que se 

afastarem do plano daquellas. 
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11 - Receita extr110rdinaria : 
Art. 5°. Supprima-se . 
Sala das sessões, 14 de outubt·o de 1892. -Cesario M otta Junior. - Moraes e Barros . - A. . EZis. 

- Paulino Carlos.-Mursa .-Almeida Noguei1·a.-Carvalhal.-Glicerio. -Lopes Chaves . 

12 - No uso da autorisação de que tra ta o n. 3 do art. 2° poderá o Governo adaptar para base 
das taxas o valor das diversas mercadorias importadas . 

S. R. Sala das sessões, 14 de outubro de 1892.-Gonçalves Ramos . 

13 - Ao art. 1° da verba fia da receita extraordinaria: 
Em vez das palavras - mais 2°/o sobre as loterias dos Estados , diga- se mais 2 °/0 sobre a 

metade do capitoJ das loterias dos Estados . 
S. R. Sala das sessões, 14 de outubro de 1892.-Leovigildo Filgueiras. 

ADDITIVOS 

14 - Art. 7.° Ficam abo lidas as loterias, respeitadas sómente as concessões j á feitas . 
Sala das sessões, 14 tle outubt•o de 1892.- Cesario Motta Jun ior.- Moraes e Barros .-

A . E llis .- Paulino Carlos.- Mursa .- Almeida Nogtteira.- Carvalhal.- Glicerio .- Lopes 
Chaves. 

15 - Continúa em vigor , e extensiva a todas as Estradas de Ferro da União, a disposição do art. 80 
das condições regulamentares da Estrada de Ferro Central do Brazil com re la.ção aos artigos 
transportados pelas estradas de ferro que lhes forem convergentes . 

S. R. Sala tlas sessões, 14 de outubro de 1892.-João Luiz. - Pacifico Mascarenhas. - Americo 
Luz. - Alves de Castro. - Manoel Fulgenc io.-Chagas Lobato. - Franc isco Ve iga. - Gonçalves 
Ramos . - Aristides Maia. - Antonio Olyntho . - Rodolpho de Ab1·eu.-F'róes da Cruz . - Matta 
Machado. - Jacob da Paixão .-Domingos Rocha.-Carlos das Chagas.-Dutra Nicacio Prisco 
Paraiso. -lgnacio Tosta. -Bai.a1·ó.-Ferreira Rabello. - P. Viotti ,- Valladar·es.-Costa Ma-
chado . - Gabriel de Maga lhães. - iláoraes Barros. - Cesario Motta.-Mtwsa . - Lopes Chaves .-
A . Botelho. - Leonel Filho . -8 . Santos . -Lamounier . - Bastos do Nascimento .-Caetano de 
AlbuqLterque Manhães Bw·reto. -Inclio elo Brasil .- Espirit'J Santo . -Anrlre Cavalcanti.-
Jacques Ourique. - Fonseca He1·mes. - Fonseca e Silva:..:....Fleury Durado . - Sá Andrade. -
Virgilio Pessoa.-Luiz de Andrarie. - Tolent ino de Car.valho .-Juvencio 'de Aguiar. - An(risio 
Fialho.-Bella1·mino Carneiro. - Horacio Costa.- M:naoel Caetano,-Alexandre Stocltler. -
Al(redo Etlis.-Baptista da Motta. - Francisco de Matlos.-Ferreira Pires .-Necesio Tavares . 

Na sessão de 1 ~ de outubro: 
E' lida, apoiado e posto conjunctamente em discus,;ãó o seguinte : 

SUBSTI TUTIVO 

N . 2.21 C - 189.2 

Substituti vo ao projecto do orçameuto da receita geral da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil 

O Congresso. Nacional decreta : 
16- Art. 1. o A receita geral da Rep ublica dos Estados Unidos do Brazil para o exerci cio do 1893 é 

orçada em $ e será realisada com o proclucto do que for arrecadado dentro do exercicio, sob os 
seguintes títulos : 

I MPORTAÇÃO 

1.0 Direi tos de importação para o consumo. 
O Governo mandará logo que for sanccionado o pre:;ente orçamento re fo rmar a tarifa das 

alfandegas para o fi m de elevar a razão de 80 ° /o os direitos de impor taçã0 para consumo a que 
estão sujeitos os generos, e mercadorias constantes das classes da act ual tari fa , a saber : Cl. 1 a, ex-
ceptuados os animaes introduzidos para me lhoramen to de raça . Cl. 2a e Cl. 3• , exceptuados as pelles 
e eouros preparados, curtidos, enver nisados, e considerados materia prima . Cl. 4a , excep tuado o 
bacalháo, o xarque, o guano e outros adubos para a terra. Cl. 5°, C!. fia , Cl. 7a, menos a farinha de 
trigo. C!. 8a., menos arbustos, ar vores , plantas vivas, bagas, favas, sementes para a medi cina, idem 
para a agricultur a, lupulo, lyrio, urze!. C!. 8 .. , menos a casca de carvalho para cortume e t intu-
raria . C!. 10, except uados os o1eos de linhaça, amendoas , ligado de bacalháo, naph ta , kerozene e 
e as tintas não preparatlas . C!. ll exceptuados os productos chimicos, co:nposições pharmaceuticas, 

Annexo - 23 
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medicamentos em geral. C!. 12, Cl. 13, C!. 14, C!. 15 e exceptuarla, menos a roupa feita p11ra homem 
e meninos, mulheres e meninas, e para cama. Cl. 16, menos a lã em bruto, cardada, tinta, de qualquer 
outro modo prepar·ada, fio simples para tramá ou UL'Llidurã, fio para sergueirc, e frouxo para 
bordar . C!. 17, excep tuaclo o linho em b!'uto prepar·aclo, assedado, reste lado, em fio torcido ou em 
linha . Cl. 18, exceptuada a seda em casulo, rama, fi o crú para tecer, frouxo para bordar, e torcido 
retroz, torça!, Cl. 19. C!. 20. Cl. 21, Cl. 22, Cl. 23. Cl. 24 . C!. 25. exceptuado o aço em verguinha, 
vergalhão, ou barra, o ferro em bruto, folha de Flandres em Iam i na. C!. 28. C!. 29. C I. 30. exceptuadas 
as peças e pertenças para relogio. C!. 31, exceptuados os cubos, eixos raios rodas e molas para 
carros. C!. 32. exceptuados os apparelhos gGtzoge neos, os instrumentos e objectos mathematicos, e 
physicos. C!. 33. C I. 34. C!. 36 . 

Os generos e mercadorias constantes das excepções continuarão a pagar as mesmas taxas a que 
actualmente estão sujeitos. 

Sera respeitado o tratado celebrado com a Republica dos Estados Unidos da America do Norte. 
2.• Expediente elos geoeros li vres de direitos de consumo, elevatlo a lO •; • . · 
3.• Expediente das capatazias, elevadas as taxas a 100 e a 50 réis . 
4. • Armazenagem, elevadas as taxas a I, 2, e 3•. 

ADDICCION AES 

80 •;. addiciooaes sobre os direitos que pagam os generos e mercadorias entrados para o 
consumo, exceptuados os que foram excluídos das modificações das tt\rifas ordenadas no n. I do 
prese ote artigo. 

2 1/2•;. Lla polvora fo~.bricada por conta do Governo, elevada a 3 °/o a dos metaes preciosos em 
pó, pinha, barra ou em obra., e de I 1/2"/o do ouro em barra, fundido na Casa da Moeda. 

I NTERIOR 

Juros das acções de estrada de ferro. 
Rendimento da Estrada de Ferro Central. 
Dito das estradas de ferro costearias pela União. 
Dito dos Correiros. 
Ditos dos Telegraphos. 
Ditos da Casa da Moeda. 
Dito da Imprensa Nacional e Día1·io Official. 
Dito da fabrica de polvora. 
Dito dos Arsenaes. 
Dito da Fabrica de ferro de S. João do I pane ma. 
Dito da Casa de Correcção . 
Dito do Gymoasio Nacional. 
Dito do Instituto dos Surdos Mudos. 
Dito do Instituto Nacional de Musica. 
Dito de matricula nos estabelecimentos officiaes de instrucção superior. 
Dito da Assistencia dos Allienados. 
Dito dos Proprios Nacionaes. 
Dito arrecadado nos diversos Consulados. 
Forros de terrenos e mar in h a. 
Laudemio. 
Premias de depositos publicas . 
Contribuição das companhias ou em prezas de estradas de ferro subvencionada;; 

outras companhias para as despezas da respectiva fiscalisação. 

I 

\ 

Imposto do sello de accôrdo com as taxas e~tabeleciclas pel~ lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891. 
Imposto de transporte. 
Dito sobre vencimentos e sobre subsídios . 
Dito de transmissão de propriedade no Districto Federal. 
Dito de industrias e profissões no Districto Federal. 
Divida activa. 

RECEITA EXTitAORDINARIA 

Contribuição para o Montepio da Marinha. 
Indemnisações. 
Juros de capitaes nacionaes. 
Vendas de geoeros e propriedades nacionaes. 
Receita eventual. 
Imposto de 15 •;. sobre as loterias inscriptas da Capital Federal. 
Remanescentes dos premios de bilhetes de loterias. 
Montepio Militar. 
Ditos dos empregados publicas. 
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DISPOSICÕES 

Art. 2 . o E' o Governo autorisado. 
1. 0 ~.emittir bil)letos do The>ouro atén. somma de 25.000 :000$, como antecipação da receita 

no exerctcto deasa leJ, devendo, porém ser resgatado;; a té o fim do mesmo exercício. 
2 .0 A preencher a difficiencia das ditferentes verba:: da despeza com as sobras f[Ue em outras se 

veri ficarem . 
3 .0 A fazer as operações de credito necess::trias parn, r:reencher o dt!(icit, que porventura se 

verif icar no presente orçamento . 
4. 0 A receber e restituir, d3 conformidade com o disposto no art. 41 da lei n. 638, de 17 de 

setembro de 1851, empregando os saldos nas despezas da União e contemplrwdo o excessu das 
restituições no balanço elo exercício, os dinheiros procedente3 das seguin tes origens: 

a) de emprestimo do cofre de orphãos. 
b) dos bons ele defunto e a usentes e do evento . 
c) dos pt·emios de loterias. 
ct) dos depositas chts caixas economicas e montes de soccorro. 
e) dos de outl'as proceclencias . 
Art. 3 . 0 O calculo pela facturn. pn.ra pagamento dos direitos de importaç[o dos generos 

sujeitos ao imposto .::.d valorem será feito na moeda. tlo paiz exportado e ao cambio do dia do 
despacho. 

Art. 5 . 0 E' revogada a prohibição da venda na Capital Fe . .leral de bilhetes de loterias dos 
Estados. 

Antes, vorém, tle ex postos a >enda os bilhetes de l']llalquer dess1s loterias, os seus thesou-
reiros, contractantes ou agentes são obriga·Jos, sob as P'lllas qu e forem comminadas: 

J .o A registrar perante a fiscali:;nção das loteria:; ri<t Capibl Federal, a lei que houver con-
cedido a loteria, o seu plano e o contracto qu n,ndo o ilo:tvor, cele~H·ado para r egular a respectiva 
extracção. 

2. 0 Reoolhet• ao Thesouro Nacional ou ú, Estaçã.o FerleJ·al tlo areecu rlução, no res pectivo Estado, 
a importanci~ dos imposto:> ou encargos a que fi cam sujeitas as mesmas loterias, ott series dell as . 

§ 1. o E' o Governo autorisado a expedir regulamento para tornar e[ect]vas as providencias 
indicadas, bem como para tom otr as que julgnr neeessarias no sentido de impedir a entrada e venda, 
uo paiz, de bilhetes de loterias estrangeiras, podendo no primeiro caso, determinar a prestação de 
caução e as penas de multa at é um conto de réi> e de apí>rehensão dos bilhetes ; e, no 2° caso, a 
apprehensão dos bilhetes e multa correspondente &o valol' dos mesmos . 

Art. 6. o Continuam em vigor o art . 4° da lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891, até definitiva 
organisação de todos os Estados da União e do Districto Federa l e o art. 7•da mesma lei. 

Art. 7. o Revogam- se as disposições em contrario . 
S. R. - 15 de outubro de 1892 .-Gm·c ia Pires . 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO DA RECElTA 

17 - Ao art. I o : 

Onde se lê - Estas taxas serão cobradas em estampi lhas - diga-se - Estas taxas serão 
m·recadadas á sabida do producto das alfandegas e en trepostos ad uaneiros e das fil.bricas 
e depositas respectivos para ser entregue ao consumo: 

18 - Ao art. 2°, n . 5: 
Substitua-se pelo seguinte: A expedir regulamento p.ara colJrança do imposto do consumo 

do fumo nas épocas que ju lgar mais convenientes aos interesses ti soaes ; obrigando-se os fa-
bricantes e administradores de depositas tt terem os livros nece~s:trios á completa fiscalização 
e arrecadação do referido imposto . 

Sala rlas sessões, 15 de outubro de 1892.- Augusto de Freitas. - Fleury Curado.- Garcia 
Pires.- Pr isco Pamiso.- .Paula Argollo. - ilU[JI-'Sto Vinhae:; . - Nelso de Vasconcellos. -
1'heophilo dos Santos .- Casimira Junior.- Joao de Siqttei1·a. - J11c!tta Machado. - Rodolpho 
de Ab1·eu .- B arão de Sao Marcos .- Oliveira 1-into .- Felisbello Freire. - 1l1alta Bacellar. 
- Francisco de Mattos.- N ilo .Pessanha. - Pereira da Costa. - P ed1·o Chennont .- Santos 
Pereira. - A. Milton .- Julio de Castilhos.- Cassianodo Nascimento. - Lauro Muller. - Carlos 

, Campos. - Borges de Medeiros. - Homero Baptista. - Tho ma:; Ft01·es .- ]tiiartinho Rodri-
gues. - Marcolino Moura.- A. Fialho . - Bellarrnino de Merdonça. - Domingos Rocha.- B as-
tos do Nascimento. - Beltarmino Carnei1·o. - Fonseca e Silw. - Dionysio Cerqueira .- Luiz 
Murat.- Pacifico Mascm·enhas. - Carlos Campos .- Americo Lu:;. - Costa Rodrigues.- Hen-
?·ique de Carvalho .- Caetano de AlbuqMerque.- E pitacio Pessoa.- F1·erlerico Borges.- Al-
fredo Barboza.- E1·ico Coelho. - F. Simas.- Jacob da Paixao.- J. Ourique. - Manhiies Bar-
?"eto. - Tolentino de Carvalho. - Jesuino de Albuquerque.- Gonç11lve.< Chaves.- Sá Andrade . 
- Jttvencio de Agt!iar.- J . J. Seabm.- Lrrpes T1·o~iio. - Vi?·gilio Pessoa . 
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EMENDA ADDITIVA AO ORÇAMENTO DA RECFJITA 

19 -Artigo. E' sello proporcional federal o que recahir• sobre os actos, contractos, obrigações e 
direitos regulados por leis civis, commerciaes e administrativas da União. 

Artigo. E' sello federal o que recahir : 
1•, sobre actos directamente emanados do Governo da União ou de seus agentes; 
2•, sobre papeis que houverem de ser ajuizados ou extrabidos perante os poderes da União 

ou seus ageu tes . 
Artigo. O Governo, em regulamento, estabelecera as classificações e o modo ele arrecadação 

do sello, de accordo com as leis vigentes. 
Artigo. Os papeis sujeitos ao sello estadoal, estão isentos do sello federal quando exbibidos 

para produzirem seu e:ffeito. 
Sala das sessões, 15 de outubro de 1892. - Chagas Lobato. 

Na se3são de 17 de outubro. 
São lidas, npoiadas e enviadas a commissão as seguiutes : 

EMENDAS 

20 - Ao art. l •, vel'ba 6a da receita extraordiuaria, : 
Em v~z das palavras- mais 2 °/0 - diga-se:- mais l "lo · 
S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1892.- Tosta . 

Accrescente-se onde convier : 
21 -Artigo. Ficam concedidas 25 loterias cujo beneficio será applicado ao patrimonio e obra 

do Asylo da Velhice Desamparada, fundado nesta Capital, devendo ser extralüdas pelo menos 
quatro annualmente. 1 

S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1892 .-Pires Ferreira.-Ignacio Tosta. -Paula 
Guimarães.-Santos Perei1·a.-Matta Machado.-Bccrqo de S. Marcos.-F. Sodre.-Manoel 
Caetano.- Costa Rodrigues. 

SUB-EMENDA I 
I 

\ 
22- Accrescente-se: sej t elevado a 50 o numero de lot(3rias de que falia a emenda supra, 

sendo as 25 applicadas ao patrimonio e obras da Casa de S. José. I 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1892 . -Rodolpho ele Abreu.-Jocio 'de Siqueira. -.4.ntonio 
Olyntho. -Casi miro Junior. -Necesio Tava1·es . 

23 - Art. 2•, § 3°. Em vez das palavras-de lavoura-diga-3e : -mach inas destinadas a lavoura 
e industria. 

S. R. Sala das sessões, .l7 de outubro de 1892.-Hom eJ·o Bap~ista. 

24 - Additivo para ser collncado onde tiver cabimento : 
Os estabelecim:mtos que venuerem poules, combinações, accumulações e pari a ld cote, pa-

garão o tributo de i:OOO$ sobre cada p::treo de corl'ida nos prado; desta Capital, excep,tuaudo-se 
as quatro sociedades sportivas que mantém esses prados. \ 

S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1892.-Pires Ferreira. 

SUBSTITUTIVO AO ART. 3° DAS DISPO IÇÕES GERAES 

25- A nomear uma commissão de tres membros para estpdar a nossa legislação economica e 
financeira e propor as reducções e augmentos a fazer na tarifa gPral, tendo em vista as 
condições das diversas classes sociaes e o necessario qesenvolvimento da agricultura e da 
industria do paiz, bem como os favoref(l e reducções minimas que poderão ser feitos áque!les 
paizes que quizerem entabolar comnosco accordos copmerciaes, mediante concesEões r eci-
procas. 

E tendo em vista que quaesquer possiveis reducçües e augmentos possam perturbar o 
desejado equilibrio orçamentario, desfalca,ndo a r eceita, pelo menos nos primeiros annos, a 



-181-

commissão deverá procurar uma compensação no imposto directo sobre o capital e sobre a 
renda, esforçando-se por apresentar este seu trabalho ao tempo da proxima reunião ordinar.a 
do Congresso Nacional,~ quem o Governo fal-o-ha apresentar. 

P1tragrapho unico. Como preliminar a com missão procederá a um trabalho de estatística, 
de modo a poder conhecer com individuação e clareza o valor do nosso commercio de 
importação e exportação com os diversos paizes da Europa e da America, bem como as 
taxas a que estão sujeito:; os nossos e os productos estrangeiros. 

26- Artigo. Fica tambem o Governo autorizado, por meio dos nossos a/lentes diplomaticos, a 
abrir neg·ociaçõss para convenções e tratados commerciaes, de accordo com as disposições 
do artigo antecedente, que ,jámais serão ultimadas sem prévia approvação do Congresso 
Nacional. 

S. R. 17 de outubro de 1892.-Uasimiro Junior. 

Na sessão de 19 de outubro. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commir;são as seguintes 

EMENDAS 

27 - Ao projecto n. 221 B (receita geral). 
A receita geral da Republica será realisada com o producto do que for arrecadado sob os 

seguintes titulos: 

IMPORTAÇÃO 

Taxas: 
I ... 30 "lo sobre os tecidos de algodã0 (ãlém do que é pago annualmente) . 
2. a 50 °/0 sobre o calçado (exceptuando-se o de crianças e senhoras, a lém do que é p.1go 

actualmen te). 
3 .• 30 °/o sobre chapéos (além do que é pago actualmente). 
4." 30 •;. sobre joias de ouro, 20 °/o sobT'e joias de prata e 15 •;. sobre as de qualquer 

outra materia (além do que é pago actualme~te) . 
5 .a 30 •;. sobre productos ceramicos (além do que é pago actualmente). 
6.• 30 •f. sobre o sal (além do que é pago actualmente). 
7 .• 30 •f o sobre mobilias e madeiras de lei (além do que é pago actualmente). 
8. a 30 °/ 0 sobre vinhos e sedas (além do que é pago actualmente). 

28- Additivo onde convier: 
Os estabelecimentos que venderem po11les ou quaesquer outras accumulações para fim spor-

tivo, depositariio LOS cofres da r epartição de policia 30 :000$, para garantia de suas tran~a
cções, sem o que não poderão funccionar. 

Sala das sessões, 19 de outubro de 1892.-Pi?·es Ferreira. 

29- Fica reduzida de 50 "/o o imposto de importação que actualmente paga o sulphureto de 
carbono. 

Sala da :; sessões, 19 de outubro de, 1892.- Cassiano do Nascimento . 

São lidas, apoiadas e poEtas coojuoctamente em discussão as seguintes 

EMEI\'DAS 

30 - Art. 7.• Supprima-se. 
Sala chs sessões, 19 de outubro de 1892 . -Momes Bm·ros.-Se~e?"ino Vieira.-Arthtw 

Rios.- Leopoldo ele Bulhões.- Aristides Maia .- F. Soclré . 

R eceitn. extraorrlinaria 

31 -Substitua-se a rubrica : 
I . •-Imposto de 15 •;. sobre as loterias, etc., pela seguinte: 
Imposto de 15 •/o sobre .loterias, de a:ccordo com a~ leis em vig?r e 2 °/o .sobre o capital, 

das loterias estadoaes, CUJ a venda de bilhetes na C:tpital Feder,\! for permittida na fórm.t do 
art. 5" da presente lei. 
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32 - Art. 5. 0 Substi tua- se pelo seguinte: 
Poderá ser permittida., na Capital Federal, a. ventla dGl bil hetes ele loterias dos Estados, de-

pemlendo a concessão dessa a.utorização ou licença da satisfação prévia, por part~ dos 
tlleso ureit·os, agentes ou contractantes das respectivas loter ias, elas seguin tes obrigações : 

l . o Registro, perante a fiscalisação das lotel'ias da Capital Federal , da lei que houver con-
ced ido :t loterbt, do plano des ta, ou do C)ntracto, quando o houver ce lebrado para regular as 
cond ições da extracção ; 

2 .0 Recolhimento ao Thesouro Nttcioual tla importancia do imposto de 2 o/• taxado na pre-
sente !oi, e bem assim da importancia ele outros impostos ou encargos a que esteja sujeita a 
loteria por disposição de lei geral. 

§ 1. o E' o Governo autorizado a expedir o regulamento para e:xecução das providencias indi -
cadas, tomando as que julgar necessarias para fazAr etrecti va prohibição da entrada na Capital 
da H.epub!ic:.t de bilhetes de loterias dos Estados, cuja venda não houver sido previamente 
licenciada., bem como para impedir· a entrada e venda em qualquer ponto do t erritorio clc1 
Repu blica ele bi lhetes estrangeiro3 . 

Em um e outro podera estabelecer, como medidas de repressão, multas até o valor ele 
1 :000", apprebensão dos IJilhetes e multas correspondentes ao valor destes e até o 
quatlruplo do mesmo valor . 

33 - § 2 . 0 (Como no projecto.) 
Sala das sessões 19 de outubro de 1892. - Momes B(tr!'OS .-Severino Vieim. - Leopoldo de 

B~tlhües. - ArthttrRios. - F . SodrrJ. 

Consumo 

34 - Sob a denominação - charutos - rastabe1eçam--se as taxas constantes do projecto apresentado 
pela com missão, segundo a procedencia elo f,Lbrico, sendo declarados isentos do imposto o !O 
charutos de fabrico naciona l, uma vez que não ex cada. de 50 ra . o preço de cadtt charuto. 

Sala da> sessões, 15 de outubro de 1892. - Seve1·irw Vieira. - Moraes Ban·os .-Leopolclo 
de B~tlhões .- .rlrthur Rios .- F. SoclrrJ. - Aristides Maia . 

Na sessão de 20 de out ubro. I 
São lidas, apoia<).as e enviadas á commissão as seg~intes emendas: 

ADDITIVO 

I 
35 - As acções das companhias anouymas de fiação e tecidos ficlm isentas da taxa de 200 réis solilre 

cada 100$ de seu valor. 
S. H. .- Sala das sessões, 20 de outubro de 1892. - .E1aptistc' ela Jliotta .-Manoet Fulgencio, 

I . 

EME~DA AO PROJECTO DO ORÇAMENTO GERAL 

36 - As companhias an onymas rle fiação e t ecidos :ficam isentas da t axa sobre acções creada pela 
lei n . 25 de 30 de dezembro de 1892, assim como do imposto sobre dividendo. 

S. R .- Sala das sessões, 17 de outubro de 1892. - JO[ío de Siqueira . 

AUDITIVO 

37 - 0 Governo podera fazer nos impostos de importação a cobrança em ouro , até 30\ 0/ 0 • 

S. R. - Sala. das sessões, 20 de outubro de 1892.-.- Antonio Aze1·edo- A. Stockler .- A . 
Montenegro. - L61\ll'O lltulter. - Carlos Uampos .- Rodolplw de Abreu. - Nilo P eçanha. - Joao 
de Siqueira. 

EMENDA 

38 - Supprimam- se na rubrica - Interior - o numero que consigna o imposto de t ransmissão rle 
propriedade no Di~tricto, visto estae a lei ll. 35 de 3p de dezembro de 1891. lei annua, 
revogada. pela l.er n . 85 de. 20 de .setembro de 1892, ! ~i c~eô.nitiva e organica e o nnmero 
qutJ constgna o rmposto de mdustr1as e profissões no D1strrcto Federal, em consequencia do 
mesmo fã c to. 

Sala das sessões . - Furquim Werneck. - Jacques Ouriqtte .-Thomaz Delfino .-Jesuino de 
Albuquerque. - Augusto Vinhaes . 
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SUB-Ei\IENDA 

39 .- Seja incluída nas disposições permanentes do orçamento a emenda do Sr. Pttcifico Mascarenhas 
e outros, relativa ao art. 80 das condições regulamentares U[l, E~trad~t de Ferro Central 
do Brazil. 

Sala uas sessõe3, 20 de outubro de 1892. - Valladares 

Na sessão de 21 de outubro é apresentado o seguinte parecer sobre emendas - N. 221 D .. 

N. 2.21 D -1892 

Parecer da commissão sobre as emendas offerecidas em 3a discussão do orçamento da receita 
ger al da R epublica para o exercício de 1893 

A commissão de orçamento, tendo estudado as emendas oiTerecitln,s em 3" discussão ao projecto 
D . 221 B, que orça a receita para. o exercício de 1893, passa a dar sobre ca•la. uma dellas o seu 
parecei', que submette á, melhor delibeeação da Camara dos Srs . Deputados. 

Opina a commissão que deve ser rejeitado o substitutivo otfereciclo ao peojecto pelo Sr. depu-
tado Garcia Pires, que seja tambem rejeitada a seguinte emenda do Sr. depntado Pires Ferreira., 
inclusive a 2n parte, a que o seu antoe da o nome de additivo , visto caber melhor a tmteeia, que se 
pretende ahi regular na competencia da autoridade municipal. 

Ao proj ecto n. 221 B (receita geral). 

A receita geral da Republica. S3 ra realizada com o producto do que for arrecadado sob os 
seguintes titulas: 

IMPORTAÇÃO 

Taxas: 
I. a 30 •/o sobre os tecidos de algodão (além do que é pago annualmente) . 
2. a 50 o /o sobre o calçado ( exceptuamlo-se o de criltnças e senhoras , além do que é prtgo 

actualmente ) . 
3 .a 30 °/0 sobre chapéos (além do que é pago actualmente). 
4.a 30 •;. sobre joias de ouro, 20% sobre joias de prata e 15 "/o sobre as de qualquer outra 

ma teria (além do que é pago actualmente). _ 
5.a 30 °j,, sobre productos ceramicos (além do que é pago actualmente). 
6.a 30 •;. sobre o sal (além do que é pago actualmente) . 
7." 30 °/0 sobre mobilias e madeiras de lei (além do que é pago actualmente) . 
8." 30 •/o sobre vinhos e sedas (além do que é pago actualmente) . 
Additivo, onde convier: 
Os estabelecimentos que venderem poules ou quaesquet' outras accumulações para fim sportivo, 

depositarão nos cofres da repartição de policia 30:000$, para garantia de suas transacções, sem o 
que não poderão funccionar. 

Sala das sessões , 19 de outubro de 1892. -Pires Ferrei1·a . 

Que por igual motivo seja rejeitada a seguinte. emenda do Sr. deputado Pires Ferreira : 
Additivo para ser collocado onde tiver cabimento: · 
Os estabelecimentos que venderem poules, combinações, accumulações e pari a la cõte, pag-arão 

o tributo de 1:000$ sobre cada pat'eo de corrida nos prados desta capital, exceptuando-se as 
quatro sociedades sportivas que manteem esses prados. 

S. R. Sala das sessões, 17 de outubro de 1892. - Pi1·es Ferreira. 

A' consideração da Camara offerece a commissão a seguinte emenda: 

CONSUMO 

Sob a denominação- charutos - res tabeleçam-se as taxas constantes do projecto apresentado 
pela commissão, segundo a procede~cia do fabt·ico, se~do declarados isentos do imposto os charutos 
de fabrico nacional, uma vez que nao exceda de 50 réts o preço de cada charuto. 

Sala das sessões , 15 de outubro de 1892. - Severino Vieira. -Moraes Barros. - Leopoldo de 
Bulhões. -Arthur Rios . -F. S och·e. -Aristides Maia. 
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Pensa a commissiio que pelos fundamentos que foram apresenhdos da tribuna por um de seus 
membros, deve ser rejeitada a seguinte emenda do Sr. Augusto de Freitas e outros. 

Aoart. 1• : 
Onde se lê- Estas taxas serão cobràdas em estampilhas- di ga-3e - Estas taxas serão arre-

cadadas à sahida do producto das aJfctndegas e entreposto.> aduaneiros e d11s fttbricas e depositas 
respectivos, para ser en tregue ao con3umo. 

Ao art. 2•, n. 5. 
Substitua-se pelo seguinte: A expedir regulamento para. cobranç3. do imposto de consumo do 

f umo nas épocas que julgar mais convenientes aos interesses fiscaes; obrigando-se os fabricantes e 
administradores de depositas a terem os livros necessarios a completa fiscalisação e arrecadação do 
referido imposto . 

Sala das sessões, 15 de outubt•o de 1892 . - Augusto de Freitas e outros. 
Entende a commissão que póde ser placitada pelo voto da Camara a seguinte emenda, assi-

gnada pelos Srs. deputados Baptista da Motta e outro: . 

ADDITIVO AO PROJECTO DO ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL 

As acções das comp:mhias 'anonymas de ô.ação e tecidos ô.cam isentas da. taxa de 200 réis sobro 
cada 100$ de seu valot• . 

S. R.- Sala das se3õões, 20 de outubro de 1892.- Baptista da Motta. -Manoel Fulgencio. 

Ficando prejudicadi1 a seguinte: 

E~fENDA AO PROJECTO DO ORÇAMENTO GERAL 

Substitua-se a rubrica : 
1. 0 Imposto de 15 "/o sobre as loterias, etc., pela seguinte: 
Imposto de 15 "/o sobre loterias, de accordo com p.s leis em vigor e 2 "/o sobre o capital das 

loterias estadoaes, cuja venda de bilhetes na Capital Federp.l for perrnittida na forma do t. 5° da 
presente lei. . 

E assim é de parecer que sejãm rejeitadas as que sobr€1 a mesma materia fol'a.m efferec das, a 
saber : 

Ao art. l o, verba 6a da receita ex traordinaria : 
Em vez das palavras- mais 2 "/o - diga-se : mais 1 °/u· 
S. R.- Sala das sessões, l7 de outubro de 1 892. -To~ta. 

Ao art. 1 • da vet'ba 5a da r.eceit'l. extraordioaria . 
Em vez das palavras- mais 2 °/ o sobre as loterias ~os estados, diga-se- mais 2 o /o sobre a 

metade do capital das loterias dos estar} os. 
S .. R.- Sala das sessões, 14 de outubro de 1892.- L!Jovigildo Filgueims. 

Receita extraordinária : 
Art. Supprimam-se as palavras- elevado a mais 2 • /o sobre as loterias dos esta.dos, que se 

afastarem do plano daquellas. 
Receita extraorJinaria . 
Art. 5. o Supprima- se. 
Sa:ta das sessões, 14 de outubro de !892.-Cesario lll:Jtta Junior.-Moraes Barros.-A. Etlis. -

Pau Uno Carlos. - Mursa. -Almeida Nogueira. -Ca~·valhal.·-Glicerio. -Lopes Chaves . 
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A commissão opina pela rejeição da emenda abaixo transcripta, apresentada pelo Sr. deputaclo 
Casimira Junior. 

SUBSTITUTIVO AO N. 3 DO ART. 12 DAS DISPOSI ÇÕES GERAES 

A nomear uma commissão de tres membros para estudar a nossa legislação economica e finan-
ceira e propor as reducções e a ugmontos a fazer na tarifa geral, tendo em vista as condições das 
diversas classes sociaes e o necesssario desenvolvimento da agricultura e da industria do paiz, bem 
como os favores e reclucções mínimas que poderão ser feitas aquelles paizes que quizerem en tabolar 
comnosco accordos com met·ciaes, mediante concessões reei procas. · 

E tendo em vista que quaesquer possíveis reducções e augmentos possam perturbar o desejado 
equilíbrio orçamentario, desfalcando a receita, pelo monos nos primeiros annos, a commissão deverá 
procurar uma compensação no imposto directo sobre o capital e sobre a renda, esforçando-se por 
apre:::entar este seu trabalho ao tempo da proxima reuniã.o ordinaria do Congres~o Nacional, a quem 
o governo fal-o-ha apresentar. 

Pfl.ragrapho unico. Como preliminar, a commissão procederá a um trabalho de estatística., de 
moLlo a poder conhecer com individuação e clareza o valor do nosso commercio de importação e 
exportação eom os diversos paizes da Europa e da America, bem coma- as taxas a que estão sujeitos 
ós nossos e os productos estrangeiros. 

Art. Fica tambem o governo autor isado , por meio de nossos agentes diplomaticos, a abrir 
negociações para convenções e tratados commerciaes, de accordo com l1S disposições do artigo ante-
cedente, que jamais serão ultimadas sem prévia approvação do Congre:SS() Nacional. 

S. R.- 17 de outubro de 1892.- Casimiro Junior 
Tratando-se de uma revisão de tarifas, que fica dependendo da approvação da Camara, entende 

a commissão que é sem razão de ser a indicação feita na emenda abaixo transcripta, otrerecida pelo 
Sr. deputado Homero Baptista, tanto mais quanto as machinas a que ~e refere a mesma emenda já 
são actualmente livres de direito. 

Art . 2°_§ 3. 0 Em vez das palavras-de lavoura -diga-se : machinas destinadas a lavoura e 
industria. 

S. R.- Sala das sessões , 17 ele outubro ele 1892.- Homero Baptista. 
Como materia de mera autorização ao Poder Executivo não vê a commissão inconveniente na 

emenda otrereciua pelo Sr. deputado Gonçalves Ramos, principalmente sendo o pensamento do seu 
autor ampliar as taxas ad valorem. . 

No uso da au torização de que. trata o n. 3 do art. 2° podora o governo adaptar para a base das 
taxas o valor das diversas mercadorias importadas. 

S. R.- Sala das sessões, 14 ele outubro ele 1892.- Gonçalves Ramos. 

Ao art. 5° do projecto e para r egular melhor o imposto ele loterias, otrereceu a commissão o 
seguinte substitutivo: 

Art. 5. 0 Substitua-se pelo seguinte: 
Poderá ser permittiela, na Capital Federal, a venda de bilhetes de loterias dos Estados, depen-

dendo a con~essão dessa autori zação ou licença da satisfação prévia, por parte dos thesoureiros, 
agentes ou contractantes das respectivas loterias, das seguintes obrigações: 

1. • Registro, perante a fiscalisação das loterias da Capital Federal, da lei que houver conce-
dido a loteria, do plano desta, ou do contracto, quando o houver, celebrado para regular as condições 
da extracção ; 

2.• Recolllimento ao Thesouro Nacional da importancia do imposto ele 2 °/0 t ax>tdo na prese nte 
lei, e bem assim da importancia de outros impostos ou encargos a que esteja sujeita a loteria por 
disposição de lei geral. 

§ I. o E' o governo autorizado a expedir regulamento para execução das providencias indicadas, 
tomando as que julgar necessarias para fazer et:rectiva a prohibição da entrada na capit ,tl da Repu-
blica de bilhetes de loterias dos Estados, cnja venda não houver sido previamente li cen~ iad::t , bem 
como para impedir a entrada e venda em qualquer ponto do territorio da H.epublica de bilhetes 
estrangeiros. · 

Ern um e outro poderá estabelecer, como medidas de repressão, multas até o val or de I :000$, 
apprellensão dos bilhetes e multas correspondentes ao valor destes e a té o quadruplo elo mesmo 
valor. (Da commtssao.) 

, Entende a commissão que deve ser suppresso o art. 7° do proj ecto, resultante desse additivo 
o:ffereciclo em 2• discussão, por estar a materia deste artigo, em sua primeira paete, prevista no 
decreto que in stituiu o montepio dos funccionarios publicas e por ser, na sua segunda parte, con-
traria aos intuitos e condições organicas da institllição. 

Art. 7. o Supprima-se . 
Sala das sessões, 19 qe outubro de 1892.- Moraes Barros.- Severino Viei1·a. - Arthur Rios.-

Leopoldo de Bulhões.- Aristides Maia.- F. Sodré. 
Annexo --24 
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A commissão julga,ndo de summa. importa.ncia. e digna. de mais' demorado estudo a ma.teria de-
que trata a emenda add1tiva offerecida pelo Sr. deputado Chagas L(lb'tto, opina no sentido d~ serem 
ouvidas sobre o assumpto formulado em projecto separado, u:;; commissões de constituição e de 
fazenda. 

Art. E' sello proporcional féderal o· que re.cau"sobre os actos, Clillltractos,.obrigações e direitos 
regulados por leis civis, commerchtes e administra.tiv<tS da União. 

Art. E' sello federal o que recair ; 
1°, sobre actos directamente emanados do Governo da União ou de seus agentes ; 
2°, sobre papeis que houverem de ser ajuizados ou extrahidos perante os poderes da União ou 

seus agentes. 
Art. O Governo, em regulamento, estabelee·Jrà, as clasgific.J.Ç0es e o modo de arr.ec< daçio do 

sello, de accordo com as leis vigentes. 
Art. Os papeis sujeitos ao sel1o estad-oal, estão isento3 do sello f~deral quando exhihidos para 

produzirem o seu effeito. 
Sala das sessões, 15 de outubro de 1892.- Chagas L ?vat:o. 
Entende a commissão qt~e deve ser ap]_Jrovado, constituindo projecto separado, o seguinte 

additivo dos Srs. deputados Joãlil Luiz e outros. 
Continua em vigor e extensiva a todas as estradas de ferro da UniãJo a disposição r:lo art. 80 das-

condições regulamentaras ela Estrada de Ferro Centrai do Brazil com relação aos. artigos trwnspor-
tadlils pelas estradas de ferro que lhes forem .convergentes. 

S. R.- S:tla das sessões, 14 de outubro de 1892.- Jo.to Lui• e outros. 
Ficando assim prejudicada a seguinte emenda do Sr. Valladares.: 

SUB-EMENDA 

Seja incluída nas disposições permanentes do orçamento a emenda do Sr. Pacifico Masc:..renhas 
e outros, relativa ao art. 80 das condições r agulamentares da Estrada de Ferro Central du BL·~~il. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1'892.- Valladm·e • 

Sem attender-se ás taxas addicionaes, aos direitos de impo (·t ação estabelecido.:; como em com-
pensação do desfalque produzido pela susp3nsão da medidi1 que determinara a arrecadação dos mes-
mos direitos em moeda met11llica, pensa a commissão que não deve ser tomada isoladamente a pro-
videncia indicada no additivo otrerecido pelo Sr. deputado Azeredo e outro ,, pelo que é de parecer 
que sej .t rejeitado. · 1 

\ 

ADDITIVO 

O Governlil pod'3rá fazer nos impostos de importação a cobrl~nça em OJro, até 30 °/0 • 

S. R.- Sala das sessões, 20 de outubro de 1892 .-Antonio .f~z-eredo.- A. Sto ~hler .-A. Monte~ 
negro .- La~tro Müller.- Carlos Campos.- Rodi!Jllpho de Abreu.-,- Nito P eçanha.- Joao de Siq_u

1
eira. 

Finalmente, ao esclarecido alvitre da Camara, que resolv<~rá como melhor entender otrer~ce a 
commi.ssão as seguintes emendas: 

Do Sr. Tbomaz Delô.no e outros nos seguintes termos: 

EMENDA 

S~pprimam-s~ n~ rub~ica- Interior:- o numero que coqsigna o impo3to ~e tra.nsmissão de-
pFopriedade no DistrLCto, VIsto estar a lei n. 35, de 30· de de2fembro cle 1891, le1 annua, revogada 
pela lei n. 85, de 2.0 de setembro de 18\92, lei definitiva e orgauica e o numero que consi€çna o im.-
posto de induslrias e profissões no Districto Federal, em conseq11encia do mesmo factlil, 

Sala d'as Eessões.- Furq_uim Werneck.- Jacq_ues Ouriq_ue.-- Thomaz- Delfino.- Jesuíno de Albu· 
q_uerq_ue.- Augusto Vinhaes. 

Dos Sr.;;. Cesario Motta e outros: 
Art. 7.° Ficam abolidas as loterias, respeitadas sómente as concessões já feitas. 
Sal~ das Se3sões, 14 de outubro de 1892.- Cesariu llfotta J')'nior.- Morites Barros.- A. Etlis. 

- Paulmo Carlos.- Mursa.- Almeida Nogueira.- Carvalhal.-- Gticerio.- Lopes Chaves. 
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Dos Sr;;. Pires Ferreira e outros, uma sub-emenda .. 
Dos Srs. Rodolpho de Abreu e outl,os: 
.A:ccrescente-se onde convier: 
Artigo . Fi.cam concedidas 25 loterias cujo beneficio será aFJplicado ao patrimonio e obras do 

Asylo da Velluce resamparada, fundado nesta capital, devendo ser extrahidas, pelo menos, quatro 
annua'lmente . 

. S. R.- :::ala das Eessões, 17 de outubro de 1892.-Pires Ferreira.- Ignacio Tosta,-Pa;ula 
Gurmarães.- Santos Pereira.- M atta Machado.- Barão de S. Ma1·cos.- F. Sodre.- Manoel 

Caetano.- Costa Rodrigues, 

SUB-EMENDA AO PROJEOTO N, 221 B 

.Accrescente-se : seja elevado a 50 o numero de loterias de que fala a emenda supra., sendo as 
25 applicadas ao patrimonio e obras da Casa de S. José. 

Sala das sessões, 17 de outubro de .1892 .. -Redolpho de Abreu .. - João de Siqueira.- A.n6on.io 
Olyntho .-Casimira Junior.- Necesio TQII)ares. 

Sala das commissõeE>, 21 de outubro de 1891.- Moraes Ba?·ros, presidente.- Severino Vieira, 
relator.- L. Bulhões.- F. Sod?·e .-Arthur Rios.- Almeida Nogueira. 

Redacção :final 

Apresentada em 25 de outubro- N. 221 E. 
Entrou em discussão no dia 27 de outubro e encerrada sem debate, 
Foi apresentada pela commissão de redacção a seguinte emenda: 

EMENDA Á REDACÇÃO FINAL DO PROJEOTO N. 221 

40- Julga a commissão de redacção de leis cumprir um dever, levando ao conhecimento da Camara 
que, entre os embaraços com que luctou para evitar, na redaação final do projecto n. 221, 
em face de emendvs e addittivos votados na 3" discus,ão, absurdos, contradicções e incohe-
rencias, de accordo com o regimento, deparou com uma emenda ou, antes, um additivo do 
Sr. deputado Pires Ferreira, approvado pela Camara, para ser consignado onde á commissão 
parecesse ter cabimento, mas que á eommissão pareceu não ter cabimento em parte alguma 
do projecto de lei orçamentaria, em vista da approvação da emenda dos Srs. deputados 
Furquim Werneck e outros, pela qual fieou suppressa na rubrica Interior a verba de receita 
do imposto de industrias e profissões no Districto Federal, pelo que a commissão viu-se forçada 
a incluir tal additivo entre as verbas da receita ex traorclinaria, embora reconl.Jecesse o absurdo 
de incluil-a nes<sa parte do orçamento. 

Por esse additivo creou-se o imposto de I: 000$ por cada pareo de corrida nos prados desta 
capital, sobre cada estabelecimento que vender poules, combinações, accumulações e pari d 
la côte, o que consti tue um imposto de profissão no Dislricto Federal, porquanto em ,outr::t 
cathegoria de impostos não póde ser comprehendido. 

Entretanto, a Camara approvou a emenda dos deput<ldos Farquim Werneck e outros, 
supprirnindo do orçamento a verba da receita relativa as industrias e profissões no Districto 
Federal, ex vi da lei n . 85 de 20 de setembro de 1892, que converteu-as em fontes de receita 
municipal. 

Para evitar, pois, essa incongruencia na redacção final do projecto de orçamento geral da 
receita -da Republica, a commissão offe~:ece á sabia consideração da Camara a seguinte 
emenda suppressiva de palavras.: 

IEMENDA 

Supprimam-se da ultima r edacção do projer.to n. 221 as seguintes palavras, que se acham 
no final da parte da Receita Extraordinaria : « Os estabelecimentos que venderem poules, 
combinações, accumulações e pari à la côte pagarão» etc. , até o fim do perioclo. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1892.- Leovigildo Filgueiras.- Frdes da Cruz .-
Alcides Lima. 
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Observações-Das emendas apresentadas em 2"' e 3• discussão e bem assim á redacção final 
foram approvadas as de os . 2, 4 e 6 ( Ja parte), 7,9, 17, 18,24 e 2.7 (a 1", 4• 7•, (la parte) e ga. 2"' 
p1rte), 29, 30, 31 e 35, 38 e 40; prejudicituas as de us. l.(por ter sido approva lo a substitutiva 
impressa no parecer n. 221 A), 22 e 39 -;retiradas a pedtdo de seus autores as de ns. 5, 10 e 27 
(6 .. parte); destacadas para constituir projectos distinctos as de us 14, 15, 19 e 28; todas as 
demais emendas foram rejeitadas. 

A proposta sobre a receita geral da Republica, convertida em projecto de lei, com as emendas 
approvadas pcl la Camara, sob n. 221 E, foi remettida para o Senado l<'edera,l em 28 de outubro. 

Voltou emendada pelo Senado no dia 9 de novembro. 
Na fórma do art. 127 do regimento interno foram as emendas do Senado remetticlas á com-

missão ue orçamento que sobt•e ellas deu o seguinte parecer: 

N . .2.21 J -189.2 

Emendas do Senado ao projecto n. 221 E deste anno, que orça a receita geral da Republica para 
o exercicio ele 1893 

Delimitada a sua funcção, no caso presente, á prescripção regimental, a commtssao de orça-
mento, pr•onuuciando-se sohre as 0meodas que o Senado otrereceu ao projecto de Ol'Çi>men to da 
receita, só póde acceital-as ou recusal-as no todo ou em parte. 

Trab.tlho feito sob a directriz traçada pelas duas illustradas commissões que se incumbiram 
delle nas duas casas do Congresso Nacional, o orçamento da receita não póde deixar de obedecer a 
um systema assentado com escrupuloso estudo das forças economicas do paiz, dentro da orbita 
tl'ibutiva creada pela Constituição da Repüblica. 

Compreheode-se que dentro das limitações coostitucionaes, é possível instituir profun.clas modi-
ficações no plano de receita que foi adaptado , o qual decorre principalmente das rendas alfaude-
garias. 

Não é t empo, porém, agora de indicar essas modificações, nem mesmo de cogitar de outras 
fontes de renda . 1 Apropriando-se habilmente do pensamento que dominou a Camara dos Srs . Deputados, na 
contingencia das difficuldacles financeiras do momento, o Senado votou uma razoavel alteração nos 
direitos de importação para consumo, trip lic:1ndo a taxa sobre ps phosphoros, augmentando ele 30 °/o 
a sobre diversos artigos de luxo, ornamentação, bebidas, etc., e ret.luziuclo de 30 ' /o os artigos indis-
])ensaveis á indnstria nascente do paiz. Como se vê, ditou ess~,L emenda por um lado o justo crite io 
da protecção necessària e praticava! a industria brazileira, qufl é preciso que se desenvolva e 1~e 
a vigore para conquistarmos a nossa independencia economica, e por outro lado, o augmento possível 
das taxas sobre muitos artigos, que não constituem indeclinav~l necessidade. 

No intuito de não moditlcar a lei em vigor de 30 de dezembro de 1891, estabelecendo uma 
restricção perturbadora, entendeu o Senado dever supprimir ~ excepção em favor das sociedades 
anonymas de fiacção e tecit.lo; medida acceitavel depois que consignou os fa.vores constantes na 
primeira emenda, em beneficio geral das nossas industrias. 

Obedecendo ao criterio assignalado de attender as exigencias do pm·ticularismo industrral, que 
nos impossibili~a de adaptar medidas de caracter geral relativamente á nossa industria, e nos força 
a seguir alvitres parciaes que vão beneficiar uma dada inclustria, ainda o Senado, com acerto, votou 
a suppressão elo imposto ele $010 por caixinha de phosphoros, favor que, tendo em vista a triiJlicação 
do imposto sobre caixa de pbosphoro importado, concorrera decisivamente para o florescimento 
dessa nova iodustria, ha pouco iniciada no paiz. 

Ao n. 4 do art. 2° propoz o Senado um substitutivo que rpereceu inteiro apoio da commissão, 
porque sobre ser ma.is completo e conservar a idéa acceitave l do uso do papel timbrado, exclue a 
parte final ela disposição que importava um attentado a direitos commummente reconhecid . 

Do mesmo modo acceita a commissão o additivo proposto pelo Senado, estabe lecendo o imposto 
de 2 I /2 sobre o dividendo de socied ades anonymas com sede no Districto Federal. 

Assim, pois, é a Commissão de Orçamento de parecer que sejam adaptadas pela Camara dos 
Srs. Deputados as emendas propostas pelo Senado, as quaes consultam as necessidades do fisco e os 
interesses da Republica. 

Sala elas _co~missõe.s, em 9 de novembro de 1892. - Cantão, presidente.-Homero Baptista, 
relator.-Casmuro Jumor.-Novaes de Melto.-Indio do B,razit.- Gonçalves Perreira.-Lmwo 
M·ulter . - Santos Pereira.-Al(1·eclo Barbosa. 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados , que orça a receita. geral da Repu-
bi lcados Estados Unidos do Brazil para o exerci-
cio de 1893 . 

Ao art. I • - Substituam-se as palavras eleva-
elos ao dobro os direitos que pagam os phophoros, 
até carbono pela seguinte : elevados ao triplo os 
direitos que pagam os phosphoros: a mais 30 •/o 
os que actualmen te pagam os tecidos e artefactos 
;ie seda e linho puro, os tecidos com borda•los, 
franjas, rendas requifes, geegas de qualquer ma-
teria, os artigos de moda, roupas de phantasia, 
joiae, artigos de ouro com madreperola, martim, 
tartaruga, coral, pedras preciosas, espelhaR, qua-
dros, molduras, chrystaes, porcellauas finos; vi-
nhos finos e espumantes , licores, cognacs ; mobi-
lias de luxo, perfumarias, lustres, cartas para 
jogar, bijouteria de qualquer qualidade , estatuas, 
e vasos omamentaes de qualquer es~ecie ; obje-

ctos de marmore e outras pedras; arreios e carru-
agens; artigos de charão, metal prateado ou dou-
rado; apparelhos para jogos de qua.lquer qua.l-
idade, objectos de vime : fogos de artiticio; vellu-
dos, pellucias e t apetes ; queijos, chouriços, pre-
suntos e fructas em conservas ; calçado de phan-
tasia, leques, luvas, armas de fogo, punhaes, bem-
galas de estoque, papel pintado, passaras cheios, 
pol v ora e panacéas; e diminuindo de 30 •f o os que 
,pagam os machinismos, os instrumentos de la-
voura, as ferramentas de operarias, as mataria-
primas; as substancias tinctoriaes e os productos 
chimicos de uso industrial e os demais artig-os de 
consumo necessarios nas fabricas; e supprimidos 
·os impostos sobre o gado vaccum. 

Projecto da Camara dos. Deputados, n. 221 E _de 
1892, que orça a receita geral da R.epubllca 
para o exercício de 1893. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l.• A receita geral da Republica dos 

Estados Unidos do Brazi l, para o exercício ele 
l 993, é orçada em 233 .268:300$ e será reali-
sada com o producto do que for arrecadado 
dentro do exercício, sob os seguintes titulas : 

RECEITA ORDINARIA 

Importação 

Direitos . de importação para 
consumo, nos termos da lei 
n. 25 de 30 de dezembro de 
1891 e disposições nella ci-
tadas; sendo, porém, ele-
vados ao dobro os direi tos 
que pagam os phosphoros ; 
a mais de 30 °/o os que 
actualmente pagam os te-
cidos de algodão, as joias de 
ouro, mobilias e sedas ; a 
mais 20 °/o os das joias de 
prata; a mais 15 °/o os das 
outras de qualquer ou trama-
teria., e reduzido de 50 •;. os 
a que actualmente esta sujei-
to o sulphureto de carbono: 

Expediente dos gimeros livres 
de direitos de consumo, ele-
vada. a lO 0 / 0 a respectiva 
taxa ..................... . 

Expediente das capat azias , ele-
vadas as taxas a 100 réis e 
50 réis •.........•...... .. . 

Armazenagem, elevadas as ta-
xas a I, 2 e 3 o I o ..... . ... . 

DESPACHO MARITIMO 

Imposto de pharóes .. ... ..... . 
Imposto de doca .... . .... .... . 

ADDICIONAES 

Taxas addicionaes sobre os di· 
reitos de importação para 
consumo, mL fórma da lei 
n. 25 de 30 de dezembro 
de 1891 . . .•.......•... , . 
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ll.lmendas •do Sena.d0 á propos1çao da Camara 
d0s .Deputados, que orça a receita geral da 
Republica dos Estad.os Unidos do Brazil para 
o exerci cio de 1893. 

I~ posto de sello - . Supprima-se a . exoepção 
consignada em favor das acções de sociedades 
anonymas de fiação e tecidos. 

Projeoto da Cama;ra dos Deputadas, · n.. 221 E de 
1892, que orça a receita g•e11al d-a Republica 
para o exercício de 1893. 

lO 0 / 0 addicionaes sobre os impos- · 
tos de expediente dos ge-
neros livres do direito de 
consumo, das capatazias, 
armazenagem, pharóes e 
docas ..................• 

SAHIDA 

Direitos de 2 l /2 °/o da polvora 
fabricada por conta do 
governo e dos metaes pre-
ciosos em pó, pinha, ba.rra 
ou em obras; de l l/2 o lo 
do ouro em barra fundido 
na Casa da Moeda •.....• 

INII'ElRIOR 

Juros das acções das estradas de 
ferro da Bahia e Pernam-
buco ...................• 

Renda da Estrada de Ferro Cen-
tral do Braz i L. •••••••.•• 

Dita das estradas de ferro custea-
das pela · União .. ....... . 

Dita 1 do Correio Geral ••.......•. 
Dita dos frelegraphos Electricos 
Di ta da Casa da Moeda ....••..• 
Dita da Imprensa Nacioaa,.l e 

Dia rio O !fi cial .••....••• 
Dita da Fll'brica de Polvora ..... 
Dita da Fj1brica de Ferro S. João 

de Ipanema ........... .. 
Dita dos Arsenaes ............ . 
H.enda da Casa de Conecção ..• 
Dita do qymnasio Nacional...,. 
Dita do Instituto dos Su'rdos-

Mu(ios ..............•.•. 
Dita do Instituto Nacional de 

Musica ...•. . ....... , .... 
Dita de matriculas nos estabele- ' 

cimentos officiaes de ins-
trucção superwr ........ . 

Dita da Assistencia dos Aliena-
dos .......•.. . ........•. 

Dita arrecadada nos diversos 
consulados, em paizes es-
trangeiros .........•.... 

Dita dos proprios nacionaes ..... 
Foros de terrenos e de marinhas 
Laudemio~ ...••........•.....• 
Premias de depositas publicas ... 
Contribuiç~s das companhias ou 

emprezas de e tradas de 
ferrp subvencionadas ou 
não7 e de outras compa-
nbi~s, para as despezas da 
resnectiva flscalisação .... 

Imposto dq sello, de accordo com 
as taxas e5btbelecidas pela 
lei n. 25 de 30 de dezem-
bro de 1891, excepto a de 

I 
\ 
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Emendas da Senade á propGsição da eamar.a dos 
Deputados, que orça a receito, geral da Repn-
blica dos Estados Unidos do lih"azhl para o 
exercício de 1893. · 

Accrescente-se onde couber : 
2 1/2 sobre o diviuendo de sociedades anonymas 

que tenham por séde o Disteicto Federal. 

Supprima- se o imposto de $10 por caixinha de 
P.hosphoros. 

Pr:ojecto dat Carrnam dos Deputados, n. 221 E de 
l892,. que orça a .receita g.eral àa Reyublioa 
11ava o eXeilcicie <ie 1!89.3~ 

200 réis sobre cada 1 00$ 
do va lor das acções das 
companhias anonyrnas de 
fiação e tecidos .. . .. .. .. . 

Imposto de transporte . .•... ... 
Dito sobre vencimentos e subsí-

dios, de accordo com a lei 
n. 25 de 1891. ........ .. 

Cobrança da divitla acti va . . . . . 

CONSUMO 

Fumo em bruto de producção 
estrangeira, por 500 gram-
mas ou fracção desta uni-
dade ... .. ... . . . . . ... . . .. . 

Fumo picado, desfiado on migado, 
por 25 grammas ou fracção 
desta unidade : 

de producção nacional . . .. . . .. . 
>) >) estrangeira ..... . 

Charutos, por um : 
de fabrico estrangeiro . .... .. .. . 
Cigarros, por maço até 20, e por 

qualquer fracção excedente 
de 20 : 

de fabrico nacional.. . .. $010 
de fabrico estrangeiro . . $030 

Os cigarros de mortalha, 
ou capa de ·fumo pagarão o do-
bro destas taxas . 
Rapé, por 125 grammas ou 

fracção desta unidade : 
de fabrico nacional . . . . $020 
de fabrico estrangeiro . . $060 

Estas taxas serão arreca-
dadas á sabida do producto na 
alfaudegas e entrepostos adu-
aneiros e nas fabricas e depo-
sitas respectivos. 
Phosphoros, por caixinha $01 O 

$100 

$010 
$020 

$100 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

Co~b'ilmiçã~ pana a montepio 
da marinha ........... . __ .... . 

Indemnisa~ãe&. ....... ........ . 
J,uros. de capitaes nacioHaes. 
Venda de generos e proprios 

naoienaes ... . .• • u ... . .. ..... . 

Receita event!Jal, comprehen· 
didas as multas por infrac-
ção de lei ou r:egulamen.to. 

Jm:posio de 15 °/o sobre lote-
rias,. de acGI'lrda. com as leis 
em v.igor ~· . ~· .............. .. . 

Idem· de, 2. 0 /(fJ sobre o capital-
das loterias estadoaes, cuja 
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Emendas do Senado á proposição da Camara dos 
Deputados, que orca a receita geral da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil para o exer-
cício de 1893. 

Ao art. 2. 0-Em vez de n. 4 do projecto, diga-
se: -4, a rever o regulamento do sello. 

a) mantendo as taxas fixas e proporcionaes es-
tabelecidas pela lei n. 25 de 30 de dezembro de 
1891 quanto aos : 

1 •, actos emanados de poder ou autoridade da 
União; 

2•, papeis, títulos ou documentos sujeitos a 
sello, que provenham de serviços ou repartições 
federaes, ou que por ellas tenham de transitar ; 

3•, papeis ou títulos de commercio, de contra-
ctos regidos por leis federaes de transmissão, ar-
rendamento ou aforramento de propriedade no 
Districto Federal ; 

Projecto da Camara dos Deputados, 11. 221 E de 
1892, que orça a receita geral da Republica 
para o exercício de 1893 . 

venda de hilhetes se e.ffe-
ctuar na Capital Federal, na 
fórma do art. 5" da presente 
lei ............. . ......... . 

Remanescentes dos premias de 
bilhetes ele loteria ........ . 

Montepio militar .. . .. ....... · 
Montepio dos empregados pu~ 

blicos. 

DEPOSITOS 

Saldo, ou excesso entre os re· 
cabimentos e as restituições 
3. 500:000$000. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

.Art. 2. 0 E' o Governo autorizado: 
1 •, a emittir bilhetes do Thesouro até á somma 

de 16.000:000$, como antecipação de receita no 
exercício desta lei, devendo, porém, ser resga-
tat.los até ao fim do mesmo exercício ; 

2", a receber e restituir, de conformid,ade com 
o disposto no art. 41 da lei n. 638, de 17 de se· 
tembro de 1851, empregando os saldos nas des-
pezas da ljnião e contemplando o excesso das res-
tituições no balanço do exercício, os dinheiros 
procedentés das seguintes origens : 

a) de emprestimos do cofre de orphãos; 
b) dos b13ns de defuntos e ausentes; 
c) dos premias de loterias ; 1 
d) dos depositas das caixas ecouomicas e montes 

de soccorrp ; 
e) dos depositas de outras procedencias; 
3", a rever as tarifas dds alfandegas e organi-

zar uma t!}bella geral e outra mini ma, applicaveis 
aos diversos paizes estrangeiros, devendo abolir 
ou reduzir o mais possível as taxas rela'tivas aos 
instrumen·foS de lavoura e de uso nas artes e 
officios mepanicos e elevar corresponden~mente 
as taxas dos generos que puderem supportar au-
gmento, de modo a harmonizai-as com as condi-
ções de deFJenvolvimento do paiz e com os recursos 
das differentes classes consumidoras, submettendo 
as mosmas tarifas á approvação do Congresso na 
proxima sessão legislativa, antes de entrarem em 
execução; 

4°, a rever o regulamento do sello, podendo es-
tabelece t• q uso do papel sellado e impor ao con-
traventor a comminação de perda do direito 
que lhe resultar do acto, ou for comprovado pelo 
documento, que não houver pago, em tempo, o 
sello devidp ; . 
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Emendas do Senado a proposição da Camara dos 
Deputados que orça a receita geral da Repu-
blica dos ~stados Unidos do Brazil para o exer-
cício de 1893 . 

4°, actos emanados de poder ou autoridade do 
Districto Federal, e papeis que provenham ou 
transitem por suas repartições; 

5•, actos emanados de poder ou autoridade es-
tadual ou sujeitos aos seus serviços e repartições, 
e que tenham de produzir os seus effeitos em 
outro Estado perante autoridade federal, ou fóra 
da União; 

b) substituindo o uso de estampilhas pelo papel 
timbrado em todos os casos que permittam 
tal substituição ; 

c) elevando até o decuplo do que di5põe o actual 
regulamento ás multas impostas aos contraven-
tores. 

Supprima-sa o art. 3.• 

Suppüma-se o art. 4. 0 

Annexo -25 

Projecto ~amara dos Deputados, n. 221 E de 
1892, que orça a receita geral da Republica 
para o exercício de 1893. 

• 

5•, a expedir regulamento para cobrança do 
imposto de consumo do fumo nas épochas que 
julgar convenientes aos interesses fl scaes; obri-
gando-se os fabricantes e administradores de 
depositas a ter os livros necessarios a completa 
fiscalização e arrecadação do referido imposto; 

6\ a arrenda r os armazens das alfandegas, 
resalvando as condições de effectiva fiscalização 
por parte da fazenda, correndo por conta dos 
arrendatarios os serviços das capatazias. 

Art. 3.• Emquanto vigorarem as taxas ad-
di cionaes aos direitos Cíe "importação para o 
consumo, o calculo pela factura , do valor dos 
generos sujeitos ao imposto ad valorem, será feito 
ao cambio de 27 dinheiros por mil réis. 

Art. 4.• Nas propostas de orçamento das des-
pezas dos diversos ministerios, as importancias 
pedidas para. pag·amento de vencimentos do 
pessoal d-everão ser calculadas de accordo com as 
leis ordinarias, segundo as quaes tiverem sido 
orgapis~do5 os respectivos serviços e marcados 
os vencimentos 

Art. 5.• E' revogada a prohibição da venda na 
Capital Federal de bilhetes de loterias dos Estados. 
. Antes, porém, de expostos a venda 03 hilh"etes 
de qualquer dessas loterias , os seus· thesoureiros, 
contractantes ou agen tes são obrigados , sob as 
penas que forem comminadas: . 

1•, a registrar, perante a fiscalização das 
loterias da Capital Federal, a lei quo houver 
concedido a loteria, o seu plano o o contracto, 
quando o houver celebrado, para regu lar ares-
pectiva extracçã.o; · 

2°, a recolher ao Thesouro Nacional ou á 
estação federal de arrecadação, · no respectivo 
Estado, a importancia dos impostos ou encargos 
a que ficam sujeitas as mesmas loterias, ou seria 
dellas. 

§ 1.0 E' o Governo autorizado a expedir regula-
mento para tornar effectivas as pl'ovidencias, 
indicadas, b3m como para tomar as que jqlgar 
necessarias no sentido de impedir a entrada e 
venda no paiz de oilhetes de loterias estrangeiras, 
podendo no primeit·o caso, determinl11' a pres-
tação de caução e as penas de multa até um conto 
de réis e de -apprebensão dos bilhetes ; e, no 
segundo caso, a apprehensão dos· bilhetes e mui ta 
correspondente ao valor dos mesmos. 
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Emendas do Senado a · proposição da Camara dos 
Deputados que orça a r_eceita geral .da Repu-
blica dos Estados Umdos do Bmzll para o 
exercício de 1893. 

Senado Federal em 9 de novembro de 1892.-
Prudente J. de Mo 1·aes Barros, vice-presidente. 
-JoiJo Pedro Belfort Vieira, 1° secretario.- Gil 
Diniz Goulart, 2o secretario.- Antonio Nicoldo 
Montei-ro Baena, 3° secretario.- João Soares 
Neiva, servindo de 4° secretario. 

A presentade em 9 de novembro.- N. 221 J. 
Discutido na sessão de lO de novembro. 
Oradores: 
Os Srs: Garcia Pires e Jacques Ouriques. 
A dis(!ussão é encerrada. 

Projecto da Camara dos Depubdos n. 221 E de 
1892, que orça a receita geral da Republica 
para o exercício <le 1893. 

§ 2.0 Da importancia, arrecadada á conta do 
accrescimo de 2 o lo na tctxa das loterias dos 
Estados, a qual sera computada na receita geral, 
sahirá a quantia que for julgada necessaria até 
ao maximo de 5:000$, para gratificação do 
serviço que pelo n. 1 deste artigo é incumbido á 
fiscalização das loterias. 

Art. 6.° Continua em vigor o · art. 4° da lei 
n. 25 de 30 de dezembro de 1891 até definitiva 
'Organização de todos os Estftdos dft União e do 
Districto Federal, e o art. 7° da mesma lei. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em con-
trario. 

Camara dos Députados, 28 de outubro de 1892. 
-Alcides de Mendonça Lima, 2° vice-presidente. 
-Antonio A;eredo, 1 o secretario.-Antonio Borges 
de Athayde Junior, 2° secretario. 

Em 11 de novembro são approvadas as emendas do Senado e remet tidas á com missão de redacção 
que no mesmo dia apresentou a seguinte 

:a,edacção final 

N • .2.21 K - 189~ 

Redacção do projecto n·. 2Zt J, do cnrante anuo, qua-onç:t a rec3ita geral da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, para o ex:ercicio de 1~93 e d 3. outras providencias 

RECEITA GERAL 

O Congresso Nacional decreta : 

I 
\ 

Art. 1. o A receita geral da Republic::t dos E~tados Unidos do Brazil, para o exerci cio de 1893, é 
orçada na quan-tia de 233.268:300$, e se rã. realiza'la com o PfOducto do que fôr arrecada o dentro 
do exercício da presente lei, sob os titutos abaixo !lesignados : 

RECEITA ORDINARIA 

IMPORTAÇÃO 

Direitos de importação para consumo, nos termos da lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891, e dis-
pos!ções nella citadas; sendo, porám, eleva:dos (l.O triplo os direitos que pagam os phosphoros; a 
mais .30 °/o os _que actualmente pagam os tecrdos e artefactos de seda e de linho puro, os tecidos com 
bordado~, f~ll:nJaS, r_endas, requifes, gregas de q;ualquer materia, os artigos de moda, roupas de 
phantas1a, J?Ias, artrgos de, ou com madreperola, martim, tartaruga, coral, ouro, prata, platina, 
~edras preciOsas; esp~l~os, quadros, molduTas, crystaes, porcellanas finas ; vinhos finos espumantes, 
licores, cognacs; mobilias de luxo, perfumarias, lustres, c1rtils para jogar, bijouteria de qualquer 
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qual!dade, esta tuas e vas~s ornament~es de qualquer especie; objectos de marmore e outras pedras; 
arreios e carr~agens; a~l!gos de charao, metal prateado ou dourado; apparelbos para jogos de 
qualquer qualidade, obJectos de vime; fogos de artificio; velludos, pellucias e tapetes· queijos, 
chouriços, presuntos e frutas em conse~vas; calçado de phantasia, leques, luvas, armas' de fogo, 
punhaes, bengalas de estoq~e! papel PIJ?-tado, passa ras cheios, pol v ora e panacéas; diminuídos de 
30 %o~ que .Pagam os macbim.smos1 os n~strumentos de lavoura, as ferramentas de operarias, as 
matenas pnmas; ll S substanCJas tmctor1as e os productos chimicos de uso industrial e os demais 
artigos de .consumo necesmri?s nas fab~ic~s; e supprimidos os impostos sobre o gado vaccum • 

. Expediente dos generos !t vres de direitos de consumo, elevada a lO % a respectiva taxa. 
Expediente das capatazias, elevadas as taxas a 100 rêls e a 50 réis. 
Armazenagem, elevadCJs as t axas · a l, 2 e 3 %. · 

DESPACHO MARITIMO 

Imposto de pharóes. 
Imposto de doca . 

ADDICIONAES 

Taxas addicionaes sobre os direitos de importação para consumo, na fórma da lei n. 25 de 30 de 
dezembro de 1891. 

lO % adàiciouaes sobre os impostos de expediente dos generos livres do direito de consumo, das 
capatazias, armazenagem, pharóes e docas. 

S,A.HIDA 

Direitos de 2 1/2 % da polvora fabricada por conta do ÇJoverno e dos metaes 'preciosos em pó, 
pinha, barra ou em obra; de 1 l/2% do ouro em barra fundido na Casa d.a Moeda. 

INTERIOR 

Juros dás acções das estradas de ferro da Bahia a Pernambuco. 
Renda da Estrada de Ferro Central do Brazil. 
Dita das estradas de ferro custeadas pela União, 
Dih do Correio Geral. 
Dita dos Telegrn,phos Electricos. 
Dita da Casa da Moeda. 
Dita da Imprensa Nacional e Diario Official. 
Dita da Fabrica de Polvora, 
Ditn, da Fabrica de Ferro de S. João de 1panema. 
Dita dos Arsenaes 
Renda da Casa da Correcção. 
Dita do Gymnasio Nacional. 
Dita do Instituto dos Surdos-Mudos. 
Dita do Instituto Nacional de Musica. 
Dita de matriculas nos estabelecimentos officiaes ele instrucção superior. 
Dita da A8sistencin, de Alienados. 
Dita arrecadada nos diversos consulados em paizes estrangeiros. 
Dita dos proprios nacionaes . 
Fóros de terrenos e marinhas. 
Laudemios. 
Premias de depositas publicas. 
Contribuição das companhias ou emprezas de estradas de ferro subvencionadas ou não, e de 

<JutFas éompanhias, para as despezas da respectiva fiscalisação. 
Imposto do selio, de accordo com as taxas estabelecidas pela lei n. 25, de 30 de dezembro 

de 1891. 
Imposto de transporte , · . 
Dito sobre vencimentos e subsídios de aocordo com a lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891. 
Imposto de 2 l /2 sot>re o dividendo' dos titlllos das companhias anonymas que tenham por séde o 

Dístricto Federal. · · 
Cobru.nça da divida activa. 
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CONSU!IfO 

Fumo em bruto de prouucção estrangeira, p~r 500 gramma~ ou ! t•acção des!a unidade . . ...• 
Fumo picado, desfiado, ou migado, por 2o grammas ou fracçao desta umdade: 

de produccão nacional .. . . . ..................•......................................... 
de producção estrangeira .... .. . .. .... .......... •...... ... .... .... ... .... · ...... ··· .. ·· 

Charutos por um: 
de fabrico estrangeiro .. . ........•.................... . .....•................ · .. · . · · · · · · 

Cigarros, por maço até 20, e por qualquer fracção excedente de 20: 
de fabrico nacional ... . ..... . ....... . .. .. ... . ..........•.........•................. · · .. 
de fabrico estrangeiro . .. . ... .... .... •.... ........ . . . ...... ... . ... ... ... .... •. . .. ·.···. 

·Os cigarros ue mortalha, ou capa de fumo pagarão o clobro destas taxas. 
Rapé, por 125 grammas ou fracção desta unidade: 

$100 

$010 
$020 

$100 

$010 
$030 . 

de fabrico nacional .. .. ... ....... .... ................. ............ .•.. ... . . . .. . .. ... · $020 
de fabrico estrangeiro. .... .. .... . . . .. .... ..... ... .. .. ....... .... ... . .................. $060 

Estas taxas serão arrecadadas à saida do producto nas alfandegas e entrepostos aduaneiros e 
nas fttbricas e depositas r espectivos. 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

Contribuição para o montepio da marinha . 
Indemnisações . 
Juros de capitaes nacionaes. 
Venda de generos e proprios nacionaes. 
Receita eventual, comprehentlidas as multas por infracção de lei ou regulamento. 
Imposto de 15% sobre loterias, de accordo com as leis em vigor. 
Idem de 2 % sobre o capital das loterias estadoaes, cuja venda de bilhetes se e:ffectuar na Capital 

Federal, na fórma do nrt. 5° da presente lei. 1 
Remanescentes dos premias de bilhetes de loteria . 
Montepio militar. 
Montepio dos empregados publicos. 

DEPOSITOS 

Saldo, ou excesso entre os recebimentos e as restituições. 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 2. 0 E' o Governo autoriz.ado : 

i 

I 
I 

1. 0 A emittir bilhetes do Thesouro até á somma de 16.0001000$, como antecip::l.ção de receita no 
exercício desta lei; devendo, ·porém, ser resgatados até ao fim do mesmo exercício. 

2. 0 A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41, da lei n. 638 de 17 d~ se-
tembro de 1851, empregando OJ saldos nas despezas da União e contemplando o excesso das rost'itui-
ções no balanço do exercício, os dinheiros procedentes das seguintes origens: 

a) d~emprestimo do cofre de orphãos ; 
b) dm;- bens de defuntos e ausentes ; 
c) dos premias de loterias 
d) dos depositas das caixas economicas e montes de soccorro ; 
e) dos depositos de outras procedencias. 
3. 0 A rever as tarifas das alfandegas e organisar uma tab~lla geral e outra minina applicaveis 

aos diversos paizes estrangeiros, devendo abolir ou reduzir o mais possível as taxas relativas aos 
instrumentos de lavoura e de uso nas artes e officios mecanicps e elevar correspondentemente as 
taxas dos generos que puderem supportar augmento, de modo a harmonisal-as com as condições de 
desenvolvimanto do paiz e com os recursos das di:fferentes clí!-sses consumidoras, submettendo as 
mesmas tarifas á approvação do Congresso na proxima sessãq legislativa, antes de entrarem em 
execução . 

4. o A rever o regulamento de sello : 
a) mantendo as taxas fixas o proporcionaes, estabelecidas pela lei n. 25 de 30 de dezembro de 

1891 quanto aos : · 
· 1.0 , actos emanados de poder ou autoridaue da União ; 

2°, papeis, títulos ou documentos sujeitos a sello, que provenham de serviços ou repartições 
federaes, ou que por ellas tenham de transitar ; 
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3•, papeis ou titulos de commercio e de contractos regidos por leis Cederaes ; de transmissão, 
arrendamento ou aforamento de propriedade no Districto Federal ; 

4•, actos emanados de poder ou autoridade do Districto Federal, e papeis que provenham ou 
transitem por suas repartições ; 

5•, actos em:tnados de poder ou autoridade estadoal ou sujeitos a'JS seus serviços e repartições 
e que tenham de produzir os seus atreitos em outro estado perante autoridade federal, ou fóra d~ 
União; 

b) substituindo o uso de estampilhas pelo papel timbrado em todos os casos que permittam tal 
substituição ; 

c) elevando até o decuplo do que dispõ3 o actual regulamento as multas impostas r.os contra-
ventares. 

6.• a expedir regulamento para cobrança do imposto de consumo do fumo nas épocas que julgar 
mais convenientes aos interesses fiscaes; obrigando-se os fabricantes e administradores de 
depositos a ter os livros necessarios á completa liscalisação e arrecadação do referido imposto ; 

7. • a arrendar os armazens das alfandegas, resal vando as condiçÕ3S de oifectiva fiscalização 
por parte da fazenda, correndo por conta dos arrendatarios os serviços das capatazias. 

Art. 3.• E' revogada a prohibição da venda, na Capital Federal, de bilhetes de loterias dos 
estados. 

Antes porém, de expostos á venda os bilhetes de qualquer dessas loterias, os seus thesoureiros, 
contractantes ou agentes são obrigados, sob as apenas que forem comminadas : 

1.• A registrar, perante a fiscalisação das loterias da Capital Federal, a lei que houver conce-
dido a loteria, o seu plano e o contracto, quando houver celebrado, para regular a respectiva 
extracção; 

2. 0 A recolher ao Thesouro Federal ou á estação federal de arrecadação, no respectivo Estado, 
a importancia dos impostos ou encargos a que ficam sujeitas as mesmas loterias, ou seria de lias. 

§ 1. • E' o Governo autorisado a expedir regulamento para tornar effectivas as providencias 
indicadas, bem como para tomar as que julgar necessarias, no sentido de impedir a entrada e venda 
no paiz de bilhetes de loterias estrangeiras, podendo, no primeiro caso, determinar a prestação de 
caução e as penas de multa até um conto de réis e de apprehensão dos bilhetes; e, no segundo caso, 
apprehensão dos billletes e multa correspondente ao valor dos mesmos. 

§ 2.• Da importancia arrecadada á conta do accrescimo de 2•;. na taxa das loterias dos 
Estados, a qual será computada na receita geral, sahirá a quantia que for julgada necessaria até o 
maximo de 5:000 , para gratificação do serviço que pelo n. 1 deste artigo é incumbido á fiscalisação 
das loterias. 

Art. 4.• Continúa em vigor o art. 4• da lei n. 25 de 30 de dezembro de 1891, até difinitiva 
organisação de todos os estados da União e do Districto Federal, e o art. 7• da mesma lei. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das commis3ões, 11 de novembro de 1892. - Frdes da Cruz. -Alcides Lima. 

Apresentada em 9 de novembro. N. 221 K. 
Aprovada sem debate nesse mesmo dia. 
Subiu á sancção a 12 de novembro. 
Sanccionada. Lei n. 126 A de 21 de novembro de 1892. 

Quadro da despeza e da receita geral da Republica 

DESPEZA FIXADA PARA O EXERCJCIO DE 1893 

NAS TABELLAS NO PARECER DA EMENDADO PELO 
MlNISTERIOS APRESENTADAS COMMIS ÃO VOTADO PELA SENM}O E 

C AMARA APPROVADO PELA PELO GOVERNO DO ORÇAMENTO CAMARA 

Justiça e Negocios Inte-
25.619:916$212 14.615:008.~72 13.212:152$000 13.594: 411f988" riores •.......... • · · · 

Relações exteriores ...• 1.658:725$000 1 . 639: 800$000 1.637:300!000 1.627:300 000 
Marinha ....•.......... 15.676:230$110 15.513:595$310 15.486:755$310 15.714:988$110 
Guerra ......•........ 30.555:382$961 28.096:656$361 28 : 604: 806$361 28.836:802$1M 
Industria, Viação e Obras 

66 .784:901$678 68.973:860 076 73.370:844$021 67 .526:460$332" Publicas •........••.. 
Fazenda .............•. 71.354:765 679 69. 722: 205$825 69.822:205$825 70.008:787$825 

Total .......•.. 211.649:921$640 198.561: 125 '644 202.134:063$517 197.308:750$416 
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Receita geral para o exercicio de 1893 (•) 

NAS TABELLAS DO NO PARECER DA VOTADO PELA. EMENDADO PELO SENADO E 
GOVERNO COM111ISSÃO C AMARA APPROVADO PELA CA111ARA 

213.000:000$000 233.268:300$000 233.268:300$000 233.268:300$000 

(•) As emendas do Senado n!io alteraram o total votado pela Camara dos Deputados. 
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Resoluções do Congresso Nacional sanccionadas e 
promulgadas pelo Poder Executivo 
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RESOLUÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

DECRETO N. 44 A -DE 24 DE "MAIO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados c pelo Senado enviado á promulgação). 

Declara que a aposentadoria concedida a Antonio Pereint Bastos, no Jogar de inspector da Alfandega da Bahia, é como 
ot•denado do mesmo emprego. 

O Vice-Presidente da Republica dos· Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo a resolução seguinte: 
Art. 1. 0 A aposentadoria concedida a An tonio Pereira Bastos, por decreto de3l de dezembro 

de 1890, no emprego de inspector da Alfandegada Bahia, é com o ordenado do mesmo emprego . 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de ·Estado dos Negocias tla Fazenda assim o faç<~ executar. 
Capital Federal, 24 de maio de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco de Paula Rodrigues Ailves. 

LEI N. 44 B- DE 2 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciada no Senado e pela C:~.mara dos Deputados enviada á promulgação). 

Garante os direitos já adquiridos por empregados vitalicios e aposentados. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, na fórma do § 3° do art. 37 da Constituição 

Federal, promulgo a seguinte lei : 
Art. 1. o Os direitos já adquiridos por empregados inamovíveis ou vitalícios e por aposentados, 

na conformidade de leis ordinarias anteriores á Constituição Federal, continuam garantidos em sua 
plenitude. 

Art. 2 .0 O exercício simultaileo de serviços publicas, comprehendidos por sua natureza no 
ilesempenllo da mesma funcção de ordem profissional, scientifica ou technica, não deve ser con-
siderado como accumulação de cargos differentes para applicação do final do art. 73 da Constituição. 

4.rt . 3. o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Capital Federal, 2 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

Fernando Lobo . 

Annexo - 26 



-202-

DECRETO N. 44 C - DE 3 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Garoara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Manda que o Governo conte, para a aposent:J.doria do ex-porteiro da Escola Nacional de Bellas Artes, :Manoel Pereira 
da Silveira Junior, o t empo de effectivo serviço do mesmo no Arsenal de Guerra desta Capital. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 O Governo mandará contar, para a aposentadoria do ex-porteiro da Escola Nacional 

de Bellas Artes, Manoel Pereira da Silveira Junior, o tempo de etl'ectivo serviço do mesmo no 
Arsenal de Guerra desta Capital. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos assim o 

faça executar. 
Capital Federal, 3 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO Pmxo•ro. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 45 - DE 7 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e palo Senado enviado á sancção). 

Declara que a aposentadoria concedida a Bernardino José Borges, no Jogar de administrador da Recebedoria da Capitn l 
Federal, é com todos os vencimentos. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brafil: . 
Faço saber que o Congresso Naciónal decreta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. I.• A aposentadoria concedida. ao cidadão Bernardino José Borges, por decreto de 27 

de novembro de 1889, no emprego de administrador da Recebedoria da Capital Federal, é com 
todos os vencimentos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar . 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4• da Republica. 

Ff'ORIANO PEIXOTO, 
F. de Paula Rodrigues Alves. 

I 

DECRETO N. 45 A -DE 7 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado envia do á sancção). 

Eleva a 100$ por mez a• pensão concedida a D. Maria J ose pbin:J. Pereira Pinto de Andrade . 

O Vice-Presidente tia Republica dos Estados Unidos do Brazil faz saber que o Congresso 
Nacional decreta e elle sancciona a seguinte resolução : 

Art. 1.• Fica elevada a cem mil réis por mez a pensão concedida a D. Marh Josephina Pereira 
Pinto de Andrétde no domínio do antigo regimen e confirmada pelo decreto n. 27 E, de 30 de-
novembro de 1889. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias do Interior as~im o faça executar. 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 45 B - DE 7 Dli1 JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara elos Dep.utados e pelo Senado enviado á sancção ) . 

. lo.utorisa o Governo a melhorar, com o accrescimo da gratificação, a aposentadoria concedida com ordenado a João 
Paulo da Costa no Jogar de i O csoriptut·ario do Thesouro Nacional. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil faz saber que o Congresso 
Nacional decreta e elle sancciona o seguinte : 

Art. l. 0 E' o governo autorisado a melhorai', com o accrescimo da gratificação, a aposentadoria 
concedida com ordenado, por ar.to de 30 de julho de 1890, a João Paulo da Costa no emprego de 
1 o escripturario do Thesouro Nacional. · 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 46 - DE 7 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Concede isenção de quaesquer impostos, dos que se acham sob a alçada da União, aos legados e doações feitos á 
Sociedade Amante da Instrucção, ao Lyceo de At·tes e Officios, e aos feitos, em apolicos da divida publica federal, 
ao Collegio dos Orphãos de S. Joaquim, na capital do Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte: 

Art. 1. 0 -Fil3am isentos de quaesquer impostos, dos que se acham sob a alçada da União, os 
legados e doações feitos á Sociedade Amante da Instrucção, não só para augmento de seu 
patrimonio, como para manutenção do asylo que a mesma sociedade tem a seu cargo; e bem assim 
os feitos ao Lyceo de Artes e Officios da Capital Federal. 

Art. 2. o São igualmente isentos do respectivo imposto os legados e doações em apolices da 
divida publica federal, feitos ao Collegio dos Orphãos de S. Je>aquim, na capital do Estado da Bahia. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 47 .:_DE 7 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Cama1·a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Concede isenvão de direitos de importação para os materiaes e preparos do Hospital da Misericordia da capital do 
Estado do Pará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. I. o E' concedida isenção de direitos de importação para os materiaes e preparos do Hos-

pital de Misericordia da capital do Estado uo Pará. 
4rt. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital' Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rodrigues Alves. 



-204-

LEI N. 48 - DE 7 DE JUNIIO DE 1892 

~Iniciada na Cama1•a dos Deputados e peló Senado enviada á saucção) . 

Innova o contt•acto da The Oa~rá JI.jrbaur Corporati?n., limitacl , e:eva o seu capital a 4.874 :000$ com garantia da 
juros por 23 annos, e autorisa a prot·ogacão da prazo pat•a conclusão das respectivas obras. 

O Vice- Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu, na fórma do § 3• do art. 37 da Constituição 

Federal, sancciono a seguinte resolução: 
Art. l.• Para conclusão das obras do porto da Fortaleza e trabalhos accessorios, inclusive 

dragagem indispensavel para corrigir o estado actual do mesmo porto e mautel-o, fica o Governo 
autorisado a in novar com a The Ceara Ha1·bour Corporation, limited, o contracto existente, elevado 
o seu capital a somma de quatro mil oitocentos e setenta e quatro contos de réis ( 4 .874:000$), 
com a garantia de juros de seis por cento (6 °/ 0) ao anno, pagos na fórma até agora observada e 
pelo tempo de vinte e cinco ( 25) annos, e bem assim a lhe conceder prazo sufficieute para execução 
das obras encetadas e que accrescerem. 

Art. 2.• Revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO~ 
Antão Gonçalves de Faria. 

DECRETO N. 48 A - DE 7 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

ApproTa: o tratado de arbitramento, concluido em \Vashingto n e!ll 28 de auril de 1890, entre o Brazil e varias Estados 
ame1·icanos. I 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso decreta e eu sancciono a seguintl'l lei : 
Art. 1. 0 E' approvado o tratado de Washington, firmado pelo Brazil com os Estados Unidos do1 

Norte, a Bolivia, o Equador, Guatemala, Hait!, Nicaragua e S. Salvador, em 28 de abril de 1890. 
Art. 2. ° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 7 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXQTO. 

SerzedeUo Corrêa. 

DECRFJTO ' N. 49 - DE li D'E JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Man\:la inderunisar os ofllciaes e 1 praças, que forem unanime,nente absolvidos ~ru conselho de guerra, das vantagens 
pecuniarias que tiverem perdido, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil f 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e .eu sanccionq a seguinte resolução : 
Artigo unico. Todo militar, official ou praça de pret, que for submettido a conselho de 

guerra e obtiver absolvição por unanimidade de votos, sera in~emnisado de todas as vantagens 
pecuniarias que tiver perdido em vista do processo; revogadas a,s disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Guerra assim o faça executar. 
Capital Federal, ll de junho de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio ele Moura. 
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DECRETO N. 50- DE l3 J)E JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á promulgação). 

Autorisa o Governo a conceder a Bellarmino Braziliense Pessoa do Mello aposenhdoria no cargo de director da 
Casa de Correcção da Capital Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unitlos do Brazil: 
Faço saber que o C~ngresso Nacional decreta e eu promulgo a seguiu te resolução 
Art. l. o E' concedida ao cidadão Bellarmino Braziliense Pessoa de Mello a sua aposentadoria 

no cargo de director da Casa de Correcção desta Capital, com os vencimentos a que tiver direito. 
Art. 2. o Revogam·se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias d::t Justiça assim o faça -executar. 
Capital Federal, 13 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 51 -DE 13 DE JUNHO DE '1892 

(Iniciado na Camara dos De puLados e pelo Senado enviado á sancção ), 

Concede vantageas aos inferiores dos corpos. de marinha, qu~ndo doentes nos hospitaes e enfdt'•n,.ria s militares, e ás 
praças de pret da Armada quando baixarem aos mos nos estabelec imentos por motivo de accidentes a bordo 
dos navios. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: . 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saucciono a lei seg11in te 
Art. 1. 0 Os inferiores dos corpos de marinha, . quando doentes nos hospitaes e enfermarias 

militares, terão as mesmas vantagens que ac~ualm nte percebem os otficiaes marinheiros e demais 
inferiores da Armada. · 

Art. 2. 0 As praças de pret da Armada, que baixarem aos hospitaes por motivo de accidentes 
occorridos no seryiço a bordo dos navios, perceberão o soldo integral durante o tratamento. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado dos Negocio;; da Marinha, assim 

o faça executar. 
Capital Federal, 13 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Custoiiio Jose de .MeU o. 

DECRETO N. 52- DE 13 DE JUNHO D.E 1892 

(Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

A.utorisa o Governo a dar transporte para os seus Est,.dos nataes ás praças que obtiverem baixa do ser.viço e a requererem. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados•Dnidos do Braiil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Artigo unico. O Governo fará transportar para os seus Estados nataes, si ellas assim requ~

rerem, as praçJ.S que obtiverem baixa por iucapttcidade physica, ou por conclusão do seu tempo de 
serviço, quando estiver~;m servindo nas guarnições de outros Estados; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocio;; da Guerra assim o faça executar. 
Capital Federal, 13 de j unlJO de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 

Francisco Antonio de Moura. 
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DECRETO N. 53 - DE 13 DE JUNHO DE 1892 

(I•1iciado na Camara dos Depttt.ados e pelo Senado enviado á sancção) . 

Concede ao tenente do corpo de estad o-maior de ia classe , João Albuquerque Serejo , um anno de licença para praticar 
em trabalhos de engenharia . 

o Vice-Presidente da R13publica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Artigo unico. Fic:;t concedido ao _tenente do estad?-maior de Ja classe João Al~uquerque 

Serejo um anuo de licença, sem venCimentos, para praticar em trabalhos de engenhar1a; r evo-
gam-se as disposições em contrario. 

o Ministro de Estado dos Negocias da Guerra assim o tenha entendido e expeça os despachos 
necessarios. 

Capital Federal, 13 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F1·ancisco Antonio de Mo~ra. 

LEI N. 54 - DE 18 DE JUNHO DE 1892 

Iniciado na Camar a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancç.ão) . 
I 

I 
.\utorisa a reorganização das diversas repartições dos :1\Iinisterios dii. Guerra e da Ma rinha, da arma de engenharia e elos 

corpos de engenheiros e de estado-maior de ia c!assé c artilharia, e d:i outras providencias. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz;il : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretoq e eu sancciono a seguinte lei : 
Art. 1.° Fica o poder executivo autorisauo : 

I 
\ 

1°, a reorganizar, de accordo com os progressos ela sciencia militar, a Secretaria da Guerra, a 
Repartição de Ajudante General, a de Quartel-Mestre . General e a Intendencia, da Guerra, a arma 
de êngenharia e o .seu respectivo serviço, o corpo de engenheiros, o de estado-maior• de l a classe e o 
de estado-maior de artilharia ; 1 zo, a sustar a execução das medidas legislativas parciaes que estejam comprehendidas na 
autorisação da presente lei, afim de serem contempladas no plano geral da reorganização ; 

3°, a r Jver todos os regulamentos do Ministerio da Marinha, sem augmento de déspeza; 
4°, a dispensar os actuaes prccticantes de machinistas do t empo de embarque para a promoç-o, á 

vista dos claros existentes no quadro e da falta de praticante~, nas condições exigidas pela lei. 
Art. 2.0 A autorisação conferida pela presente lei deve subordinar-se ao orçamento decreta<lo 

e o plano de reorganização ser submettido á approvação do Congresso, nos termos do art. 34 n. 18 
da Constituição Federal. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Os Ministros de Estado dos Negocios da Guerra e da Marinha assim o tenham entendido e 

expeçam os despachos necessarios. 
,Capital Federal, 13 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORlANO PEIXOTO. 

Custodio Jose de Mello. 

Francisco Antonio de .llfoura. 
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DECRETO N. 55- DE 18 DE JUNHO D"E 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção). 

Concede melhoramento de reforma ab capitão <'eformado do Exerc ito, Luiz José da Fonseca Ramos . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
F<1ÇO saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.0 E' concedido ao capitão reformado do Exercito, Luiz José da Fonseca Ramos, melho-

ramento de reforma no posto de major, com o soldo que lhe competir, de accordo com a tabella 
vigente. · 

Art. 2.0 Reyogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Est.ado dos Negocios da Guerra assim o faça executar. 
Capital Federal, 18 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Francisco Antonio de MoU1·a. 

DECRETO N. 56 -DE 18 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara elos Deputados enviado á promulgação). 

Autorisa o poder executiv? a mandar abonar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a gratificação de professor interino de 
geog<·apbia do Externato do Gymnasio Nacional. 

O Congresso Nacional decretou e eu promulgo a seguinte resolução : 
Art. l . o Fica o Poder Executivo au torisado a mandar abonar ao Dr. Evaristo Nunes Pires a 

g ratificação a que tenha direito como professor interino de geographia do Externato do Gymnasio 
Nacional. . 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos assim o 

faça executar. 
Capital Federal, 18 de junho de 1892, 4°. da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 56 A - DE 28 DE JUNHO DE 1892 

(Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) . 

Isenta do imposto de importação todo o material destinado á canalisação de agua potavel na vi!Ia do Curralinho, do. 
Estado da Bahia. 

O Vice-Presidente da R.epublica Jos E;; tados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decratou e eu saucciono a resoluçl.o seguinte 
Art. J.o E' isento do imposto de importação todo o material destinado á canalisação de agua, 

11otavel na villa elo Curralinho, elo Estado da Bahia, mandado vir elo estrangeiro pela Companhia 
Aquaria do Curralinho. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
o' Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda as3im o faça executar. 
Capital Federal, 28 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. de Paula R odrigues Al'lJes, 
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DECRETO N. 57 - DE 29 DE JUNHO DE I892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e por e !la enviado á sancção) . 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a D. Clara de Faro Montes a pensão correspondente ao soldo que percebia seu 
filho, o alferes vo luntario da patria, José Antonio de Cerqueira Montes, morto em combate no Paraguay. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a D. Clara de Faro Montes a 

pensão correspondente ao soldo que percebia seu filho, o a lferes voluntario da patria José Antonio 
de Cerqueira Montes, morto em combate no Paraguay. 

Art. 2. o Revogam- se as disposições em contrario. · . 
Capital Federal, ?9 de junho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 58 - DE I DE JULHO DE I892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado env iado á sancção 

Reconhece a DD. l'aulina IJuet de Bacellar Pinto Guedes e outra o direito à percepção do meio soldo, como filhas do 
major reformado do Exercito Vicente Huet de Bace!lar Pinto Guedes. 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu snpcciono a resolução seguinte : 
Art. 1.o Fica reconhecido a DD. Paulina Huet de Bacellf1r Pinto Guedes e Arminda Huet 

de Bacellar Pinto Guedes o direito a percepção do meio soldo, como filhas do major reformado 
Q.o Exercito Vicente Huet de Bacellar Pinto Guedes, fallecido eliii de fevereiro de I890. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o f~ça executar. 
Capital Federal, I de· julho de I892, 4° da ~epublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. de Paula Rodrigues Alves. 

DECRETO N. 59 - DE I DE JULHO j)E I892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Se1~ado enviado á sanccão) . 

Autorisa o Governo o. conceder as honr~s do posto de capitão de fragata da Armad a 'acionai a Adolpho Fortunato 
Hasselmann, actual ajudante da Inspectoria da Alfandega desta Capita l. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do B1•azil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciop.o a seguinte resolucão : 
Artigo unico. E' o Governo autorisaào a conceder as hoqras do posto de capitão de fragata 

<la · Armada Nacional a Adolpho Fortunato Hasselmann, actuq.l ajudante do inspector da Alfan-
dega desta Capital ; revogauas as disposições em contrario. 

O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado dos Negocios da Marinha, 
assim o fará executar. 

Capital Federal, l de julho ele I892, 4o da Republica. 

fLORI ANO PEIXOTO, 
Custodio Jose de Mello. 
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DECRETO N. ôO -DE 5 DE JUL!l:O DE 1892 

(Iniciado na Cama ra elos Deputados e pelo Senado em•laelo a promulgação). 

Co ncede isenção de CJU:t!rJuer imposto de i:nportacão ás fa.bL· ic~s de fi:1ç~o e tecidos, companhias de aguas 1 e tra.fego 
marítimo, no Estado do :Maranhão. 

O Vice-Presidente da Republica do3 Estados Unidos elo Brazil: 
Faço saber que o CoJgresso Nacional decretou e eu ·promulgo a seguinte resolução 
Art. I.• E' concedida isenção de qualquer imposto de impor·taçã') r ara todos os machiuismos 

.e apparelllos importados do esteangeiro para as fabricas de fiação e tecidos, companhias de aguas, 
e trafego marítimo, no Estado do Maranhão. 

Art. 2.• Revogam-se as uisposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda, assim o faça executar. 
Capital Feder,d, 5 de jull10 de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEiXOTO. 

F. de Paula RodriJues Alves. 

DECRETO N. ôl- DE ô DE JULHO DE 1892 

(Iniciado na Cam:u·a elos Deputados e pelo Sen::tdo enviado á s::tncção). 

Manda readmiWt• no quadro e:l'ec~ivo do Exerci~~ o ~euen~e mfor:nadJ Raymundo Perdigão de Oliveira . 

. O Vice-Presitlente da Republica dos Estados Unidos do Braz i! : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu s'lncciono a seguinte resolução : 
Artigo unico. E' considerado <lesde já readmittido no qua::lro activo do Exel'cito e classificado 

na arma de infantaria o tenente reformado Raymundo Perdigão de Oliveira, sendo-lhe descontado, 
para todos os atreitos na sua antiguidade de praça e de posto, todo o tempo que se seguiu à data 
de sua reforma, s'llvo o período decorrido até ao present :J, desde 24 de maio de 1890, em que 
começou a desempenhar serviço pui·amente militar; revogadas as disposiçõe;; em contrario. 

O Ministro de E;tado dos Negocias da Guerra asoim o . f<tça executar. 
Capital Federal, ô de julho de 189:2, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio ele J1{ourct. 

DECRETO N. 62 - :ÓE 6 DE JULHO DE 1&9:2 

(Iniciado na Cama r a elos Dep tta'.los e [B lo S3:1ado env ia d o à sancção) . 

Concede um anuo de licenç~, sc:n vencimento;;, ao c~pitão de ar~ilharia Oc~avio Gonçalves da Sih·a. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estldos Unidos do Beazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional deceetou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. • Fica o Governo autorisado a concedet• um anno uc licença, sem vencimerlto3, ao 

capitão de artilharia Octavio Gonçalves da Silva., para tratar de negocias de seu interesse. 
Art. 2.• Revogam-se· as di;;posições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Guerra assim o faço executa r. 
C~pital Feder..tl, ô de julho de 1892, 4• da Republic:1. 

FL0RIANO . PEiXOTO. 

Francisco Anton io_ de JlúW\l, 

Annexo-27 
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DECRETO N. 63- DE 11 DE JULHO DE 1892 

(Iuiciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisn 0 Governo ,. conceddt' n D. Isabel Curvello de i\lenezeG n pensão vit.alicin de 50$ mensacs. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congl'esso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. o Fica o Governo autorisado a conceder a D. Is:1 bel Curvello de Men_ezes •. vi.uya do 

tenente reformado do Exercito Helvecio Muniz Telles de Menezes, uma pensao vttalJCta de 
50$ mensaes . . 

Art. 2 .o Ficam revogadas as disposições em contrarw. 
Capital Federal, li de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo . 

DECRETO N. 6<1 - DE 21 DE JULHO DE 1892 

(Iniciado na Camarn dos Deputados e pelo Senado env iado á sancçiio). 

Concede á viuvn e filhos do Dt·. 'Tobias Barreto de ~Icnezes n pensão annunl de 3:600$000. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazíl: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu snncciono a seguinte resolução : 
Art. Lo Fica concediua a viuva e filhos do Dr. Tobias Barreto tle Menezes a pensão annual de 

tres conto:;; e seiscentos mil réis . 
Art. 2. o A pensão concedida será repartiu;1 por metade, uma a vi uva e outt·a aos filhos. 
Art. 3. 0 l{evogam-se as dispo::;ições em contrario . 
Capital Federal, 21 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Feenwnclo Lobo. 

DECRETO N. 65 - DE 21 DE JULHO DE 1892 . 
(Iniciado na Camnra dos Deputados e pelo Senado flllviado á. sancção) . 

Autorisa o Poder Executivo n despender pela verba- Exercicios findos -a quantia de 40 :622$8.21 pnra pagan\ento 
de Antonio de Alcantara· Fonseca Guimarães . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazjl: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu sancciono a resolução seguinte: 
A.rt. 1.° Fica o Poder Executivo aulorisado a d~spender pela verba- Ex~rcicios findos- a 

quant1a de 4Qg:622 821 para pagamento ele Antonio de Alcantara Fonseca Guimarães, ex-forne-
cedor das forç ts ex[Jetlicionarias que em 1865 seguiram de Uberaba para Matto Gro:>so, quantia 
devida ao mesmo ex-fornecedor, como se veri:lca em virtude de erros de ajudas de custo e juros 
legaes -justa indemnisação- pela extt•ema demora, na liquidação. 

Art. 2. 0 O Poder Executi vo effe"ctuara e:;se pacramento no :3xercicio vi<>ente dando o ex -for-
necedor plena e completa quitação . 0 0 

' · 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de E,t..'l.do dos Negocios d.L Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 21 de j~lho de 1892, 4o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. de Paula Rod1·i[jues Alves. 



-211-

DECRETO N. 66- DE 22 DE JULHO DE 1892 

(Iniciado na Cu.mara dos D~p,ltados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisa o Governo a conceder a Antonio Viann~ Gonçalves Fraga sois mezes dq licença co:n os vencimenlos do seu 
emprego . 

O Vice-Presidente da Repul:JHca dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu san!lciono a resolução seguinte: 
Artigo unico. Fica o Governo ~utorisado a conceder ao cidadão Antonio Vianna Gonçalves Fraga, 

fiel do thesoureiro da Caixa da Amortização, seis mezes de licença com os vencirnen tos de seu 
emprego, para que possa tratar de sua saude onde lhe convier; revogadas as dispc>sições em 
con tmrio. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda o faça executar. 
Capital Federal, 22 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. ele Paula Roel·rigues Aloes. 

DECRETO N. 67- DE . 28 DE JULHO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Depu Lados enviado á sancção). 

Autorisa o Governo Fejeral a conced~r ao bacbat·el &rnesto Rudge d:1 Silva Ramos, pt·ocurador seccional da Republion , 
no Estado de S. Paulo, dez mezes de Jicen ~a , sem ordenado, para tratar de sua saude. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte re3olução: 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorisado a conceder ao bacharel Ernesto Rudge da Silva 

Ramos, procurador seccional d!t H.epublica, no Estado de S. Paulo, dez mezes de . licença, sem 
ordenado, afim de tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-, e as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 67 A -DE 28 DE JULHO DE 1892 

(Iniciado na Camal'a dos Dep:.~tados e pelo Senado enviado á sancção). 

Approva os ajustes postaes concluídos em Vienna, em 4 de julho de iS>li., entre o Brazil e varios Estados. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos dos Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1. 0 São approvados os ajustes concluídos na convenção postal de Vienna, reali~ada em 4 

de julho de 1891 entre a Republica dos Estados Unidos do Brazil, a Allemanlla, Republica Argen-
tina, Austria-Hungria,, Belgica, Bulgaria, Costa Rica, Dinamarca, Colonias dinamarquezas, Egypto 
Hespa,nbu, França, Colouias francezas, Italia, Liberia, Luxemburgo, Noruega, Paizes Baixos, 
Portugal, Colonias portuguezas1 Romania, Russia, S. Salvador, Suecia1 Servia., Suissa, Regencia 
de Tunis e Turquia. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições· em contranio. 
Capital Federal, 28 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIA.NO PEIXOTO. 

Oustodio Jose ele Mello. 
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DECRETO N. 68 - DEl 29 DEl JULHO DEl 1892 

(Iniciado n a Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á so.ncção) . 

Co ncerle dit·eito a D. Adelaide 'l'elles Pires , viuva do ca pitiio de artilharia Antonio Telles Pire~, ú pet·re pçiio do 
soldo integl'a l que cabia a o dito official na é poca em que falleceu. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1. ° Fica concedido a D. Adelaide Telles Pires, viuva do capitão de artilharia Antonio 

Telles Pires, fatlecido em serviço do Estado, na exploração do rio S. Manoel, o direito i1. per-
cepção do soldo integral que cabia áquelle official na época em que falleceu. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado elos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 29 de julho de 1892, 4• ela. Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. ele Pa~tZa Rocl1·igues Alves . 

DECR~TO N. 68 A- DE 29 DEl JULHO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara elos Deputados enviado á sancção). 

Manda reverte t· a D. Adclia Carolina de Oliveira Ennes Bandeira e a sua filh n mc not• A delia E nnes Bandeira, re parlid n-
mente, a pensão que percebi ot D. Carolina Cec!lia Campos de Olive im. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Uni <i os do' Bra ~il: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica revertida a D. Adelia Carolina. de Oliveira Ennes Bandeira e a sua filha 

menor Ade!ia Ennes Bandeira, repartidamente, a, pensão que p~rcebia D. Carolina Cecilia Campos 
de Oliveira. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de julho de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fenv.mdo o Lobo . 

LEI N. 69- DE 1 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciada no Senado e pela Camara elos Depntados enviada á sancçâo). 

Altera as dis posições do a l' t. 30 da lei n. 35, de 2G de j aneiro de 1802 . 

O Vice-Presidente da Republica. dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccioqo a lei ·seguinte : 
Art. l. o Fica eievado a tres o numero de supplentes de c1ue trata o art. 3° da lei n . 35, de 2(3. 

de janeiro de 1892. · 
· Art. 2 .0 O primeiro alistamento eleitoral será iniciado, iqdependente de regulamento, no di n. 

5 de outubro do corrente anno, nos Estados que ainda não o t iverem feito . 
§ 1. 0 A revisão do alistamento sera feita no ultimo anno da legislatura. 
§ 2. o A primeira revisão será iniciada a 5 de abril de 1896, ultimo anno da seg unda legislaturD .. 
Art. 3. 0 Revogam-se as disposiçõeH em contrario. 
Capital Federal, l de agosto de 1892, 4° d[l, Republic:t. 

FL?RIA NO PEIXOTO. 

Fenando Lobo. 
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DECRETO N. 70- DE 1 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Auto risa o Governo a abl'ir, desde jit, o cred ito supplementar necessnr.io para occorrer :ís des pezas com o pagamento 
do augmento de vencimentos a que teem direito os t elegraphistas de 1a, 2a e 3a classes da Repat·tição Get·al dos 
Telegraphos. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Uuidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1.° Fica o Governo autorisado a abrir, desde já, o credito supplementar necessario para 

occorrer ás despezas com o pagamento do aug-mento de vencimentos a que teem direito os telegra-
phistas de 1•, 2a e 3"' classes da Repartição Geral dos Telegraphos,de conformidade com a lei n. 2ô 
de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos assim o faça 

executar . · 
Capital Federal, I de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTJ. 
Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 71 -DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Au tot'isa o Poder Executivo a relevar a pena de prescripção, em que incorreu D. Olympia Candida Guimarães do Amaral. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1. 0 O Poder Executivo é autorisado a relevar a p'ena de prescripção em que incorreu 

D. Olympia Candida Guimarães do Amaral, mandando pagar-lhe, pela tabella de 1 de dezembro de 
1841, o meio soldo da patente de seu fallecido pae o tenente-coronel reformado Sebastião Lopes 
Guimarães, desde a data do fallecimento de sua mãe até 15 de julho de 1881. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 5 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. ele Paula Rodrigues Alves . 

DECRETO N. 72- DE 5 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autol'isa o Govet·no a indemnisar ao padre Antonio i\fartucci serviços prestados ;, immigraçii.o. 

·o Vice-Presidente da R.epublica dos Estados Unidcs do Bra.zil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. J.o Fica o Governo autorisado a pagar ao padre Antonio Martucci o que lhe é devido por 

~erviços de propaganda na Europa em favor da immigração, não excedendo á quantia de u .u 
conto de réis (I :000$000). 

Art. 2.o Revogam ·se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da· Agricultura, Commercio I? Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Ca pita! Federal, 5 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Serzeclello Corrêa. 
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DEC.RETO N. 73 - DE 8 DE AGOSTO D'E 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputado~ e pelo Senado en,vü1.do á- sancção) . 

Abre a~ Ministerio da Justiça um credito ext•·aordimwio de 486:2!-'>$000,, 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço sabe e que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica o Podet· Executivo autorisado a despender, no exercício corrente, a quantia de 

quatrocentos oitenta e seis contos duzentos e quinze mil réis (486:215$000), sendo 275:.000 ·coa 
com a acquisição e adaptaçi'io rle um preclio, que sirva p~ra qttartel do regimento de caval-
laria da Brigada Policial, 200:000 000 com a rullrica « Diligenrins policiaes » e- 11:215$000 com 
encanamento, e obras necessarias para o escoamento das aguas pluviaes no quartel da. rua Eva .... 
risto da Veiga. 

Art. 2.o Ficam revogadas as disposições em contt'ario. 
Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4° da Re{mblica. 

FLORIA,NO P JilXOTO. 
Fentando Lobo. 

DECRETO N. 74 - llEl 8 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) . 

Aut orisa o Gove1•no Federal a conceder ao Dr. Manoel da Silva Mafra,juiz úo Tribunal Civil e Criminal, seis mezes de 
licença com os respectivos vencimentos, para tratar de sua saude. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancctono ~ ssguin1e resolução: 
Art. 1. 0 E' o Porler Executivo ;tutorisado a conceder ao Dr. Manoel da Silva Mafra, JUIZ do 

Tribunal Civil e Criminal, seis mezes de licença com os respectivos vencimentos, afim de tratar de 
sua sawle onde lhe convier. 

ArL 2. 0 ReV<!>gam-se as disposições em contrario. 1 
Capital Federal, 8 de agosto de 1892, 4° da Republica. I 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fle1·nctndo Lobo. 

DECRETO N. 75- DE 8 DE AGOSTO Dj'J 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e p~lo Senado enyiado á sancção). 

Concede ao Governo um credito de .C 1.465-j-0, para pagamento a Louis Cohen & 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionq a seguinte resolução: 
Ar.t. 1.0 E' concedido ao Governo no exercicio de 1892, fazendq para isso· a necessaria operação, 

o credito especial e extrf,ordinario da quantia de mil e quatrocentos e sessenta e seis libras 
st~rli~as e cinco sbillipgs (1.46?-5-0), oue serão pagos ao cambio do uia do pagamento, afim de ser 
satls~elto o que é dev1do a LoUis Cobe.J? & Sons da contagem de quf3 sã0 credores para com a Com-
panhia Estrada de Ferro S. Paulo e R.10 de Janeiro, encampadil. pefo GovernQ FeLleral. 

Art. 2. 0 Revog-am-se as disposições em contrario . . 
O Ministro de Estado dos Negocias. da Agricultura, Oommercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. . 
Capital Federal, 8 de agosto de 18921 4° da Repubhca. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F erzedello Cm·rêa. 



-215~ 

LEI N . 76 - DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciada na Ca.mara dos Deputados e pelo Senado enviada á sancção). 

Reorganiza o serviço policial do Dis~ricto Federal. 

O Vice-Pl'esidente Ja Republica dos Estados Unidos d'u Brazil: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei: 

Art. 1.0 O serviço da Policia do Di tricto Ferleral, organizado segundo as bases da presente 
lei, tem como superintendente geral o Ministro e Se n·et<1rio de Estado da Justiçn. e do Interior, na 
fórma do art . 4° Ja lei o. 23, da 30 de outubro de 1891, e será dirigido pelo chefe de policia, que 
procederá ao policiamento do município, por intermedio de seus agentes, retribuído na l'órma 
desta lei. 

Art. 2. 0 O Poder Executivo dividirá o Distl'icto Federal attencbndo á densi1lade da sua popu-
lação, em circumscri pções policiaes, atá ao numero de vinte urb<toas e oito suburbanas, dirigida 
cada uma dPsta~ por um delegado de policia, sob as or·dens immediatas do chete de policia, que os 
nomeará e de mil t irá, segundo a con ô.auça que nelles depositar; pet•;,m te o chefe são os delegados de 
policia r esponsaveis pelo ser·viço a seu cargo. 

§ 1. o ~ssas circumsceipçõe.> serão subdi viuiuas em secções até ao numero de 200 urbanas e 64 
suburbanas. 

§ 2. 0 Os delegn.rlos de policia. serão substituídos em suas faltas e impedimento.> pelos seus 
supplentes, na fórma das leis em vigor. 

Art. 3. 0 Os delegados de policia terão sob suas ordens inspectores, tantas quantas forem ~s 
secções em que se dividir a circumscrir,ção policial de sua jurisdicção, nomeados estes pelo chefe 
de policia, sob proposta do delegado. 

Paragt-apho unico. 03 inspectores são immediatamen te subordinados aos delegado~ de policia 
e perante es tes responsaveis pelo policiamento da secção de sua jurisdicção. 

Art. 4. o Crear-:;e-ha o corpo dos agentes da segur" nça publica, subordinado ao chefe de policia, 
que os nomeará e demiltirá linemen te . Para esse corpo será expedido regulamento em que, e pe-
cificatlas as classes, se assegur;~ rá o direito á promoção, por bons e r viços .prestados e como premio, 
quando se n bri L' vaga no quadro do corpo e n<t classe superior á do agente recompensauo. 

Art. 5.0 O corpo dos agentes da segumnça. publica organiz~r·se-ha com o numero de 300 
homens, sendo 50 p:wa a prüneira classe, 100 para. a segu.nrla e 150 para a terceira, poden•lo ser 
esse quadro alterado annualmente pelo Ministro ela Justiça e do Interior, sob proposta do chefe de 
policia, si a ver·ba destinada pela preseute lei para o policiamento do Districto Federal deixar sobras 
e na proporção das sobras existentes. 

Art. 6.0 O chefe de policia distribuirá os agentes pelas circumscripções policiaes, e pelas sec-
ções, fixando no reg ulamento "ue expedir para a execução da presente lei o numero de agentes 
que a cada circumscripção competir, attendendo á densidade ela. população, á extensão desta; bem 
como ás difficuldades do policiamento em cada uma. 

Paragra pho unico. Poderá o chefe de policia mobilisar o corpo de agentes, concentrando maior 
numero destes em alguma circumscripção, quando a lgum facto ele gravidade exigir a presença, em 
alguma, de m>lior numero do que o fixado no quadro. 

Art . 7.° Cada delegado de policia terá um escr·ivão para o serviço do seu cargo, com a ser-
ventia vitalícia e nomeado pelo chefe de policia, sob proposta do delegado. 

Art. 8. 0 Ao Poder Executivo compete a nomeação do chefe de po-licia e a este a elos sous auxi-
liares. . 

Art. 9. 0 A's autoridades confirmadas pela presente lei, como ás novamente cread~s, competem 
as attribuições já definidas nas leis em vigor, supprimi los o cargo e as attribuiçõ~s do3 sub-
delegados de policia, e cabendo aos inspectores, nas secções, attribuições dos inspectot•es de 
quarteirão. 

Paragrapho unico. O Gove1•no, no regulamento que expedir, codificará essM disposições, 
definindo as attribuições de cada uma das autoridades, de accordo com a nova distribuição do 
serviço. 

Art , 10. O chefe de policia terá como auxiliares na Secretaria da Policia dous delegados, os 
quaes serão seus representantes, em todas as suas attt·ibuições, na ausencia ou quando por elle 
incumbidos de alg-uma diligencia. 

§ 1.0 Havendo de retirar-se da Secretaria da Policia., por qualquer motivo, o chefe designará 
um dos seus ?uxiliares para substituil-o, de modo que haja sempre alli um representante da Policia 
para acudir ao serviço publico. 

§ 2.0 Esses delegados auxiliares terão para o serviço a seu cargo dous escrivães e dous escre-
ventes. 
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Art. li. Para as despezas a fa.zer com o policiamento do Distt•icto Ftlderal, o Poder 
Executivo disporá das seguintes verbas, com applicação especial e separadas da do orçamento 
geral da Republica : 

a) contribuição para o serviço policial do Districto Federal, annualmente votada pelo Congresso 
Nacional; 

b) contribuição de metade das despezas a fazer com o serviço do concurso do Poder Municipal, 
e paga pelo conselho municipal por semestres a começar; 

c) producto das multas por infracção dos termos de segurança, contravenções policiaes e fianças, 
bem como outras cobradas na fórma da leg-islação em vigor ; 

d) contribuição dos particulares que queiram concorrer para augmento dos agentes da segu-
rança, nas respectivas circumscripções ou secções destas; 

e) custas dos auctos judiciaes praticauos pelo chefe e pelos delegados de policia. 
Arl. 12. Os escrivães dos deleg·ados de policia percebet•ão as custas dos actos e termos judicia,es 

do seu cartorio, na fórma do regulamento que o Governo fica autorisado a expedir. 
Paragrapho unico. Esses escrivães poderão tet· ajudantes e escreventes, quando as necessidades 

do serviço o exigirem, reconhecidos pelos delegados e pagos pelos escrivães. 
Art. 13. Os vencimentos do chefe e demais autoridades da Policia do Districto Federal são 

os determinados na tabella annexa á presente lei. 
Art. 14. E' restabelecida a competencia da Policia para o preparo e julgamento dos processos 

nos termos de segurança r, bem viver, na fórma da lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871. 
Art. 15. E' limitada a competencia da Policia, 11os inqueritos policiaes, para a formação da 

culpa nos crimes communs, as dilige11cias policiaes para o descobrimento dos factos crimi11osos e 
de suas circumstancias, devendo transmittir, com breve relatorio, directame11te, ao juiz da formação 
da culpa, com os autos do corpo de cl.elicto e i11uicação das testemu11has, todos os esclarecimentos 
colligidos, na fórma do art. 10, § 1•, da lei n. 2033, de 20 de setembro de 1871, excepto 011 
parte derogada pelo presente artigo. 

Art. 16. Cabe á acção da justiça publica o procedimento par,, a punição do cr·ime de furto, sem 
embargo da excepção do n. 1 do § 2• do art. 407 do Codigo Penal, quando provado o procEdimento 
official por queixa, escripta ou verbal, reduzida a termo da parte oirendida. 

Art. 17. Os serviços a.. cargo da. Policia no Districto Fecleral, para o qu::tl é creada pela 
presente lei a receita com applicação especial e que devem ser satisfeitos pelo producto dessa 
receita, são : 

a) Repartição de Policia ; 
b) diligencias policiaes e cond uc,:ão de presos ; 
c) Brigada Policial ; 
d) reformados da Bt·igada Policial ; 
e) Casa de Detenção. 
Art. 18. E' autorisado o Poder Executivo a rever o reguhpmnto da força policia l da Capital 

Federal, da11do-lhe a organização que melhor satisfaça. a seur; fins, para o que ficam desde jâ 
reduzidos a dous commandos parciaes, sendo um para a força de infantaria e outro p~ra. a de 
cavallaria, este auxiliado por um major· fiscal e aquelle por dou~. 

Art. l 9. Fica o Governo autorisado a abrir o~ creditos necfJssarios para fazer face .ás despezas 
:accrescidas com a execução da presente lei no exercício corrente e no de 1893 . 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrari~. • 
Capital Federal, 16 de agosto de l89Z, 4• da Ropublicn. 

FLOlUANO PEIXOTO. 

Ferna.'ldo Lobo. 
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Tabella da despeza com o serviço da Policia do Districto Federal 

! 

i chefe de policia ................................... . ........ .. 
2 delegar! os auxiliares do chefe ............................... , 

. 20 delegados das circumscripções ....... , ....................... . 
20 escrivães dos delegados ...................................... . 
8 delegados suburbanos ....................................... . 
8 escrivães destes .......•..•..... , ...•• , ..•.•.•. ,, ............. , 

l!OO inspect ores nas secções ..................................... . 
64 ditos suburbanos ...................... , .. ................... . 

li 

i iuspectot• de agentes ................... , ... ... , ...... .... .. . .. 
50 agentes de 1• classe ................ ..... , .... ........ ....... . 

100 ditos de 2• classe ............................................ . 
150 ditos de 3.\ classe . .. .................. ..... .... , ........... .. 

III 

SECRETARIA DE POLICIA 

i secretario ... . ......... .... .. .. .. , ...... , .... , , ... .. .... ..... . 
i official-maior . . ..................... .... . , ................... . 
5 offlciaes ...... .. .... ... ...... , ............................... . 
5 esct·iptut•arios ..... ..... . ... .............. ...... .. ... , ....... . 
ti amanuenses . . ..... .. . .. ..•..•.... , .•.• . , . .... , ........ ..... , .. . 
5 praticantes ........ ................ ........ ...... ..... , . .•. ... 
1 thesoureiro .................. .... .... ... ............. ....... . . 
1 porteiro .... ....•.... , ..... , • .. . • .. , .. , ........•• , ...... . ... . . 
i continuo .......... , ...... , . , ............................ , ... . 

15:000;i000 
7: 200$1)00 
4:800.;000 
3:600$000 
2:'•00"000 
i:000$000 
i :ROO 000 
1:000$000 

3:ooosnoo 
2:1t00 '000 
1: 800:'000 
1:200$000 

7:2008000 
5:000$000 
4 : cOO~OOO 
3:sno . .:ooo 
2:600$000 
i:200:;i000 
4 :800.;000 
2:ÚOO;OOO 
!:500$000 

1-----
IV 

AOMINISTRA.QÃO DO XADREZ DA. POLICIA 

i administrador do deposito ................................... .. 
5 ofllciaes do expediente ..... , ................................ . . 

v 
JNSl'ECÇÃO DE Vlli!ICULOS 

i inspector ............•..................... ,,, .. , ....... ,, .... . 
i escrevente ......................... , .......... ............ . .. 
8 auxiliares ................................................... .. 

VI 
6 medicas .................................................... .. 

VII 

2 escrivães para os delegados auxiliares do chefe de policia .• 
2 escreventes dos delegados auxiliares ..••.. .• .•.. ••• •. , .•• . ... 

VIII 

Brigada Policial. , ...................................... • .. · . • .. .. 

IX 
Casa de Detenção .•.......•.•.. o •• •• , • , , , • , •• , , •••••• , • , •• • , ••••• • 

X 

lteformados da Brigada Policial. ....... ., ............ , • , ......... . 

XI 

Diligencias policiaes,.,., ... ,., ..... ,., ~, .. , .•.. . , ..... , ... •....... 

Total ......•.••• ,,,., .. , ... , ......... , ......... . 

OapHa.l Federal, 16 tia agosto de 1892.- Femanc!o Lobo, 
Annexo-)1'8 

3:600$000 
960$000 

2:i60SOOO 
1:000$000 

720$000 

4:800$000 

3:600$000 
1:200$000 

............... , .. 

15:000~000 
11o:4006000 
96:000;;000 
72:0008000 
19:200$000 
8:000$000 

260: ooo:,ooo 
64:000 l000 

3:000$000 
120:000:>000 
180: 000$000 
i60: 000$000 

7:200. 000 
5:000$000 

21:000$000 
18:000,000 
i8:2oosooo 

6:000SOOO 
4: 800i;OOO 
2:000$000 
1: 500~000 

3:600$000 
4:800$000 

2:i60~000 
i:OOOtOO 
5:760 000 

28:8oosooo 

7:200$000 
2:400~000 

2. 872: 697S500 

116:500$000 

30;305$020 

50:000$000 

1118:600~000 

483:000$000 

86:700$000 

8:400SOOO 

8:920$000 

28:800~000 

9:600$000 

2. 872: 697$500 

il.6: 500$000 

30:303$020 

50: 0003000 . 

4 ,343:522$520 
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DECRETO N. 77 - DE 16 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção) . 

D.i direito aos secreta rios da Cõrte de A ppellnção e do Tribunal Civil o Criminal da Capit'l F ederal a perceber 
custas, quando Lrnbnlbarem como escrivães 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1,0 Os secretarias da Córte de Appellação e do Tribunal Civil e Criminal da Capital Federal 

terão direito ás custas, quando trabalharem como escrivães. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 16 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PElXO'l'O. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 78- DE 23 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Au\orisa o Governo a mandar pagar a Justiniano José do Bart·os os vencimentos do Jogar de pagador do Thesoufo 
Nazional, durante o tempo em que esteve privado do exercei-o. 

O Vice- Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço sabllr que o Congresso Nacional decreta e eu sancciouo a resolução seguint0 
Art . 1.• E' o Governo autorisado a mandar pagar a 1 Justiniano José d Barr~s. pagatlor do 

Tbesouro Nacional, reintegrado por decreto de 25 de março de 1891, o vcnc11nento;:;. de seu 
emprego, a contat· de 22 de janeiro de 1890 até 25 de março de 1891, em que estel'e pt•tvatlo de 
exercei· o, por motivos independen tes de sua vontade . 

Art. 2.• Revogam-se as di posições em contrario . 
O Ministro de Estado dos egocios d:J, Fazentla assim o faça executar. · 
Capital Federal, 23 de agosto de 1892, 4• da Republica. 

FLORIA::-10 PEIXOTO. 

F. de Paula Rod1·igues Alves. 

DECRETO N. 79- DE 23 DE AGOSTO DE 1892 ·. 
(Iniciado no Senado e pela Camara do& Deputados enviado {r Eancção). 

Determina que todas a> pessoa> habiliiadns para a vida civil podem passar pt•ocut•açiio particular de propdo punho. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei : 
Art. l. • Todas as pessoas habilitadas para os actos da vitla civil podem passar procuração 

por instrumento particular de proprio punho para actos jutliciaes e extl'a-,judiciaes, com poderes de 
represen tação, salvo a restricção de que trata a Ordenação Livro IV titulo XXXVIII in principio. 

§ l. o O instrumento particular ueve ser escripto no idioma do paiz e mencionar o logar, a 
data, o nome do mandante e do mandat:1rio. O ob,jecto do n antlato, natul'eza e a extensão dos 
poderes conferidos . · . 

§ 2.• Este direito é exclusivo: _ 
1.• Ao cidadão brazileiro que , residindo no estr:mgeiro, cons~ituil· procurador para o representar 

no paiz, com tanto que a firma e a identidade de pessoa sejam attestaclas pelos respectivos agentes 
consulares ela Republica; 

2:• A_?S fu.nccionarios co!?petentes. para representação das Municipalidades, conforme sua 
or~mzaç'l.o , dt~ectores, syndtcos, adm1111 tradores de sociedades, congregações, irmandades que 
estiverem autor1sadas a representai-as na conformidade de seus estatutos e compromissos. 

§ 3.• O substabelecimento ela procuração se fará pelo mesmo modo que esta. 
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Art. 2. 0 As pessoas que podem passar procuração de proprio pu,nho estão igualmente 
habilitadas para contrahir por instrumento particular, feito e assignado de seu punho e com duas 
testemunhas, obrigações e compromissos, qualquer que seja o valor da transacção. 

Paragrapbo unico. O disposto neste artigo não comprehende os casos em que a escriptura 
publica é da substaucin. do contracto. 

Art. 3. o Os do~umentos ~i vis feitos por instrumento particular só valem contra terceiro desde 
.a data: do recon~1ec1mento de fir~a, do registro em nota~ do tabellião, da apresentação em juizo ou 
repartições pubhcas, ou do fallectmento de alg um dos s1gnatarios. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de agosto de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

LEI N. 80 - DE 27 DE AGOSTO DE 1892 

(Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á sancçã~). 

Fixa as forças de t erra para o exer cício de 1893. 

o Vice -Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei : 
Art. I . o As forças de terra para o exercício de 1893 constarão : 
§ 1. o Dos officiaes das difl'erentes classes do quadro do Exercito; 
§ 2. o Dos alumnos das escolas militares até 600 praças e de 400 para a escola de. officiaes 

in(eriores ; 
§ 3 . o De 24 .877 praças de pret, de accordo com o decreto n. 56 de 14 de dezembro de 1889, as 

quacs poderão ser elevadas ao dobro ou mais em circumstancias extraordinarias ; 
§ 4. o o Governo, porém, não poderá preencher os claros actualmente existentes além do 

e ffecti v o de 20.000 homens, sem que seja decretada a verba necessaria, óu se dê nova organização 
ao Exercito. sal v o circumst ancia extraordinaria. 

Art. 2:0 Estas forças serão completadas pela fôrma expressa no art. 87, § 4°, da Constituição e 
da lei n. 2556 de 2() de se tembro de 1874, com as modificações estabelecidas nos arts. 3° e 4• da lei 
n. 39 A de 30 de janeiro ultimo. 

Art: 3 . o Para preenchimento dos claros, os Estados e o Districto Federal., á vista do disposto 
nos arts . 87 d:-t Constituição e 3°, n. 6, da lei n. 39 A, de 30 de janeiro ultimo, fornecerão o 
seguinte numero ele praças : 

Amazonas ....................•...•.........••.• ; ..•.••....•.•......•. 
Para ... . ............................•............... . ....••..•..... · 
Maranhão .............•.. ; .......•.........•.....•....•... , .. , •.•.... 
Piauhy., ........•......•....•.......•......•.•.... , ..•......•...•. ,. 
Ceara . ......... . .................................................... . 
Rio Grande do Norte ........•......•..•..........•....•..•........... 
Parahyba .....•.•.......•........•..•...•.....•......... , ......•..... 
Pernambuco ............•... . .....•..•............•...........•.....•. 
Alagoas ... . .... ~ ...................•....•...........•..........•..... 
Sergipe ........... .. ...............•.•...•............•. , ....... , ... . 
Bahia .............•..•..•..............................•..•......•.•. 
Espi rito Santo ....................................................... . 
Rio de Janeiro ..........••...•..•....•..•...•....•.... . .•..•......... 
S. Pa ulo ..... . ..•...•...............•............•.........•..•...•. 
Paraná ...... ... .....................................•............... 
Santa Catharina ................... . ........ . ......................... . 
Rio Grande do Sul. .... . ............................................. . 
Minas Geraes .........•... . .......... . ...•............... . ..... . ... ,. 
Goyaz ............. . . .' ....... . ......... . ........................ .. ... .. 
Matto Grosso ... ................ . ....................•.....• , . . •...... 
Districto Federal ................ . .....................•.•.•...•...... 

56 
99 
99 
57 

142 
57 
71 

241 
85 
57 

311 
56 

241 
311 
57 
57 

226 
523 
56 
56 

142 
3.000 

Art. 4. o os voluntarios perceberão, eii).quanto forem praças. mais uma gratificaçã~ igual _á 
metade do soldo de 1 • praça; os voluntarios e recrutados que, findo o seu t empo de serVlço, conti-
nuarem nas fil eiras com ou sem engajamento, perceberão uma gratificação igual ao soldo de 1 a 
praça, e, quando fo~em escusos, se lhes concederá nas coloni~s do Estado um prazo de terras de 
1.089 ares. 
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Parag·rapho unico. A gratificação, de que trata este artigo, será paga em duas prestaçõ9S de 
114$125, uma. quando a praça houver completado a metade do tempo de serviço e a outra quando 
o tiver concluído. 

A ultima prestação será considerada como recolhida á Caixa Economica, vencendo o juro 
da lei. 

Art. 5. 0 O tempo de serviço marcado pal'a os voluntnrios, no art. 3° n. 8 da lei n. 39 A, ~e 30 
de janeiro de 1892, set·a para os alistados no regimen da dita lei e para os que se alistarem depois de 
recebido no ExtJ'cito o primeiro contingente de sorteados. 

Os que se alistarem no regimen da presente lei servirão por cinco annos ; t:r tanto estes, como 
os que já serviram, não poderão engajar-se por tempo menor de dons annos. 

Art. 6. o Fica o Governo autorbado a mandar admittir mais 50 menores aprendizes no arsenal 
da Capital Federal e 30 nos do Para, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Matto Grosso. 

Art. 7. o Continúa em vigor a autorisação confe!'ida pelo art. 20 da referida lei 11. 39 A, 
para reforma do systema de fornecimento aos corpos do Exercitn. 

Art. 8. o Fica o Poder Executivo autorisado a restabelecer bandas de musica nos corpos 
montados e a crear uma e5cola para o ensino de musica, cornetas e tambores, sem augmento do 
numero de praças fixado na presente lei. · 

Art. 9. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de .Estado dos Negocias da Guerra assim o faca executar. 

Capital Federal, 27 de agosto de 1892, 4° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

DECRETO N. 81 - DE 11 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Depútados e pelo ,Senado enviado á promulgação). 

Publica a r esolução do Congresso Nacional prorogando a nctual sessão legislativa até i2 de outubro proximo futuro, 

I 
o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazilt 
Faço saller que o Congresso Nacional, na conformidade fio disposto no § 1• do art. 17 da 

Constituição Federal, resolveu o seguinte : 
Artigo unico. E' prorogada a actua.l sessão legislativa até ao dia 12 do mez de outubro 

proximo futuro. 
Capital Federal, 11 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO f'EIXOTO. 
Fernando 1Lobo . 

DECRETO N. 82 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados en>iado á sancção). 

Prorog& por cinco annos o contracto da Associação Sergipense para o servic;o de reboque & vapor, nas barras de 
Cotinguiba, S. Christovão e Estancia, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionq a seguinte resolução : 
Art. 1.0 E' o Governo autorisado a prorogar, por cinco annos, com as mesmas condições e 

vantagens, o contracto de 18 de jun~o d_e 1887 com~ Ass_?ciacão Sergipense, para o serviço de 
reboque a vapor nas barras de Cotmgmba, S. Chnstovao e .B;standa. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e )bras Publicas assim 0 faça 

executar. 
Capital Federal, 16 de setembro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Ser::edeUo Corrêa, . 
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DECRETO N. 83 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e por elle enviado á sanoção). 

Concede amnístia aos indivíduos que tomaram parte nos movimentos revolucionaríos do Estado de Matto Grosso, e aos 
que se envolveram, directa ou indireotamente , nos do Estado do Rio Grande do Sul. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Naeional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1.0 E' concedida amnistia aos indivíduos que tomaram parte nos movimentos revolucio-

narias do Estado de Matto Grosso, e aos que se envolveram, directa ou indirectamente, nos doEs-
tado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 16 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F~rnando l-obo. 

DECRETO N. 84 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisa o Governo a abrir, no corrente exercício, um credito supplernentar de 5.674:579$518, para serviços da Estpada 
de Ferro Central do Brazil. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica o Governo autorisado a abrir, no corrente exercício, um credito supplementar 

de 5.674:579$518, ao camlJio de 27 dinheiros por mil réis, á verba -Estrada de Ferro Central do 
Brazil, para o fim de desapropriar 29 predios, á rua João Caetano, em S. Diogo, construir 
uma estação de triage no antigo matadouro e adquirir o material rodante necessario para o serviço 
da mesma estrada. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 16 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo Corrêa. 

LEI N. 85 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciada na Camara dos Deputados e por ella en.viada á sancção). 

Estabelece a organização municipal do Districto Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que? Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.o o Districto Federal, comprehendendo o territorio do antigo Município Neutro, tem 
por séde a cidade do Rio de J.aneiro e continua constituído em município. . . 

A gerencia dos seus .negocws será .encarreg:ada a um conselho dellberat1vo e· a um prefeito, 
de accordo com o que se diSpõe nos segumtes cap1tulos: 
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Art. 2. 0 Além das taxas, cuja arrecad9,ção competia á Muuicipaliclade pela legislação anterior, 
poderá._o conselho municipal decretar todos os impostos que não t'orem da privativa competencüt 
ela Unmo. 

ÇA.PITULO li 

DO ELEITORADO MUNICIPAL E DAS INOOMPATIBILI DADES 

Art. s.o São eleitores municipaes todos os cidadãos brazileiros no gozo ele seus direitos civis e 
políticos. . . 

Art. 4 . o Não poderão ser votados para membros do governo mumCipal : 
1. o Os que não forem eleitores municipaes; . . . . . 
2. 0 Os que não tiverem, pelo menos, seis mezes de restdenma no mumctpiO_; . . . 
3.o As autoridades judiciarias, os commandantes tle força naval e de ~t.strteto mthtar ; os 

commaudantes de força policial, os che.res, ~eleg~C!_os e subdelegados de poliCia, que exercerem 
seus cargos dentro de seis mezes anteriOres a eletç<w ; 

4. 0 Os que tivet'em litígio com a Municipalidade; 
5. o Os em'preiteiros de obras municipaes ; _ 
6.o Os directores sub-directores officiae;;-maiores, chefcls de secçao e quaesquer outros func-

cionario~ que dieija~ ou administl'em rep:utições municipaes, federaes ou ~uas dependencias; 
7 .o Os engeuheiros de obl'as emprehendiclas no municipto por conta ou em VH'tude ele contracto 

com o governo municipal ou fedet•al ; . . . 
8.• Os memuros do governo municipal que ttverem serVIdo no ulhmo anno_; 
g,o Os ascendentes ou descendentes, directos ou collateraes, consang·umeos ou affins, do 

prefeito do districto, até ao 2° gráo ; 
10 . Os aposentados em cargos municipaes ; . 
11. Os que estiverem dil'ecta, ou indirt:ctamente wteressados em qualquer contracto oneroso 

com a Municipalidade, por si ou como fiadores. . 
Esta incompatibilidade não attinge os possuidores de acções de soctedades anonym~s que tenham 

contracto com a .Municipalidade, salvo si forem gerentes ou tizerem parte da dtrectorta das mesmas 
sociedades. 

Art. 5.• Perderão o logar de intendentes: 
1. 0 Os que se mudarem do Districto Federal ; ' 
2. 0 Os que perderem os direitos políticos; 
3 .o O;; que deixarem de comparecerás sessões, sem causa justificada, durante 20 diasco n;;ecu tivos ; 
4. 0 Os que acceitarem ca,rgos uas clirectorias e commissões tiscaes de em!_lrezas ou compauhias 

destinadas á exploração de concessões e favores da Municipalidade. 

CAPITULO III 

DO PODER LEGISLATIYO MUNICIJ,>AL 

Art. 6. o As funcções legislativas serão exercidas pelo cons9lho deliberativo. , 
Art. 7. 0 O conselho municipal compor-se-ha de ta o tos membros (intendentes) quanbos forem os 

di ,trictos municipaes ( um por districto ), e de mais tantos, que ~erão os mais votado3 e'm todos os 
clistrictos, quantos correspondam a um por quatro districtos. 

§ I . o Para a primeira eleição caua uma das 21 actuaes p~rochias do Districto Federal será 
considerada um districto municipal, e, além dos respectivos iqtendentes, farão parte do primeiro 
conselho municipal 03 seis cidaLlãos mais votados em todos os districtos . 

§ 2 .• O processo eleitora l para a formação elo primeiro cpnselho municipal será o que fica 
estabelecido no al't. 60 e seguiu tes das disposições transitarias. 

Art. 8. 0 Sua duração será de tres annos. 
Art. 9.• As sessões elo conselho municipal serão publicas e só poderão ter logar quando se 

achar presente mais da metade de seus membros . 
Paragrapho uni.co. No primeiro dia de sessão o conselho, reunido sob a l)l'esidencia do mais 

velho de seus membros, elegera um presidente e um vice-presiqente para dirigirem os trabalhos e 
representarem a corporaçãv . 

:\-rt. 10 . As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, salvo no 
segUiu te caso: 

Para&'rapho uni co . Quando se tratar de impostos e despe~as que só poderão ser a.pprovados 
por mawrta absoluta dos membros que compoem o conselho, e nelo menos em tres discussões. 

Art. 11. O conselho funccionará em duas sessões annu11es não excedente de 60 dias cada 
uma dellas, para o.tlm d~ deliberar sobre os negocias municipaes. 

Parajl'rapho umco . ~ora destas sessões, poderá o conselho reunir-se extraordinariamente por 
convocttçao do seu presJdente ou elo prefeito, ou a requerimento escripto da maioria de seus 
membros. Nestas reuniões só se deliberará sobre o assumpto qp.e tiver motivado a convocação. 
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Art. 12. 0ada membro do conselho municipal perceberá o vencimento de seis contos de 
réis annuaes e o presidente do mesmo conselho o de oito contos de réis, sendo a terça parte do 
vencimento considerada gratificação p1·o labore. 

Art. 13. As vagas que occorrerem no conselho municipal serão immediatamente preenchidas . 
Paragrapho unico. Só o conselho municipal julgará da vaga, communicando-a ao prefeito para 

que este manrle proceder á eleição . 
Art. 14. ão poderão servir conjunctamente no conselho municipal: 
1 . o Os ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados, Eogro e genro, tio e sobrinho ; 
2 . o Os saci os da mesma firma commercial. 
Parugrapho unico. Si a eleição designar cidadãos nestas condições, tomará assento o mais 

velho, consiuerando-se nulla a eleição do outro ou outros. 
Art. 15. Ao conselho municipal incumbe : 
§ l. o Verillcar os poderes de seus membros . 
§ 2. 0 Organizar o regimento de suas sessões. 
§ 3. 0 Org·o.~ nizar sua secretaria e nomear os respectivos empregados . 
§ 4.0 Regular as condições ele nomeação, su~pensão, aposentadoria e outras elos empregados 

de todas as repartições municipaes . 
§ 5.0 Organizar o ser viço de escripturação, arrecadação, guarda e applicação da receitd, assim 

como da execução e fiscalização das o bras. 
§ 6. 0 Oeganizar ~•nnualmente o orçamento do município, decretando as despezas e marcando 

as taxas necessarias para os serviços municipaes. 
§ 7 . o Contrahir emprestimos sobre o credito do município, determinando as condições do seu 

levantamento, o tempo, modo e meio de seu pagamento. 
a) A Municipalidade não poderá jámais ficar a dever, por qualquer titulo, quantias que . não 

possa amortisar em vinte anuas, despendeudo no maximo, com juros e amortiz,1ção, a quinta 
parte da sua renda, calculada pelo orçamento do anuo em que for contrahido o emprestimo, 
sob pena de nullidade do excesso. 

§ 8. o Regular a administração, arrendamento, fóro e aluguel dos bens moveis e immoveis 
municipaes. 

a) O conselho municipal só podara vender ou trocar bens immoveis do município por acto 
votado .om duas sessões annuaes successivas e por dons terços de votos ; 

b) As vendas serão feitas em hasta publica, préviament annnuuciadas pela imprensa e por 
editaes a.llixados nos logares mais publicas, por espaço de tempo não inferior a ses3euta dias; 

c) Não poderão concorrer para a acquisição cless ·s bens os t'uucciouarios municipaes, nem 
os membros do co usei h o que houver deliberado sobre a alienação dos mesmos bens. 

§ 9. 0 Resolver a de.:;apropriação por utilidade municipal, autorisar a peopositura e desistencía 
ou abantlouo das acções que interessam ao município, bem como o accordo ou composição nos casos 
em que não forem vedados peh lei. 

§ lO . llo:;olver sobre a compra de immoveis, quando exigidos por utilidade publica e sobre a 
realização de obras, cuja necessidade tenha sido reconhecida. 

§ 11 . Decretar o codigo de posturas, organizar o processo das infracções, podendo impor multas 
até ao maximo de 200$ e a pena de prisão até cinco dias. 

§ 12. Conferir attribuições especiaes ao prefeito para casos urgentes .e imprevistos na 
ausencia do conselho. 

§ 13. Legislar sobré o tombamento e cadastro do territorio e bens do município. 
§ 14. Estatuir sobre as condições relativas á hasta publica. 
§ 15. Providenciar sobre a guarda e conservação dos bens muuicipaes. 
§ 16. Estabelecer e regular o serviço da assistencia publica. 
E' licito aos particulares crear e manter estabelecimentos de philanthropia, apenas sujeitos 

á in. pecção official no que se referir á moralidade, hygiene e estatística . , 
§ 17. Estabelecer e regular a instrucção primaria, profissional e artistica ; estabelece!\ cus tear 

e , ubvencionar qualquer instituto de educação e instrucção que as necessidades do município 
reclamem . 

a) O ensino que o município ministrar, ou para o qual contribuir com subvenção ou de qualquer 
outro modo, sera leigo em todos os seus gráos ; · 

b) E' livre aos particulares abrir e reger escolas de qualquer gráo ou natureza, sujeitas á 
inspecção official unicamen te no que concerne á moralidade, hygiene e estatística. 

§ 18. Crear bibliotbecas municipaes e regular o respectivo serviço. 
§ 19. Regular o serviço ele hygiene municipal. 
§ 20 . Crear e regular todos os serviços referentes a casas de banhos e lavanderias, feiras, mer-

cados, theatros, espectaculos publicas, extincção ele incendios, viação urbana e fabricas de 
qualquer natureza. . 

§ 21. Prover sobre a instituição e aclministt·ação dos cemiterlos, e sobre o serviço funerarw, 
sendo-ll1e, porém, vedado conferir monopolio ou pl'ivilegio. 

§ 22 . Regular a poli cia sanit<tria. 
§ 23. Regular a abertura e denominação de ruas, praças, estradas é caminhos, e sua policia, 

livre transito, alinhamento e embellezamento, il'rig-ação, esgotos pluviaes, calçamentos e illumi-
nação . 

a) Os eclificios que ameaçarem ruína, podendo trazer perigo para a população ou embaraço ao 
livre transito, serão reparados ou demolidos a custa dos proprietarios, devidamente intimados, 
P.epois de vi.3toria ; 
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b) As servidões municipaes serão conservadas livres e francas, ~os obstac.ul~s interpostos .Pelos . 
proprietarios, onde existirem, serão removidos á custa delles, devidamente mt1mados, depo1s de 
vistoria. . 

§ 24. Regular o serviço de abastecimento de agua á população, curando dos mananCiaes, fontes, 
chafarizes, aqueductos, etc. _ 

§ 25. Regular a conservação e rep lanta das mattas e florestas, a guarda e conservaçao de 
parques, jardins, logradouros publicas e monumentos. · . 

§ 26. Prover sobre a conservação da matta marítima, sobre a navegação nos rws e .lagóas, 
sobre a caça e a pesca, sobre o embarque e desembarque de pessoas, bagagens e mercador1as nos 
littoraes do município. . 

§ 27. Reaulamentar o serviço telepbonico e telegrapbico de natureza municipal. . . . 
§ 28. Anlmar e desenvolver as industrias @o município, introduzir novas com aux1l10S m-

directos, premias, exposições e outras medidd.s que tenham o mesmo caracter e tendam para o 
mesmo fim. 

§ 29. Crear e regular montes de soccorro e montepios. 
§ 30. Dividir o territorio municipal em districtos, que não poderão ter menos de dez mil, nem 

mais de quarenta mil habitantes. 
§ 31. Reclamar da União bens que pertençam ao municipio. . 
§ 32. Contractar com um ou mais municip1os limitrophes a realização de obras e serv1ços de 

interesse commum. 
§ 33. Representar ao Congresso Nacional e ao Governo Federal. contra ~ infr3:c9ões da Con-

stituição Federal, bem como contra os abusos e desmandos das autoridades nao mumc1paes e em 
qualquer outro sentido. . . 

§ 34. Organizar periodicamente a estatística municipal com as indicações J?a1s prec1.sas que 
for possível adquirir àcerca da extensão territorial, população, recursos inctustnaes e agr1colas, e 
movimento geral dos serviços municipaes. · . 

§ 35. Organizar periodicamente a estatística escolar e a hygienica, comprehendendo reg1st~o 
demographico, nosographico e de movimento endemico e epidemico de moles tias reinantes no mum-
ci~o. . 

§ 36. Deliberar sobre a acceitação de doações, legados, haranças e fidei-commissos e suas appll-
cações. · 

§ 37. Prover sobre o bem geral do município e velar pela fiel execução desta lei organica e 
das que promulgar. 

Art. 16. Em nenhuma circumstancia e para nenhum flln poderá o conselho conferir suas pre· 
rogativas a qualquer pessoa estranha ou não ao município. I 

CAPITULO IV 

DO PODER EXECUTIVO :MUNICIPAL 

Art. 17. O poder executivo municipal á exercido pelo prefeito . 
Art. 18. O prefeito será nomeado pelo Presidente da Republica, com approvação do Senado 

Federal, para servir por quatro annos. O primeiro prefeito servirá até ao dia 31 de dezembro 
de 1894. 

Art. 19. Ao prefeito compete: 
§ 1.• Apresentar pessoalmente, por occasião da abertura de cada sessão ordinaria, um relatorio 

circumstanciado de todas as occurrencias que se tiverem dado no intervallo de uma sessã0 a outra, 
propondb nessa occasião as medidas que julgar opportunas. 

§ 2.• Ex:ecutar e fazer cumprir todas as deliberações ou ordens do conselho, quando devidamente 
promulgadas. 

§ 3.• l_?tervi~ nos ca,:;os da urgencia referida no art. 15, § 12, convocando logo o conselho, 
caso este n.ao esteJa funcmonando, para dar -lhe conta do occorrido. 

§ 4.•. Fazer arrecadar as rendas municipaes por empregados de sua confiança e de accordo 
com o ultimo orçamento approvado pelo conselho. 

~ .5.• Ordenar as despezas votadas pelo conselho e autorisar o pagamento dellas pelos cofres 
mummpaes. 

As ordens de. pagamento deverão sempre conter a indicação do artigo e paragrapho do orça• 
manto que as autor1sar, e neollllma despeza será realizada sem serem presentes os documentos que a 
comprovem. 

§ 6.• Formular _a pr~post.a do orçamento; que deve ser apresentada ao conselho no dia da 
abertura da s~a sessao ordmar1a, e ~ornecer todo3 os dados que !he forem pedidos pelo conselho 
ou suas commissões, para a confecçao dos orçamentos parciaes o11 geral. 

§ 7.• Nomear, suspende~, licenciar ou demittir os fuuccionarips não electivos do município, 
e~ceptua~os os da secretan~ do. conselho, e observadas as garant~as que forem definidas em lei. 

. § 8. Convoca!' extraordmariamente o conS3lho, quaudo o JUlgar conveniente ou quando 
asstm o reclame por escripto a maioria dos intendentes. 

~ \t.• Prorogar o or,çamento em vigor, si até ao ultimo dia do dezembl'O não tiver sido votado novo pelo conselho. T 
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Art. 20. O prefeito suspenderá a execução de qualquer acto emanado do consellio, oppondo-llle 
veto, sempre que elle estiver em desaccordo com as leis e regulamentos em vigor no Districto 
Federal . 

Neste caso submetterá ao conhecimento do Senado Federal o acto suspenso, dando por Pscripto 
as ra.zões do veto. O Senado decidirá si o acto suspenso viola ou não a Constituição e as leis 
fetleraes, assim como as leis e regulamentos da Municipalidade. 

Art. 21. O prefeito deverá, dentro do prazo improrogavel de cinco dias, oppor por escripto 
o seu veto. Não o fazendo nesse prazo, se entenderá approvado o acto. 

O prazo conta-se do dia em que o prefeito ti ver con llecimento official do acto. 
Art. 22 . Para a nomeação do prefeito subsistirão as incompatibilidades especificadas no art. 4.o 
Parag-rapllo unico. Não poderá tambem ser nomeado prefeito o cidadão que tenha, com 

qualquer intendente, o gráo de parentesco referido no art. 14, § Jo. 
Art . 23 . O prefeito não poderá ser de novo nomeado para o período seguinte ao de sua 

administração, nem ser eleito para o cargo de intenclente no mesmo periodo. 
Art . 24. O prefeito não poderá ausentar-se do município por mais de dez dias sem licença do 

Presidente da H.epublica. No caso de ausencia, passará o exercício ao seu substituto legal e 
perderá a gratificação . 

Art. 25 . Durante o primeiro triennio perceberá o prefeito os vencimentos de 24:000$ annuaes. 
A1:t. 26. Na falta ou impedimento temporario elo prefeito, suas funcções serão exercidas 

pelo presidente do conselho municipal. No caso de vaga, o Presidente da Republica nomeará 
seu substituto nos tel'mos do ar t. 18. 

Art. 27: O. pr~siclen te do c~nselho muni.cipal, quando substituir o _prefeito no~ seus impedi· 
men tos, tara d1re1 to aos venc1mentos ou Simplesmente á gra.tificaçao do prefeito, como no 
caso couber, e tlu1'ante a substituição deixará de presidir o conselho. 

CAPITULO V 

DOS FISCAES E GUARDAS MUNICIPAES 

Al'l . 28. São agentes do prefeito nos dift'erentes districtos os fiscaes e guardas municipaes, 
Art. 29 . Cacla.districto terá um fisca.l e tantos guardas municipae;; quantos o conselho julgar 

necessai:'ios ao bom desempenho do serviço publico. 
Art. 30 . Ao fiscal compete : 
§ 1 . o Executa r e fazer executar as posturas e deliberações do conselho, sanccionadas pelo 

prefeito, observando as instrucções que por este forem dadas. 
§ 2. 0 Lavral' e remetter á autoridade competente os autos de flagrante contra os infractores 

das posturas. 
§ 3. o Informar os pedidos de licença para. edificações, abertura de casas de negocio e exer-

cício de quaesquer industrias, espectaculos e divertimentos publicas e outros assumptos de inte-
resse municipal. 

§ 4.• Cassar licenças nos casos previstos pela legislação municipal, com recursos para a 
autoridade competente. 

§ 5.• Organizar c remetter mensalmente ao prefeito uma relação dos autos que houver 
lavrado. 

§ ô. o Informar ti·ímensalmente ao prefeito, e sempre que elle o exigir, sobre o es tado de todos 
os serv iços e necessidades elo di~tricto. . 

a) Dessas informações, assim como das relações mensaes de autos d1 flagrante, ficará cópia 
em livro especial, fot'necido pela Municipalidade e rubricado. pelo prefeito ou por quem elle designar. 
Esgotado esse livro, será recolhido ao archi v o municip<1l; 

b) O fiscal não poderá recus11r a. inspecção deste livro a qua.lquer munioipe. 
§ 7. ° Fornecer ás com missões permanentes as infol'mações que forem requisitadas . 
Art. 31 . Os g uardas municipaes são auxi li ares ~os fiscaes e agentes a estes subordinados. 

CAPITULO VI 

DAS AT1'1UBOIÇÕES JUDICtARTAS 

ArL 32. o preparo e julgamen to dos processos de inrracçâo ele posturas compete ao juiz dos 
feitos ela. faz~nda municipai, com os recul'sos que h o caso couberem. . 

Paragrapho unico. São creados os lagares .de 1°, 2° e 3°.procur~do~es dos feJlos da fazenda 
municipal, que officiarão em todas as causas que mtere.ssarem a M.u~IClpa!Ld~d~. . . 

Esses funccionarios serão nomeados pela mesma forma que o JUiz, e pre!endos para. as pnme1ras 
nomeações o actuaes procuradores dos feitos no ~istrict_? Federal. _ · . . . 

Art. 33. As communicações e autos sob1'e mfracçao de posturas serao remettJdos ao JUIZO por 
intermedio do prefeito. 

Annexo -29 
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CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 34. Os funccionarios municipaes auxiliarão a execução das leis e actos de caracter federal, 
nos termos do art. 60, § 2°, da Constituição. -

Art. 35 . Das deliberações dos poderes municipaes que prejudicarem direitos civis e políticos 
dos municipes, haverá recurso voluntario para as j1,1stiças elo Districto Federal como no caso couber. 

Art. 36. Os funccionarios municipaes, inclusive o prefeito e os membros do conse lho, são res-
ponsaveis civil e criminalmente por prevaricação, abuso o.u o.missão no desempenho de se~s deveres. 

§ 1.0 A denuncia ou queixa poderá ser dada pelo preJudicado ou por qualquer mumCJpe. 
§ 2.0 Independentemente da pena criminal, ficam os funccionarios sujeitos á iudemnização pecu-

ni::tria, na fôrma do direito commum. 
Art. 37 . Como pessoa juridic::t, póde o município comparecer em juizo, demandar e ser deman-

dado na pessoa do prefeito, que se fará representar pelos procuradores dos feitos ela fazenda 
municipal e seus auxiliares. 

Art. 38 . O conselho eliminará do quadro ela divida activa municipal sómente as relativas a 
impostos e multas que julgar incobraveis, devendo publicar pela imprensa a eliminação. e seus 
fundamentos. 

Paragrapho unico. Considerara incobravel o. divida que for e~igivel ha mais de anno, nas 
seguiu tes condições: 

I", quando o devedor houver fallecido sem deixar bens; 
2•, quando o devedor for desconhecido; 
Sa, quando o devedor se achar ausente em logar incerto e não sabido por mais de um anuo ; 
4", quando o devedor for notoriamente indigente. 
Art. 39. Os contractos cujo valor exceder de um conto de réis serão sempre feitos mediante 

concurrencia public::t, provocada por editaes publicados pela imprensa. 
Art. 40. As obras que não forem executadas por administração serão feitas por contr·acto, 

de conformidade com o disposto no artigo anterior. 
Art. 41. Os bens municipaes não são sujeitos a execuções por dívidas do município. 
Paragrapho unico. O conselho incluirá nos orçamentos verba para o pagamento ou amortisação 

das dívidas liquidadas . ' 
Art. 42. Só é exigível como receita o que estiver especificado no orçamento em vigor. Consti-

tuem receita extraordínaria os premi os de depositas, as heranças, os legados e as doações feitas ao 
município ou a quaesquer de suas instituições. 

Art. 43. Nenhuma despeza será ordenada sem que para epa haja verba consignada no orça-
mento, e nenhum contracto se fará obrigando a Municipalidad~ a pagar, em orçamentos futuros , 
prestações maiores, do que comportar a respectiva verba no orçamento do anno em que for feito o 
contracto. · 

Art. 44. A maxima publicidade sera dada aos actos da Municipalidade que acarretem encargos 
para o municipio. 

Art. 45. O plano geral do orçamento, antes de votado pelo conselho, será publicado durante 
lO dias e com antecedencia, pelo menos, de 30 dias, no jornal que tiver contracto para a publicação 
do expediente da Municipalidade, podendo os municipes reclamar as modificações que mais . conve-
nientes lhes pareçam para o município e para os seus interesses. -

Art. 46. Os balanços do exerci cio encerrado serão tambem publicados, dumnte lO dias, nos 
termos do artigo antecedente. 

Art. 47. No fim de cada mez serà publicado um balancete da receita e despeza da Municipalidade. 
Art. 48. Quando o prefeito prorogar o orçamento nos termos do art. 19, § 8°, e usar da facul-

?ade do art. 20, dará publicidade, purante lO dias, a esse acto, por meio de editaes publicados na 
Imprensa. 

Art. 49. As decisões do conselho só obrigarão lO dias deJ1ois de publicadas. 
Art. 50. Não poderão contractar ou empreitar obras, 'nem aforar immoveis municipaes, pes-

soas que tenham com o prefeito ou com qualquer membro do conselho o parentesco indicado no 
art. 14, § l 0 • 

. ~rt. 51. Qualquer municipe tem o direito de pedir inforrqações e certidões dos actos da Muni-
Cipalidade, as quaes, sob nenhum pretexto, lhe poderão ser negai:las. 

Paragra~ho uoico. No caso de recusa ou demora dos empregados ou chefe de repartição a 
quem competir _dar as informações e certidões, a parte interessada terá recurso para o prefeito e 
para o conselho. 

Art. 52. A Municipalidade, á custo. dos seus cofres, não au·~orisará o levantamento de estatuas 
ou monumentos commemorativos . 

. Art. 53. Nos crimes d~ responsabili~ade o prefeito será processado e julga~o pelo Sup~eJ?lO 
Tnbunal Federal, ele conformidade com as leis que definem e regulam a responsabihdade dos mmiS-
tros de estado . 

. . Art. 54 .. E' exteo~ivo á Municipalidade o processo executtvo fiscal e o de desapropriação por 
ublldade pubhca, .em vigor para o Governo Federal. 

. Art. 55. Os ven~i!llentos do prefeito e dos membros do ponselho só poderão ser alterados no 
J,llhmo anno çlo exermc1o de cada um. As alterações só vigorar~o no período seguinte. . 
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Art. 56. E' garantido o direito de visitas domiciliarias, para fins de hygiene e de salubridade 
publica, às autoridades e funccionarios municipaes encarregados deste ramo de serviço, comtanto 
que na execução do acto sejam devidamente observadas as formalidades tutelares da lei geral para 
os casos de que esta occupar-se. 

Art. 57. O conselho, em seus re~imentos, organizará, as suas commissões, distribuindo as com-
petencias, obrigações, deveres e serVIço de cada uma dellas. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES TRA.NSITORIAS 

Art. 58. Pela presente lei passarão para o governo municipal do Districto Federal os seguintes 
serviços, actualmente a cargo da União : 

a) limpeza da cidade e das praias ; 
b) assistencia á infancia, comprehendendo o Asylo dos Meninos Desvalidos ~a Casa de S. José'; 
c) hygiene municipal; 
d) Asylo de Mendicidade; 
e) Corpo de Bombeiros; 
f) instrucção primaria, seu pessoal e material; 
g) esgotos da cidade ; 
h) illuminaç!to publica. 
Paragrapho unico. Nos serviços de hygiene commettidos á administração municipal do Dis-

tricto Fecleral não se comprehenderá: 
I. O estudo scientifico da natureza e etiologia das molestias endemicas e epidemicas, e meios 

prophilacticos de combatel-as e quaesquer pesquizas bacteryologicas feitas em laboratorio especial 
(actual Instituto de Hygiene) ; 

li. A execução de quae3quer providencias de natureza defensiva contra a invasão de mo-
lestias exoticas ou disseminação das indígenas na Capital Federal, empregando-se para tal fim 
todos os meios sanccionados pela sciencia ou aconselhados pela observação, taes como rigorosa vigi-
lancia sanitaria, assistencia hospitalar, isolamento e desinfecção; . 

li!. Eshtistica demo~,rapho-sanitaria ; 
IV. Exercício de meuicina e de pharmacia; 
v. Analyses qualitativas e quantitativas de substancias importadas, antes de _entregues ao 

commercio; 
VI. Serviço sanitario marítimo dos portos. 
Art. 59. Par<t a primeira eleição são incompatíveis os cidadãos que fizeram parte das Intenuen-

cias depois da promulgação ua Constituição federal. 
Art. 60. A primeirn. eleição municipal será feita 40 dias depois de sanccionada a preso .. Jte lei. 

O Governo expedirá para ta l fim as ordens necessarias. . 
Art. 61. A eleição se fará em ca.da freguezia por secções, que não poderão ter menos de 50, 

nem mais de 250 eleitores. 
Art. 62 . Em cada secção haverá uma mesa para o recebimento de cedulas, apuração de votos e 

mais trab<t lhos eleitoraes . 
Art. 63 . Vinte dias antes do marcado para a eleição, os pretores dividirão suas respectivas 

Ft·eguezias em secções e designarão os ediô.cios onde devem funccionar as mesas eleitoraes, no-
meando para cada uma dellas cinco eleitores, dos quaes um expressamente para presidente. 

Paragrapho unico. Essas nomeações e designações serão communicadas por officio ao actual 
Conselho da Intendencia Municipal e a cada um dos nomeados, devendo tambem ser publicadas por 
editaes e pela imprensa, onde a houver. . 

Art. 64. A ln tendencia Municipal, tendo em vista essa communicação, remetterá ao pretor, 
com a brevidade possível, os livros, urna e mais objectos necessarios a el6ição. 

Paragrapho unico. Si a Intendencia não remetter os objectos precisos para o acto, o presidente 
da mesa eleitoral providenciará sobre o que ta.ltar, mandará por um eleitor, que servira 
de secretario, lavrar os competentes termos de abertura e encerramento nos livros, quo serão nu-
merados e rubricados pelo mesmo presidente, devendo tudo constar da respectiva acta . 

Art . 65. Os cidadãos que devem formae as mesas eleitorae , não podendo comparecer, por 
qualquer motivo, deverão participar o seu impedimento até às 3 h01·as da tarde da vespera da 
eleição, ao pretor, qne providenciara sobre a substituição. 

Art. 66. No dia da eleição, os membros da mesa eleitoral que faltarem serão substituídos do 
seguinte modo: · 

1o, o lJresidente, pelo cidadão cujo nome se seguir immediatamente na lista dos nomeados pelo 
pretor ; ' 

2°, qualquer outro mesario, por um eleitor da secção, a convite do presidente da mesa. 
Art. 67. Os trabalhos eleitoraes começarão ás 1 O horas da manhã, depois de reunida a mesa, 

que deve ser installada na vespera, a igual hora. 
§ 1.0 Si a installação da mesa não se tiver eJl'ectuado na vespera, deverá sel-o no dia da 

eleição até às 9 horas da manhã. 
§ 2. o O escrivão do pretor, ou o cidadão nomeado dd hoc pelo presidente da mesa, lavrará logo 

a acta da installação no livro que tiver de servir para a eleição, · 
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Art. 68. A votação deverá ficàr terminada até às 7 horas da noite. A apuraçã.o de votos e 
a confecção da aeta poderão prolongar-se o tempo necessario para a conclusão dos trabalhos, qne 
não serão interrompidos. 

Art. 69. A acta cloi:l trabalhos eleitoraes será escripta pelo secretario da mesa, em seguida 
á d!1 installação transcripta em liv1·o especial por tabellião ou pelo escrivão dv pretor, ou na 
falta destes, l)Or qualquer cidadão, a convite do presidente da mesa . . 

Art. 70 . A mesa fara extrahir duas cópias dessa acta, bem como das ass1gnaturas dos 
eleitores, que ti verem votado, devendo todas ser assignadas pela mesa e concertadas por tabellião 
ou pelo escrivão do pretor. · · 

~aragrapho m~ico. Uf!!a dessas cópias será ~emettida ~o pretor e o1;1tra á s~cretaria do g~verno 
municipal · esta ulttmn. Eera acompanhada de cópm authent10a da acta de mstallaçn.o da mesn. eleitoral. 

Art. ·h. ·Os livros de assignatura dos eleitores e os das actas eleitoraes serão enviados pelos 
presidentes das mesas á secretaria do governo municipal, juntamente com as cópias a que se refere 
o paragrapho unico do art. 70. 

Art. 72. Todos oR livros que tiverem de servir na eleição serão rubricados pelo pretor, 
salvo o caso do paragrapho unico do art. 64. · 
· Art. 73 Oito dias depois da eleição, os pretores dos districtos se reunirão no od ificio da. 
Intendencia Munici'pal, e depois de elegerem de entre si um para presidir 03 trabalhos, darão 
começo à apuração geral. 

Art. 74. Os trabalhos deverão principiar ás lO horas ela manhã; finrlos elles, lavrar-se-hn. 
umn. acta circumstanciada, que contenhn. os nomes ele todos os cidadãos votados em cac)a fregue-
zia, pela ordem numerica ele votação e em seguido. os dos seis candidatos qua tiverem oiJtido 
maior numero de votos em todos os districtos. 

ParagTapho unico. Essa acta sera enviada ao Tribunal Civil e Criminn.l, onde ficara archi-
vada ; della se extrallirá uma cópia pam ser remettida a secretaria elo governo municipal. 

Art. 75. A cada um dos 27 intendentes eleitos dirigira o perlor p!'esidente um oJ11cio, 
communicando-lbe o resultado da apuração na parte que disser respeito. 

Art. 76. O pretor que não puder comparecer aos trabalhos da apuração fará a devida com-
municação ao presidente, remettendo-lhe as actas do seu districto. 

Art. 77 . A apuração só se fará achando-se reunidos mais de metade dos pretores do Districto 
Federal. 

Art. 78. Os membros do governo municipal eleitos se reunirão no etlificio da Int.;nclencia 
Municipal vinte dias depois da eleição para darem começo ás sessões preparatorins, elegendo um 
presidente interino . 1 Art. 79 . A posse terá lagar logo que estejam reconhe?idos dons terços pelo menos dos 
intendentes eleitos e será dada pelo actua.l Conselho de lntendepcia Municipal. 

Art. 80. O primeiro triennio terminará em 7 de janeiro de 18!35, qualquer que seja o ui a da. posse. 
Art. 8 1. As vagas que occorrerem no primeiro conselho municipn.l, si dependerem ele inten-

dentes de districto, serão suppridas por votação no district'o; si de intendente, dos lllais vota-
dos nos districtos, pelos cidadãos que · se seguirem a estes na ordem de maior sufl'ragio. 

Art . 82. Ficam em pleno vigor para a primeira. eleição municipal as disposições da Jei n . 3209 
ele 9 de janeiro ele 1881, referentes a eleição em ge1·al e d parte penal em tuuos os pontos que não 
tiverem sido alterados pela presente lei. 

Art. 83. As eleições subsequentes serão feitas por lei especi~l, que o Congre13so tlecret 1ril. 
Art . 84. Ficam revogadas as disposições em contrario. 

' Capital Federal, 20 de setembro de 1892, 4° da Republica. ~ FLORIANO PEIXOTO . 
Fernallclo Lobo. 

DECRETO N. 86- DE 20 DE SETEMBRq DE 1892 

(Iniciado na C~.mara dos D~putados e pelo Senado eifviado ít sancção). 

Manda cessar os effei tos da reforma do capilão João José de Oliveira Freita s , 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrGtzil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccioljo o seguinte J'esolução : 

. . J\rt . 1.
0

• A partir da da.ta desta lei cessam os eiTeitos da reformo. do c:tpitão João José de 
Ol!vetra.Frelt~s, que devera reverter ao quadro elfectivo do Exercito e ser incluído na arma de 
cavallarw, 

0
nao contanclo-se- l.he p~r~ a promoção o tempo em ~1ue esteve r·eformado. 

Art . 2. Revogam-se as dtsposiçoes em contrario. 
O Ministeo de Estado dos Negocias da Guerra assim o faça executar. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Francisco Antonio ele Mou1·a. 
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DECRETO N. 87- DE 20 bE SETEMBlW PE 18,92 

(Iniciado na Camal'a elos DepLLtados e por ella envia do á sancção) . 

Fixa a força naval para o exercício de i8g?, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. l . o A força naval para o exercício de 1893 coristará : ' 
§ 1. 0 Dos officiaes da Armad8. e classes annexas que for preciso embarcar nos navios 

rle guerra e transportes da União, conforme suas lotações, . e dos estados-maiores das esquadras e 
divi~ões uavaes; 

§ 2. 0 De 4.400 praças do Corpo de Ma !'in heiros Nacionaes, comprehendidas ueste l)umero 124 
ela com paD h ia de Matto Grosso ; 
' § 3. o De 300 praças do Batalhão Naval ; 

§ 4; 0 De 300 foguistas nacionaes ou estrangeiros, contractados de conroem!daLle com o regula-
niento já promulgado para foguistas extranumee::trios, emquan to o Co,rpo ele Marinheit•os Nacio-
naes uão puder fc:zcr face a todas as exigettcbs do s3rviço naval; 

§ 5. o De 3. 000 aprendizes marinheiros ; 
· § 6. 0 Em tempo de guerra, do pessoal que fur t•reciso pat'a a ttendet' ao serviço. 

Art. 2. o Fica o Governo au.torisado : 
1. 0 A crear uma escola de "aprendize.> marinheit·os em c.uü um dos seguin tes Estados: 

Amozona.l, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Espírito Santo, S. Paulo, Paraná e Rio Gt·ande elo Sul, e 
reot•ganisat' as existentes, tudo de accoruo com a seguin te tabella : 

Amazot1as. 
Pará ... 
JV!am n hão. 
Pi::mhy. . 
Ceará . . . . . . 
Rio Grande do Norte 
Pc\rahyba 
Pernambuco 
Alagóas .. . 
Sergipe .. . 
Bahia ... . 
Espírito Santo .. 
Capital Federal . 
S. Paulo •••.• 
Paraná .....• 
Santa Cathariua .. 
Rio Grande do Sul. 
Matto Grosso. • , 

Numero de aprendizes. 

·-

z.o A extinguir no Corpo de Marinheiros Nacionaes a terceira cla'sse. 

100 
100 
150 
150 
30:1 
150 
100 
250 
]50 
200 
250 
100 
350 
150 
150 
150 
100 
100 

3.000 

Art. 3.o A di.sposição do art. ]0 , § 6",. da lei n . 4q de 2 ele fevereiro. uo corrente anuo,_ rela-
tiva á admissão de medicas e pharmaceuticos no serv.tço ela Armada, ser a execu tada em relaçao aos 
medi~o3, creandc-se a 5"' classe com 28 cirurgiões, segundos tenentes, e z:eduzindo-se a 4a classe 
a 20 cirurgiões, primeiros tenentes, pelo não preenchi me o to .das vagas que se forem dando, e em 
relação aos pharmaceuticos, sendo tres pharmaceuttcos, segundos tenentes, e tees, guardas-ma-
rinha. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario .. 
O Ministt'o de Estado dos Negocias {la lVIarinha assim o faça execut>1r. 
C~tpital Federal1 20 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

\ . 

FLORIANO PEixOTO. 

Custoclio Jose ele MeUq;. 
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DECRETO N, 88 - DE 20 DE SETEMBRO ÍlE 1892 

(Iniciado n a C amara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisa o Governo a abrir, desde já, um credito supplementar na importancia de 18: 000$000 para pagamento do augmento 
de vencimentos aos lentes do Gymnasio Nacional, e ap prova a despeza feita com a mudança do Museo Nacional para a 
Quinta da Boa-Vista, na importancia de 25:000$000. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional dec1·etou e eu sancciono a seguinte resolução 
Art. I. o Fica o Governo auto'risado a abrir, desde já, um credito supplementar na impor-

tancia de dezoito contos de réis (18:000$000) para pagamento do augmento de vencimentos aos 
lentes do Gymnasio Nacional, de accordo com o art. 3°, § 2°, da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 

Art. 2.° Fica approvada a despeza fe ita com a mudança do Museo Nacional para a Quinta da 
Boa Vista, na importancia do vinte e cinco con tos de réis (25 :000$000) . 

Art. 3. o São revogadas as disposições em contrario. 
O Ministt·o de Estado dos Negocias da lnstrucção Publica, Correios e Telegraphos assim o 

faça executar. 
Capital Federal, 20 de ~etembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 89 - DE 24 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) . 

Autorisa o Governo a ab r ir credit as na importancia de 3.471:20)$214 pab. occorret• a dh·ersas despezas do Min;stedo 
da Marinha no exerc ício em vigor. I 

o Vice -Presidente da Republica dos Estados Unidcs do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saucciono a seguinte resolução: 
Art. 1. o E' o P1·esidente da Republica autorisado a aqrir creditos na importancia de 

3 .471: 209$214, para occ9rrer no exercício vigente as despezas constantes das seguintes verbas 
do orçamento do Ministerio da Marinha : 
§ 2. Conselho Naval .... ... ................ . ................ . • ..............•.. 
§ 4. Conselho Supremo ........•.......................... . ....••...... . . . ..•. . 
§ 7. Auditori a ............. .•.. ..•... . ...... . .... . ... . . . ........ .. •.....•..... 
§ il. Corpo da Armada e classes annexus ...... . .. . ..... .. ......•••........... . .. 
§ 9. Batalhão Naval. .. . ................. .. .. . ..... .... ...................... .. 
§ 10. Corpo de Marinheiros Nacionaes ............... .. .......................... . 
§ 10. A. Material ... . ...•.. .•. ..•.•.... .. .......•. · ........•..........•....... 
§ ll. Companhia de In validos . . ......•. . ... .. .... ..... .. .... , ...... .. ....•.•.... 
§ 12. Arsenaes . ... . ........... . . . .............. .... .•... .... .•...... .. ......•.. 
§ 13. Capitanias de Portos .......................•.......................•...... 
§ 14. Força naval ..... . ...... .. ..•. . .... . ....•......... ... . . . , ................ . 
§ 15 . Hospitaes ...... . ........................ . ....... . ........ ... ........ . .... . 
§ 16 . Repartição da Car.ta Marítima do Brazil. ................................... . 
§ 17. Escola Naval. ... . . . . . . . .. . ... , ....... .. ... . ...... . ... .. ................... . 
§ 18. Reformados .. . .... . ... .. ......... .. •..... ... ...... .. .............•....... 
§ 22. Munições de bocca ...•.. .. .. ... ..... ....... . . .. .... .......•....... . . . ...... 
§ 23. Munições navaes ..................................................... . ... . 
§ 25. Combustível .... . •................ .• . . .... ...... . .. . ......... ........ .. ... 
§ 26 . Fretes ......................................... . ............. . .... •. ... .. 
§ 27. Eventuaes ............................................. , ........ .. ...... . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministr·o ele Estado dos Negocias da Marinha assim o faça executar . 
Capital Federal, 24 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

4 :000$000 
1:440$000 
3:880$000 
7:070$200 

\\ 229$166 
}\1 : 520$234 

405:621$308 
5:709 '700 

862:81\J$030 
433$333 

76:485$416 
1: 001$666 

64:4o8•ooo 
1 :200 '000 

46 :350$802 
686: 117$610 
792:922~750 
100:000$000 
250:0u0"000 
150:000$000 

Custodio Jose de MelJo, 
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DEÇRETO N. 90- DE 27 DE SETEMBRO DE 1892 

Ini~iado na Camara dos Deputados é pelo Senado enviado á sancção) . 

Autorisa o Poder Executivo a abrir um credito supplemeutar de E40:000SOOO á vet·ba do u . i'l' do art. 7o da lei n. 26 de 
30 de dezembro de i 89i. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e ·eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a abrir um credito supp1emeutar de 540:000$000 a verha do n. 17 do art. 7° da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 
Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro· de Estado dos Negocias da Guerra assim o tenha entendido e faça executar. 
Capital Federal, 27 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Francisco Antonio de Moura. 

DECRETO N. 91 -DE 30 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camars dos Deputados e pelo Senado enviado á sanc.ção). 

Concede a D. Anna Maria das Neves Damasio a pensão annual de i:200$000. 

O Vice-Presidente da Republi.ca dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução 
Art. 1.° Fica concedida a D. Anna Maria das Neves Damasio a pensão annual de um conto 

e duzentos mil réis, em attenção aos relevantes serviços prestados á patria por seu finado marido, 
Dr. João José Dama si o. 

· Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4o da. Republica: 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 92 - DE 30 DE SETEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado fJ. sancção). 

A utorisa o Governo a abrir o credito de i60:000$ para occort•er a despezas do Ministerio das Relações Exteriores no 
exercicio em vigor. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seg~inte resolução : 
Art. l.o E' o Presidente da Republica. autorisado a abrir o credito de 160:00Õ$ ao 

cambio de 27 d. por 1$, para occorrer no exercicio corrente a desp~zas da 2a rubrica- .Leg~
ções e C.:msulados - do orçamento do Ministerio das Relações ExteriOres; revogam-se as djsposl-
ções em contrario. 

Art. 2. o o Ministro de Estado das Relações Exteriores assim o faça executar. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Oustodio Jose de MeUo. 
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DECRETO N, 93- DE I DE OUTUl3Ro DE 1892 

(rniciado na Camo.ra elos Deputados e pelo ,'Jenaclo enviado á sancção) . 

Ct·ên no 40 dis tricto milita r o logar de aud itor de gue t" Nt, sendo a séde na capital de S. Paulo. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica creado no 4° distric to militar o logar ele auditor de guerra, sendo a sécll!l na 

capital de S. Paulo. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado <los Negoc ias da Guerra assim o tenha entendido e expeça os despachos 

necessario~ . 

Capital Fe.leru.l, l de outubro de 1892, '1" ela, Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

F1·ancisco Antonio ele Jfourtft . 

DECRETO N. 94- nrn 4 DE OUTUBRO DE 1892 

(biciado na Camara elos Depu tado> e pelo Senado enviado á sancção). 

Concede a D. Olympia Rodl'igues Va t a pensão de trinta e seis mil réis mensaes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Btlazil i 
Fuço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. J.o Fica concedicht a D. Olympia Rodr•ig ues Vaz, irmã do alferes de volunte1ri?3 d[t 

patria Francisco \Vences láo Rodrigues Vaz, fallecido em consequencia de molesti as adqurridas 
em campanha, a pensão de tl'inta e seis mil r éis mensaes. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de outubro de 189·2, 4° da Republica, 

FLORiANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 95 - DE 4 DE OUTUBRO :qE lfl \:i2 

·(lniciaclo no Senado e pela Catn ara elos Depu~ aclos enyiado á sa11cção). 

Providencia sobre o pagamento do subsidio dos senadores e deputados du rante a pro rogação da ~~.e tual sessã o legislativa , 
· assim como do se t·viço tacbygraphíco , de redacç~o dos debates e publi cações nas du as casas do Cong t{euo. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono 'Y seguinte resolução : 
Art. 1.0 O subsidio dos senadores e deputados, na prorogação da actual sessão legislativa , será 

pago pelos saldos das r espectivas verbas elo oorrente exercício. ' 
Paragrapho unico. Pelos mesmos saldos serão pagos o serviçq tachygraphico, de redacção dos 

debates e publicações nas duas casas do Congresso, durante o tempo que exceder de cinco mezes. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 4 ele outubro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 96 - DE 4 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção). 

Abre ' um credito de ·100:0003 pam a collocação de poços artesianos ou construcção de açudes e reprezas de ribeiros 
nos Estados do Piauhy e da Parabyba . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e e.1:1 sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1 . 0 E' aberto no corrente exerci cio o credito de 400:000$, sendo 200:000$ destinados á 

collocação de poços artesianos ou construcção de açudes e reprezas de ribeiros nos municípios que 
desses melhoramentos carecerem, no Estado do Piauhy; 200 :000$ para identico fim nos municípios 
de Campina, Ingá, Umbuseiro, Conceição e Pombal, no Estado da Parahyba. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Comme1·cio e Obras Publicas assim o faça 

executar . . 
Capital Federal, 4 de outubro de 1892, 4° da Republica.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo Co}-rêa. 

LEI N. 97 - DE 5 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciada no Senado e pela Garoara dos Deputados enviada á saucção) . 

Permitle livre entrada no territorio da Republica de immigrantes de nacionalidade chineza e japoneza; autorisa o 
Governo a promover a execução do tratado de 5 de setembro de i890 com a China; a celebrar tratado de commer-
c io, paz e amizade com o Japão, e dà outt·as providencias a ttinentes à immigração daquellas procedencias. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1. 0 E' permittida a livre entrada, no territorio da Republica, a immigrantes de naciona-

lidade chineza e japoneza, comtanto que, não sendo indigen~es, mendigos, piratas, nem sujeitos 
á acção criminal em seus paizes, sejam válidos e aptos para trabalhos de qualquer industria. 

Art . 2 .0 O Governo fica autorisado: 
1. 0 A promover a execução do tratado celebrado com a China em 5 de setembro de 1880 ; 
2. 0 A celebrar tratado de commercio, paz e amizade com o Japão; 
3. o A estabelecer agentes diplomaticos e consulares nesses paizes, afim de manter com elles boas 

relações e especialmente encarregados esses ou outros agentes de fiscalizar, de modo efficaz a 
evitar abusos, a immigração que desses paizes se dirigir para o Brazil. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas o faça executar . 
Capital Federal, 5 de outubro de 1892, 4• da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

DECRETO N. 98 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Garoara dos Deputados e pelo Senauo enviado á sancção) 

Autorisa ,o Poder Executivo a conceder i Companhia Fabril Industria l e Constructora os favores constantes do 
aviso n. 75 de 30 de julho de i 889 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisado a conceder á Companhia Fabril Industrial e 

Constructora os favores constantes do aviso n. 75 de 30 de julho de 1889, em que se estabeleceu 
Annexo - 30 
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para a Companhia Industrial de Cal e 'Marmores de Carandahy, hoje Progresso Industrial de Ca-
randahy, a tarifa especial para a exportação de cal. 

Art. z.o Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro _de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça executar . 
. capital .Federal, 7 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Ser-zed'eZlo Corr~a. 

bECRETO N. 99 - DE 7 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) 

Autorisa a contractar co m o cidadão peruano Julio Benavides o servico de navegacão e transporte de mercadorias pele> 
rio IclL ou Putumayo 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saucciono a seguinte resolução: 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisado a contractar com o cidadão peruano Julio Bana-

vidas o serviço de navegação e transporte de mercadorias pelo rio Içá ou Putumayo, sem privilegio 
ao concessionario, nem algum outro onus para os corres publicos, além do favor constante do para-
grapho seguinte : , . 

§ I. o Sera concedida, por espaço de cinco annos, depois de fil'mado o contracto de que trata o 
art. 1°, isenção de direitos de importação sómente aos productos naturaes e aos de industria extra-
ctiva procedentes da Columbia e trazidos em navios ou vapores brazileiros aos portos de Manáos e 
Belém. 

. § 2. 0 Nas medidas tendentes a resguardar o fisco, o governo no coutcacto que fizer com o 
cidadão Julio Benavides tomará por base as instrucções expedidasJlelo Ministerio da Fazenda em 2 
de setembro de 1875, para a execução da concessão feita ao cidadao Raphael Reys, e bem assim a 
informação do inspector da Alrandega de Belém, de 4 de maio do oorrente anuo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 7 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
I 

.Ser:ted,eUo Corrêa. 

DECRETO N .. 99 A - DE Il DE OTJTUBRp DE 1892 

(Iniciado ~a Camara dos Deputados e p~ lo Senado enviado á sancção), 

Perdôa a D. Rosalina Pires de Bittencourt Barcellos a divida contrahida com a lfazenda Nacional por seu fallecido marido, 
Dr. Israel Rprlrigues Barcellos . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazif: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art .. 1. o Fic!l- perdoada a D.. R:osalina Pires de Bittencourt Barcellos a divida contrahida por 

seu fallectdo martdo, Dr. Israel Rodrtgues Barcellos, com a Fazenua Nacional. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faç~t executar. 
Capital Federal, 11 de outubro de 1892, 4o da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 100 - DEl 13 DE OUTUBJtO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á promulgação). 

Publica. a resolução do Congresso Nacional pro rogando novamente a segunda sessão da actual legislatura. até ao dia 31 
do corrente mez 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do disposto no § 1" do art. 17 da 

Constituição Federal, rdsolveu o seguinte : 
Artigo unico. E' prorogada novamente a actual sessão legislativa até ao dia 31 do corrente mez. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 101 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção). 

C.-l!a. uma escola de machinistas no Estado do Parâ. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. l." E' creada uma escola de machinistas no Estado do Pará. 
Art. 2. 0 A escola serà estabelecida no Arsenal de Marinha, sob a direcção do respectivo inspector. 
Art. 3." Sendo o fim da escola preparar especialmente machinistas industriaes, o curso constará 

de tres annos, sendo dous theoricos e um pratico, e comprehenderá as seguintes matarias: 
a) 1 o ANNO. to. cadeira - Mecanica geral: estudos das leis geraes, principias ~ theorias mais 

indispensaveis ao estudo das machinas, do seu trabalho e da transformação de seus movimentos. 
2 .. cadeira - Physica experimental: estudo completo das di:fferentes theorias que compoem a 

physica e das suas applicações mais immediatas, sobretudo ás machinas e à applicação da ele-
ctricidade á illuminação. 

3 .. cadeira -Desenho detalhado e nomenclatura das machinas a vapor, com especialidade as 
applicadas ás industrias e á navegação. 

b) 2° ANNO. to. cadeira- Mecanica applicada: estudo completo das machinas a vapor, espe-
cialmente das applicadas ás industrias e á navegação. 

2& cadeira- Desenho. Continuação do desenho das macbinas e levantamento de rascunhos, á 
vista das peças dos detalhes dos mesmos. 

c) 3° ANNO -Pratica nas officinas do arsenal, a bordo, offl.cinas fabris e outros estabeleci-
mentos industriaes. 

Art. 4. o O pessoal docente terá dous professores de sciencias, um professor de desenho, um 
rinstructor de machinas e perceberá, bem como os empregados, os vencimentos constantes da 
tabella annexa a este decreto. 

§ 1. o O cargo de professor poderá ser exercido por offl.cial da Armada ou do Exercito, com a 
precisa idoneidade, commissionado para esse fim. 

§ 2." O instructor será o engenheiro director das officinas de machinas do arsenal. 
Art. 5. o São revogadas as disposições em con t.ra.rio. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Marinha assim o faça executar. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4" da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodío Jose de Mello. 
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Tabella a que se refera o decreto n. 101, de 1:;! de outubro de 1892, que crêa uma escola de 
machinistas no Estado do Pará. 

2 professore3 de sciencias, a: 3:000$ cada um . .... ... . . ........ . .. . 
1 professor de desenho . . . .. . . .. . ..... . •... . ..•. . ....... . ... . . . . . 
I instructor de mach.inas .......... . ....... .. ..... . ... .. ......... . 
Secre tariC7 ..•... . ... . ... .. ... . . . ... . • . .............. .. ...... . . . . 
Porteiro ....................• . ... . . . ....•... . . . ..•.... .. ... ... .. 
Servente . . . . ....... . ...... . ..... . .. . ..• . . .. .. . ...... . ....• . .. . . 

Expediente, modelos, etc ..... . . . .............. . . .. .. . . .. ........ . . . . . 
Capital Federal, I3 tle outubro de I892 . - Custoclio Jose de MeUo. 

DECRETO N. 102- DE I3 DE OUTUBRO DE 1892 

6:000$00 
2:400$00 
I :200$00 
2:000$00 
I :000$00 

720$00 
I :680$000 

(Iniciado na Camara dos Deputados e e pelo Senado enviado á sancção 

Craa nm curso de nautica no Estado do Pará. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estado~ Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional der.retou e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1. 0 E' creado, conjunctamente com a. escola de machinistas, um curso de nautica no EstadC7 

do Pará. 
Art. 2 . 0 E:> te curso, como aquelle, será estabelecido no Arsenal de Marinha, sob a direcção do 

respectivo inspector . 
Art. 3. 0 Para o preparo scientifico e pratico do pessoal que se destinar á nautica, o curso. 

constará de tres anuas, sendo dous theoricos e um pratico, para cuja admissão os candidatos 
a2resentarão certidão de approvação em portuguez, francez, geographia e n.rithmetica. 

a) I0 anuo: 1 
Cadeira- Applicação da theoria dos logarlthmos, algebna ate equação do seguntlo gráo, 

geometria e trigonometria rectilinea. 
Aula - Apparelho e nomenclatura dos navios em geral. 
b) 2° anno: 
Cadeira - Geometria e trigonometria espherica, noções de astronomia, com applicação á 

navegação - Navegação. I 
Aula - Manobra. dos navios á vela e a vapor. · 
c) 3° anno : 
Pratica de um anno, sendo seis mezes em alto mar, a borqo dos navios de1 guerra da Armada 

nacional, ou nos da marinha mercante de qualquer paiz, findo o qual prestarreo o exame de der-
rotas e noções praticas de machinas a vapor. 1 

Art. 4. o O pessoal docente se comporá de dous professare$ de sciencias para cada uma das 
cadeiras e um professor para as duas aulas, e perceberá os vencimentos constantes da tabella 
annexa a esta lei. 

Paragrapho unico. O pessoal da administração será o mesmo da escola de machinis~as. 
Art. 5.° Fica o Poder Executivo autorisado a confeccionar o respectivo regulamento, de ac-

cordo com as bases aqui estabelecidas. 
Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Marinha assim o faça executar. 
Capital Federal, 13 de outubro de I892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOT0. 

Custodio Jose de Mello. · 

Tabella a que se refere o decreto n . 102, de 13 de outubro de 1892, que crêa um curso de 
nautica no Estado do Pará ' 

3 professores a 3:000$00 •.... . •. . .. . ...• . ............. . . .. . . ..... 
I servente .. . ...... . . ... .. . .... . ...... .. .. · .. . .... .. . . ... . . . · . .• 
Expediente, etc .... . ..... . ...•...•.... ... .......• . ... .. ...•.. . .. 

Capital Federal, 13 ele outubro de 1892.- Custoclio Jose de j)l[elto . 

9:000$000 
720$000 

I:000$000 
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DECRETO N. 103- DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dóa Deputados e. pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisa o GoTet·no a abrir, no corrente exercício, um credi to supple:nentar de :C 33.823,0,0 para a conclusão das 
obras do prolongamento da Estmda de Ferro de Sobral. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber qua o Congresso Nacional decret ou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. ° Fica o Governo autorisado a abrir no exercício corrente um credito su pplementar na 

importancia de trinta e tres mil oitocentos e vinte e seis libra,s sterlinas (f 33 . 826,0,0) para a 
conclusão das obras do prolongamento da Estrada de Ferro d'8 Sobral a Ipú, no Ceará. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. · 
O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 13 de outubro de 1892, 4° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

S erzedello Corrêa . 

DECRETO N. 104 - DE 13 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção). 

Autorisa a contractar o serviço de reboque, por meio de vapores, nas barras do rio ltapemirim e Benevente, 
no F;stado do Espirito Santo e nas de Jtajahy e Laguna, no de Santa Catharina. 

O Vice-Presidente da Repub1ica dos Estados Unidos do Braz il : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. o E' o Governo a utorisado a cÓntractar, com quem mais vantagens oft'erecer, o 

serviço de r eboque, por meio de vapot•es e pelo prazo de 10 a nuas, nas barras dos rios Itapemirim, 
e Benevente no Estado do Espírito Santo. 

Art. 2.0 Além das clausulas do decreto n. 9757 de 18 de janeiro de 1887 no que forem applicaveis , 
o contractante se obrigará a fazer o serviço com dous re j:JOcadores novos e de força motora nunca 
inferior a 40 cavallos, devendo o primeiro ficar prompto em seis mezes e o segundo em nove mezes. 

Art. 3.° Ficará igualmente obrigado ao transporte gratuito das malas do Correio pelo meio 
mais r apido e seguro para as cidades de Itapemirim, Cachoeira do Itapemirim e Anchieta . 

Art. 4. o Obrigar-se-ha a trazer sempre balisado o canal nas barras dos dous referidos rios e a. 
dar commodo e seguro meio de desembarque a passageiros, cobrando no maximo dous mil réis. 
(2$000) por pessoa adulta . , · 

Art. 5.° Como auxilio, o Governo pagarà ao con tractador uma subvenção annual até 30:000$,. 
em prestaçõeg mensaes, depois de vencidas . 

Art. 6.° Fica igualmente o Governo autorisado a contractar, com quem maiores vantagens 
otrer ecer, o serviço de reboque, pot• meio de lancha a vapor, nas barras de Itajaby e Lag una , 
Estado de Santa Catharina . 

Art. 7." Para execução desta lei poJerá o Governo abrir o necessario credito . 
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Mirüstro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar . 
Capital Federal, 13 ele outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Serzedello Corrêa. 
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DEC.RETO N. 105 - DE 13 DE OUTUBRO D_E 1892 

(Iniciado no Senado e por elle enviado á sancção). 

Dá novo r egulamento ao Corpo de Engenheiros Navaes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Naciona.l decretou e eu sancciono o seguinte 

Regulamento do Corpo de Engenheiros Navaes 

CAPITULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DO CORPO 

Art. 1. o o Corpo de Engenheiros Navaes comprebenderà. todos os officiaes da A~mad.a etfectiva-
mente empregados nas especialidades de ~onst~u?ç~o naval, , macbinas a vapor, arttlhar1a e pyrote-
chnia, torpedos e electricidade e hydrauhca, diVIdidas em cmco secções, a saber 

Na 1a secção- Construcção naval. 
Na 2" secção - Machinas a vapor. 
Na 3a secção - Artilharia e pyrotechnia. 
Na 4• secção - Torpedos e electricidade. 
Na 5" secção·- Hydraulica. 
Art. 2.o Ha~erà. em cada uma das secções o numero de engenheiros abaixo indicados : 

" o 
~ 

~ p 
z 

Oito engenheiros de construcção naval ; 
Sete engenheiros de machinas; . . 
Cinco engenheiros de torp~dos .e electrimdade. ; 
Quatro engenheiros de artilharia e pyrotechma; 
Quatro engenheiros hydraulicos. 
Art. 3.o o quadro do Corpo de Engenheiros Navaes constara de: 

CLASSES POSTOS 

i Engenheiro-chefe, inspector geral. . ........................ :. Contra-almirante. 
5 Engenheiros de 1• classe .................................. ... Capitães ~e mar e guerra. 
5 Engenheiros de 2• classe ..................................... Capit~es ~e fragata. 
6 Engenhe1ros de 3a classe ............... ... ................... Capltaes-fenentes. 
6 Sub-engenheiros de 1a classe .................................. Prnneiros tenentes. 
6 Sub-engenheiros de · 2a. classe ............................. . . . .. Segundos tenentes. 

Engenheiros alum nos ......................................... Guardas-'T'arinha. 

\ 

I 
\ 

Art. 4. 0 Ninguem poderá ser admittido no quadro dos engenheiros navaes sinão como enge-
nheiro-alumno . 

Art. 5.• Os engenheiros-alumnos serão I~ oomeados pelo Ministro da Marinha, de entre os 
guardas-marinha que houverem concluído os estudos escolares, tendo direito de preferencial, por 
ordem de classificação, os mais antigos dos que declararem querEJr servir no corpo de engenheiros. 

Art. 6. 0 O Ministro da Marinha fixará, quando convier, o numero de engenheiros-alumnos 
para preenchimento do quadro, determinando as especialidadGs em que devem ser admittidos., 
tendo em vista as necessidades do serviço. 

Art. 7.• Os engenheiros-alumnos serão ·distribuídos pelas officinas do Arsenal da Capital, 
correspondentes ás suas especialidades, onde praticarão durante dous annos, sob a direcção de um 
dos engenheiros da mesma secção, para esse tim designado. 

Art. 8. o Findos os dous annos serão os engenheiros-alumnos s•lbmettidos ·a exames afim de 
demonstrarem si teem ou não aptidão para a especialidade para q~e tiverem sido designados. 

Art. 9. o Os engenheiros-alumnos que forem appruvados serão promovidos a sub-engenheiros de 
segunda classe e nomeados para praticar, por prazo não excedente a tres annos, em estabeleci-
mentos especiaes no estrangeiro, sendo obrigados á apresentação de diplomas ou de attestados 
pelos quaes possa o Governo ajuizar do aproveitamento dos mesmos sub-engenheiros. 

Art. 10. Nenhum engenheiro-alumno poderà. ser promovido a sub-engenheiro de segunda 
classe, sem que tenha approvação no exame de que trata o art. 8q. 



-239-

Art. 11. Os engenheiros-alumnos que, no prazo de quatro annos, não se mostrarem habi-
litados e os que forem duas vezes reprovados, não poderão continuar. 

Paragrapho unico. Serão, porém, exceptuados os casos de molestia ou de força maior, 
justificados perante o Ministro da Marinha. 

Art. 12. Os exames serão feitos em acto publico, em presença de uma commissão de engenheiros, 
nomeados pelo Ministro da Marinha. 

CAPITULO li 

DO ENGENHEIRO INSPECTOR GERA.L 

Art. 13. O engenheiro inspector geral serã. o chefe do Corpo de Engenheiros Navaes, e corre-
sponder-se-ha directamente com o Ministro da Marinha. 

Art. 14. A correspondencia e mais serviços necessarios ã. administração do Corpo de Enge-
nheiros Navaes estarão a cargo de: 

Um secretario, engenheiro de 3a classe ou sub-engenheiro, que perceberá como ajudante 
das oillcinas do Arsenal da Capital; um amanuense, um escrevente, e um segundo continuo, que 
serão equiparados aos empregados correspondentes das directorias do mesmo Arsenal. 

CAPITULO I1I 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS ENGENHEIROS 

Art. 15. Para conveniente distribuição dos engenheiros navaes nos arsenaes de marinha da 
Republíca, serão estes classificados em duas categorias: 

Arsenal de primeira categori~ -o da Capital Federal ; arsenaes de segunda categoria - os 
dos Estados . 

Art. 16. Os engenheiros navaes de 1• e 2• classes só poderão ser empregados no arsenal 
de primeira categoria ou no Conselho Naval, como membros elfectivos. . 

Os de 3• classe, como directores nos arsenaes de segunda categoria, e como ajudantes nos de 
primeira, ou como directores na falta de engenheiros de 1 • e 2• classes . 

Os sub-engenheiros, como ajudantes nos de primeira ou segunda categoria, ou como directores 
na falta de engenheiros . ' 

Art . 17. O Ministro da Marinha nomeará, quando julgar necessario, de entre os engenheiros 
do quadro, os tl.scaes ou encarregados dos traba.lhos que houverem de ser executados fóra dos 
arsenaes da Republica; bem assim os que tiverem de acompanhar as operações navaes. 

Art. 18. Em disponibilidade e por motivo independente de sua vontade serão os engenheiros 
navaes addidos ã.s directorias do Arsenal da Capital Federal ou ao Conselho Naval. · 

CAPITULO IV 

DAS PROMOÇÕES 

Art. 19. O accesso ás classes do quadro dos engenhtliros navaes sera gradual e successivo, 
desde sub-engenheiro de 2• classe até engenheiro de 1 a classe. 

Art. 20. E' condição essencial para o accesso no Corpo de Engenheiros Navaes o serviço pro-
fissional nas officinas dos arsenaes da Republica . 

Art. 21. Os interstícios para as promoções dos engenheiros navaes serão os mesmos que 
vigoravam para os postos correspondentes do corpo da Armada, sendo a condição de embarque 
substituída por igual tempo de serviço nos arsenaes da Republica. 

Paragrapho unico. Será contado como tempo. de serviço, para os effeitos do art. 20, aquelle 
em que o sub-engenheiro estiver em estudos do ramo de engenh:.wia a que pertencer, com apro-
veitamento provado, de accordo com o art. 9°. 

Art. 22. A antiguidade dos engenheiros-alumnos para accesso a sub· engenheiros de 2• classe 
será regulada pela que tivel'em na data da promoção. · 

Art. 23. Nas promoções do Corpo de Engenheiros Navaes seriío observadas as seguintes regras : 
.l ... As vagas de sub-engenheiros de 2• classe S9rão preenchidas por antiguidade pelos enge-

nheiros-alumnos; · 
2. a As vagas de sub-enganheíros de 1 a classe serão preenchidas na proporção de dous terços 

por antiguidade e um terço po~ merecimento ; _ . _ 
3. a .A.s vagas de engenheiros de 3" classe serao preenchtdas na propo11çao da metade por 

antiguidade e metade por merecimento ; 
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4." As vagas de engenheiros de 3~ Çllasso S9rão preenchidas n:t proporção de metade por 
antiguidade e metade por merecimento; 

5." As vagas de engenheiros de la classe serão preenchidas por antiguidade; 
6." A vaga de chefe elo Corpo ele Engenheiros Navaes será preenchida por escolha do Governo, 

entre todos os engenheiros navaes de ta classe; 
7 .a Quando houver fracção, será contada em favor da antiguidade. 
Art. 24. São condições de merecimento: 
§ l. o Para promoção a engenheiro de 2" classe: 
1 a, maior tempo de serviço nos arsenaes da Republica ; 
za, apresentação de maior numero de trabalhos technicos Ol'lgm:tes, taes como: projectos de 

obras, memorias e quaesquer outros relativos ao ramo de engenharia a que pertencer; 
3", zelo reconhecido nos trab:ühos que lhe forem confia'los e economia nas· respectivas despezas. 
§ 2. 0 Par,t a promoção a enwmheiro de 3" classe: 
l "• maior tempo de serviço nas officinas dos arsenaes, tendo revelado aptidão e zelo pelo 

serviço publico ; 
2&, maior numero de tt'abalhos technicos originaes, sobre o ramo de engenharia a que 

pertencer. 
§ 2. 0 Pctra. a promoção a t>ub-engenheiro de ta classe: 
I•, maior tempo de serviço nos arsenaes da Republica., com reconhecido zelo e dedicação pelo 

serviço publico ; 
2", maior numero de tt•ab::tlhos que revelem estuuo e applicação no ramo de engenhaTia a que 

pertencer. 
Art. 25. O Ministro da Marinha nomeará, de entt•o os engenheiros, uma commissão para julgar 

os tra.balhos technicos, de que tl'atam os paragraphos do artigo antecedente. 
Art. 26. As directorias das officinas dos arsenaes dct Republica prestarão annualmente ao 

inspector geral informações rrú10ciosas sobre o procedimento e habilitações dos respectivos ajudantes 
e engenheiros-alumuos, afim dJ serem presente3 ao Ministro da Marinha e serem levadas em conta 
na promoção dos mesmos. 

Art. 27. A antiguidade pua os accesso3 será contada ela da ta do ultimo decreto de promoção ; 
e, sendo essa igual, prevalecerá a das classes successivameute inferiores, até á. de sub-engenheiros 
de za classe. 

Art. 28. Não se contará para antiguidade de engenheiro naval o tempo: 
I 0 , de licença para tratar de interesses particulares; 
2°, de cumprimento de sentença condemnatoria; 1 3•, de serviço estranho á Repartição de Marinha. 

1 Art. 29. São exceptuados da regra do§ 3° do artigo anteceflente os engenheiros navaes que 
exercerem os seguintes cargos e commissões: 

1 •, de Ministro ; 
2•, cargos publicas federaes de eleição popular; 
3°, commissões de engenharia em outros Ministerios ou no estrangeiro. I 
Art. 30. As promoções do Corpo de Engenheiros Navaes serão feitas á proporção ~que se derem' 

as vagas. 
Art. 31. Não podem entrar em promoção: 
I•, os engenheiros, sub-engenheiros e alumnos processl dos em conselho dlil guerra, no fóro. 

civil ou em conselho de inquirição, por máo procedimento habitual, e os irregular,mente ausentes ; 
2°, os que estiverem cumprindo sentença. 
Art. 32. Todas as promoções e nomeações serão immediatamente publicadas no Diario Officiat 

e nos jornaes de maior circulação. ' 
Art. 33. Os officiaes do Corpo de Engenheiros Navaes não:poderão reverter ao qu'!idro activo 

da Armada . 
. Art. 34. Os engenheiros navaes que houverem entrado pava o respectivo corpo como enge-

nhelros alumnos, não poderão deixar o serviço da Arma1a, sal v o caso de força maior, sem terem 
servido, pelo menos, seis aonos nos arsenaes da Republica, a contar da data em que tiverem con-
cluído seus estudos. 

CAPITULO V 

DAS NOMEAÇÕES, ATTRIBUIÇÕES E DEYERES 

Art. 35. Serão feitas por decreto as nomeações : 
I•, para ~ngenheiro chere, inspector geral ; · 
2°, para d1rectores da secção technica dos arsenMs ; 
3°, para o Conselho Naval. 
Art. 36. As dem~is . nomeações serão feitas por portaria do Ministro da Mttrinha. 

o Art. 37 · As attrtbmções e deveres dos engenheiros, sub-engoenheiros e alumnos serão estabele-
Cidas pelos regulamentos dos arsenaes e do Conselho Naval. 
o Art. 38. Ao~ que foro~ nomeados para quaesquer commissõe~ fóra dos arsenaes serão dadas as 
mstrucções especraes, definrndo os respectivos deveres e attribuiçpes. 
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CAPITULO VI 

DOS VENCIMENTOS 

Art. 39. os engenheiros navaes perceberão, além dos soldos das respectivas patentes, as grati-
ficações que lhes forem fixadas nos regulamentos dos arsenaes e do Conselho Naval. 

Art. 40. No desempenho de outras commissões perceberão os engenheiros navaes, além do 
soldo, as gratificações e vantagens que forem fixadas nas respectivas instrucções pelo Ministro da 
Marinha. · 

Art. 41. Em disponibilidade, por motivo alheio á sua vontade, os engenheiros navaes terão 
direito ao soldo e mais dous terços da gratificação que corresponder ao menor dos cargos compatível 
com sua classe . 

CAPITULO VII 

DAS LICENÇAS 

Art. 42. As licenças serão concedidas aos engenheiros navaes de conformidade com os regula-· 
mantos dos arseoaes ou outro estabelecimento onde servirem, e nos casos não previstos serão as 
mesmas reguladas pelas disposições em vigor para o corpo da Armada. 

CAPITULO VIII 

DA GRADUAÇÃO, REFORMA E MONTE·PIO 

Art. 43. São extensivas ao Corpo de Engenheiros Navaes todas as disposições que vigorarem 
relativamente ~graduação, monte-pio, reforma voluntaria ou compulsoria, reserva e quaesquer 
outras que pelo presente regulamento não forem revogadas. 

CAPITULO IX 

DA DISCIPLINA EM GERAL 

Art. 44. Todos os engenheiros navaes serão responsaveis perante o Ministro da Marinha pelas 
faltas que commetterem no desempenho de suas attribuições e deveres. 

Art. 45. Em caso de erro3 ou faltas profi~sionaes, o Ministro da Marinha nomeará uma commis-
são de engenheiros navaes graduados ou mais antigos, afim de emittir parecer relativamente ao 
assumpto de que se tratar, e só no caso de não haver mais antigos recClrrerá o Ministro da Marinha 
ao Conselho Naval. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GEMES 

Art. 47. Os engenheiros navaes usarão tio mesmo uniforme dos offi.ciaes do corpo da Armada. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS 

Art. 48 : 
1. 0 Para o preenchimento do quadro do Corpo de Engenheiros Navaes, o Ministro da Marinha 

fará, desde já, e sem dependeocia de interstício, as promoções. . 
2. 0 Os especialistas empregados nos arsenaes, que não forem offi.ciaes da Armada, poderão ser 

conservados como addiclos ás classes correspondentes as graduações que tiverem, com direito, porém, 
a aposentadoria, de conformidade com o regulamento dos arsenaes. 

Usarão do uniforme consignado no plano geral adaptado para Armada, tendo nas divisas o 
distinctivo estabelecido. 

3. 0 Poderão ser admittidos no quadro de engenheiros navaes com as graduações ou postos, 
com direito ás respectivas vantagens, os '{lrofissionaes actualmente addidos ao mesmo quadro, 
que houverem estudado as respectivas especialidades com aproveitamento provado por documentos 
provenientes de ensino apropriado, e que tiverem revelado no serviço dos arsenaes zelo, aptidão 
e boa conducta. 

4. 0 Os offi.ciaes que se acham em estudos relativos a qualquer elos ramos de engenharia naval 
serão admittidos ao quadro dos engenheiros, nas classes correspondentes às suas patentes, depois 
de concluidos os estudos com aproveitamento. 

Annexo -31 
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5.0 O Governo é autorisado a regulamentar, sob as bases indicadas, as attribuiç15es do enge-
nheiro inspector geral do Corpo de Engenheiros Navaes e do pessoal administrativo sob suas ordens. 

Art . 49. F'icam revogadas as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Custodio José ele Mello, Ministro de Estado dos Negocias da Marinha, 

o faça executar . 
Capital F'ederal, 13 de outubro ele 1892, 4° da Republica, 

FLORIANO PE!XO'J,'O. 

Custodio José de Mello. 

Tabella das I'Jratificações que devem per ceber os engenheiros navaes, conforme suas commissões, 
e a que se refere o decreto n. 105, de 13 de outubro de 1892. 

NA CAPI'fAr ... NOS ES'l'A DOS 

CLASSE 

------------------1----- -----1---- ----1-----
Engenheit•o chefe, inspector geral ........... . .. . .. . 
Engenheiro de i a classe ... .. .. . .. ... . , .. .• .... . ...... 
Engenheiro de 2a classe .... ....... .. , , . .... , .. .... .. . 
Engenheiro de 3• classe ..... ........................ . 
Sub-engenheiro de 1• classe ... . .......... · .....•..... 
Sub-engenheiro do 2• classe .. ...... ..... : .. .. ...... .. 
l!;ngonhei I'OS-alutnnos • ... . .• .•• .. . . , , • , , • . . .. ....•. .. 

7:000$000 
7:000$000 1 :200$000 

4:200;:;000 ........... .. 
4:200$000 ........... .. 
4:200$000 ............ . 

• .. .. .. • .. .. . 1: 200.~000 

OBSERVAÇÕES 

5:j00$000 
3:600$000 
3:000$000 

O engenheiro chefe, inspector geral, teri os vencimentos de cotnmandante de fot•ça, !la Capital Federal. 
()s engenheiros de 1• e 2a classes, empregados no Conselho Navf l, terão as gratificações que compotit•em aos 

oíllciaes da Annada de igual patente que a i! i servirem. 
Os engenheiros encarregados das estações torpedicas dos arsenaes dqs Estados vencerão como ajudantes dos 

arsenaes de 1a ordem . 
Todas as gratificações serão abonadas independentemente rio soldo correspondente ú patente. 1. 
Os especiafistas empregados nos arsenaes, que não forem ott1ciaes da A1·mada, de que trata o nrtigo 48 pnrte 2n élo 

regulamento, serão considerados como sub-engenheit·os de 10. classe e continuarão apel'ccber os vencimentos marcados 
nos regulamentos dos arsenaes para os ajudantes das directorias technicas . 1 

O amanuense, o segundo continuo e o servente, a que se r efere o artigo H do p•·osente rBgulamento, terão os \ 
vencimentos que competem aos empregados de igual categoria das dircctorias doS arsenaes de f a ordem . 

Em disponibilidade, por motivo alhe io á sua vontade, os engenheiros navaes tet'ão direito ao soldo e mais do4~ 
terços da gratificação que corresponder ao menor dos cargos compativel com a sua classe, 

Capital Federal, 13 de outubt•o de 1832.- Cttstotiio Jos6 de .ili'ella. 

DECRETO N. lOô -DE 13 DE OUtt'UBI}O DE 1892 

(Iniciado na Garoara dos Deputados e pelo Senado enviado á sanoção). 

Autorisa o Poder Executivo a abrir um crodito de 9:423$14'> para indemnisar o cidadão Augusto l<rancisoo Maria 
Glaziou de despezas feitas no jardim da praça da Hepublica, em 1S83. 

O Vice-Presidente da Republica elos Estados Unidos elo Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E'. ~ Poder Executivo autorisado a abril• o credito necessario para indemnisar, no 

cor1'ente exercww, a Augusto Francisco Maria Glaziou da qqantia de 9:425$144, importancia 
de elespezas feitas na conservação do jardim da praça da Republica. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro ele Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital F'ederal, 13 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

S er$ed eUa Co?·rêa. 
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DECRETO N. 107 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Depu~ados e pelo Senado enviado á sanc~ão). 

Autorisa o Poder Ex-ecutivo a mandar abonar a D. Constança Iphigenia Coelho o meio soldo conespondente ;í. 

patente de seu fal!ecido pae, o tenente-coronel Vicente Coelho . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. I.• Fica o Poder Executivo autorizado a mandar abonar a D. Constança Iphigenia Coelho, 

filha do finado tenente-coronel Vicente Coellto, o meio soldo corr.espondente a esta patente, ~egundo 
a tabella annexa á lei de 1 de dezembro de 1841, de!lde a data em que começou a percebei-o. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 14 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
SerzedeUo Co1·réa. 

bECRETO N. 108 - DE 14 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção). 

Antol'isa o Governo a mandar reformar os calculos referentes ás aposentações dos ex-secretario e sub-secretat'iQ da 
Faculdade de Medicina da Bahia, Drs. Cincinato Pinto da Silva e 'rhomaz de Aquino Gaspar. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1.• E' o Governo autorisado a mandar reformar os calculos referentes ás aposentações 

dos ex-secretario e sub-secretario da Faculdt~de de Medicina da Bahia, Drs. Cincinato Pinto da 
Silva e Thomaz de Aquino Gaspar, para o fim de considerai-os aposentados com todos os venci-
mentos, de accordo com a tabella então vigente. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda. assim o faça executar. 
Capital Federal, 14 de outubro de 1892, 4• da Rêpublica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Serzedello Cor1·éa. 

DECRETO N, 109- DE 14 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Uamara elos Deputados e pol' ella enviado á sancção) . 

Fix'\ os casos de competencia dos poderes federaes e estadones, pam resolverem sobre o estabelecimento de vias de 
communicação ftuviaes ou terrestres entre a União o os E~tados ou destes entro si. 

o Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos elo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional d ereta e eu sancciono a segdnte lei: 
Art. 1. o E' da exclusiva competenaia dos poderes federaes resolver sobre o estabelecim~nt~: 
1 o, das vias de communicação flu viaes ou terrestres, constantes do plano geral de v1açao 

que for adaptado pelo Congresso ; . zo de todas as outms que futuramente forem, por decreto emanado do Po~er Legislativo, 
consid~radas de utilidade nacional por satisfazerem as necessidades estmtegwas ou corres-
ponderem a elevados interesses de ordem politic(l. ou administrativa . 

Art. 2 .• Em todos os mais casos aquella competencia é dos poderes estadoaes. . _ 
Art. 3. o Quando o melhoramento interessar a mais de um Estado, sobre elle resolverao os 

governos respectivos. 
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Art. 4.0 Além das vias de communicação de que trata o art. 1°, poderá a União estabelecer ou 
auxiliar o estabelecimento de outras, procedendo, neste caso, de accorclo com os poderes competentes 
dos Estados ou do Estado a que possam ellas interessar. 

Poderá tambem permittir que as linhas a que se refere o mesmo artigo sejam estabele-
cidas por conta de um ou mais Estados interessados, celebrando, para isso, com os governos 
respectivos, convenios pelos quaes fiquem garantidas a uniformidade de administração e outras 
conveniencias de caracter federal. 

Paragrapho unico. Taes accordos e convenios sempre celebrados pelo Poder Executivo, só 
cream obrigações para a União depois de approvados pelo Congresso Nacional. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado elos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 14 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXO'l'O. 

SenedeUo Corrêa. 

DECRETO N. 110- DE 18 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorísa o Poder Executivo a conceder ao cabo de esquadra reformado João Coelho de Mello urna pensão de 500 réis 
diaríos, sem prejuízo do respectivo soldo, 

O Vice· Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sab.cciono a seguinte resolução : 

I 
Art. 1. 0 O Poder Executivo fica autorisado a conceder ao cabo de esquadra reformado 

Coelho de Mello uma pensão ele quinhentos réis eliarios, sem prejuízo do respectivo soldo. 
Art. 2. o São revogadas as disposições em contrario . · 
Capital Federal, 18 de outubro de 1892, 4• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fer'Y!-ando Lobo . 
I 

DECRETO N. 111 -DE 18 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção) . 

I 

' 

João 

I 
I 

Autorisa o Governo a despender até á quantia de 400:000$000 para a r~alização da ligação da Estrada de Ferro no 
Estado da Bahia entre as estt·adas Central e S. Francisco e s. Francisco e Jacú, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a · seguinte resolução: 
~rt. 1.° Fica o Governo autorisado a despender até á quaptia de 400:000$ para a realização 

da ligação da estrada de ferro no Estado da Bahia, de accordo com os estudos já approvados 
entre as estradas Central e S. Francisco e S. Francisco e Jacu, abrindo para esse fim o necessario 
credito. 

Art. 2.0 Revogam-se ás disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocies da Agricultura, Comqercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 18 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedetlo Çorr8a. 
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LEI N. ll~ - DE 20 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado eo.viada á sancção). 

Autorisa a transferencia para as armas de in fantar ia e cavallaria dos to• e 2os tenentes de artilharia que, por falta de 
habilitações scientiflcas, não possam ter accesso, passando daquellas armas para esta numero correspondente de 
officiaes com o respectivo curso. · 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidoa do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte lei : 
Art. l.o Fica o Governo autorisado a trans(erir para as armas de infantaria e cavallaria os 

actuaes 1°5 e 2°5 tenentes da arma de artilllaria, que, por falta de habilitações scientiticas e estando 
impedidos de obtel-as, não puderem seguir os postos da referida arma, e daquellas para esta numero 
co~respondente de otficiaeiJ com o respectivo curso da arma de artilharia, sem prej uizo de anti- · 
gmdade. 

Paragrapho unico. Nas transferencias autorisadas pela presente lei se devera ter em vista a 
ordem de antiguidade, ficando subentendido que e lias só poderão ter logar sem prej uizo da compen-
sação que deve ser mantida para cada uma das armas. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocios da Guerra assim o tenha entendido e faça executar. 
Capital Federal, 20 de outubro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
Francisco Antonio de Moura. 

DECRETO N. 113 -DE 21 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Manda computar integralmente nas aposentadorias já concedidas, ou que o forem aos juizes federaes, o tempo de 
serviço prestado anteriormente nos cargos de magistratura ou semelhantes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1. 0 O§ 2° do art. 1• do decreto n. 1420 D, de 21 de fevereiro de 1891, não comprehende o 

tempo de serviços que foram prestados nos cargos de magistratura ou semelhantes até a organi-
zação dos Estados, o qual, para os e:ffeitos do art. 39 do decreto n. 848 de 11 de outubro de l890,será 
computado integralmente nas aposentadorias ja concedidas, ou que o forem, aos juizes í'ederaes. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital :Federal, ~1 de outubro de 1892,4° da Repuqlica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 114- DE 26 DE OUTUBRO D:nl 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Approva. o a.ccordo celebrado entre o Governo e n. Sociedade Anonyma do Gaz, pelo decreto n. 8,26 de ~4 de maio do 
corrente anno. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bmzil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu san.cciono a seguinte resolução : 
A_,rt. 1.o Fica approvado o accordo celebrado entre o Governo e a Sociedade Anonyma tlo Gaz, 

pelo decreto n. 826 de 24 de maio do corrente anno. 
Art. 2. o Revogam-se as disposiçõeS .i. em contrario. · 
o Ministr~ de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 26 de outubro de 1892, 4ó da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
Serzedello Corrêa. 
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DECRETO N. 115 - DE 29 DE OUTU' DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela C amara elos Deputados enVIa do á promulgação). 

Publica a resolução do Congt·esso Nacional pro rogando novamente a actual sessão legislativa ate 12 de novembt•o do 
cbrrente anno . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do disposto no § 1° do art. 17 da 

Constituição Federal, resolveu o seguinte : 
Artigo unico. A presente sessão legislativa fica novamente prorogada até ao dia 12 de no-

vembro do corrente anuo . 
/ 

Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando L obo . 

DECRETO N. 116- DE 29 DE OUTUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e por el!a en viaclo á sancçito) 

Concede á Companhia Piscatoria Sul-Americana os favores de que trata o art . 3o §§ 2° e 3° do regulamento mandado 
observat• por decreto n. 8338 de 17 de dezembro de 1881. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art . 1 .0 São concedidos á Companhia Piscatoria Sul-Arrericana os favores de que t rata o art. 

3° §§ 2° e 3" do ~egulamento. man~ado observar por decreto n. 8j38 ~e 17 de dezembro de 1881, 
não comprehend1da.a garantia de Juros de que trata o§ l0 do mesmo art1go , nem os favores depen-
dentes de concessão elos Estados . · · 

Art. 2. o O Poder Executivo fará observar o citado regulamento na parte que for applicavel 
a esta concessão. 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 29 de outubro de 1892, 4° da Republica . 

FLORIANO ~PEIXOTO . 

Ser.zede,llo Cor1·êa . 

DECRETO N. 117- DE 4 DE NOVEMBRO pE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enyiado á sancção) . 

Regularisa a concessão de aposentadoria aos funccion;trios publicas. 

O Vice-Presiden te da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1.0 Desde a data da pl'esente lei, é o Poder Executivo fL Utorisado a conceder, de confor-

midade com o art. 75 da Constituição Federal, aposentadoria aos funccionarios pub licas que a ella 
tiverem direito, ele accordo com o disposto na mesma lei . · 

Art. 2.0 Aos funcci.onarios comprehendidos no artigo antecedente só poderá ser dada a 
aposentadoria qt:ando provada a iri.validez por inspecção de saud~. 

Art. 3. 0 Não será concedida aposentadoria aos funccionarios gue contarem menos de 10 annos 
de eft'ectivo serviço publico . 

;Art : 4.0 Ao funccionario que tiver 30 annos de serviço compete aposentadoria com ordenado 
por mte1ro . 

§ I .o Aos que tiverem mais de lO e menos de 30 aunos, compF~te aposentadoria com ordenado 
proporcional ao tempo. que lhes corresponcla na razão de 1/ 30 parte poe anno. 

§ 2.0 A aposen tadoria é dada com as vn,ntagens do cargo que o funccionario estej a exercendó 
ha clous annos, e os que não tiverem esse tempo de serviço sq poderão ser aposentados com o 
orc.lenaclo do cargo anterior. 

§ 3." Os venciment?s accrescidos em tabe lJas novas só poderão vigorar para as aposentadorias , 
decorrido o mesmo penodo de dous annos apos <t sua decretação. 

I 
\ 

\ 
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Art. 5.0 O 'funccionario que contar mais de 30 ann0s de ef:l'ectivo serviço tem direito ao 
respectivo ordenado e mais 5 "/o .da gratificação, por anno que exceder daquelle tempo. 

Art.. 6.0 Para os e:tl'eitos desta lei, não se considera tempo de exercício o de licenças e de 
enrermidades que se prolonguem por mais de seis mezes, nem o desempenho de emprego que não dê 
dir eito a aposentadoria. 

Art. 7. 0 C? funccionario aposentado considera-se incompatível para qualquer emprego publico; 
e quando accelte emprego ou commissão estadoal ou municipal com vencimentos, perderá ipso facto 
o vencimento ela aposentadoria . 

Art . 8. 0 Os funccionarios já aposentados por lei anterior não teem direito ás vantagens 
consignadas nesta . 

Art. 9.0 • São excluídos das disposições desta lei os funccionarios cuja aposentadoria ·é r egulada 
em lei especial, como os magistrados, professores e militares de terra e mar. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 4 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 
Serzedello Corr.êa . 

DECRETO N •. 117 A - DE 4 DE NOVEMBR,_,O DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Cam11ra elos Deputados enviado á sancção). 

Autorisa o Governo n. inde:nnisar o Estádo do Maranhão da quantia de 439:'•96$532, relativa às obras do Furo 
ou canal do At•apapahy. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bru.zil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a·resolução seguinté : 
Art. l.0 E' o Governo autorisado a iodemnisar o Estado do Maranhão da quantia de 439 :496$532, 

difl'erença da que fôra recolhida em deposito ao Thesouro Nacional e destinad t as obras ·cto Furo 
ou canal do Arapapahy, fazendo para tal fim as necessarias operações de credito. 

Art. .2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da F,\zenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 4 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Ser::;edello Corrêa. 

DECRETO N. 118 - DE 5 DE NOVEMBLW DE 1892 

(Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) 

Autorisa o Gove rno a prorogar o prazo para a desobstrucção do rio das Velhas, facultando-lhe fixar para o ponto 
inicial da navegação a barra do Paraúna, e concede para este serviço a subvenção anoual tle i50 :0oo··ooo 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanccionei a resolução seguinte : 
Art. 1. o Fica o Govrwno autorisado a rever o confracto de navegação a vapor do Alto 

S. Francisco e rio das Velhas, para o fim de conceder prorogação de prazo, por mais um anno, 
para terminação das obras da desobstrucção do rio t.las Velhas, e de fixar, si julgar conveniente, a 
ba1'ra do Paraúna para ponto inicial da navegação desse rio. 

Art. z.o A subvenção annual sera de 150:000$, pagos durante todo o prazo elo privilegio, fixado 
no art. 7o, § 1o, n . 10 da lei n. 3397 de 24 ele novembro de 1888, ficando livre rL qualquer a navegação 
no trecho de Sabará á barra do Paraúna . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias ela Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim o faça 

executar. 
Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Corrêa. 

--· 
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DECRETO N.ll9- DE 5 DE NOYElllBRO DE 1892 

(Iniciado na Garoara dos Deputados a palo Senado enviado á sancção) 

Autorisa o Governo a considerar a reforma com pulso ria dada ao official de fazenda de 2a classe Antonio Mariano 
)3arreto Pereira Pinto, na effectividade do posto de 10 tenente, passando sua graduação á do posto immediato. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional resolve e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. o Fica 0 Governo autorisado a considerar a reforma compulsoriamente dada ao official 

de fazenda de 2a classe Antonio Mariano Barreto Pereira Pinto, na effectividade do posto de 1° 
tenente em que foi graduaria, passando sua graduação á do posto immediato. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
o Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado dos Negocias da Marinha, 

assim o faça executar. 
Capital Federal, 5 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
Custodio Jose de Mello. 

DECRETO N. 120 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

;.utorisa a abertura de cred itas espeoiaes aos Estados da Parahyba, Goyaz e Piauby. 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resoluç1io seguinte 
Art. I, o E' o Poder Executivo autorisado, da confÓrmid~tde com o art. 4° das disposições 

transitarias da Constituição, a abrir creditas especiaes, no exerciciocorrente, de 500:000$ a cada um 
dos Estados da Parahyba, Goyaz e Piauhy, para occorrerem as despezas com os diversos serviços 
a seu cargo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o f!j-ça executar. 
Capital Federal, 8 de novembro de 1892, 4° da Republioa. 

FLORI, NO PEIXOTO. 

SerzedeZZo Corrêa. 

DECRETO N. 121 - DE ll DE NOVEM~RO DE 1892 

(Iniciado na Garoara dos Deputados e por ella ~nviado á sancção). 

Providencia sobre a penalidade e processo de crimes de fur to de 1'roductos da lavoura e industria. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil i 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono seguinte resolução : 

I 
I 

\ 

Art. l. o A lei n. 21 de 2~ de outubro de 1891 comprehende, quanto á acção publica, o furto 
de gado de qna1qner espec1e, competindo aos Est!l.clos a determinação da fórma dos respectivos 
processos e julgamentos. · 

A~t. 2. 0 Nos crimes a q1;1e se refere . a mesma lei, a acç~o publica será iniciada sobre repre-
sentaçao do of:l'enc!Ido, e pertme pela des1stencia deste, pagas peste caso por elle as custas. 

Art. 3. o .o furto de gado vaccum, cavallar e muar será pp.nido com a penalidade do art. 330 
§ 4° do Cod1go Penal, sendo. a m.ulta em relação ao valor do objecto furtado. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° ela Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 122- DE 11 DEl NOVEJUBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Au~orisa o Poder Executivo a despender a quan~ia necessa!·ia com Iazare~os nos Es~ados de 1\Ia~~o Grosso, Bahia, 
Pet•nambuco e Pará . 

. O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art .. t.o Fica o PodeE Executivo autorlsado a despender, abrindo o preciso credito, a quantia 

nec~s~arta com a conservaçao dos lazaretos existentes, creação e installação de novos lazareto 
marlttf!!OS nos Esta_dos de Matto Grosso, Bahia, Per·nambuco Pará, escolhendo para i~so local 
aproprtaclo e con vemente. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, ll de novembro çle 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 123 - DE ll DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pot• elle enviado á sancção). 

Regula a navegação de cabotagem. 

OVice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber ·que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte : 
Art. 1. 0 A navegação de cabotagem só póde ser feita por navios nacionaes. 
Art. 2. 0 Entende-se por navegação de cabotagem a que tem por fim a communicação e o 

commercio directo en tre os portos da .k.epublica, dentro das aguas destes e dos rios que percorram 
o seu territorio. 

Al't. 3. o Para um navio ser considerado nacional exige-se : 
1) que seja propriedade de cidadão brazileiro ou de sociedade ou em preza com séde no Brazil, 

gerida exclusivamente por cidadãos brazileiros ; 
2) que seja naveg-ado por capitão ou mestre brazileiro; 
3) que pelo menos dous terços da equipagem sejam de brazileiros. 
Art. 4. 0 Aos navios estrangeiros é prohibido o commercio de cabotagem, sob as penas de 

contrabando, sendo-lhes entretanto permittido : 
l) carregar ou descarregar mercadorias e objectos pertencentes á administraçiio publica ; 
2) entrar em um porto por franquia e seguir com sua mtrga para o outro, dentro do prazo 

regulamentar ; . 
3) entrar por inteiro em um porto e seguir para outro com a mesma carga no todo _ou em 

parte, despachada para consumo ou reexportação ; 
4) transportar de uns para outros portos da Republica passageiros de qualquer classe e pro-

cedencia, suas bagagens, animaes e tambem volumes classificados como encommendas, ou 
productos agricolas e f<tbris, de facil deterioração e valores amoedados ; 

5) receber em mais ele um porto generos manufacturados ou produzidos no paiz, afim de 
exportai-os para fóra da Republica ; 

6) levar soccorro a qualquer Estado ou ponto da Republica; nos casos de fome, peste ou outra 
calamidade ; · 

7) transportar quaesquer cargas de uns portos para antros, nos casos de guerra externa, 
commoção interna, vexames e prejuízos causados á navegação e commercio nacional por cruzeiros 
ou forças estrang·eiras, embora não haja declaração ele guerra . 

Art. 5.0 As mercadorias conduzidas por navios estrangeiros de um porto da Republica .podem 
ser vendidas em outros nos casos ele arribada fm'çada, varação ou força maior. . 

Art. 6. 0 Aos navios das nações limitrophes é permittida a navegação dos rios e aguas inte-
riores, nos termos das convenções e tratados. · 

Art. 7. 0 Sobre matricula dos navios e de tripolaç11o, pilotagem e vistoria se obseryará o que 
for determinado nos reg·ulamentos que o Poder Executivo expedir para. execução desta lei. 

Art. 8. 0 Durante cinco annos, contados da publicação desta lei, é gratuita a matricula de 
todo o pessoal para a marinha mercante, salvo o sello do requerimento. 

Annexo -3~ 
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Art. 9. 0 os navios nacionaes são obrigados á vistoria do casco e machina, de seis em seis mezes, 
sendo para este fim obrigados a ter os porões varridos e as caldeiras sujeitas a pressão de agua, e 
uma vez por anuo a essa mesma vistoria em secco ou no dique. 

Paragrapho unico. Estas vistorias serão gratuitas e deverão ser requeridas a repartição 
competen te, pelos respectivos proprietarios, com antecedencia de oito dias , podendo ser feitas em 
qualquer dos portos da Repub\ica, determinado em regulamento opportunamente expedido. 

Art. 10. As disposições desta lei entrarão em vigor da data de sua publicação a dous annos. 
Art. 11 . Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO . 

SerzedeUo Corrêa. 

DECRETO N. 124- DE 11 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciado nn. Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção). 

Autorisa o Governo a abrir o credito do 267:041$600, no corrente exercíc io, para quo o Jlfinistorio da Marinha satisfaça 
os pagamentos das despezas realizadas não só com as occurrencias de Matto Grosso, como tambem com o desastre 
do encouraçado So!imões . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Cougress Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1.° Fica autorisado o Poder Executivo a :.1.brir o credito extraordinario de duzentos 

sessenta e sete contos quarenta e um mil e seiscentos r~is, no corrente exercício, par<L que o 
Ministerio da Marinha satisfaça os pagamentos das despezas rea,Iizadas não só com as occurrencias 
havidas em Matto Grosso, como tambem com o desastre do enco11raçado Solimões. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. · 
O Contra-Almirante Custodio José de Mello, Ministro de Estado dos Nego cios ela \vl:arioha, assim 

o faça executar. 1 
Capital Federal, 11 de novembro de 1892, 4° da Republica. I 

\ FLORIANO PEIXOTO. 

OustodJ Jose de Mello. 
I 

DECRETO N. 125 -DE 18 DE NOVEMj3RO DE 1892 

(Iniciado no Senado e pela Camara dos Depu.tados enviado á sancção). 

Augmenta com 40 O/ o os actuaes vencimentos e salarios do pessoal da Imprensa Nacional e do Diario Vfficia!. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazq : 
Faço saber que o Congre3so Nacional decr·eta e eu sancciono a resolução seguinte : 
Art. 1. '' Os vencimentos e salarios de todo o pesso ~tl da Imprensa Nacional e do Diario 

Official .são augmentados de mais 40 °/o sobre as tabellas vigentes. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado do3 Negocias da Fazenda assim o façi), executar. 
Capital Federal, 18 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

SerzedeUo Corrêa. 
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DECRETO N. 126- DE 18 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção) . 

Autorisa o Poder Executivo a entrar em accordo co in a Companhia S. Patt!o Raitway, !imitea, no sentido de modificar 
os contractos existentes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos od Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 

Art. J.o Fic:t o Poder Executivo autorisado a entrar em accordo com a Companhia S . Paulo 
Railuay, limited, no sentido de modificar os contractos existentes, podendo ampliar definitivamente 
o prazo da encampação. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pubt:ca.s assim o faça 

executar. 
Capital Federal. 18 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXO'l'O, 
SerzedeZlo Corrêa. 

LEI N. 126 A -DE 21 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciada na Camara dos Deputados e por ella enviada á sancção). 

Orça a receita geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o exercício de 1893, e dá outras providencias, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte: 

RECEITA GERAL 

Art. I. o A receita geral da República dos Estados Unidos do Brazil, para o exercww de 1893, e orçada na quantia de 233.268:300$, e será realizada com . o producto do que for arrecadado 
dentro do exercício da presente lei, sob os titulas abaixo designados: 

RECEITA ORDINARIA 

Importação 

Direitos de importação para consumo, nos termos da lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891 e 
disposições nella citadas ; sendo, porém, elevados ao triplo os direitos que pagam os phosphoros ; 
a mais 30 % os que actualmente pagam os tecidos e artefactos de seda e de linho puro, os tecidos 
com bordados, franjas, rendas, requifes, gregas de qualquer materia, os artigos de moda, roupas 
,de phantasia, joias, artigos de, ou com madreperola, marfim, tartaruga, coral, ouro, prata, platina, 
pedras preciosas; espelhos, quadros, molduras, crystaes, porcellanas finas, vinhos finos espuman-
tes, licores, cognacs; mobilias de luxo, perfumarias, lustres, cartas para jogar, bijouteria tle 
qualquer qualidade, estatuas e vasos ornamentaes de qualquer especie, objectos de marmore e 
outras pedras; arreios e carruagens; artigos de charão, metal prateado ou dourado; apparelhos 
para jogos de qualquer qualidade, objectos de vime, fogos de artificio ; velludos, pellucias e 
tapetes; queijos, chouriços, presuntos e fructas em conservas; calçado de phantasia, leques, luvas, 
armas de fogo, punhaes, bengalas de estoque, papel pintado, passaras cheios, polvora e panacéas ; 
diminuídos de 30 °/0 os que pagam os machinismos, os instrumentos de lavoura, as ferramentas de 
operarias, as ma terias primas; as substancias tinctorias e os productos chimicos de uso industrial e os 
demais artigos de consumo necessario nas fabricas ; e supprimidos os impostos sobre o gado vaccum. 

Expediente dos generos livres de direitos de consumo, elevada; a lO 0 /o a respectiva taxa. 
Expediente das capatazias, elevadas as taxas a 100 réis e a 50 réis. 
Armazenagem, elevadas ·as taxas a l, 2 e 3 °/o· 

Imposto de pharóes. 
Imposto de dóca. 

Despâcho maritimo 
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Addicionaes 

Taxas addicionaes sobre os direitos de importação para consumo, na fórma da lei n. 25, de 30 ele 
dezembro de 1891. 

Dez por cento addícionaes sobre os impostos de expediente dos generos livres de direitos de 
consumo, das capatazias, armazenagem, pllaróes e dócas . 

Sahida 

Direitos ele 2 1/2 °/ 0 da polvora fabricada por conta do Gov~rno e dos metaes preciosos ên1 
pó, pinha, barra ou em obra ; de 1 1/2 ° f o do ouro em bar ra funcltclo na Casa da Moeda. 

Interior 

Juros das acções das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco . 
Renda da Estrada de Ferro Central do Brazil . 
Dita das estradas de ferro custeadas pela União . 
Dita do Correio Geral. 
Dita dos Telegraphos electricos. 
Dita da Casa da Moeda. 
Dita ela Imprensa Nacional e Dia1·io Official. 
Dita da Fabrica da Polvora. 
Dita da Fabrica de Ferro de S. João· de Ypanema. 
Dita dos arsenaes . 
Dita da Casa de Corrccção. 
Dita do Gymnasio Nacional , 
Dita do Instituto elos Surdos-Mudos. 
Dita do Instituto Nacional de Musica . 
Dita de matriculas .nos estabelecimentos, officiaes . ele instrt'tcção superior. 
Dita da Assistencia de Alienados . 
Dita arrecadada nos diversos consulados em paizes estrangeiros . 
Dita dos proprios nacionaes. 
Fóros de terrenos e de marinhas . I 
Laudemios . I 
Premios de depositas publicas. \ 
Contribuiçã~ das companhias ou emprezas ele estradas de f13rro subvencionadas ou não, e de 

outras companhias, para as despezas da respectiva fiscalizaç.ão. I · 
Imposto elo sello, ele accorclo com as taxas estabelecidas pela lei n . 25, ele 30 d dezembro ele 1891. 
Imposto de transporte. ,1 

1 Imposto sobre vencimentos e subsidias, de accordo com a lei n . 25, de 30 de dezembro de 11891. 
Imposto de 2 lf % sobre o dividendo dos títulos das companllifl, anonymas que tenh'am por séde 

o Districto Federal. 
Cobrança da divida activa. \ 

Consumo 

F\mló em bruto de producção estrangeira, por 500 grammas ou feacção desta unidade . . . . . $10(\ 
Fumo ~tcado, desfiado ou migado, por 25 gra1nmas óu fracção desta unidade, de producção 

naciOnal. . .. .... . .. . . .. . .. . .... .. ... . ... . . . ... . . ... .. .. . r . . • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . ·010 
De producção estrangeira .. o . ... .. . o .. . ...•• ••.. . .... o . .. · ..... . . . o., . .• . . • o. ..... . .... . . $020 

Charutos por um: 
De fabrico estrangeiro ....... .. .. .• ......•... .. . , .. .... , . . , . . . ,., . . .. ... . ... . . . . ....... . . $100 

Cigarros por maço ate 20, e por qualquer fracção exceclentj3 de 20 : 
De fabrico nacional. .. . . doOlO 
De fabrico estran"'eiro · · · · · · ' · · ' · · · · ·' · · · · · • · ·' · · · · · · · · '· · · · · • · · ' · · · ·'' · · · · · '· '· · · ' · · · . <iP o . . . .••. . o ••••• • • • •• •• o ••• -. ... . . ....... .... . ..... . ... . .... .. . . ...... $030 

Os cigarros <le mortalha ou capa de fumo pagarão o dolJro destas taxas : 
Rapé, por 125 grammas ou fracção desta untidacle: 

g~ ~~~~t~g e~f~~~~r~Ir:~ · · ' · · ' ' · · · · ' · · · ' · · · · · ' · · -· • · · · · • · · · · · · ' · • · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · ~020 
o .... • .•. •. •...... .. •• .. .• - . . .. • .• •.• • •. . o ... ... . .. o.. ...... .. .... . . $060 

Estas ta?'as serão arrecadadas á sahida do pr,oducto nas alfa,nclegas e ent!'epostos aduanetros 
e nas fabrwas e depositas respectivos . 
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RECEITA EXTRAORDIN ARIA 

Contribuição para o montepio da Marinha. 
Indemnisações. 
Juros de capitaes nacionaes. 
Venda de generos e proprios nacionaes . 
Receita eventual, comprehendidas as multas por infracção de lei ou regulamento. 
Imposto de 15 o 1 o sobre loterias, de accordo com as leis em vigor. 
_Idem de 2 °/o sobre o capital das loterias estadoaes, cuja venda de bilhetes se efl'ectuar 11<1 

Cap1tal Federal, na fórma elo art. 5° da peesente lei. 
Remanescentes elos premias de bilhetes de loteria. 
Montepio militar. 
Montepio dos empregados publicas. 

DEPOSITOS 

Saldo ou excesso entre os recebimentos e as restituições . 

DISPOSIÇÕES G ERAES 

Art. 2. 0 E' ·o Governo autorisado: 
1 o, a emittir bilhetes do Thesouro até á som ma ele 16.000:000$ , como antecipação de réceita no 

exercício desta lei; devendo, porém, ser resgatados até ao fim do mesmo exercício ; 
2°, a receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 da lei n. 638, de 17 de 

setembro de 1851, empregando os saldos nas despezas da União e contemplando o excesso das 
restituições no balanço <.lo exercício, os dinheiros proceclentes das seguintes origens: 

a) de emprestimo do cofre de orphãos ; 
b) dos bens de defuntos e ausentes. 
c) elos premios ele loterias ; 
d) dos depositas das caixas economicas e montes ele soccm:ro ; 
e) elos depositas de outras procedencias ; 
3°, a rever as tarifas elas alfanclegas e organizar uma tabella geral e outra mínima, applicá• 

veis aos diversos paizes estrangeiros, devendo abolir ou reduzir o mais possível as taxas relativas 
aos instrumentos ele lavoura e de uso nas artes e officios mecanicos, e elevar corresponclen-
temente as taxas dos generos que puderem supportar augmento, de modo a harmonisal·os com 
as condições de desenvolvimento do paiz e com os recursos das difl'erentes classes consumidoras, 
submettendo as mesmas tarifas á n,pprovação do Congresso na proxima sessão legislativa, antes 
de entrarem em execução ; 

40, a rever o regulamento elo sello: 
a) mantendo as taxas fixas e proporcionaes estabelecidas pela lei n. 25, ele 30 de dezembro de 

1891, quanto aos: 
1°, actos emanados do poder ou autoridade ela União; 
2°, papeis, titulo3 ou documentos, sujeitos a sello, que provenham ele serviços ou repartições 

federaes, ou que por ellas tenham de transitar; 
3°, papeis ou titülos de commercio e de contractos regidos por leis federaes, ele transmissão, 

arrendamento ou aforamento de propriedade no Districto Federal; 
4°, actos emanados ele poder ou autoridade do Districto Federal, e papeis que provenham ou 

transitem por suas repartições ; 
5°, actos emanados ele poder ou autoridade estadoal, ou sujeitos acs seus serviços e reparti-

ções, e que tenham de produzir os seus efl'eitos em outro l'.:staclo perante autoridade federal ou 
fora da União; 

b) substituindo o uso ele estampilhas pelo papel timbrado, em todos os casos que permittam 
taes substituições ; . . 

c) elevando até ao decuplo elo que dispõe o actual regulamento as multas impostas aos 
contraventores ; . 

6°, a expedir regulamento para cobrança do imposto de consumo do fumo nas épocas que 
julgar mais convenientes aos .interesses fiscaes, obrigando-se os fabricantes e administradores de 
depositas a ter os livros necessarios á completa fiscalização e arrecadação do referido imposto ; 

7", a arrendar os armazens elas alfandegas, resalvando as condições ele efl'ectiva fiscalização 
por parte ela Fazenda, correndo por conta elos arrendatarios os serviços das capatazias. 
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Art. 3. 0 E' revogada a prohibição da venda, na Capital Federal, de bilhetes de loterias dos Estados. 
Antes, porém, de expostos á venda os bilhetes de qualquer dessas loterias, os seus thesou-

reiros, contractantes ou agentes são obrigados, sob as penas que forem comminadas : 
] 0 , a registrar, perante a fi calização das loterias da Capital Federal, a lei que houver concedido 

a loteria, o seu plano e o contracto, quando houver celebrado, para regular a respectiva extracção ; 
2°, a recolher ao Thesouro Nacional ou á estação federal de arrecadação, no respectivo Estado, 

a importancia dos impostos ou encargos a que ficam sujeitas as mesmas loterias ou serie dellas. 
§ J.o E' o Governo autorisado a expedir regulamento para tornar e:ffectivas as pt'OViclencias 

indicadas, bem como para tomar as que julgar necessarias, no sentido de impedir a entrada e venda 
no paiz, de bilhetes de loterias estrangeiras. podendo, no primeiro caso, determinar a prestação de 
caução e as penas de multa até I: 000 e ele apprehensão dos bilhetes, e, no segundo caso, a appre-
hensão dos bilhetes e multa correspondente ao valor dos mesmos. 

§ 2. o Da importancia arrecadada á conta do accrescimo de 2 o; o na taxa elas loterias dos Estados, 
a qual será computada na receita geral, sahirá a quantia que for julgada necessaria até ao 
maximo de 5 :000$, para gratificação do serviço que, pelo n. l deste artigo, é incumbido á fiscali-
zação das loterias. 

Art. 4." Continúa em vigor o art. 4° da lei n. 25; de 30 de dezembro de 1891, até definitiva 
organização de todos os Estados da União e do Districto Federal, e o art. 7° da mesma lei. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta lei perten-

cerem, que a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como nella se contém. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Fazenda a faça imprimir e publicar. 

Capital Federal, 21 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Serzedello Oor?·~a .. 

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocias da Fazenda em 3 de dezembro de 1892.- O 
official-maior, Verissimo Julio de Moraes. 

LE[ N. 126 B - DE 21 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada á sancção). 

Fixa a despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil para o exercício de i 893, e dá outras providencias. 

\ 
O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei seguinte : 

DESPEZA GERAL \\ 
Art. 1.0 A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil, para o exercício de 

1893, é fixada na quantia de 197.308:750 416, a qual será distribuída pelos respectivos Ministerios, 
na fórma especificada nos artigos seguintes: 

Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Ministerio da 
Justiça e Negocias Interiores, com os serviços designados nas seO'uintes rubricas, quantia· de 
13.594:4!1$988. o 

A saber: 
Secre~~ia: - Pessoal, sendo 6:000$ para gratificação do secretario do 

m1mstro, comprehendidos todos os empregados dos tres Ministerios fundidos 
no actual (lei n. 23 de 30 de outubro de 1891, art . 11) .................... . 
Material da Secretaria ...... ... ...... .. ... .. ... ... ...... .. ... ...... ... . 

2 Justiça Federal. ....................................................... .... . 
3 Justiça do Distr~cto Federal, inclusive 6:600$ para indemnisação das despezas 

com o matenal do Tribunal do Jury . . ........... .. ...... .... ... . •......• 
4 Polic~a do Districto .Federal. Contribuição federal para este seryiço, de confor-

IIDdadecom alei n. 76, de 16 de agosto de 1892 ............ 1 .. ............ . 
5 Corpo de Bombeiros ..... .•. ...............•........•...... 1 ••••••••••••••• 
~ ~~~t:~ Correcç~o ... , ..•....................•............... 1 ••••••••••••••• ommermal da Capital Federal •. , •.••... , .•••.....•••...•........ , •. , • 

415:400$000 
40:000$000 

641:546$000 

519:036 000 

2.000:000$000 
700 942$300 
156 512$200 
32 628$000 

I 
I 
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8 Guarda Nacional ......• .• ...... . •. , •........•••.•..•. , .. , .•..•. , ...•... · ... . 
9 Ajudas de custo a magistrados ......... . ................................... . 

10 Elaboração do Codigo Civil (contracto de 12 de julho de 1890 ...........•...... 
li Faculdade de Direito de S. Paulo. Supprimida a consignação ele 40:000$ para 

as gratificações de que tratam os arts. 399,454 e 288 do regulamento de 
2 de janeiro de 1891 .... .... ...• .... •.........................•......... 

12 Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito de S. Paulo. Supprimida a 
consignação ele 6:000$ pedida para os premios de que trata o art. 83 do 
regulamento citado ....... . ........................... 4 . . .. , ...••....••. 

13 Faculdade de Direito do Recife. Supprimida a consignação de 40:000$ para as 
gratificações ele que tratam os arts. 399, 454 e 288 do regulamento de 2 
de janeiro de 1891 ............................•.......... , ............. . 

14 Secretaria e bibliotheca da Faculdade de Direito do Recife. Supprimida a con-
. signação de 6:000$ paFa os premios do art. 83 do regulamento de 2 de janeiro 

de 1891. .•.................................••..•...... ,., ...•.•.. · ..... 
15 Fculdade de Medicina do Rio de Janeiro ....•........................ ... .... 
16 Sacretaria, bibliotheca e laboratorios da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Supprimidas as consignações, na importancia de 18:000$, destinadas 
a premios, investigações scientificas e viagens de lentes, e bem assim a de 
3:900 · para pagamento de duplicata de vencimentos . Reduzidas: a 7:000$ 
a consignação para acquisição de livros e assignaturas de jornaes; a 30:000$ 
a de reactivos e u tensis para laboratorios e a 3:000$ a do Musêo Anatomo-
pathologico ......................•...................... · ......... . .. . . . 

17 Faculdade de Medicina da Bahia: reduzida a 5:400$ a consignação destinada 
a antigos adjuntos, e a 2:400$ a de enfermeiros para as clinicas ........... . 

18 Secretaria, bibliotheca e laboratorios da Faculdade de Medicina da Bahia . Sup-
primidas as consignações já indicadas em relaç1'ío á Faculdade do Rio de 
Janeiro; e as de 1:800$ para parteira e 4:800 paFa modelador do Musêo 
Anatomo-pathologico, ficando este ultimo serviço a cargo de um dos substi-
tutos addidos á Faculdade. Reduzidas: a 7:000$ a verba para acquisição de 
livros e assigMturas de jornaes; a 30:000$ a de reactivos e utensis para 
laboratorios; a 3:000 a do Musêo Anatomo-pathologico; a 5:000$ a de 
aluguel de edificios e a 5:000$ a de asseio e reparo dos mesmos ............ . 

19 Escola Polytechnica . ..• ..••...... .. .. .. ... ... . .... . ... ................ ... . 
20 Secretaria e bibliotheca da Escola Polytechnica . Supprimidas as consigna-

ções, na importancia de 24:000$, pedidas para premios aos membros do 
magisterio, viagens scientificas e manutenção de um alumno no estrangeiro. 

21 Escola de Minas de Ouro Preto . Supprimida a deducção correspondente á 
contribuição prestada pelo Estado de Minas .............................. . 

22 Pedagogium .......... ....... .. .. ..... ...... ............. , . ......... .. •.. . . 
23 Gymnasio Nacional ; pela fusão dos dous externatos ....• . ................... 
24 Escola Nacional de Bellas-Artes ....... ...... . ............ . ................. . 
25 Instituto Nacional de Musica. Reduzida a l :000 · a consignação pedida para 

moveis, armarias, etc ., e a 2:480$ a pedida para papel, pennas e despezas 
extraordinarias . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ......•... 

26 Instituto Benjamin Constant. Supprimida a consignação de 12:150$ para 
gratificação especial dos professores .......... .. . . . . .. .. .... . , ........ , , . 

27 Instituto dos Surdos-Mudos ............ . .................................. . 
28 Bibliotheca Nacional ........•..•.................. . . .. ........ .. ......... • . 
29 Musêo Nacional .......................................................... . 
30 Estabelecimentos subsidiados pela União ..... .... . .. .... .................... . 
31 Pensões e commissões ..................................................... . 
·32 Subsidio do Presidente da Republica· .... .... . .. ... . ........ . ........ • ..... 
33 Palacio da Presidencia daRepublica, illuminação e objectos para expediente •.. 
34 Subsidio do Vice-Presidente da Republica ................................... . 
35 Subsidio do:s senadores ...................................................... . 
36 Secretaria do Senado . Elevada a ll :000$ mensalmente a consignação para 

publicação dos debates, annaes e publicações avulsas; e 3:679$988 para 
pagamento, desde já, ao bacharel Marciano Gonçalves da Rocha e a Sebastião 
Guimarães Passos, da gratificação por serviços prestados ao Senado, de I de 
janeiro a 18 de maio do corrente anno , sendo ao primeiro na razão de 
500$ ínensaes, 2:299 888, e ao segundo na de 300$ mensaes, 1:380 :000 . .... . 

37 Subsidio dos deputados .... . .... ............................................ . 
38 Secretaria da Camara dos Deputados. Elevada ele 10:000$ a consignação para 

a publicação dos debates, annaes, etc., no Diario Official; supprimidas as 
propostas para impressões e encadernações e para a acquisição e limpeza 
de moveis, e estabelecida a de 3:500$ para acquisição de livros ........ , 

39 Ajudas de custo dos senadores e deputados ....... . .. . ............ .... ...... . 
40 Pagamento dos serventuarios do culto catholico, a que se refere o decreto n, 19 

A de 7 de janeiro de 1890 ...... .. ...............................•.......• 

30 000$000 
20 000$000 
24 000$000 

226:500$000 

60:700$000 

225:600$000 

63:400$000 
316:400$000 

265:500$000 

308:200$000 

246 :740$000 
274 :780$000 

169:460$000 

169: 660$000 
46:200$000 

265:680$000 
150:520$000 

118:300$000 

151: 100$000 
71:565 000 

148:700 000 
160:900 000 
90:200 000 
25:000 000 

120: 000 000 
20:000 000 
36:000 000 

567:000 000 

234:379$988 
1.845:000$000 

30 l : 000$000 
90:000$000 

240: 000$000 
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41 Archivo Publico . . ·· . . . . .. . .. . .. . .. .. . .. ........ . . .. ... .. . . .. . . . ... .. . ... . . . 
42 Inspectoria Geral de Saude dos Portos. Reduzidas : a 90:000 a consignação 

pedida para acquisição, custeio, concerto de lanchas, etc., sendo um terço 
da importancia consignada applicada ao serviço elo porto da Capital 
Federal e clousterços ao serviço dos Estados ; a 6:000$ a consignação pedida 
para fornecimento de moveis e cartas de saude ; a 6:000 · a pedida para 
aluguel ele casas para inspectorias . . . ... .. . .. .. .... .. . . ... . . ... . .. . ... .... . 

43 Lazaretos e hospi taes marítimos ..•. ... ... .. . . •..... .. ....... . . . ..•.. .... . .. 
44 Soccorros publicos .. . . ..... . ... .. . .. .. . . ... . . .. . . . .. .. ... .... . ... .. ... . . . . .. . 
45 Instituições subsidiadas. Reduzido a 5:000$ o auxilio concedido á Escola Domes-

tica de Nossa Senhora do A$ paro de Petropolis ... ..... . . .. . .. ....... . 
46 Assistencia de alienados. Elevada a l 90:000$ a consignação proposta para ali-

mentação, e reduzidas : a 2:000 a consignação pedida para a limpeza e 
conservação elos moveis, etc. , da repartição ; a 6:000$ a pedida para moveis 
e utensílios no Hospício Nacional ; a 8:000 · a pedida para conservação do 
predio e do material rodante ; a 2:000, a pedida para eventuaes no mesmo 
hospício ; a 3:000 a pedida para moveis e utensílios nas colonias Conde 
de Mesquita e S. Bento; a 3:000$ a pedicla para conservação dos predios 
nas mesmas colonias ; a 3:000 a consignação destinada á conservação do 
material fluctuante, idein .... . .. .. . . . .......... .. . .... . ... .... •. : . .. ... . 

47 Obras . Sendo 120:000$ para a consignação pedida para as obras que deve-
riam ser executadas pelo extincto Ministerio da Justiça ; 250:000$ por 
conta da consignação proposta para obras do extinctoMinisterio do Inte-
rior, devendo ser applicados desde já aos concertos do edificio do Senado e 
acquisição de alguns moveis - 70:000 ; 200:000 · por conta da verba pedida 
para obras do Ministerio da Instrucção Publica, sendo 150:000$, repartida 
mente, para a Maternidade, Instituto Benjamin Constant e Faculdade de 
Medicina da Bahia, e 50:000 · para reparos e obras de conservação de pre-
dios que estavam ao serviço desse Ministerio ... .. . . .. . .. . . ... . . .. . . . ... . . 

48 . Eventuaes .. . ... .. .. •.... .... .. . . .... . . . . .. .. ... . ... ..... . .•. . . . ... .. . .. . . 

. 35: 820$000 

408:700$000 
92:702 500 

300:000 000 

41:000$000 

467:640$000 

570 :000$000 
90 :000$000 

§ L• Continuam em vigor, por todo o exercício desta lei, os ns . I, II, incl usive os paragrapho5 , 
III e IV do art . 4• da lei n . 26 de 30 de dezembro de 1891 . 

§ 2.• O Poder Executivo, extinguindo, em observancip. desta lei, o hospital da Copacabana, a 
serviço da brigada policial, pro-videnciará em ordem a serem a~ praças deste corpo, que forem 
affectaclas de beriberi, recolhidas aos hospitaes militares, onde são curadas as praças do Exercito 
e Armada, atacadas da mesma molestia . 

§ 3.• Fica extensivo aos actuaes lentes das Faculdades de Myclicina da Republica, que presta-
ram serviços na campanha do Paraguay, os favores constantes do art. 7• do decretou. 1341, de 
24 de agosto de 1866. 1 

§ 4. • Fica o Poder Executivo autorisado a realizar a fusão dos dous externatos do Gymnasio' 
Nacional, aproveitando o actual professorado e não preenchendo as vagas existentes . 

§ 5 . • Fica o Poder Executivo autorisado a abrir os creditos necessarios pa\'a manter a Escola 
Normal, até que seja esta instituição de ensino transferida ao Districto Federal ; o que se fará 
logo que esteja este organizado. 1 

§ 6. o Fica o Poder Executivo autorisado a mandar pagar os. premies já devidos, e por elle 
reconhecülos aos professores que os hajam requerido antes da data ela presente lei e na fórma das 
leis em vigor, abrindo para esse fim os necessarios creclitos . 

Art . 3. o O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição cl Ministerio 
das Relações Exteriores , com os serviços designados nas seguintes ru bricas, a antiéll de 
1. 627:300 000 . 

A saber: 
l Secretaria de Estado, moeda do paiz ... .. . . ... .... .... .. . . . . . .....• , . . ...•. . . 
2 Legações e consulados, ao cambio de 27 d. por 1 ·, ficando elevada á 1 • classe 

a legação da Santa Sé, com um lo secretario, supprimido o logar ele 2•, e 
ficando elevado á categoria de 1 a classe o secretariado d~t legação do Me-
xico, supprimiclo tambem o logar de 2" .. . . .. .. .. ... .... . . .. . .. .... .. .. . . 

3 Empregados em disponibilidade, moeda elo paiz .. .... . ... .. .. ...... . .. . . .. . 
4 Ajudas de custo, ao cambio de 27 d . por 1$ .. . . . . .. .. . ... . ...... ... • .. ...• ... 
5 Extraorclinarias no exterior, sendo 6:000$ para despezas ele publicidade em 

184 : 000$000 . 

1. 053 :300$000 
60:000 000 
90:000$000 

Paris, 6:000$ para o mesmo fim em Londres, 3:000$ em Roma e 3: 000"' na 
Belgica, ao cambio de 27 d. por l. ·.... .. .. .. . .... .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . 60:000$000 

6 Extraordinarias no interior, moeda do paiz . . . ... . . ... . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . lO: 000 ·ooo 
7 Commissão de limites, ao cambio de 27 d . por 1$. ....... . . . . ... . . ... .. .. . . 170:000:000 

§ 1 • • Independente da categoria da legação e da do ministro, serão as diversas legações divididas 
em tres classes, conforme as despezas de representação, sendo de l" classe as dos Estados Unidos 
da .America do .Norte, Chile, Republica Argentina, Uruguay, Grau-Bretanha, França, Allemanba, 
Ital!a e Santa Se, com 24 :000$; de 2" classe, as do Mexico, Paraguay, Portugal, Russia , Austria 
e Hes~anha, com 20:000 ; ele 3• classe, as ele Venezuela, Perú, Bolívia Suissa e Belgica, com a 
quant1a de 15:000$000. ' 
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§ 2.• Fica creado um consulado em Viga, e transferido para Odessa o de S. Petersburgo. 
§ 3. • Os actuaes zoa secretarias das legações do Mexico e da Santa Sé serão aproveitados nas 

vagas de 2°' secretarias, que se abrirem em outras legações com as promoções aos cargos de l os 
secretarias daquellas. 

§ 4. o Continuam em vigor as disposições dos ns. li, III e IV do art . 5° da lei n . 26 de 30 de 
dezembro de 1891. 

Art. 4. o O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Ministerio dos 
Negocios da Marinha, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de 15.714:988 110. 

A saber: 
I Secretaria de Estado . ..... . ... •. . . . .. . . . .•. . .. . . •.. . . ... •.. .. ; . . . .. .. .. .. .• 
2 Conselho Naval. ...... .. ....... ... . ..... . .. . .. . .. •. . .. . •. . . ...•.. .. .. . ... .. 
3 Quartel General. .. . .. .. . . ..... . ... . . ....... • . . . . . . .... .... ... •..... . .. . . . • 
4 Conselho Supremo . ...... . .... . .... . ... . ... . ... . ..... . . ... ..... ... .... . . .. . 
5 Contadoria ; alterado o pessoal da seguinte fórma : 8 1 os escripturarios 38:400 ·, 

8 2•• escripturarios 28:800, , 12 3°• escripturarios 28:800 .000 .. . .. . •.. . .•. . 
6 Commissariado Geral. .... . .. .' .. .... ... ... .• . . . .. .. . ..... . . ....... ..•• . . ... . 
7 Auditoria ..... . ...................... . . .. ....... . . . ... .... .... ... . . . .. ... . . 
8 Corpo da Armada e elas es annexas .. ... . . ... . . .... . ...... . . .. ... . .. ..... . . . 
9 Batalhão Naval. Reduzida a quantia de 100:000 , pelo não preenchimento das 

v.agas actualmente existentes e das que forem se dando no mesmo batalhão 
10 Corpo de Marinheiros Nacionaes .... . . . .... .. ... ... ......... . . · ... . . . ...... . . 
li Companhias de invalidas . ... . ... . ... . ..... . .. . .. . .. .. . .. .. . ... . . . •.... • . . . 
12. A rsenaes : sendo 15 : 000 · para a escola de machi nistas do Pará ... .. ...... .. 
13 Captauia> de portos: inclusive o augmento de 25 °/0 nos vencimentos .do 

pessoal da praticagem da barra do Rio Grande do Sul. , ... . . . .... . . .. .. . 
14 Melhoramento, conservação e balisamento dos portos .... . ........ . .•.. .. .. 
15 Força Naval ..... •. ... .. .. ... .. . . .. ....... .. .. . . . • . . . . . ... ... .. . .. ... .. .. . 
16 Hospitaes . . .. . . . . .. . .. . .. ... . ... . .. .•. . ... . ..•... ... .... .... .. . .. . ..... . .. 
17 Repartição da Carta Marítima do Brazil : elevada a verba de mais 61:928 ·, 

para augmento das gratificações dos pharoleiros . . . .. ... . •. . .. .. ... . ... . . 
18 Escola Naval. . . . . . ..... . .. . . . .. . . . .. .. . . .... . . . .... . . ... , . . ..• .. . .. . . . .... 
l 9 Reformados ... . ...... . . . ....... .. ..•. .. . .. .•..... . ..•.... . ... . . .. .. . .. ... . 
20 Obras . . .......... . ... . .. . .... . . .. .... ... . . .. . . . : . ....•.... .• .. . . .•• .• . • .. , 
21 Etapas .. .. ...... . . . ...... . .. . .... . . .. .• . . •.....•. .. . . .. •. .. .. ... . , .... . .. . 
22 Armamento . . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . · . .. : .. . . . .. .. . .. . . ........ . .. . . 
23 Munições de boca ........ . •. . . . ...•...... .. . . .. . . . .•.. .. .... .•.. . . . . ... .. . 
24 Munições navaes .. . . . . .. . . . . .. . ..... ,., ......•..... · . • ... . . ... .• • .• . ..•.. 
25 Material de construcção naval. ..... ,. .................... .. ... . ....... . . .. . 
26 Combustível. ... .... ... . ..... . ... . ... ... . . ..... . ... . .. . . . . · ...... . , . ...... . . 
27 Fretes, tratamento de praças, enterros, differenças de cambio e commissões de 

saques ........... . .. .. ....... . .. . .. . ......... . ... .. ... .. . ... .... . . . .. . . 
28 Eventuaes : elevada a verba de mais 50:000 · por estar em execução a 

nova tabella das ajudas de custo e por terem-se augmentado os preços das 
passagens . .. . . . ...... . ...... .. ... . .. . .. . •...... •..... .. ............ . ... 

139 :7501000 
28:400 000 
80:663 ·ooo 
36:618 000 

158:350!000 
40:600 000 
11:350 ·ooo 

I. 638 : 080$000 

123 :596$000 
11194:032$000 

' 63:226$750 
2.935:868$000 

268:226$500 
200:000$000 

2.482: 341 '924 
24.3: I 03 600 

403:560 000 
199:85 000 
636:097 336 
300:000 .000 

365 000 
100:000 000 

2.470:908 000 
700:000 000 
700:000$000 
300:000$000 

60:000 000 

200:000 000 
Para.grapho unico . O Poder Executivo deixará de prover •. desde já, as vagas das praças 

que existem no batalhão naval e as que se forem abrindo at~ á extincção total do mesmo . 
Art. 5.• O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Mlnisterio dos 

Negocias da Guerra, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de 28.836:802$161. 
A saber: 

1 Secretaria de Estado e repartições annexas .......... .. ... . .... . ....... . .... . 
2 Conselho Supremo Militar de Justiça e auditores . ..•.... . . . . .. ..... . • . .. . . ... 
3 Contadoria Geral da Guerra: reduzida a 3:000 : a verba-Fornecimento de ar-

tigos de expediente . .. ..... ... .......... . . . .... . . . ....... .. . . ..... . .•... 
4 Directoria Geral de Obras Militares: Incluídos 30:000 · para a conservação do 

novo edificio na Praia da Saudade, destinado á Escola Superior de Guerra. 
Reduzidas as seguintes consignações: canalisação da agua para o quartel 
do Realengo, a 30:000 ; continuação de um quartel typo ele cavallaria, na 
Quinta da Boa Vista, a 30:000 · ; construcção ele um hospital na rua Jockey-
Club, a 100:000 ; construcçãode tres pequenos paioes ele polvora na i:lha 
do 'Boqueirão, a 45:000$ ; obras, conservação, reparos, asseio e pintura em 
quarteis, estabelecimentos militares e proprios nacionaes, a 50:000 ; Ama-
zonas - Reparos de quarteis e fortificações e outros trabalhos imprevistos, 
a 5:000 ; Pará- Obras nos quarteis de artilharia e infantaria 26:801$094 
( upprimida essa consignação, subsistem as duas outras na importancia de 
20:000 , para as obras militares nesse Estado); Maranhão - Obras, concertos 
e limpeza em proprios nacionaes, reduzida a 5:000 ·, eliminando-se a consi-
gnação - Obra nas enfermaria militar 10:000 ·; Piauhy -Reparos, asseio 

Annexo-33 

t . ~ , 

210 :748 ooa 
111:722$000 

186:670 000 
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do quartel, etc., recluzidaa4:000$; Ceará- Reparos, asseio, etc., a 10:000$; · 
Rio Grande do Norte· - Reparos, etc., 4:000$ ; Parahyba - Re-
paros, etc., 5: 000$; ; Pernambuco - Reduzidas a 20:000$ as consignações 
para as obras militares; Alagóas- Supprimidas as consignações- Obras no 
quartel e desapropriação de casas contíguas ao mesmo, 14:000$ ; Sergipe 
- Obras no quartel do 33° batalhão de infantaria e em edificios militares, 
reduzida a consignação de 4: 000$; Bahia - Eliminada a consignação - Obras 
no quartel do 16° batalhão de infantaria 3:000$ e reduzida a 5:000 a de 
concertos, asseio de quarteis e estabelecimentos militares ; Espírito Santo-
Obras em estabelecimentos .militares, reduzida a consignação a 4:000$ ; Rio 
de Janeiro- Obras em diversas fortificações, reduzida a consignação a 
6:000$ ; Minas Geraes- Obras no quartel, etc., reduzida a 20:000$; S. 
Paulo - Supprimidas as verbas - Reparos do edificio e dependencias da 
fortaleza da Barra, 9:000$, e obras em estabelecimentos militares, 6:000 · ; 
Paraná - Reduzidas- Obras no quartel do 3° regimento de cavallaria 
lO: 000$, e reparos e asseio em estabelecimentos militares a 5:000$ ; Santa 
Catbarma- Reduzida a consignação- Reparos, asseio, etc., a 10:000$ ; 
Rio Grande do Sul- Construcção de quarteis, obras ele reparos, asseio, etc., a 
70:000$; Goyaz -Obras imprevistas, melhoramentos de quarteis, reparos e 
asseio, etc., a4:000$; Matto Grosso- Obras imprevistas, etc., a 20:000$; 
elevada a consignação de 38:000 para compra e adaptação de um edificio 
para enfermaria militar da cidade do Rio Grande. Supprimidas as seguintes 
consig{mções: continuação do edificio para a Escola Superior de Guerra, 
200:000$; construcção de um sobrado no fundo do eclificio da praça da Re-
publica, 90:000$; edificio para a Intendencia no quartel do largo de Moura, 
160:000$; construcção de uma enfermaria para beribericos na praia elo Leme, 
80:000$; reconstrucção de dous editicios na fortaleza ele S. JQão, 10:000$; 
obras concernentes á interrupção da passagem de particulares que se dirigem 
á fazenda da Jurujuba pelo interior da fortaleza Floriano Peixoto,IO:l8l$406; 
e concertos na fabrica de armas da Conceição, 10:000$000 .•..... . ..... 

5 Instrucção Militar. Supprimidas as seguintes consignações : aluguel de casa 
pa1~a o director da Escola Superior de Guerra, 2:400$ ; e exercícios prati-
cas, gratificações aos lentes e pessoal administrativo, 4:000$000 ........... . 

6 Intendencia .•.••.. o •••••••• o ••• o o ••• o ••••••••••••••• 
1 ••••• r ••••• o • o •• o ••• o • 

7 Arsenaes ............•.............. ..............•......................... 
8 Deposito de artigos bellicos .........•....•... . .........•...............•... 
9 Laboratorios ............. . ....•................•...•....•........• ; ...... . 

lO Inspectoria Geral do Serviço Sanitario do Exercito. Eleyada a verba de 
accordo com a disposição do § lo .........•.•....•....... 1 ..•••••••••••••• 

li Hospitaes e enfermarias . Elevada a verba de 8:000$ para a adaptação, para a 
enfermaria militar de convalescentes, do predio nacional eJ,ristente na colonia 
Rodrigo Silva, município de Barbacena, e reduzida na importancia de 51:653$ 
co!ll a conversão, ell} enfer~arias, dos hospitaes de~· cla~~e das .cidades 1 

1p.o 
. Rw Grande, Jaguarao, Bage, Uruguayana, S. Gabr1el e Corumba ....•.•.. 
12 Estado-Maior General. Reduzida a verba de accordo com a disposição do§ 1° ... \ 
13 Corpos especiaes. Reduzida a verba de accordo com a disposiÇão do § 1 o .... . 
14 Corpos arregimentados. Reduzida a verba de accordo com a disposição do§ 1 o 
15 Praças de pret .........•..............•..•..............•• , ............... . 
16 Etapas •...........•..... , ..•....•.............•.•........ 1 •••••••••••••••• 

17 Fardamento ..•..•......•.............•..........•......••................. 
18 Equipamento e arreios .....•............... :· ......•....•.........•......... 
19 Armamento •.................•.....•.........•..•....... , ............... . 
20 Despezas de corpos e quarteis, incluídos 40:000$ para remonta da caval-

laria do Rio Grande do Sul e supprimida a consignação ~- Manutenção da . 
coudelaria domestica, 56:500$000 ....................... 1 ............... . 21 Companhias militares ...•.....•.................•..•....••......•... · •.....• 

22 Commissões militares ..........•.......•...•........•..•.....•.....••...•.. 
23 Cl!l-sses inacti vas .............•...•.•..•......•.•.......•.. , ............ , .. . 
24 Ajudas de custo ...•...........••..................•..... •.....••.......... 
25 Fabricas. Supprimida a consignação de 4:068$500 para a fabrica de armas 

da Conceição ............•... . ................•...•.•.. 1 •••••••••••••••• 
26 Presídios e colonias militares .•.....................•.........••........•.. 
27 Diversas de_spezas e eventuaes. Reduzida a verba de transporte de tropas e 

comedor1as de embarque a 500:000$000 ............................... .. 
28 Bibl~otheca d~ Exercito. Elevada_ a ve.Eba ae 3:507$, sendo- para compra · de 

hvr~s m~1s 2:000$; na gr~t1ficaça~ ~o porteiro mais 80$ mensaes ; na 
gratlficaçao do guarda mms 1$· d1arws e na gratifimLção do servente 
mais 50~ réis ~ambem diarios . .......................... , .............. , . 

29 Observator10_ do R10 de Janeiro_. Eliminada a consignação da ~abella-Escola de 
astronomia e ~1~ ~ngenharr1a geographica, 48:160$000 ................... .. 

742:797$500 

1.598:7li, 000 146:890 000 
1.387:225 500 

9:359 000 
165:10 "OCJO 

1.116:983$000 
I 

808:531 ·000 
435:680 ·ooo 

1.384:574 .000 
4\'583:626 000 
2.1~72 : 155 •200 
5. 4,5~: 400 000 
2.7(i)m; 294 

150 i000 000 
64:520 000 

783:0501000 533:351 750 
126:640 '000 

l. 908: 097 040 
100:000 •000 

442:577$100 
142: 556$277 

760:000$000 

11:109$500 

123:480$000 
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§ 1. o A verba para criados dos officia.es do Exercito será de 20$ para todos os postos e em 
todos os Estados na importancia de 456:960$, assim distribuída: Inspectoria Geral do serviço sani-
tario do Exercito, 67:440$ ; Estado-maior general, 6:720$; Corpo.s especiaes, 47:280$, e Corpos 
arregimentados, 335:520$000. 

§ 2.° Fica autorisado o Poder Executivo: 
I. A vender ou arrendar por concurrencia publica, a quem melhores vantagens offerecer, a 

fabrica de ferro do Ipanema, comprehendidas terras, edificações, machinas, bemfeitorias, e todas 
as dependencias daquella propriedade nacional ; · 

II. A vender ou permutar por concurrencia publica o edifl.cio do quartel de cavallaria, sito na 
cidade de S. Paulo e o da capital do Estado de Minas Geraes; 

lii. A converter em enfermarias militares os hospitaes de 2• classe das cidades do Rio Grande, 
Jaguarão, Bagé, Uruguayana, S. Gabriel e Corumbá ; 

IV. A passar desde já o proprio nacional fortaleza da Barra Grande, no porto de Santos, para 
o Ministerio da Marinha, afim de see aproveitado no serviço da Capitania daquelle porto; 

V. A despender pela verba do§ 27, do artigo 5° da presente lei, a quantia de 15:000$ com a 
creação de um laboratorio de microscopia clínica e bacteriologia para o serviço medico mi-
litar; . 

VI. A manter na Europa, servindo nos estados-maiores e nas armas dos exercitas dos paizes 
mais adeantados, quatro officiaes por arma e corpo especial, com os vencimentos que percebem os 
membros da commissão technico-militar e a ajuda de custo que teem tido os addidos militares. 

As nomeações serão .feitas por concurso. 
Art. 6. o O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Ministerio da 

Industria; Viação e Obl'as Publioas, com os serviços designados na~ seguintes rubricas, a 
quantia de 67.526:460$332. 

A saber: 
1 Secretaria de Estado: deduzida a quantia de 3:000$ para gratificação aos auxi-

liares de gabinete e 3:600$ a empregados da 2• secção da Directoria 
Central. . . .......... . ..•...•.•... . ..... .. ..... . ..•..... . ..... . ....•...• 

2 Eventuaes: elevada a verba com as seguintes quantias : 600:000$, para as 
despezas da commissão brazileira na exposição de Chicago, inclusive a 
quantia que for necessaria para auxiliar a representação de duas operas, 
pelo menos, do maestro Carlos Gomes ; 80:000$ para conclusão do serviços 
da exploração e demarcação de 14.000 kilometros quadrados no planalto 
central da Republica, para onde opportunamente será mudada a Capital 
Federal, em observancia ao disposto no art. 3° da Constituição Federal; 
e deduzida a quantia de 10:000$000 ................ . ............ . ...... .. 

3 Terras Publicas e Colonisação. Para o serviço de introducção de immgrantes, 
4.000:000$. Garantia. de juros ás emprezas que se obrigarem a estabelecer 
colonias, na fórma e condições estabelecidas nesta lei, .2.400:000$. Para o 
pessoal da repartição e serviço de fiscalização 600:000$000 ..•...... . ..•.••.. 

4 Auxílios á agricultura, engenhos centraes, etc. Extincta a respectiva consi-
gnação para a subvenção e garantia de contractos. Supprimidas as seguintes 
consignações : 10:000$ para a chacara em Tieté, 36:000$ para murar o Jardim 
Botanico, 95:000$ destinados a premias aos fabricantes de assucar, 40:440$ 
para o pessoal e material do jardim da Praça da Republica, 10:300$ para o 
pessoal e material do Passeio Publico, 36:324$800 para o serviço da Estação 
Philoxerica da Penha e Horta Viticola. Reduzidas a 515:790$ a consignação 
para garantias de juros aos engenhos centraes, e a 15:000$ a designada para . 
impressão do catalogo geral das plantas do Jardim Botanico ..•........ . ... 

5 Subvenção ás companhias de navegação a vapor. Deduzidos da consignação á 
Companhia Bahiana, por não ter cumprido a clausula 21• do respectivo con-
tracto, 16:500 ; supprimida a consignação pedida para a responsabilidade de 
contractos legalmente feitos, 130:000$ ; augmentada com as seguintes 
quantias: 24:000$ para subvencionar o serviço de reboque da Associação 
Sergipense ; 30:000$ para subvencionar o serviço de reboque de Itapemirim 
a Benevente, no Espirito Santo ; 30:000$ para igual serviço em Santa Catha-
rina e 421:200$ para a prorogação do actual contracto de navegação a vapor 
com a Amazon Navigation Steam Company, limited, até que se resolva defini-
tivamente a renovação, por concurrencia publica, de conformidade com as leis 
em vigor. A subvenção de 72:000$, consignada no orçamento para o serviço 
de navegação elo rio Parnahyba, será sómente do porto da villa da Colonia 
ao da villa de Santa Philomena, no Piauhy .. . . ........ . ........... · ... . .. . 

6 Corpo de Bombeiros. Supprimido por pertencer este serviço a outro Ministerio . 
7 Estrada de Ferro do Sobral. Mantida a verba do orçamento vigente de 

21 I :632$638 ; e elevada de mais 249:000$ para assentamento de trilhos entre 
Sobral e Ipú, na extensão de 100 kilometros ......•.....•......•.....• . . . 

8 Estrada de Ferro de Baturité ..... . .......... . ............................ . 
9 Prolongamento da Estrada de Ferro de Baturité .............................. . 

10 Estrada de Ferro Central de Pernambuco ............................... . ... . 

374:110$000 

690 :000$000 

7 .000:000$006 

608:7~2$830 

~.944:~40$000 

460 :632$638 
538:503$638 
620:000$000 

2.025:454$454 
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li Estrada de Ferro Sul de Pernambuco. Mantida a consignação de 641:055$ do 
orçamento vigente para o pessoal e material da linha antiga e a de 1. 946:961$ 
para o serviço dos ramaes em construcção .. .. ... .' .. . ... ... .. ...... . . . • . . . 

12 Estrada de Ferro de Paulo Affonso ... .................... .. ..... .... ....... . 
13 Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia ...... . ........... .. ..... ...... . 

2.607 :017$185 
142:566$000 
900 :000$000 

14 Estrada de Ferro ele Porto Alegre a Uruguayana, inclusive 120:000$ para os es· 
tudos do ramal _de Cacequy ao Livramento ..... ..... ...... .. .. .. ...... ... 2 .599:212.,<íi549 

15 Prolongamento da Estrada ele Ferro ele Porto Alegre a Uruguayana .. · . .. 2 .090:000$000 
16 Garantias de juros ás estradas de ferro . Deduzidos: 2 .000:000$ para diffe-

renças de cambio, por estarem incluídos na respectiva verba elo orçamento 
da Fazenda; a quantia de 400:000$ destinada a estradas de ferro em estudos ; 
augmente-se a consignação de 600 :000$ para a repartição de fiscalizaçfi.o ele 
estradas de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. . 1 I. 256 :475$662 

17 Estrada de Ferro Central do Brazil, custeio .. ·............................... 14 .252:431$501 
18 Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil. Reduzida a verba 

de 1. 500:000$000, sendo 700:000$ para conclusão do trecho de Santa Luzia a 
Sete Lagôas e 800:000$ para as obras de Sete Lagôas a Curvllo.. . . • . . . . . . . • I. 500:000$000 

19 Obras diversas nos Estados. Deduzidas as seguintes quantias: 45:000$ ela 
consignação para melhoramento do rio Itapicurú; 200:000$ da proposta para 

melhoramento do porto do Recife; 50:000 da pedida para as obras no 
porto da Parahyba ; 62:736$750 da relativa ás obras do porto do Rio de 
Janeiro, ficando 50 :000$ para o pessoal e material; 27:200$ da pedida para 
os portos de S. Paulo. Reduzida a consignação para a construcção de açudes 
e poços artesianos no Estado do Ceará a 500:000$, que serão applicados ás 
obras do açude de Quixaclá. Supprimida a consignação ele 17:000 para as 
obras do porto de Sergipe, por estarem suspensos os trabalhos. Elevada 
a verba com as seguintes quantias : 50:000$ para melhoramento do rio 
Preto, affiuente do rio Grande, Estado da Bahia; na consignação para os 
serviços hydraulicos do 6° districto 20:000 , destinados a estudos para des-
obstrucção dos baixios do rio Ur:uguay; 50:000$ para melhoramentos no 
Alto Tocantins entre a cidade da Boa Vista e a do Porto Nacional e estu-
dos na secção entre Porto Nacional ·e a cidade da Palma, a da Palma a Cacho-
eira do Mach~dinho ; para occorrer ao serviço ele garantia de juros as 
quantias de 120:000$, para as obras do porto de J~raguá e 60:000$ para as 
da I Laguna; da consignação de 40:000$ destinada a auxilia~ a viação entre a 
cidade ·de Matto Grosso (antiga Villa Bella) e Cuyabá, destine-se a quantia de 
20:000$ para melhoramento da viação entre Cuyabá e a villa do Diamantino ; 
elevada a verba de mais 200:000 : para o serviço ele sete açudes e voltas do 
rioMossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, e de mais ~0:000$ . repartida-
mente, para estudos e iniciação de melhoramentos no porto da Victoria, no 
Espírito -Santo, e no de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro; do total 
da verba-Obras diversas-o Governo destinará a quantia de 40:000: para 
o Estado de Matto Grosso, sendo: 20:000$, repartidamenfe. para os reparos 
de que necessitam os açudes da cidade de Poconé e villa do Livramentb ; 
20:000$ para os concertos de que necessita a estrada qu~ liga a cidade de 
Cuyabá ás villas de N. S. da Guia e Brotas; e de 50:000~; para iniciar-se os 
trab'!'lhos de melhoramento do porto de S. João da Barra, Estado do Rio ele 
Janmro ...... .. ...•............ . .. . ....• · •. ... · ................. · ..... . . 

I 

20 Correios .................•...•... . · .......•..... . . •... ..... .. .•........... . 
21 Telegrapho electrico, sendo 465:000$ destinados á construcç~o de novas linhas, 

destacando-se desta quantia : 40 :000$ para ligar a cidaqe do Amarante á 
capital do Piauhy ; 25:000$ para prolongamento do fio electrico até Santo 
Antonio do Carangola, passando por Itaperuna e Natividp.de; 10:000$ para 
construcção de uma linha a partir da Victoria á cidade do Porto da 
Cachoeira de Santa Leopoldina, no Estado do Espírito Sanpo ; 21 :000$ para o 
ramal de Mauá a TheresopGlis, e 50:000$ para os ra1naes de Blumenau 
a Lages e de Joinville a S. Bento ...... ,',................................ 5.692 :739$500 

22 Directoria Geral de Estatística. .. ............ .. . ....... ........ .. ............ 242: 180$000 
I. Organizado o Distri.cto Federal e feita a transferencia çlos serviços que lhe competem, · o 

Governo reformará a Secretaria do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, fazendo as 
reducções que julgar necessarias no pessoal, sem augmento de despeza. 

II. Ficam prohibidas desde já as concessões com garantias de juros ou subvenções sem especial 
autorisação do Coogesso. 

Ao Poder Executivo não é permittido renovar, em favor de individuo ou empreza de qual-
quer natureza, as concessões com garantias de juros ou subven9ão que tiverem caducado, >enllam 
a caducar ou fiquem sem effeito por quaesquer causas de direito. 

Reputam-se caducas as concessões com garantias de juros ou subvenção que não se tornarem 
effectivas nos prazos das concessões ou dos contractos, não sendo Feita a renovação desses prazos. 
_ III .. As companhias ou emprezas que g?zarem ou não d~ garantia de juros ou subvenções 

sao obngadas a entrar para o Thesouro Nacwnal com as quot~s que tiverem sido determinadas 

\ 
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pelo Poder Executivo ou que constarem das tabellas, para occurrencias das despezas da repartição 
de fiscalização, creada pelo decreto n. 399 de 20 de junho de 1891 , instituída sob a clausula da 
despeza não exceder á. r eceita proveniente daquella arrecadação . 

Desta obrigação estãc isentas as companhias ou emprezas cujos contractos, anteriormente 
celebrados, impuzerem expressamente ao Governo as despezas com a respectiva fiscalização, não 
sendo permittido, porém, ao Governo conceder a essas companhias ou emprezas nenhuma novação 
ou favor de qualquer especie, sem que ellas se subordinem á exigencia da disposição anterior. 

IV. A concessão de privilegio de qualquer natureza, salvo o de invenção, não se tornará etrectiva 
sem approvação do Congresso. 

Esta disposição é applicavel aos contractos de navegação com s-ubvenção, que forem renovados. 
V. Continua em vigor o art. 14 da lei n. 3397, de 24 de novembro de 1888, que autorisou 

o Poder Executivo a resgatar as estradas de ferro do Recife a S. Francisco e Bahia a S. Francisco. 
VI. Fica o Governo autorisado : 
A providenciar de modo que, sem prejuízo do serviço de immigração, seja transferido o de 

colonisação aos Estados, á medida que cada um dest~s se habilite para assumir a responsabilidade 
de um tal encargo ; 

A vender ou arrendar a Horta Viticola e Estação Philoxerica, e bem assim a cbacara do Tieté ; 
A modificar a actual Inspectoria de Terras e Colonisação, reduzindo-a a uma repartição, 

estrictamente destinada a tratar ela recepção, agasalho e transporte de immigrantes. 
Os empregados dispensados por força desta lei" e com direitos adquiridos serão addiclos a 

outras repartições e irão occnpando os lagares que forem vagando, na ordem de antiguidade e 
segundo as habilitações ele cada um ; 

A mandar pagar á Ceará Hv.rbour Corporation os juros garantidos, na fórma dos seus contractos, 
no periodo decorrido ele 31 de dezembro ultimo até á innovação celebrada em virtude ela lei 
.n . 48 ele 7 de junho proximo findo, para ser a respectiva importancia compensada pelos juros ele 
igual periodo no final do prazo das garantias, assignanclo a companhia a deyida renuncia ; 

A despendee com a compra ele dragas destinadas aos portos ele Paranaguá e Desterro a 
quantia que falte empregar para o completo da verba votada no exercício de 1892, para o mesmo fim; 

A prorogar por mais dous annos, sem accrescimo ele favores, e salvando a disposição consti-
tucional sobre terras devolutas, a concessão feita ao B~tnco União de S. Paulo, ela Estrada de Ferro 
de Uberaba ou Uberabinha a Coxim ; . 

A prorogar por dous annos o prazo concedido á Companhia Industrial Agrícola Sul Mineira para 
o estabelecimento do engenho central de Lavras, no Estado de Minas Geraes, e de nucleos agrícolas; 

A prorogar, si for necessario, sem accrescimo de favores, os prazos fixados nos respectivos 
contractos para inicio e conclusão das obras relativas aos emprehendimentos de cuja execução se 
acha encarregada a Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão ; 

A abrir o creclito necessario até 150:000., , cambio de 27 d., para dar cumprimento ao disposto no 
art. 2° da lei n. 97 de 5 de outubro ele 1892. • 

VII. E' transferida para este Ministerio a parte do campo de S. Gabriel, município de S. Borja, 
Rio Grande elo Sul, já dividida e · lotes coloniaes e onde já existem barracões e mais eclificios 
precisos para colonia. 

VIII. Uma parte da verba destinada á colonisação será consagrada ao estabelecimento de 
nucleos de colonos naciona.es, em terrenos do proprio federal -Saycan - no Rio Grande do Sul, 
adjacentes á Estrada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana, observando-se, para a execução 
deste serviço, as disposições da lei n. 163 de 16 de janeiro de 1890, referentes á colonisação nacional 
no territorio da Guyana Brazileira. 

Os campos a que se refere este numero são denominados - Estancia de S. Gabriel -junto á 
villa de S. Borja e incorporados aos proprios nacionaes pelo art. 36 da lei n. 317 de 21 de outubro 
de 1843, e sómente deverá ser colonisado na parte que for dispensada pelo Ministro da Guerra por 
desnecessario ao serviço. · 

IX. As concessões que não tiverem favores ou garantias de juros da União e ·cujos prazos 
estejam esgotados ou venham a esgotar até ao fim do corrente anno, poderão ser prorogadas por 
mais um anno. 

X. A verba para o serviço de immigração será applicada ao serviço de passagens aos immi-
grantes introduzidos nos Estados em virtude dos contractos feitos pela União, cabendo a cada 
Estado a 20• parte do numero total a introduzir, durante o exercício, á requisição destes. 

§ 1. o Esta requisição deve ser feita pelos respectivos governadores, dentro do primeiro tri-
mestre do exercício. 

§ 2. 0 Os Estados que não fizerem a requisição dentro do prazo marcado perderão no exercício 
as suas quotas correspondentes de immigrantes, revertendo aos que as houverem solicitado. 

XL O Governo cont~'actará com empreza ou emprezas particulares o estabelecimento de 
colonias sob garantia de juros não excedentes a 6 o I. annuaes ao cambio de 27 . 

§ U O capital garantido será por series, não superiores a 20 :000 e não excedendo o prazo 
de cada uma a dez annos . 

§ 2. o Não poderá etrectuar-se contracto para mais de mna série em cada exercício financeiro. 
§ 3.0 Além de outras que o Governo julgar convenientes aos interesses publicas, sujeitar-se-ha 

o contractante ás seguintes bases : 
a) a estabelecer os colonos em terras préviamente adquiridas e demarcadas, com casa de 

habitação, instrumentos ele trabalho agrícola, fornecimento de sementes e o mais que for indispen-
o:avel para o seu primeiro estabelecimento; 
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b) a fundar colonias em todos os Estados da União; 
c) a crear engenhos centraes para o beneficiamento e preparo das materias primas produzidas 

nas colonias ; 
d) a fundar escolas, templos e enfermarias nos diversos nucleos; 
e) a construir as necessarias estradas de rodagem e vicinaes ; 
f) a organizar annualmente o recenseamento da população de cada colonia e a estatística de 

suq. exportação e importação. 
XII. E' vedada a transferencia de verbas ou de seus saldos neste orçamento. 
XIII. As consignações destinadas a obras e melhoramentos publicas não serão applicadas sem 

que os respectivos estudos estejam feitos e organizados os competentes orçamentos. 
XIV. O Governo mandará proceder a um inquerito, e o apresentará na proxima sessão legis-

lativa, sobre a conveniencia de transferir a propriedade ou a exploração das estradas de ferro 
da União para a industria privada e os methodos que deverão ser preferidos nesta operação . 

"',{V. E' autorisado o Poder Executivo, de conformidade com o que foi elucidado no parecer 
do Conselho de Estado de 30 de outubro de 1884, a desapropriar as estradas de ferro do Recife 
a S. Francisco e da Bahia a Alagoinhas, transferindo-as a emprezas novas, ou arrendando-as, de 
sorte a obter a reducção da taxa actual de 7 % de garantias e diminuir os compromissos da União. 

XVI. O Governo reverá os contractos com as diversas companhias de navegação, no sentido 
de melhorar as tarifas e de garantir efficazmente o serviço de fiscalização e as condições de 
segarança do material fluctuante. 

XVII. Todos os serviços de meteorologia deste Ministerio ficam sujeitos ás instrucções emanadas 
da Repartição Central de Meteorologia do Ministerio da Marinha, e para acquisição do material 
necessario ás observações, e no modo de regulai-as se conformarão com as exigencias impostas pela 
CO)Ilmissão permanente de meteorologia internacional, eleita no congresso de Munich. 

XVIII. E' au torisa.do o Poder Executivo a fixar o cambio pelo qual deve ser pago o juro 
de 6 °/0 garantido á Compagnie Generale de Chemins de Fer Bresiliens, :;obre o capital de 
30:000$ por kilometro, empregado no prolongamento e ramaes da Estrada de Ferro de Paranaguá 
a Curytiba. · 

XIX . O Governo reverá as tabellas dos vencimentos do pessoal das vias ferreas de propriedade 
da União, reduzindo-as e diminuindo o numero de empregados, de sorte a conseguir as economias 
que este serviço reclama, sujeitando as novas tabellas·a approvação do Poder Legislativo na 
proxima reunião . 

XX. O Governo confiará á iniciativa particular o serriço de navegação subvencionada, cujos 
contractos findarem, e em caso nenhum poderá innovar as concessões de subvenções para as li-
nhas que não prescindirem dellas, sem preceder concurrencia 'publica. 

Art. 7.• O Presidente da Republica é autorisado a despenden pela Repartição do Ministerio dos 
Negocias da Fazenda, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de 70.008:787$825 

A saber : 
l Juros, amortisação e mais despezas da divida externa .. . .... . ............... . 
2 Juros, amorlisação e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 1868, 1879 

e 1889 ...... . .•. . .. . .•. •.. .... . ... .. ........•.•.. . .. . .. . .•. .. ...•... . .. 
3 Juros, amortisação e mais despezas da divida interna fundada .• .... ........ • . 
4 Juros da divida interna não fundada ....... , ...................•........... 
5 Pensionistas ............................................. · ................ 1 
.6 Aposentados .... . ... .. . . . . . . .. . .. . .... .. .... .. .. ...... ... . ............. .. . . 
7 Empregados das repartições e lagares extinctos, supprimido~ os vencimentos 

com fieis de thesoureiro e de pagador, com praticantes sem concurso e 
com procuradores fiscaes, aos quaes serão conservados os direitos adquiridos, 
desde que contarem mais de lO annos de serviço, afim de serem aprovei-
tados em empregos de categoria equivalente nas . reorganizações do serviço 
de Fazenda, conforme a legislação vigente ....... .. ..... . ........ .. .•. . .. 

8 Thesouro Federal. Reduzido o pessoal com a creação do Tribunal de Contas 
e equiparados os vencimentos dos fieis do pagador do Thesouro Federal 
aos dos fieis da thesouraria geral do mesmo, na fórma da tabella annexa 

9 Tribunal de Contas. Equiparados os vencimentos dos 1 ••, 2•• e 3•• escri-
pturarios aos de igual categoria no Thesouro Federal, conforme a tabella 
annexa ....... ............ . . . . . ..... ..... .... . ...... .. . .. .... .. ....... . 

lO Recebedoria da Capital Federal.- Revogado, na parte 00ncern~nte a esta repar-
tição, o art . lO da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891 ................ .. 

ll Caixa da Amortisação ...................•................. . . . ........ .. ... 
12 Alfandegas. Supprimidas as consignações para: 23 addidos, offi-

ciaes de descarga .... .. . ........ .............. ... . . ... . . . . 
l addido, iJ.gente de trapiche .............................. . 
I ajudante de guarda mór, por serviço.s fóra da barra .. 
1 • e 2• commandantes dos guardas .. . . .... . ............. , .. 
3 fieis do thesoureiro, extraordinarios ............ . : . .... . . . 
2 auxiliares de embarque de café ....................... .. 

41:400$000 
1:800$000 
1:800$000 
1:200$000 

10:800$000 
3:040$000 

13.387: 808$00d\ 

9.038:805; 000 18.312:347 000 . 
7:000 000 

2.533:007 000 
2. 712: H8 000 

I 

600:000$000 

416:540$000 

227:400$000 

242 :480$000 
193:942$000 

Todos na Alfandega do Rio de Janeiro .........•......... 60:040$000 5.847:532$122 
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Art. 11. E' o Poder Executivo aut<!lrisado: 
r.· A rever as pensões concedidas sem lei do Congresso Nacional, devendo apresentar a este, 

na proxima sessão, um estudo das condições em que se acham os pensionistas e quaes devem ficar 
privados das que recebem, por não se acharem nas circumstancias de receber esse favor . 

II . A expedir novo reg·ulamento para o Laboratorio Nacional de Analyses que funcciona na 
Alfandega da Capital Federal; com tanto que as taxas correspondentes ás analyses dos productos 
importados não excedam de 5$ cada uma, e a despeza com o pessoal e material do laboratorio 
seja fixada em 63:000$ annuaes . 

Art. 12. São creadas delegacias fiscaes do Thesouro Federal nas capitaes dos Estados de 
S. Paulo, Minas Geraes, Matto Grosso, Paraná, Piaully e Goyaz, com o pessoal e vencimentos das 
tabellas annexas, autorisado o Governo a dar-lhes regulamento. . 

Art. 13. E' reduzido ao n~1mero de funccionarios constante da tabella annexa o pessoal do 
Thesouro Federal , devendo o Poder Executivo preencher os novos logares elo Tribunal ele Contas ou 
de outras repartições ele Fazenda com os empregados disponíveis existentes, segundo as suas 
habilitações e respeitada a ordem das respectivas categorias . 

Art . 14 . Fica autorisaclo o Poder Executivo a conceder, desde já, a remissão ele foros aos 
foreiros actnaes da fazenda ele Santa Cruz, quanto aos terrenos sitos no Estado do Rio de Janeiro, 
a transformar em foreiros os actuaes arrendatarios, e a validar os aforamentos posteriores a lei 
ele 25 de novembro ele 1830, expedindo previamente, para este serviço, as instrucções con-
venientes. 

Art. 15. E' autorisaclo o Poder Executivo a despender até á importancia ele 100:000$ com a 
remoção da Alfandega de Paranaguá para Porto d'Agua. 

Art. 16. O Poder Executivo deverá fazer effectiva, no prazo mais curto possível, a acquisição 
da prata encommendada ao ministro brazileiro nos Estados Unidos, liquidando o conipromisso 
que tem aquelle funccionario com os cofres da União. 

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta lei perten~ 

cerem, que a executem e façam executar e observar fiel e inteiramente como nella se contém. 
O Ministro de Estado dos Negocias ela Fazenda a faça imprimir e publicar. 
Capital Federal, 21 ele novembro de 1892, 4• da Republica. 

1/ 
FLORIANO PEIXOTO .• 

Serzedello Cor?·êa. 

Publicada na Secr$tria de Estado dos Nego cios da Fazm1cla em 3 de dezembro de 1892. -
O official-maior, Verissimo Julio de lVloraes. 1 

A-'1'abella do 11.umero~ classe e V'encilnentos · dos empregados do 
Tribunal de Oontas I 

" I \ 

~ '. 
VENCIMENTOS \ \ ..:1 l\ ~ EMPREGOS m 

' "' 1=1 
p.. 

Total Total Ordenado Gratificação do emprego da classe 

-
l Presidente .... . .. : . . . ...... . . 8:000$000 0:000$0QO 14:000$000 14:000$000 
4 Directores .. . ..... . . . ... . .... 8:000$000 4:000$0QO 12:000$000 48:000$000 
3 Sub-dlrectores . . .. . . ... . .... . o:ooo.··ooo 3:000$000 9:000~000 27:000$000 
l Secretario .. . ..•.... . . . ... . .. 4:000$000 2:000$0QO 6:ooo ·ooo 6 :0001000 

12 Primeiros escripturarios .. . .... 3:200$000 1:600$000 4:800$000 57 :600 000 
12 Segundos » ... .... 2 400$000 l: 200, 000 3:600 ·ooo 43:200$000 
10 Terceiros '1> .. . ... 1 6008000 8 00$000 2:400$000 24:000$000 
1 Cartorario ............... . . . . 2 000./000 1:000$000 3:000$000 3:000''000 
1 Ajudante .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. 1 000"000 800$000 1:800~000 1:800$000 
2 Contínuos .. . .... .... . . •... . . . 1 000$000 400$000 1 : 400.~·000 2:800$000 

-
47 227 :400$000 

I 
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B- Tabella do n.um.ero, classe e ve11.clmen.tos dos empregados do Tho3ouro 
Fed eral. do gabi.noto <lO Ministro e da .Delogacia do Tll.osouro em Londres 

~ TOTAL TOTAL o EMPREGOS ORDENADO GRATIFICAÇÃO rn rn DO EMPREGO DA CfJASSE l'il p.. 

Ministro ..•........ ... . ..... $ 24:000"000 24:000 000 
3 Directores ....•.. . .......... 6:000$000 3:000$000 9:000 ·o o o 2'7:000 000 
4 Sub-directores .....•.... .. .. 4:800$000 2:400 000 7:200 000 28 :800 ·o o o 
2 Officiaes do Contencioso ...... 3:200$000 I: 600 000 4:800 000 9:600 ·o o o 

22 Primeiros escripturarios ..... 3:200 000 I:600 000 4: 800 000 I05:600 000 
I8 Segundos )) 2:400 '0()0 I: 200 000 3:600$000 64 :800, ·o o o 
18 Terceiros » 1:600 000 800 000 2:400 ·ooo 43:200 000 
14 Quartos )) 800 000 400$000 1:200 100 16:800 000 
1 Theso ur~iro .... ... . .. .. ..... 5:000"000 3:ooo ·ooo 8:000$000 8:000. ·ooo 
3 Fieis . . .• . ....... .. ..... .. .. 2:600 000 1: 400 000 4:000, 000 12:000$000 
1 P~~ador ............. .... ... 8:000 ·ooo 2:200 000 5:200 000 5:200"000 
4 Fre1s .. .. ........... ..• .. . .. 2:600 000 I :400, 000 4:000 000 16:ooo ~ooo 
1 Cartorario . ... . .. . ... .. ..... 2:400, ·ooo 1:200$000 3:600, 000 3:600 ·o o o 
1 Ajudante ......... .... ...... I :200 000 600$000 I :800 000 I :800, 000 
I Porteiro ... ... ....• . . ..... .. 2:400- ·ooo I:200 000 3:600 000 3:600 000 
1 Ajudante ................... 1: 600 000 800. 1)00 2:400~000 2:400, ·ooo 

)() Continuos ......... .. .... ... . 960$000 480$000 I: 440 .000 23 :040$000 
4 Correios ..........•.......... l :200:000 500 000 1:700$000 6:800 000 

GABINETE DO MINISTRO 

I Official de gabinete . . ..... .. . $ 2:4oo ·ooo 2:400 000 2:400."'000 
2 Auxiliares . .. .. . ....•..•. ... $ I:000$000 1:000 000 2:0 o:ooo 

DELEGACIA DO THESOURO Ellf 
LONDRES 

Deleg-ado, .• . .•... . ... .. , ••. 5:000 000 5:000 000 
2 Escrrpturarios .. , ............ $ 2:450$000 4:900$000 

416:540$000 

O -Tabella do numero. classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 
Fiscal em s. Paulo 

..:l VENCafENTOS 
< 

EMPREGOS o 
"' rn 

Total Total l'il Ordenado Gratificação p.. 
do emprego da classe 

_ _.__ 

Delegado .................... 1 3 000$000 2:000 000 5:000 000 5:00() 000 
Primeiros escripturarios ..... 2 3 000 000 1:600$000 4:600 000 9:200 000 
Segundos » ..... 2 2 000 000 I :000 ·o o o 3:000$000 6:000$000 
Terceiros » ..... 2 I 000 000 800 000 I: 800 000 3:600 ?000 
Quartos }) o •••• 2 600 000 400 ·o o o I :ooo ·ooo 2:000 000 
The:;oureir,o .•.............•. I 3 000 000 I :800 000 4:800 000 4:800 000 
Fiel. ...................... ·. I I 400. 000 600 000 2:ooo ~ooo 2:000 000 
Cartorario .......... • ...... . 1 I 000~000 500 000 I :500 000 1:500 ·ooo 
Porteiro .......•.... , ........ I I 400 000 6001000 2:000 000 2 :oo~t~oo 
Contínuos ...•............... 2 600 ·ooo 40o ·ooo I:000$000 2:ooo ·ooo --

15 38:100$000 
r 

- -. . ·- ~ 

Annexo -31 
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D- Ta bella do num oro, olasse e vencimentos dos empregf\<\O!;l da :Oe10j!;f\Clf\ 
F.iscal em Minas Geraes 

- -

...:l VENCIMENTOS 
«l 

EMPREGOS 
o rn 
rJ2 Total Total J:.1 Ordenado Gratificação il< do da classe emprego 

--
Delegado .... .... ..... .. .... l 3:000 '000 2:0001000 5:000t 000 5:000$000 
Primeiro escripturario ....... 1 3:000$000 1:600 000 4:600 000 4:600$000 
Segundo » •••••• o 1 2:000$000 1:000 000 3:0001000 3:000r00 
Terceiro )) ······· 1 1 :200~ 000 600$000 1: 800 000 1:8oo ·ooo 
Quartos » ....... 2 1:000$000 500$000 1 :500ir000 3:000. 000 
T hesoureiro .... ... .. ..... ... 1 3:000$000 1: 800$000 4:800$000 4:800$000 
Porteiro e cartorario ......... 1 l :300 000 700$000 2:000$000 2:000$000 
Continuo . . •. .... .. , .•. .... .. l 700$000 300$000 1:000$000 1:000$0()0 

--
9 25:200$000 

E -Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados da Delegacia 
F .isoal em ouyabá. 

H VENCIMENTOS 
< l\ 

EMPREGOS 
o cn cn I J:.1 Total · Total il< Ordenado Gratifica~ão do emprego da classe 

--
Delegado ... . ... .•. .......•. . l 3:200$000 1: 600$000 4:800$·,00 4:800$000 
Primeiro escripturario ...... . 1 1:600$000 800$000 2:400$000 2:400$000 1 
Segundo )) ....... 1 1: 200$000 f\00."'000 1: 800$000 1: 800$000 
Terceiro )) .. .... . 1 1 :000$000 . 600$000 1:600$000 1: 600$000 
Thesoureiro ................. 1 2: lOOiOOO 1:100 000 3:200$000 3:200t000 
Porteiro e cartorario ...... ... 1 1: 000 000 600$000 1: 600$000 1:600 000 
Continuo ... ... ..........•. . 1 700$000 300$000 1:000$0bO 1:000$000 

--
7 16:400$000 

- -~ 

'F -Tabella do numero, classe e vencimentos dos empregados dq.s Delegq.oias 
Fiscaes e:rn ourUyba, Tnere:z;inf1~ e Goyaz 

-
H VBNCIMENTOS 
< 

EMPREGOS o 
'" cn 
J:.1 Total Total il< Ordenado Gratificayão do emprego da classe 

--
Delegado . .... .... . .......... l 3:2C0$000 1 :600$QOO 4:800$000 4:800$000 
Primeiro escripturario ..... .. l 1: 300$000 700$QOO 2:000f000 2:000$000 
Segundo » ••..... l l :200 000 600$QOO 1 800 000 1:800$000 
Thesoureiro . ..• ... ..... . . . . l 2 :400$000 1: 200$QOO 3 600$000 3:600$000 
Porteiro e cartorario ..... . ... 1 1:000$000 600$QOO l 600$000 l :600!000 
Continuo . . •.•. . .. . •.....• .. 1 700$000 300$000 l 000$000 1:000 000 --6 14:800$000 
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DECRETO N. 127- DE 29 DE NOVEMBRO DE 1892 

(Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção). 

Institue montepio para os opera rios eflectivos do Arsenal de Marinha da Capital Federal. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução 
Art. 1. o Fica instituido montepio .para o operario eifecti v o ou do quadro extranumerario e 

serv~nte etl'ectivo do Arsenal de Marinha da Capital Federal, operario e servente nas mesmas 
cond1ções das directorias de artilharia e torpedos. 

Art. 2. 0 O montepio tem por fim soccorrer o contribuinte habilitado na fórma desta lei, conce-
dendo-lhe pensão, a qual podara reverter metade para os successores do instituidor, na "lei desi-
gnados. 

DO FUNDO DO 1110NTEPIO 

Art. 3. o Todos os operarias e serventes mencionados no art. 1 o contribuirão mensalmente com 
um dia de vencimentos. 

Paragrapho unico. O contribuinte que for dispensado do serviço, por excesso de pessoal, 
podara continuar a contribuir para o montepio. . 

Art. 4. 0 O Governo continuara a converter em apolíces da divida publica o producto das 
quotas de que trata o artigo antecedente e o saldo existente no Thesouro, proveniente das contri-
buições desde 1874. 

DOS DIREITOS AO MONTEPIO 

Art. 5. o O contribuinte que contar 20 annos ou mais de serviço (descontado o tempo proveniente 
de licença, castigos, faltas ou molestias que não tiverem por causa o serviço no Arsenal ou dire-
ctoria) e que, por idade avançada ou molestias contrahidas no serviço, ficar impossibilitado de con-
tinuar a servir, terá direito a pensão, pela fórma seguinte : 

§ Lo O que contar 20 annos de trabalho, metade do jornal; 
§ 2.• O que contar 25 annos, o jornal por inteiro; 
§ 3.0 O que contar 30 ou mais annos, o jornal da classe immediatamente superior, si tiver 

mais de um anuo de exercício na anterior, e si fôr operario de 1"' classe, mais um terço do jornal; 
§ 4.0 O que contar de 20 a 25 annos, de 25 a 30 annos percebera pensão proporcional ao tempo 

in termediario. 
§ 5.0 No caso de insufficiencia dos meios provenientes dos rendimentos das quotas já. deduzidas 

e da quota do anuo, o deficit será rateado proporcional mente. 
Art. 6.0 O que contar qualquer tempo de serviço e durante el!e so.trrer desastre, por motivo • 

alheio á sua vontade, competentemente pt•ovado, e do qual resulte impossibilidade de continuar a 
trabalhar, perceberá pensão igual ao jornal de sua classe. 

Art. 7. 0 O que se invalidar depois de 20 annos de serviço, sem ser por molestia adquirida 
nas repartições indicadas, tara tambem direito ao jornal de sua classe; invalidando-se, porém, 
com 15 a 20 annos de trabalho, terá direito a uma pensão correspondente ao jot•nal da classe im-
mediatamente anterior ; mas si pertencer á 3 .. , tara então a pensão do jornal dessa mesma classe, 
menos 1/3. 

DA REVERSÃO 

Art. 8.0 O contribuinte que fallecer depois de 20 annos de serviço, dá direito a um a pensão 
igual a metade do que podia receber n?s casos do art. 5°. . . . . 

Paragrapho unico. O que contar somente 15 annos de servtço, em hypothese alguma da d1re1to 
a reversão. 

Art. 9. 0 A viuva, filhos menores e filhas, mãi ou irmã solteira. do contribuinte que fal-
lecer com 15 a 20 annos de serviço, terão direito á metade da pensã~ .que ell.e !ec~beria co~ 
20 annos, si na classe em que fallecer tiver .mais de um a;nno d~ exerctclO ; . e, st. nao trver, tera 
pensão igual a metade da que elle perceberia na classe 1mmed1atamente mferwr; e sendo de 
3a classe, metade do jornal da classe, menos 1;3. 

DO DEPOSITO DAS PENSÕES DOS MENORES 

Art. 10. Um terço da pensão do menor, filho ou _ filha, se~a. c~epositado na Çaixa Economica: 
Art. 11. Havendo mais de um filho menor1 a pensao será dlVIdtda em partes 1guaes, que se extm-

guirão com seus usufruidores. _ · 
Paragrapho unico. o tutor púderá utilisar-se dos dous terços da ~e~sao do .menor pam . ua 

educação, e ·será obrigado a apresentar, de quatro em quatro mezes, certrdao de vtda do tutelado, 
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Art. 12. O menor, tendo em deposito quantia sufficiente, será admittido em uma instituição 
que mantenha hospital, levantando-se para esse fim, na Caixa Economica, o capital preciso. 

Para "'rapho unico. Na hypothese do fal!ecimento de um menor que não esteja no gozo 
das vantagens deste artigo, póde-se levantar o capita l em deposito para seu funeral. 

DA PERDA DE DIREITO ,\ PENSÃO OU REVERSÃO 

Art. 13 . O contribuinte que s·1hir ou for demittido do serviço, salvo a hypothese do para-
grapho unico do art. 3° ou transferencia para outro arsenal, perde o direito do montepio. 

Art. 14 . O contribuinte não dá di reito á reversão nos casos seguiutes : 
§ 1. o O que casar in cattsa mo?·tis; 
§ 2 . 0 O que fallecer antes de 15 annos · de serviço. 
Art. 15. A viu va não tem direito á reversão : 
§ J. o Si, por culpa sua, não estiver em companhia do marido, no tempo do fallecimento ; 
§ 2 .° Contrahimlo novas nupcias ; 
§ 3 . o Tor nando-se eleshonesta . 
Art. 16 . O filho menor perde o direito á reversão: 
§ 1. ° Completando 18 annos, salvo si andar nos estudos, caso em que perceberá a pensão até 

aos 21 annos ; 
§ 2 . o Entregando-se a v-i cios r eprovados ; 
§ 3.0 Sendo aos 11 auuos iuteiramente analphabeto, por occasião do fallecimento de seu pae. 
Ar t. 17. A fi lha ou irmã perde o direito casando-se ; bem como a mãe, si não tiver vivido em 

companhia uo instituidor do montepio. 

DO EXAME DE SANIDADE 

Art. 18 . O contribuinte será julgado pela inspecção de saude ela Armada, de ordem do Ministro 
da Marinha e por propos til. do inspectordo Arsenal. . 

DOS REQUERIMENTOS 

Art. 19. Todo o montepio deve ser requerido nas condições dps paragraphos seguintes: 
§ I. o O operaria ou servente juntara ao seu requerimento aq inspector o attestado de invalidez 

ou de es tado grave de saude, em idade avançada . 1 
§ 2 . o A vi uva requer a reversão juntando ao requerimento lj.S certidões de casamento e obito, 

.e testemunhando ter estado na companhia de seu mftrido. 
§ 3. 0 O filho menor, legitimo ou reconhecido, r equer peta tutor, juntando as respectivas 

certidões . . · I 
§ 4 .0 A mãe e irmã solteira requerem juntando os competentes documento~ e provando que 

se achavam em companhia do instituidor . 

DA ORDEM DE REVERSÃO 

Ar t. 20. A reversão elo montepio n. que · tiver direito o fOntribuinte fallecido, passará, na 
falta da vinva, aos herdeiros na ordem seguinte : filho menor, mãe e irmã solteira. 

DA DIRECÇÃO 

Ar t. 21. O trabalho do montepio será a:ffecto á direcção da Inspectoria do Arsenal, Conta-
doria e Pagadoria da Marinha. 

,Art. 22 . Compete ao inspector do. Arsenal submetter ·ao Ministro da Marinha, com as com-
petentes informações da Contadoria sobre o tempo de serviço, p.s reformas dos profissionaes que 
forem solicitadas nas condições de obter o montepio. 

Art. 23 . Compete ao contador : 
. § 1. o Rec~ber e informn,r com .o. i~ spector d? ~rsenal os requ13rimentos das famílias dos contri-

bumtes fa llec1dos no trabalho e dmgtdos ao Mtmstro, para obtet' reversão · 
§ 2 .0 Ordenar á Pa.gacloria a ~onversão do_ capital disponível em apoli~es. · 
Art . 24. Compete 3: lnspectorta, Cont~::lol'la e Pagadoria da Marinha, distribuir no principio 

de c~da . ano o u.m b~ le tun,_ contendo a ~ece~ta e despeza. do annp findo, discriminadamente ; sendo ? prtmetro boletim chstrtbU1do em segUida a sancção desta lei, cqm resumo geral. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 25. O contribuinte ou pensionado, que enferm8r gravemente, levará esse facto ao conheci-
fi ento do inspector do Arsenal. 

Art. 26. F·ica creada em cada officina do Arsenal e directorias uma commissão de visita, com-
posta de tres opera rios, designada pelo mestre e nomeada pelo director. 

Paragrapho unico. Estas commissões, nas quae.s não poderá entrar um só membro contra a 
vontade propria, e cuja escolha deverá recahir em operarias circumspectos, se corresponderão com 
o inspectot• do Arsenal. 

Art. 27. O operario começarh a contar tempo de trabalho desde sua entrada para o Arsenal 
ou directorias, e a contribuir desde que tiver um vencimento qualquer, mesmo como aprendiz. 

Art. 28. O operario que for admittido de novo para o Arsenal contará o tempo de sua contri-
buição anterior. 

Art. 29. O contribuinte que, depois de 15 annos de serviço, fallecer no est9do de solteiro, 
sem familia e recursos, terá direito ao seu enterramento pela caixa, do montepio; exceptuando-se o 
que estiver comprehendido nas disposições do art. 12, e ragulando seu funeral pela Associação 
Funeraria desta Capital. 

Art. 30. O contribuinte podera recorrer ao Ministro da Marinha, nos casos de preterição de 
seus direitos. 

Art. 31. As autoridades administrativas do montepio se reunirão, em casos deliberativos 
ou consultivos, no Arsenal de Marinha, sal v o as conferencias presididas pelo Ministro. 

Art. 32. Serão consideradas pensionistas deste montepio as viuvas pobres que porventura 
existam, de operarias do Arsenal e antigo Laboratorio Pyrotechnico desta Capital, fallecidos du-
rante o período da execução do primitivo montepio ele 1886. 

Art. 33. O Executivo expedirá o regulamento da presente lei. 
Art. 34. Fica igualmente concedido montepio aos operarias e serventes dos outros arsenaes 

de marinha da Republica· sendo autorisado o Poder Executivo a formular o respectivo regula-
mento e tabellas, cessando, com essa organização, 03 creditos concedidos pelo fundo das -contri-
buições dos operarias do Arsenal de Marinha da Capital para os arsenaes dos Estados. 

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Marinha assim o faça executar. 
Capital Federal, 29 de novembro de 1892, 4° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Custodio José de Mel~o. 

J 
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Resolucões do Congresso Nacional não sanccionadas e que 
pendem de decisão 

(Iniciada na Camara e por esta enviada á sancção) (*) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. o Serão considerado~ lentes substituto( das_ faculdades de 'medicina os adjunctos que 

passarem a preparadores, os adJunctos actuaes que nao foram contemplados na ultima reforma 
e os preparadores, qt1e, tendo feito concurso para adjunctos, foram classificados devendo ser 
distt•ibuldos pelas cadeiras ou secções, segundo as habilitações provadas em concursos anteriores e 
as conveniencias· do ensino . 

Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, em 4 de outubro de 1892.- João Lopes Ferreira Filho, presidente.-

Antonio Azeredo, 1° secretario.- F. ele Paula O. Guimarães, 2° secretario. 

Deixo de sanccionar o presente projecto de lei do Congresso Nacional pelas seguintes razões: 
Considerar lentes substitutos das faculdades de medicina os adjunctos é reconhecer nessa 

classe a capacidade para esse cargo, tomando por criterio o concurso exigido pelos estatutos de 1884. 
Porém , o simples confronto dos requisitos marcados no actual regulamento de lO de janeiro 

de 1891 p::m.t o concurso de substituto, com os dos estatutos citados para o de adjuncto, evidencia 
que a capacidade então demonstrada pelos adj unctos esta em inferioridade distanciada das neces-
sarias p:1ra aquelle, cujas funcções são equipara.das ás dos lentes cathedraticos, pois o substitue 
em seus impedimentos, e pel<· lei actual é destmado a preen_cher a vaga definitiva da cadeira. o legislador, impondo no art . 51 do regulamento vtgente, como condição absoluta e 
necessaria para provimento do logar de substituto, o concurso por secção e não por cadeira, 
estabelecendo as provas constantes dos arts. 178 e 180 e seus parngraphos, não teve em vista 
oppor difficuldade aos candi~atos1 nem fazer ostentação de f?rmalidades e_ exigencias, mas dar-lhes 
ensejo de affirmar a sua 1donetclade sobre toda~ as cadetras da secçao a que se propuzerem, 
mediante a exhibição séria e cabal de seus conhemmentos, de modo a poderem substituir em seus 
impedimentos, cercados de todo o prestigio, aos respectivos cathedraticos, ou preencher de 
futuro suas cadeiras. o adjuncto era um fuJ?-CCionario de n~tureza transitot::_ia (ar t. lO? .dos estatutos de _1884); ser-
via apenas por um decenmo; era suscepbvel de exoneraçao por um JUIZO da congregaçao e por po-
proposta do respectivo cathedratico (art. . I 08) ; a: pr~va oral do . c?ncurso. aquella em que o 
candidato melhor podia revelnr suas quahdades dtdactlCas, era exhtbtda na metade do tempo ora 
exigido para a do substituto. 

Julgado apenas por uma commissão_ de 12. lentes, nenhuma resolução lhe era licito tomar, 
relativamente ao ensino, (art. 102) e nao fazta parte das commissões examinadoras das theses 
escolares. 

A equiparação, pois, que quer estabelecer a presente lei, é cvntraria ás conveniencias 
do ensino. 

(') Esta resolução já foi approvacl~ pela Camar~ na fôrma do~ 3• elo art. 37 da Con11ii.tuição. 
Annexo -33 
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A doutrina de considerar lentes substitutos os doutores em medic~na _que C?ncorreram aos 
lC>gares ·de adjunctos e foram classificados, firmaria um máo precedente Sl nao pertgosa perturba-
ção no corpo docente das faculdades. . . • 

Com maioria de razão r eclamariam essa vantagem em seu pro':e1t~ aq~elles que ~m epocas 
anteriores foram classificados, embora não pro~idos em concur~os ma1s dltlice1S e de mats elevad~ 
categoria scientitlca para os lagares de oppos1tores, de substitutos de secções complexas e ate 
de cathedraticos. · · 1 · Demais 0 quadro de substitutos um por secção, sem convemenma a guma para o en~mo, 
seria augm'ent~do, acarretando _um ~xcesso injustilicavel de despeza para os cofres publlcos1 
contrario aos mteresses da naçao. 

Por esses motivos, nego sancção á presente lei. 
Capital Feaeral, 11 de outubro. de 1892. · 

FLORIANO Pli:IXOTO 

Iniciada na Camara, e pelo Senado enviada á sancção 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. o Os 1 • e 2• cirurgiões do Corpo de Bombeiros do Districto Federal terão os postos 

dG major e capitão, e gozarão de todas as honras, vencimentos e mais vantagens inherentes aos 
mesmos postos, nos termos do ar L 45, do decreto n. 9829 de 31 de dezembro de 1887. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, em 26 de setembro de 1892.- Prudente J. de Moraes B arros, vice-presi-

dente.- Jotio P edro Bel{ort Vieira, 1• secretario.- Gil Diniz Coulart, 2• secretario.- AntoniQ 
Nicolao Monteiro Baena, 3• secretario.- João Soares Nei~a, servindo de 4• secretario. 

I 

RAZÕES 

o art. 42 do regulamento do Corpo de Bombeiros, approvado pelo decreto n. 9829, de 31 de 
dezembro de 1887, quando dispõe que os respectivos officiaes o praças gozem de totlas as isenções1 
e vantagens conceditlas aos do corpo militar de policia desta capital, quiz naturalmente tornar 
extensiva áquelles certa ordem de garantias que lhes ó igualll\ente devida pe a importancia dos 
serviços que prestam. 

Esta 15raça, porém, e espe~ialmente ~_que torna ~xtensivos aos !•• ~ 2°9 cwurgiões do Corpo 
de Bombell'OS os postos de ma.Jor e capltao, collocana estes ~,3m condições superiores aos dos 
respectivos officiaes, que, entretanto, não podem ir além do pqsto de capitão, desde que ~s de 
major e commandante são occupados por offl.ciaes do corpo ~e estado-maior de ra classe do 
exercito, ou do de engenheiros, na fórma do § 1 • art. 4° do i~dicado regulamento. \ 

Si os serviços a cargo dos cirurgiões podem ser relevantes, não serão nunca equip {ados aos 
dos ~~ciaes que. em caa.a ince~dio que extinguem arriscam qom de~odo a propria existencia, 
adqmrmdo quast sempre enfermidades que em curto prazo os tornam tmprestaveis. 

A lei que organisa o Districto Federal determina que o serviço dt> extiocção de iocendios 
seja transferido para a municipalidade. 

Este far:to aconselha tambem a não sancção db alludido decreto, pois não será conveniente 
antecipar alterações que podem talvez embaraçar as que tenha,m de ser competentemente feitas 
p~la administ~ação a, que ~Jle ':ae. ser incorrorado, n~o parecendo, portanto, opportuoa, como 
nao é convemente, a provtdencla mherente a concessao dos pqstbs de major e capitão aos 1• e 
2° cirurgiões do Corpo de Bombeiros. 

Capital Fecl9ral1 4 de outubro de 181}2. 

FLORIANO PÉIXOTO. 

Serzedello Corrêa • 
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Mensagem de abertura da 2a sessão da 1 a legislatura 

8]!NHOR~S MEMBROS DO CONGR-ESSO NACIONAL. -Dominado ainda pelos mesmos intuitos que, 
com maxi.ma lettldade, manifestei ao Paiz, quando assumi o governo do Estado a 23 do novembro 
do anuo úndo, e tambem por occasião de dirigir-vos a mensagem ·de 18 do mez subsequente 
novamente congratulu-me comvosco e com todos os nossos concidadãos pelo proseguimento do~ 
trabalhos legisla~ivos, . nesta segun~a sessão ordinaria tlo Gongye~so Nacional, durante a qual, 
estou certo, contmuare1s a dar sobeJas provas de acrysolado patriOtismo em prol rla causa publica 
que, nas c1rcumstancias actuaes, muito exige e espera de vossas luzes e orientação. Confio que 
estudados e discutidos os ingentes problemas políticos e sociaes, pet:dentes de definitiva solução' 
seja!YI votadas as leis complementares da Constituição que, por falta de tempo, não puderam se; 
decretadas durante a sessão extraordinaria, e assim se consolide a grandiosa obra de reconstrucçáo 
de nossa Patria. 

Havendo dedicado todos os meus esforços ao pro~resso elo Paiz e a manut~nção da lei funda-
mental, que regulou o systema federalista entre nos, afim de corresponder a honrosa moção de 
plena confiança que dirigistes ao Governo, a 21 de janeiro proximo passado, penuttimo dia de 
vossos trabalhos, pela qual elle se confessa reconhecido, cumpre-me, em conformidade com o 
preceito contido no art. 48 n. 9 da Constituição, dar-vos conta da situação do Paiz e dos princi-

.paes successos sujeitos á vossa apreciação; outrosim, indicar-vos algumas providencias, por sua 
natureza urgentes, as quaes, traduzidas em actos emanados elo poder competonte, vos recommen-
darão ainda mais a gratidão nacional. 

Aos momentosos assumptos que solicitam a vossa attenção, sobreleva com o relevo de uma 
gra viciado excepcional, a conspiração que, após repetidos ensaios, manifestou-se nesta capital na 
tarde de 10 de abril ultimo. 

Sabeis que a generosa revolução de 23 de novembro, em que vós proprios fostes grande 
parte, veiu, de par com a restauração elas virtudes republicanas em toda a União, contrariar 
interesses de toda a ordem, já. arraigados ao estado de causas que ella subverteu. Ainda mais : 
peta sua índole restauradora das virtudes republicanas em· nossa Patria, já entregue ao solapa-
mento por. ;tbusos e erros, quer na ordem política, quer na ordem social e economica, quer 
mesmo na ordem moral, a revolução de 23 de novembro, que foi não só a anuullação do atten-
tado de 3 do mesmo mez, mas tambem tremenda reacção contra os processos, praticas e costumes 
implantados na publica administração, teve como naturaes corollarios movimentos políticos produ-
zidos em quasi todos os Estados. 

Compeehencle-se, desde então, que immensa móle de interesses perturbados teve de supportar, 
desde o inicio, essa n ltima e grande transformação política de nossa Patria. De varios Estados 
para esta capital, desta capital par11 outros pontos da União, as noticias alarmantes, os boaios 
mais inverosímeis alimentavam as esperanças de uns, faziam recrudescer as ambições de outros, 
trazendo o espirito publico, em sobresalto, sem permittir ás classes conservadoras, ao commercio, 
aos capitaes e até as famílias, a tranquillidade necessaria para o desenvolvimento da vida e 
do tt•abalho. 

Movimenteis parciaes nos Estados, declarações ostensivas ele hostilidade por toda parte, ten-
tativas de surprehendente reposição de Governadores destituídos em consequencia da sua adhesão 
ao golpe de Estado ; tudo convencia o espírito publico ele que se organisavam os meios de an-
nullar o principio da autoridade e de restabelecer por uma revolta sem ideal, sem princípios, o 
passado que a Nação havia condemnado na revolução a que devemos hoje, o restabelecimento da 
Constituição e da paz. 

Como ainda era natural, foi nessa capital que se consentraram, para operar 'de accórclo, 
ligados pela communhão das decepções e dos odios, das ambições. e dos interesses, aquelles que 
a todo o transe planeavam reconquistar as posições ele que haviam sido destituídos. 

Pa,rece·-me escusado insistir na remem oração üe factos tão recente~; cumpre, entretanto, 
não perder de vista a intima ligação com que se produziram. Desab'rida opposição pela imprensa 
em linguagem sediciosa e anarchica ; expl0ração ela caristia dos generos alimentícios e merca-
dorias de primeira necessidade, em grande parte exag·erada com o fim de superexcitar o senti-
mento popular ; monstruosa campanha de descredito no estrangeiro ; formigamento incessante 
d~ boatos aterr~dores, com que a um tempo se tacteava e se incitava o animo publico ; e, emer-
gmclo de todo esse trabalho subterraneo, a revolta das fortalezas ele Santa Cruz e La.ge, no dta 
20 de janeiro. 
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Dominada esta, e apezar da prudencia e da tolerancia do Governo, indicando assim o desejo 
de uma política de paz e de concordia, viu a Nação a recrudescencia das hostilidades na impensa 
e na via publica, tenta~ivas de r;w.e~es, emissarios agi tando, ora a idê~ separatista, como em 
Minas Geraes, ora movnnentos Sid!CJOSos até mesmo dentro dos quarte1s, como em S. Paulo e 
Matto Grosso; as tentativas de alliciação da força publica nessa capital, a intimação provocadora 
e acintosa, dirigida por treze generaes ao Chefe do Estado, e, por ultimo, a explosão do dia 10 
de Abril. 

o que foi esse acto de audacia, em que se recorrera ao suborno de praças para consummar 
o assassinato e se chegara até as portas dos quarteis, na esperança de arrastar batalhões a 
sublevação, vós o podeis avaliar . 

Achava-me afastado do centro ela cidade, quando tive aviso ele que uma grande massa popular 
se encaminhava, com fiins hostis, para o Palllcio do Governo. Como me cumpria, apt·essei-me 
em vir occupar o meu posto. De caminho t endo encontrado na Praça da Republica alguns corpos 
de teopa, que, com a noticia, apressa,Jamente haviam formado, demerei-me em frente delle3, aô.m 
de repellir a intimação da deposicão, proclamada pelos oradores que dirigiam a tut'bamulta dos 
anarchistas, e que affirmavam a essa multidão apaixonada, a cuja frente se viam, com pezar vos 
digo, alguns representantes da Nação e officiaes de postos elevados, uns tomando par te activa, 
outros com a sua presença e a sua a.dhesão acoroçoando-a, que seria auxiliada por varios bata-
lhões desta capital. 

Esperei-os disposto a agir, isto é, a cumprir o meu dever, tendo mais uma vez. verificado, 
por essa occasião, que no apoio do povo e na firmeza da disciplina da força publica, estavam as 
mais solidas garantias de que podia dispor o Governo para manter a ordem. 

Todos esses factos se concatenam como os élos de uma mesma cadeia; uns elucidam os ou-
tros; e é nes:;a ligação profunda e irrecusavel que os haveis do considerar, para fazer justiça a 
segurança e rectiaão de vistas, e á escrupulosa escolha de meios com que procedeu o Governo, 
na gravíssima situação que taes factos crearam . 

Sendo necessario salvar o prestigio da au toriclade, esmagar a anarchia, asseg·urar a ordem 
attingindo a todos os principaes chefes ou respon aveis por essa sublevação e commoção, o es-
tado de sitio, declarado pelo Decreto n. 791 de lO do mez findo, impoz-se como necessidade 
indeclinavel, obedeceu estrictamente ás prescripções constitucionaes, e encontra plena e inteira 
consagração nos princípios de direito publico que dominam a especie . 

Acreditando que absurdo seria esperar que a anarchia se desenvolvesse em actos de violencias 
á propriedade e ás pessoas, á autoridade e ao direito, para então combatel-a ; e como o juiz ela gra-
vidade do perigo immínentl9 que legitima a declaracão do 1estado de sitio, outro não é, na opinião 
unanime, sinão apropria autoridade, Congresso ou Poder Executivo, a quem a Constituição confere 
essa ponderosa attribuição, não hesitei em cumprir o meu dever, l}mitando-me ás medidas de deten-
ção em logares não destinados aos réos de crimes communs e ao desterro para outros si tios do terri-; 
torio nacional; abstendo-me de qualquer outra. medida que fosse contra a propriedade dos culpados, 
ao mesmo tempo que, por outro lado, garantia a mais ampla liberdade ele impeensa e de locomoção 1 e a mais completa inviolabilidade do sigillo da corresponclencia postal e telegraphica . 1 

E, ao ter de empregar as providencias autorisadas pela Constituição, o Governo considerou \ 
longamonte, pesou, em dous dias de trabalho, quasi consecutivq, toda a especie de prova testemu-
nhal e circumstancial, que teve a seu alcance e que lhe bastou para formar c nvicção segura ela 
necessidade das medidas de reprssão que adoptou. 

Além de imformações colhidas em importantes documentos escriptos, fundou-se o Governo na 
vehementissima prova circumstancial que vos tenho expendiclo, f3 que de seu enfaixamento lo n- ico 
colho extraordinaria relevancia, articulando-se por factos de ;notoriedade publica, muitos d~'ues 
attestados pela propria imprensa. ~ 

Em um processo político, como este é, impossível e descabidq seria guardar o rigor elas fórll'jas 
judiciaes, a que, aliás, nenhum preceito legal ou de doutrina obrig~va o Poder Executivo. O Governo 
não julgou, nem podia julgar, não impoz nem podia impor pena~ mediante processo regular: usou 
de medidas exepmonaes de ordem política, expressamente permittídas pela Constituição para o caso, 
como o que se deu, de commoção intestina, produzida pela erupção final de um lono-o trabalho de 
conspiração anterior contra os poderes constituídos. As detençõ~s e desterros que ã'ecretou são os 
que constão do acto de 12 do mez findo. 

Dos conspirad?res ahi incluídos, al15~ns foram presos na flagrancia do delicto, outros em tren te 
das tropas, profermdo acclamações cedwtosas, outros, porque franca e publicamente foram vistos na 
multidão que se dirigia ao palacio do Presidencia, vocifeeando QUfl vinham depór o Chefe da Nação· 
outros, finalmente, posto que não tivessem tomado parte activa no movimento do dia lO, haviam-ri~ 
prepar~do e estavam, por declarações e demonstrações de sua sopdariedade, promptos para entrar 
em acçao a qualquer momento . 

. Eis o que, no cumprimento do dever constitucional, tenho de dizer-vos sobre os graves acon-
teCimentos que se passaram em vossa ausencia, agitaram o Paíz e trariam, sem duvida a anarchia 
nas ruas, ~ convulsã? nos Es~ados, o descre~ito. completo d~ nos~a Patria no estrangeiro, a rui na 
d~ Republrca. e a desmtegraçao de seu terrJtoeto no torvelmho de tremenda guerra civil, si não 
fora a energ1a com que procedeu o Governo, corresponliendo ass}m á vossa confiança e aos nobres 
intuitos das moções de 21 de janeiro. 
. Não vos deviam, porém, causar sorpreza os delictos de I O de abril porque já a revolta daS' 
fortalezas de Santa Cruz e da Lage, ?Ode desgr~ç~dos a infeliz.es gafés foram allitli~do~ dt:Jrtf 
:Promessas, e na qual entlorttrarrt-se sallente:; vesttg"tos da CO{lftrttcipação d.e cl1efi3S de u!Íluêtidi11. 
é de prestigio por sua poSição politíca e ofilclal, vos havia con~·encldo de qt.te erti criticá sitt.utôão 
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o achava a Republica, a.meaçada de ser subvertida pela anarchia; sendo imperiosa necessidade 
salvar o prestigio da autoridade, compromettido a toda a hora por boatos que percorriam o Paiz, 
e que afirmavam a dissenção na força armada e a fraqueza do Poder Publico, na expectativa de 
pronunciament0s militares arrastando, caso fossem possíveis, a deshonra para o Exercito o Armada 
e a perda completa das instituições republicanas entre nós. 

Por isso, logo após os graves e vergonhosos acontecimentos naquellas fortalezas, os c1uaes 
vos convenceram de que os nossos adversarios, inimigos da Patria, não recuavam diante de todos 
os meios, ainda os menos escrupulosos, encerrastes, com geraes applausos, os vossos trabalhos, afim 
de deixar ampla liberdade ao Poder Executivo para agir, e, antecipadamente, lhe assegurastes o 
vosso apoio no direito que lhe conferistes de empregar todos os meios, mesmo os mais energicos, 
para manter a ordem e consolidar a Republica. Em vossa ausencia, a prudencia, a brandura que a 
muitos· se afigurou frouxidão, temor ou fraqueza, a mais rigorosa moralidade na gestão dos negocios 
publicos, a mais calculada e fria impassibilidade ante as ameaç3.S e os planos de sedição, a mais 
escrupulosa distribuidão de justiça, até para com aquelles que na vespera haviam manejado a agres-
são, sómente serviram para aggravar o mal na persuasão em que se achavam o::; aggressores de que 
não era o desejo de conciliação e de paz, mais sim o temor que assaltava o Governo na consciencia 
de sua propria fraqueza. 

As medidas, porém, que o Governo resolveu tomar vieram restituir á paz aos espíritos, dar 
seguran~a e tranquillidade a todas as classes conservadoras, garantir, emfim a ordem a toda a 
sociedade. 

Posso, pois, affirmar-vos que, dos poderes que me conferistes em momento de angustia, só 
usei para o bem da patria e consolidação da Republica. 

Não se revestindo de maior gravidade os movimentos occorridos nos Estados de Minas Geraes 
e S Paulo, os implicad'os em taes acontecimentos foram amnistiados pelos deeretos de 21 do 
mez ultimo, em commemoração ao centenario do immortal Tiradentes- percursor das nossas li-
berdades e o maior martyr da idéa republicana entre nós. 

Estes actos foram expedidos com o fim de pacificar definitivamente os animos, e no uso dos 
poderes extraordinarios que me conferistes pelas moçõe:" a que já me tenho referido. 

Em Matto Grosso, como em consequencia do plano de conspiração aqui traçado e do desabafo 
ás paixões partidarias, deram-se factos de alguma gravidade, mas sem essa importancia que lhes 
teem attribuido os apregoadores do descredito elo Brazil . 

O Governo não se descuitlou em tomar as providencias que o caso exigia e, segundo as noti-
cias que tom recebido, é de presumir que a esta horn já esteja restabelecida a ordem naquelle 
Estado. 

Por varios Ministerios, e usando da autorisação contida na Lei n. 25 de 30 de dezembro 
ultimo, foram abertos os creditos indispensaveis aos serviços que se acham provisoriamente a 
cargo da União, emquan~o não for organisada a municipalidade do Districto Federal ; e com 
referencia a outros assumptos, incumbidos ao Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas, foram tambem abertos diversos creditos extraordinarios afim de proseguirJm com regu-
laridade varios serviços que não podiam soiTrer interrupção. 

Tenho a satisfação de assegurar-vos que mantemos re·lações de perfeita amisade com todas 
as Nações. No que de mim depender ellas continuarão a ser cultivadas com o maior esmem. 

O Governo Argentino foi opportunamente informado tla vossa resolução a respeito do Tratado 
de 25 de janeiro de 1890, que dividia o territorio litigioso e deu por terminada a discussão do 
direito, concordando em que para recorrer ao arbitro não era necessario esperar que expirasse o 
prazo marcado para aquella discussão. De conformidade com o que ficou ajustado, dirigi, a 15 
do mez passado, ao Presidente dos Estados Unidos da America uma carta, pedindo- lhe que acceite 
o encargo do arbitramento. Igual pedido fez, sem duvida, o Governo Argentino. 

As ratificações do Tratado de arbitramento, firmado em ·vvashington a 28 de abril de 1890 
entre o Brazil e outros Estados Americanos, deviam ser alli trocadas no dia l de maio de 
1891, ou antes, si fosse possível. Não o foram, porque nem ·todas as partes contractantes es-
tavam para isso habilitadil.S. Propoz, portanto, o Governo dos Estados Unidos da America que 
se firmasse um ajuste, adiando a troca por dous an nos, contados da data do mesmo ajuste . 
Acceitei a proposta, e nesse sentido foram logo expedidas as ordens necessarias. 

A lei que lixou a despeza tla União para o exercício vigente extinguiu as Legações na 
Russia, na Austria- Hungria e junto á Santa Sé, reunindo as tle Caracas c Mexico, Lima e 
La Paz, Li bàa e Madrid. 

Fui, porém, posteriormente, autorisado a abrir pela verba - Extraordinarios no E·derior-
o credito necessario para liquidar os serviços extinctos. Entretanto, na data dessa autorização 
já os empregados das Legações supprimidas tinham recebido os vencimentos correspondentes 
ao primeiro quartel do exercício corrente, e, não havendo a lei m:~.rcado prazo para, a liquidação, 
julguei acertado adial-a até que vos reunisseis, na esperança de obter que concordeis em conser-
var as Legações existentes e separadas como se acham. E' certo que a extincção de umas e a 
fusão de outras traria alguma economia, mas esta não compensaria os inconvenientes que, desde 
logo, se fariam sentir, diminuindo ou quasi suppriminJo a nossa representação diplomatica nos 
paizes mencionados . Em o regimem passado manteve-se essa representação com proveito, e a 
Republica, interessada .em cons~svar e dese~volver as relações que encontrou estabelecidas, não 
deve privar-se dos mews para 1sso necessanos. 

Entre as necessidades de reformas relativas aos assumptos que pertencem á pasta da Justiça, 
avulta a revisão do qodi&"o P~nal, a r~organisação jucliciaria do Districto Federal, .a reforma da 
legislação hypothecana, aa 101 das SOCiedades annonymas e do processo das fallenCJas . 
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A magistratura federal tem funcc[onacl.o regularmente, e quanto ao pessoal da dos Estados, 
tem o Governo, na fórma da Constituição, declarado em dispJnibilidade os magistrados, não apro-
veitados na respectiva organisação judiciaria. 

O policiamento desta cidade tem sido feito com a possível regularidade, tornando-se de dia 
para dia mais sensível a necessidade de augmentar os quadt'os (]a Bl'igada Policial. 

Com o empenho que deve pôr na completa morali 'ação social, pela, punição o prevenção aos 
crimes, lembro a creação de penitenciarias agrícolas, nas qu:~es pelo trabalho metbodisado, pela 
instruccão moral o tecbnica, se possam regenerar os infelizes que, a falta de todos esses meios, 
ou arrastados lJOr vicies ou eni'ermidades, se hajam tornado réos de delictos, cujn. punição a 
moral e a justiça severamente impoem. 

Em conformidade com a recente lei eleitoral, por vóz elaborada, e de accordo com as ins-
trucções que o Governo expediu, afim de serem bem entendidas as disposições dos arts. 59 · e. 60, 
proceden-se no dia 20 do mez proximo findo a eleie<'io para preonchimen to de uma vaga de Senador 
pelo Districto Federal, tendo o respectivo processo corrido com toda a reg ularidade, o que, espero 
succederà nos Estados, onde se tenham de provêr as vagas existentes na representaçã·J nacionaL 

Não foi até ao presente posta em execução a lei em virtude da qual se estabeleceu a reor-
ganisação dos serviços da administração federal; porquanto, clifficuldades oriundas da nova clas-
sificação dos mesmos serviços e verificadas na ]Jratica, em varies Ministerios, tornaram impossível 
a expedição dos regulamentos precisos. Assim é que ficaram a cargo do Miuisterio das Relações 
Exteriores, além do que ja lhe compete, a immigração e a colonisação ; mas, taes assumptos, 
por sua natureza, são inteiramente estranhos as fun cções daquelle Ministerio : ligam-se mais á~ 
relações internas do que ás externas; e, pela accão direcht que exigem, uma vez collocados al!i 
hão de necessariamente tolher um dos orgãos do Governo no seu tratado com os das nações estran-
geiras. 

A isto accresce que não se realizar.1m ainda toda~ as previsões do legislador, quando pro-
curou simplificar o mecbanismo administrativo federal, de modo que se coadunasse com o systema 
que hoje nos rege; porquanto, nas Secretarias do Interior, da. Justiça e d?. Instrucção Publica, 
não houve por hora diminuição do trabalho, mas sim augmento, pela permanencin. nellas de ser-
viços ainua não desligados ; pela imprescindível necessidade de reformas em varios ramo.s admi-
nistrativos, pela solução de consultas rQlativas à execução das leis federaes em toJo o paiz e das 
questões de competencia que não cessarão, emquanto se não extremarem definitivamente as 
attribuições da autoridade federal, ela ot'ganisaçãJ dos E~tados e do Di5trito Federal, e se não 
opet·ar effic.tzmente a transformação economica respectiva, P,.e modo f!Ue possam estes prover aos 
di.fferentes serviços de sua alç:tda ; o que tudo indic t ter s1do pr1matura a fusão dos tres Minis-
terias, decretada na alludi,la lei, cuja revisiio considero inuispensavel, sem que, entretanto, isto 
obste a expedição de regulamentos especiaes p:tra outros Minipterios, de conformidade com o 
que foi por vós resolvido. 

A organisação do Districto Federal, cujo proj ecto não chegou a ser convertido em lei, é uma 
das necessidades mais palpitantes e que convém quanto antes satisfazer. 1 

A legislação concernente ao registro c i vil, pela importancia dflste ramo de serviço e por consi- 1 
deravel somma de interesses , a que está elle ligado, carece de reforma efficaz, especialmente na \ 
parte relativa aos nascimentos e obitos, bastando para isso attender ás profundas modificações 
realisadas na ordem c i vil e administrativa pelos decretos de sep[tração da IgreJr uo Estado, e ela 
nova instituição do casamento civil. 

O estado sanit.n.rio desta capital reclama tambem toda a vossa altenção, visto que tenrlo ainda, 
na estação calmosa ultima, causado grande mortandade a moleslia que, ha annos, naquella ép ca, 
reveste o caracter epidemico, além ele outras, com grave prej uizo da situação interna e externa do 
paiz, julgo inacl iavel a resolução definitiva do problema comple]\"o do saneamento desta capita) , 
ainda que com o sacrifício de avultados clispendios, alias mui proquctivos em futuro relativamente 
proximo. Nesta ma teria é urgentíssimo que habiliteis o Governo com as providencias legisla ti v à · 
que, em vossa sabedoria, julgardes necessarias á realisação de t.odos os melhoramentos m[\J,eríaes, 
de carrcter hygienico ou sanitario de que se ha mister, afim ue qollocar esta importante c\Uade, a 
primeira da America do Sul, nas condições que eleve r eunir em si a metropole da Republica elos 
Estados Unidos do Brazil. 

O Governo tem-se desvelado em dil:l'undir a educação popular e a instrucção publica.; e aguarda. 
da vossa sabedoria a nece5srtria cooperação para a effectividade de~se grande empenho. 

O desenvolvimento da industria accen tua a necessidade de prover, .com a maxima brevidade, e 
efficazmente, ao ensino profissional, tão descurado entre nós. O Instituto para esse fim ultimamente 
creado pelo Decreto n. 722 de 30 de janeiro não poderá iniciar sua importante funcção sem que 
concedais ao Governo os recursos necessarics, afim ele ser installado convenientemente. 

O commercio, integrante da vida industrial, não possue ainda um instituto de instrucção e 
applicação, no qu~.l se preparem e eduquem os cidadãos, que se dest inam aos variados e provei tos os 
ramos mercantis . 

Será, pois, medida relevante habilitardes o Goveruo a crear um lyceu commercial, cujos fins, 
estou certo, compensarão largamente quasquer despezas decretadas. 

A expansão elas artes não é ainda no Brazil tanta qua.nto possa desejar um povo, verdadeira-
!llente culto e progressista; e seguro estou de que não olvid~reis esse assumpto do qual são 
mseparaveis a creação e manutenção do theatro nacional, medida alias por tanto tempo aspirada 
e discutida . 

Espera o Governo que a vo3sa intuição sobre esta materia dotal-o-ba de meios de crear 
(:l prover tão util instituição . 
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. O serviço de correios e. telegraphos foi de~emvenhado c~m regularidade; prosegue o desenvol-
Vimento da rêde telegraph1ca em nosso terr1tono, tendo s1do concluída a linha de Goyaz a Matto 
Grosso, e dadas as providencias concernentes á construcção das de Belém a Manáos de Cuyabá 
a Corumbá e deste a outros pontos que comvem ligar. ' 

~eputando de necessidade inadiav~l a mudança da Capital da União, o Governo f:rata de fazer 
segmr para o planalto central a comm1ssão que deve proceder a demarcação da áre .. e fazer sobre 
a zona os indispensaveis estudos. 
. Com relação ao Exercito, que. tãl? assignalados serviços tem _prestado á nof.ísa Patria, e que 

am.d~ agora, na mud~nça de suas wshtuições, representou papel tao salient~, @o posso deixar de 
solicitar vossa attençao para o fim de dotal-o de todos os meios, que o tornem apto ao desempenho 
da sua nobre a patriotica missão. 

Diffi~il se tem tornado o preenchimento dos claros.Jl.aS fileiras depois de abolido o premio aos 
voluntarws e engajados; porquanto a. providencia, com ,.quelle intuito, estabelecida na lei à.e forças 
de terra, que se acha em vigor, é inefficaz para attranir ao pesado serviço das armas os cidadões 
que não estão a elle obrigados. O alvitre que submetto a vossa consideração é o de fix&~-r-se uma 
gea.titicação especial, destinada aos voluntarios, independente da que foi determinada pela ·citada Jei, 
emquanto não se fizer effeclivo o primeiro contigente a que se refere a Lei de 26 (le setembro 
de 1874. 

O art. 8• da Lei n. 39 de 30 de janeiro do corrente anno dispoz que cessariam as transferencias 
para o quadro ext1·auumerario, creado pelo Decreto n. 8 de 21 de novembro de 1889. 

Ora, tendo por fim aquella creação não desfalcar os corpos ·do Exercito do pessoal necessario 
para serviços fóra dos mesmos corpos, na Repartição da Guerra e em commissões a etla estranhas, 
quer no Districto Federal, quer nos Estados, parece acertada a revogação da referida (lisposição. 

A introducção de alguns melhoramentos já adaptados em certos paizes afim de r;linistrar-se ao 
soldado mais ampla e completa instrucção nos campos de manobras, a urgencia do aJerfeiçoamento 
de novo material de guerra e especialmente de transporte, a creação de parques de rrereostação mi-
litar, são outros tantos assumptos que esperam de vosso patriotismo e amor á paz o maior desvelo e 
cuidado, dotando o Governo dos recursos necessarios para realisal-os. · 

Cumpre-me recommendar-vos mui especialmente tudo quanto concerne á n<JSSa marinha de 
guerra, que com difficuldade poderá desempenhar seu arduo e nobre destino, sob o ponto de vista 
tanto do pessoal como do material. 

Relativamente ao pessoal, é elle deficientíssimo para guarnecer todos os navios de que agora se 
compõe a nossa esquadra, faltando-lhe, além disso, a necessaria instrucção pratica. 

Para obviar o primeiro destes inconvenientes, visto que a Constituição Federal só permittiu o 
engajamento para a Armada Nacional nas escolas de aprendizes marinheiros, na marinha mercante 
e no voluntariado sem premio, faz-se mister que autoriseis o Poder Executivo a augmentar o nu-
mero das referidas escolas, pois que da marinha mercante não podemos esperar grandes contigentes, 
attendendo ao facto de estar ella, por assim dizer extincta, ao promulgar-se o nosso codigo político, 
no qual foi sabiamente consignado o principio da nacionalisação da navegação de cabotagem, nem 
tão cedo adquirirá desenvolvimento tal que se transforme em viveiro para nossa marinha de guerra. 
Do voluntariado sem premio tambem nada h a que esperar, porque com o progresso industrial do Paiz 
o que tornou facil e bem remunerado o trabalho entre nós, não será certamente preferido o serviço 
na Armada, mediante o pequeno soldo mensal, equivalente a dousdias de salario em qualquer officio, 

Ainda no intuito de augmentar o numero dos nossos marinheiros, convirá uma lei de sorteio e 
outra que regule a nacionalisação da cabotagem. 

A reforma das escolas de artilharia e de torpedos, já por vós autorisada com o intuito de obviar 
a falta de instrucção pratica do pessoal, quer superior, quer subalterno, traz como consequencia a 
concessão do credito indispensavel, convindo tambem a creação de outra escola de tiro de fuzil, que 
reputo de imprescindi vel necessidade. 

Relativamente ao material naval, urge que o Governo fique habilitado com o credito extraordi-
nario preciso para augmental-o, de sorte que a Armada Brazileira possa manter as tradições gloriosas 
que até ho,ie tem conquistado e que a tornam credora da gratidão nacional. 

Varias propostas. constantes do ultimo projecto de fixação de força naval, foram por vós vota-
das e traduzidas em lei; resta, porém, que para a respectiva execução sejam igualmente concedidos 
os creditas necessarios. 

Apezar da deficiencia da verba votada para occorrer ás despezas com a Exposição Columbiana 
de C!Jicago, o Governo tem providenciado de modo que o Brazil ahi seja representado dignamente. 
Deve estar já. feita a acquisição da área destinada á secção brazileira, e breve seguirá. um commis-
sario especial imcumbido de dirigir a construcção do edificio e mais trabalhos indispensaveis. Com-
missões funccionam em diversos Estados da Republica preparando os elementos necessarios e tudo 
dispondo afim de que cada um delles concorra, exhibindo os seus respectivos productos. 

Por certo, attendendo· aos interesses de nossa industria e á conveniencia de tornar conhecidos 
no estrangeiro os productos do paiz e o seu estado de civilisação, decretareis os meios que forem 
precisos para a boa realisa{}ão de tão elevado intuito. 

Para satisfazer os reclamos da lavoura, e no intuito de obedecer ao pensamento do legislador, 
não só teem sido regularisados os serviços da immigt•ação e colonisação no sul da Republica, mas 
tem tambem o Governo procurado com empenho desenvolvei-os no Norte. 

Convencido de não estar para ahi estabelecida a corrente immigratoria, apenas pela circumstan-
cia da f.:'tlsa apreciação que na Europa se faz desta parte do Paiz, ficou resolvido e está já iniciado 
o estudo preliminar indispensavel a um trabalho effectivo de propaganda, pela qual fii[uem perfei~ 
tamente conhecidas as condições climaterícas, orographicas, hydrographicas, riqueza florestal, 
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fertilidade do solo vias de communicaçã.o existentes, fretes, etc, em cada um dos Estados septen-
trionaes desde o' de Alagôas até o Amazonas. Desde ja, porém, estão os Governos Estadoaes 
habilitados com os recursos que votastes, para iniciar a fundação de nucleos, povoando-os de 
naciouaes ~u .estrangeiros que para elles se enc~minhem. 

Confiando· nas medidas postas em exe~uçao, espero que v:eremos dentro. em p~ucos ~unos 
completamente' modificadas, pela abundanma de braços, as cond1çõe~ de nossa md~stna aB"riCola,, 
para cujo desenvolvimento concorrerão tambem de modo etilcaz as hnhas ferreas, Ja autor1sadas e 
cuja construcção tonstitue um dos maiores ~mpenhos do .Governo. . _ . 

Do Ceará até ào Rio Grande do Sul vao sendo achvamente reahsaclos nao so os trabalhos de 
construcção, rrias tambem os de exploração para o p1:olongamento das diversas linhas.. _ 

Cn.rece, porém, ainda de mais amplo 2esen~olvu:nento a nossa rede de comll'l:un.1caçoes, quer 
fluviaes, quer terrestres, e certamente nao de1xare1s de attender, dentro dos l!mltes de nossos 
recursos, a esta necessidade. . 

Em t~mpo opportuno vos s~ra apresentado o plan~ geral de viação, no qu?-1. for:.m~ lançadas as 
. linhas que', para satisfazer aos mteresses do commercw. e da lavoura, da admm1straçao e até os de 

política inhamacional, devem ser promptamente constrmdas. 
Para este assumpto solicito toda a _yossa attenção, pois a el_le se liga o m~ior ou me~or 

incremento r;1 nossas fontes de producçao, e delle depende o mtuor ou menor grao de e:ffecttva 
solidariedade entre os povos sul-americanos. 

Para gar il.ntia dessa solidariedade pela facilidade de relações de ordem commercial e economica, 
e tambem pela uniformidade ele interesses e vistas políticas, estão no referido plano indicadas as 
linhas de cominunicação entre o Brazil e as outras Republicas que o circumdam. 

Merecem C, vosso especial estudo- a que eleve communicar direetamente o porto de S. Francisco 
e a fronteira p~raguaya, no logar em que vem terminar a via-ferrea concedida pelo governo dessa 
Republica, e cu o inicio é a cidade de ·Assumpção, e bem assim as que se destinam aos diversos 
pontos, já estud: elos, das fronteiras argentina e uruguaya. 

Ao vosso pc triotismo, . alto criterio e esclarecida competencia não escaparão, sem duvida, os 
motivos de ordem)elevada determinados principalmente pelo sentimento de fraternidade americana, 

1 que justificam q empenho e a solicitude com que trato de tão importantes medidas. 
Ao extraordinario augmento da producção que se tem operado nestes dois ultimas annos, não 

tem o Governo podido corresponder com a facilidade do transporte inclispensavel ao movimento de 
mercadorias, import adas e exportadas, que delle resultou . . Este inconveniente é devido não só á 
falta de boas condiqões para o embarque e desembarque de mercadorias nos diversos portos, mas 
tambem i1 deficien:cia de material rodante, especialmente na Estrada de Ferro Central do 
Brazil. I 

Com relação ao serviço de portos pouco se tem podido f'~zer, porque acha-se elle em parte 
subordinado a disposições constantes de decretos, pelos quaes o Governo Provisorio e o da extincta 
monar:chia fizeram diyersas concessões. 

Destas, algumas vão tendo etrectividade pela construcção das obras, outras dependem de 
estudos que se estão fazendo. \ 

Relativamente a Estrada Central, devo lembrar-vos que ha muitos annos solicita o Governo do 
Poder Legislativo os meios necessarios ao augmento do materi ij-1 rodante inclispensavel ; meios que 
até hoje não for·am concedidos e que, confio, vos apressareis em votar, habilitando assim o Poder 
Executivo a satisfazer os justos reclamos da lavoura e do commercio. · I 

Tenho reconhecido a necessidade, imprescindível e urgente, çle restabelecer a1 ordem e regulari-
dade nos serviços publicas, constituindo preoccupação constante do Governo a mais sér'ia fisca\isação 
na cobrança das rendas e.rigorosa economia nas despezas autorisadas, afim de que p·ossamos, pelo 
equilíbrio do nosso orçamento, assegurar difinitivamente o credito do paiz. 1 

A renda foi orçada para o corrente exercício em 207.992:120$ e a despeza em 205.9 8:264$.128, 
mas pela Lei n. 36 de 26 de janeiro deste anno foram autorisadas despezas extra-orçameatarias em 
quantia superior ao saldo result~nte da comparação daquellas so1nmas. · 

Cumpre, entrejanto, refl.echr que para o augmento da rend~L calculou-se com 50 °/o adàicionaes 
sobre os direitos de importação para consumo; lO o /o addicionaEjS sobre o imposto do sello · 200 réis . 
por 100_$ sobre as acções ao portador dos bancos e sociedades anqnymas, bem como sobre d~bentuYes 
ou obngações ao por.t~dos; I .e 1

/, 0/o sobre os dividendos dos bancos, companhias e sociedades 
anonymas; lO 0/o a?dJCwnaes as taxas ~o. imposto sobre tran~missão de propriedade na Capital 
Federal; lO "/,o do 1mpost? S?bre o subs1d10 dos _Senadores e Deputados; 10 °/0 sobre o expediente 
dos generos livres de direitos de consumo; o Imposto sobre o fumo e a revisão das tarifas 
aduaneiras, . do imposto de doca e das armazenagens. 

As revisões, porém, não estão concl!!-idas. O augmento do~ impostos aduaneiros só poude ser 
arrecadado regularmente de março em dmnte, em attenção ás replamações do commercio quanto aos 
generos ~ntrados nos portos antes de ter exe~ução a lei do orçamento; o imposto sobre o fumo só ha 
pou_:qs dms começo_u a ser cobrado; o CJ.Ue. fOI m·eado sobre os dividendos de acções não teve appli~ 
c~çao por estar mnda correndo o primeiro semestre do exercício e o adtlicional sobre subsídios 
somel?-t~ agora se poderá tornar: e:ffectivo. Como vêdes, não aproveitou ao primeiro trimestre do 
exercJClO o augmento votado, nao o:fferecendo, portaNto, base segura para a avaliação da renda 
durante e anno financeiro corrente. 

Não se póde ainda form<tr juizo seguro sobre as operaç-ões ela receita e despeza do exercício de 
1891 nos ~?US primeir?s semestres, por fal~a de alguns balançl>s do Estado do Rio de Janeiro, das 
Thesourauas da BahJa, Pernambuco e Rw Grande do sul e da Delegacia do Thesouro em 
Londres. 
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Os documentos escripturados demonstram que a receita ordinariu. e extraordinaria elevou-se a 
201.605:151$386 e a despeza a 173.844:985$666, veriftcrmdo-se a favor da rec~ita a di:tferença. de 
27.760: 165$720. . 

Este resultado, porém, soffrerá modificação na liquidação delinitiva do exercício tendo-se em 
vista elementos mais segueos, por quanto si á renda conhecida de 201.605: 151$386 se addicionar a 
dos balanços que faltam para completar os dous primeiros semestres, feito o calculo proporcional-
mente, ou 10.251:365$207, e ainda a presumível no período addicional computado pelo de igual 
espaço do anuo de 1890, ou 16.114:700$763, ficará elevada á somma de 227.971:217$356. 

Considerando, por outro lado, que a despeza não poderà. ficar abaixo da votada para o actual 
exercício, ou 205.948:264$128, e, àddicionando-se as autorisações especiaes para despezas de 1891, 
que elevam-se, segundo exposição no relataria anterior, a 10.709:129$317 e mais a diminuição 
operada no oeçamento de 1892 com o calculo da eliminação das clespezas com os serviços que devem 
ser transferidos para a Intendencia Municipal e para os Estados, ou 15.735:664$000 opproximada-
mente, ter-se-1m para o total da despeza 232.393:057$445, sendo a di:tferença contra a receita 
de 4.421:840$089. 

Attenclendo-se, porém, qua no exercício houve arrecadação do producto de depositas na somma 
liquida de 26.912:412$128, já deduzidos os que foram feitos para base de emissão dos bancos, resul-
tará na final liquidação do exercicio, um saldo approximado de 22.490:572$039. 

Occorreram ainda no exercicio operações de credito de receita e despeza, cujo saldo a favor da 
receita será de 59.732:074$278. 

Sommado com o que foi estimado de 22.490:572$039, ficará o saldo elevado a 82.222:646$317, 
inclusive 14.331:382$861- em poder de resflonsaveis, que póde ser considerado despeza realisada e 
não escripturada por falta dos precisos documentos. 

Si é certo que teem de onerar o exercício corrente não só as despezas proveniente~ de serviços, 
cujas verbas foram excedidas no exercício anterior, como as que resultarem da liquidação da 
responsabilidade da União para com os Estados, relativamente á cobrança de impostos que lhes 
foram transferidos pela Constituição, é licito affirmar em vista dos dados expostos, que se póde 
confiar resolutamente nos grandes recursos do paiz. 

Não é possível desde ji prestar-vos informações sobre o movimento do actual exercício, 
porquanto o Thesouro só dispõe dos elementos relativos ao primeiro trimestre. 

Foi a renda . durante os tres mezes decorridos, segundo as informações existentes, de 
46.573:542$812, que, embora apparentemente inferior á de igual período no exercício de 1891, seria 
comtudo maior si nella figurasse o producto de certas rendas, que pertencem actualmeute aos 
Estados. Os impostos creados, cujo desenvolvimento não é dado ainda conhecer, influirão ::?em 
duvida beneficamente nos períodos seguintes do exercício. 

Quanto aos impostos que, em virtude de disposição constitucional, devem ser transferidos para 
os Estados ou municipalidades, o Governo tem procedido de accordo com as prescripções dos 
arts. 4• e 5° da Lei n. 25 de 30 ele dezembro ultimo, estando no gozo desses rendimentos os Estados 
regularmente constituídos e com orçamento votado. 

Subsistem ainda, talvez aggravadas, as causas determinantes da crise perturbadora do movi-
mento regular do commercio e industria do Paiz, que tanto mereceu o vosso estudo e attenção nas 
ultimas sessões do Congresso Federal. 

Em vista de reiteradas e insistentes reclamações das mais importantes instituições bancarias 
e estabelecimentos commerciaes desta praça, estudadas convenientemente as nossas circumstancias . 
financeiras e ouviclas autorisadas opiniões . de cidadãos competentes, resolvi usar da autorisação 
concedida pela Lei de 29 de maio de 1875, restabelecida pela de 18 de julho de 1885, que permittem 
a concessão de auxilias aos bancos, sob condições determinadas, até o maximo de vinte e cinco 
mil contos. . 

Essa medida de caracter provisorio, determinada pelas circumstancias, não tem produzido o 
resultado obtido em outras occasiões porque a maior parte das instituições que tem procurado o 
auxilio não podem o:tferecer a garantia exigida pela lei citada de 1885. . 

Attendendo aos instantes reclamos àe importantes associações industriaes, que lutam com 
grandes dilficuldades para se desenvolverem, tendo aliás bons elementos de vida, rerolveu o 
Governo ouvir sobre o assumpto a opinião de homens praticas e competentes e nomeou para tal fim 
uma commissão. 

Aguardo esse pal'ecer, que não póde demorar-se, para levar ao vosso conhecimento o plano gue 
julgar mais adequadro afim de facilitar os meios de c1•edito e melhorar a situação das industrtas, 
que forem merecedoras desses auxílios, mediante providencias que resguardem os interesses do 
Thesouro e a boa localisação dos recursos solicitados. 

Ficareis assim habilitados p::wa obviar aquellas dilficuldades e promover o desenvolvimento e 
progresso das industrias nacionaes . . . 

Continuamos, infelizmente, sob a pressão da tluctuação do cambio com grande preJUIZO dos 
interesse'! do commercio e do Paiz. Tolos estes phenome~os encontra~ expli~aç~o !l~tural ~a 
anormalidade do período que vamos atravessando. Consolidem-se, porem, a~ mstttuwoes ; hap 
estabilidade, criterio e patl'iotismo na administração; elabore-se uma boa let de orçamento, ~eJa 
ella lealmente executada e posso assegurar-vos que em mu_ito pro:ximo fut.uro veremos perfetta:-
mente restabelecida a confi:mça nas forças productoras elo patz, que tem sabtdo honrar com a mats 
rigorosa pontualidade todos os seus compromissos. . . . 

Com o Deceeto n. 684 c, de 21 de novembro proxuno findo, fot expedtdo· o regulamento 
para a execução das facturas consulares. Tantas foram, poré~, as recl~mE-ções levan~adas pe~o 
commercio dos diversos Estados, representado pelas respectivas assoCiaçoes commerctaes e tao 
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sérias ás observações da imprensa, que por Decreto de 30 do mesmo mez resolvi prorogar 
até I o de maio deste anuo o prazo para a introducção e execução das facturas consulares, 
ficando suspensos os e:ffeitos do ·citado Decreto n. 684 C de 21 de novembro. 

Adiando a execução do regulamento, foi meu proposito investigar até que ponto eram 
procedentes aquellas reclamações e quaes as alterações que deveriam ser feitas na legislação 
competente, afim de que das facturas consulares resultem para o commercio de importação e 
para a fiscalisação aduaneira as vantagens que estão colhendo outros paizes da America. · 

Por Decreto de 29 do mez findo publiquei novo regulamento, no qual, estou convencido, 
não só foram attendidas todas as reclamações do commercio do Paiz e do exterior, como 
incluídas novas idéas, suggeridas por estudo mais detido do assumpto. Pareceu-me, porêm, 
conveniente, tratando-se de mataria que tanto interesse tem despertado dentro e fóra do Paiz 
sujeitar o regulamento á vossa approvação, afim de que se dtssipem todas as duvidas sobre' 
a legalidade da instituição das facturas consulares e sejam devidamente consagradas as modifica-
ções que se vão iotrodnzir em nossas leis com a sua adopção . 

Foi-me apresentado o plano de reforma das repartições de Fazenda, autorisado pelo art. 
18 da Lei n. 26, de 30 de dezembro ultimo e o projecto para a c reação do Tribunal de Contas, 
ordenada no art. 89 da Constituição. Estudo cuidadosamente as propostas, visto importarem 
em uma quasi transformação das actuaes repartições de fazenda, sendo umas extinctas e eutras 
mais ou menos modificadas. 

Comprehendeis como deve ser bem apreciado tão importante assumpto para que do melhor · 
modo possível sejam attendidos os serviços com a economia que recommendastes nas autori-
sações referidas. 

Não tendo cessado as causas da crise economica e financeira que ha tanto tempo nos afflige 
e que com tanta solicitude tendes estudado, estou certo que habilitareis o Governo com as 
medidas necessarias para debellal-as. · 

Sem um conj uncto de providencias que tendam a regularisar a circulação e a valorisar 
a moeda, a confiança não se firmara. 

E' de tanta relevancia o assumpto, ao qual se prendem os mais sérios interesses do paiz, 
que não demorarei um só instante os esclarecimentos de que precisardes para resolver, com 
a urgencia reclamada, a momentosa questão. 

Si além do qúe venho · de expender, outras informações jplgardes necessarias, serei solicito 
em ministrai-as, podendo assegurar-vos que não pouparei esforços para vos auxiliar no desem-
penho de vossas elevadas funcções, das quaes dependem, Ilríncipalmen le, o restabelecimento 
da confiança publica, a paz e a tranquillidade internas, copdições essenciaes para o engran-
deaimento de nossa Patria. ' 

Capital Federal, 12 de maio de 1892 . I 

\ 
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1892 

Deputados eleitos, cujos poderes foram reconhecidos na 2a sessão da 
1 a legisla tu r a 

Augusto Montenegro. 

Alfredo Barbosa. 

Rodrigo Corrêa de Araujo. 
Euclides Vieira Matta. 

Francisco de Mattos. 

Pará 

Ceará 

Alagõas 

Bahia 

Manoel Caetano de Oliveira Passos. 

Espirito Santo 

José Horacio Costa. 
Manoel Leite de Novaes Mello. 

Minas Geraes 

Rodolpho E. de Abreu. 
Benedicto Cordeiro dos Campos Valladares. 
Antonio Belfort Ribeiro Arantes. 
Necezio José Tavares. 

S. Paulo 

Cincinato Cezar da Silva Braga . 
Julio Cezar Ferreira de Mesquita. 
Brasilio dos Santos. 

João Alves de Castro. 
Urbano Coelho de Gouvêa. 

Goya:z; 
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Commissões da Camara dos .Srs . . Deputados na 2a sessão da 
1 a legislatura 

COMMISSÃO DE POLICIA 

PRESIDENTE.- O Sr. Dr. Bernardino de Campos (1°, 2° e 3° mezes). 
João Lopes Ferreira Filho (4° mez). 

1° SECRETARIO.- O Sr. A:ntonio Francisco de Azeredo. 
2° O Sr. Antonio Borges de A thayde Junior. 
3° O Sr. Francisco de Paula Oliveira Guimarães. 
4° O Sr. João Antonio de A velar. 

SUPPLENTES 

Os Srs. Carlos Augusto de Campos e Sebastião Fleury Curado. 

VICE-PRESIDENTES 

I o - o Sr. João Lopes Ferreira Filho (1°, 2° e 3° mezes) . 
lo - O Sr. Polycarpo Rodrigues Viotti (1°, 2° e 3° mezes). 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

os Srs.: 
Francisco Glicerio. 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire. 
Antonio Dutra Nicacio. 
Alcindo Guanabara. 
Carlos Antonio da França Carvalho. 
João das Chagas Lobato. 
Constantino Luiz Palleta. 
Julio Cesar Ferreira de Mesquita . . 
Casimiro Dias Vieira Junior. 

ORÇAMENTO 

os Srs . : 
Manoel de Moraes e Barros. 
José Luiz de Almeida Nogueira. 
Demetrio Nunes Ribeiro. 
Severino dos Santos Vieira. 
José Leopoldo de Bulhões Jardim. 
Francisco ele Paula Leite Oiticica. 
Aristides de Araujo Maia. 
Arthur Casar Rios. 
Francisco Maria Sodré Pereira . 

. :. 
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CONTAS 
Os Srs.: 

Sebastião Landulpho da · Rocha Medrado. 
Joaquim Nogueira Paranaguà. 
João Thomaz Carvalhal. 
José Teixeira da Matta Baceliar. 
Antonio Alves Pereira Lyra. 
Gabriel de Paula Almeida Magalhães . 
Nelson de Vasconcellos e Almeida. 
Manoel Fulgencio Alves Pereira. · 
Francisco ~risco de Souza Paraizo. 

MARINHA E GUERRA 
Os Srs.: 

Barão de S. Marcos. 
Firmino Pires Ferreira. 
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão. 
Marciano Augusto Batel h o de Magalhães. 
Francisco de Paula Argollo. 

FAZENDA E INDUSTRIAS 

Os Srs.: 
Thomaz Del fino dos Santos. 
Joaquim de Souza Mursa. 
Antonio José da Costa .Tunior. 
João Baptista de Sampaio Ferraz. 
Bellarmino Carneiro. 
Homero Baptista. 
Eduardo Mendes Gonçalves. 
Brazilio dos Santos. 
José Horacio Costa. 

INSTRUCÇÃO E SAUDE PUBLICA 

Os Srs.: 
José Ferreira Cantão. 
Cesario da Motta Junior. 
Erico Marinho da Gama Coelho. 
Raymundo Carneiro de Souza Bandeira. 
José da Costa Machado e Souza. 
Francisco Furquim Werneck de Almeida. 
Almino Alvares Affonso. 
Pedro Americo de Figueiredo. 
Francisco dos Santos Pereira. 

PETIÇÕES E PODERES 

us Srs.: 

Gonçalo de Lagos. 
Corrêa Araujo. 
Badaró. 
Aristides Augusto Milton. 
José Marianno. 

OBRAS PUBLICAS E COLONISAÇÃO 

Os Srs.: 
Urbano Marcondes dos Santos Machado. 
Domingos Corrêa de Moraes. 
José B ~vilaqua. 
José Augusto Vinhaes. . 
Joaquim de Almeida Pernambuco. 
Antonio Olyntho dos Santos Pires. 
Ivo do Prado Monte Pires da Franca. 
Francisco Prisco de Souza Paraizo. 
Garcia Dias Pires de Carvalho e Albuquerque. 

DIPLOMAS E TRATADOS 

Os Srs ~ : 
I 

Victorino Ribeiro Carneiro Monteiro. 
Nilo Peçanha. 
Annibal Falcão. 
Joaquim Gonçalves Ramos. 
Augusto Montenegro. 

Os Srs.: 

REDACÇÃO DAS_ 1 
\ 

Luiz Carlos Frges da Cruz. 
Leovigildo do Ipiranga Amo 
Alcides de Melj-donça Lima. 

COMMISSÕES ESPEClAES 

PARA REVER O REGULAMENTO DAS ESTRADAS DE FERRO (I) 

Os Srs.: 
Urbano de Gouvêa. 
Caetano de Albuquerque. 
Aristides Maia. 

PARA ORGANIZAR UM PLANO GERAL DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS (') 

Os Srs.: 
Antoni0 Olyntho. 
Mursa. 
Alcides Lima. 

(i) Nomeada a i3 de setembro, 
(') 
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PARA ESTUDAR O PLANO GERAL DE VIAÇÃO DA REPUBLICA (') 

Os Srs.: 
Demetrio Ribeiro. 
Indio do Brazil. 
Urbano Gouvêa. 
Domingos Rocha. 
Schimidt. 

PARA REVER A LEI DAS SOCIEDADES ANONYMAS (1) 

Os Srs.: 
Brasilio dos Santos. 
Chagas Lobato. 
Frederico Borges. 

PARA REVER A LEI PROCESSUAL DAS FALLENCIAS (1 ) 

Os Srs.: 
França Carvalho. 
A. Milton. 
André Cavalcante. 

PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJECTO ESTABELECENDO UM CURSO COMMERCIAL 

03 Srs.: 
Belarmino Carneiro. 
Felisbello Freire. 
Rodolpho de Abreu. 

!t) Nomea.do em 10 de outubro. 
1) :b> »> 11 :0 » 
8) • " " 
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Actas das conferencias da Mesa, para providenciar 
sobre o preenchimento de vagas-abertas na Camara 
dos Deputados. 
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Acta da conferencia 

.. 
da Mesa da Camara 

marco de 1893 
1 aos Deputad.os em 9 de 

Aos nov~ dias do mez de março rle 1893, perante o Sr. 1° secretario Antonio Azeredo e servindo 
de secretarios os Srs. Lauro Müller e Luiz de Andrade, para esse fim convidados pelo Sr. presidente 
Antonio Azeredo, no impedimento do Sr. João Lopes, abriu-se a conferencia da Mesa, para tomar 
conhecimento, de accordo com o § 2° do art. 59 da Lei H . 35 de 26 de janeiro dê 1892', das vagas 
existentes na Camara dos Deputados. • · 

Deliberou-se declarar vaga a cadeira do Sr. Alcindo Guanabara, por incurso no art. 23 da 
Constituição Federal é nesse sentido se officiar ao presidente do Estado do Rio de Janeiro para o 
preenchimento da mesma vaga . Nada mais havendo a tratar, lavrei esta acta, para constar a todo o 
tempo, a qual vai assignada pelos qJ.embros da Mesa, que á conferencia assistiram . E eu, João Maria 
do Valle, chefe da 3a secção, a escrevi.- Antonio Azeredo.- Laur~.ll1úller.- Lui:; de And?·ade. 

Acta da. conferencia da Mesa da Camara dos .Deputados em 6 de 
fevereiro de 18 9 3 

Aos seis dias do mez de fevereiro de 1893, presentes os Srs . presidente João Lopes, 1° secretario 
Antonio Azeredo e servindo de 2° secretario o Sr. Frederico Borg.e~ , convidado para esse fim pelo 
Sr; presidente, abriu-se a conferencia da Mesa, para tomar conhecimento, C:e accordo com o n . 2 do 
art . 59 da Lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, das vagas existentes na Camara dos Deputados. 

Deliberou-se aceitar a renuncia do Sr. deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, João Baptista da 
Motta e nesse sentido se ()fficiar ao presidente do mesmo Estado para o preenchimento da respectiva 
vaga. E para constar a todo o tempo, lavrei esta acta, que vai assignada. pelos membros ela Mesa, que 
a conferencia assistiram. E eu, João Maria do Valle, chefe da sasecção, a escrevi. - João L opes, pre-
sidente.- A. Aze1·edo, 1° secretario.-F?'ederico BcJ?·ges. 
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Regimento Commum 

CAPITULO I 

DAS SESSÕES 

Art. 1. 0 As duas Camaras do Congresso Nacional funccionarão em commum para. os fins 
seguintes: 

I.o Abertura e encerramento das sessões legislativas (art. 48, n. 9 da Constituição); 
2. o Apuração da eleição do Presidente e Vi·ce-Preside.ate da Republica (art. 47 ela Con-

stituição) ; · 
3. 0 Posse do Presidente e Vice-Presidente da Republica (art. 44 da Constituição). 

. ~rt. 2. o S~rão sol~mnes as sessões d~ abertura .e eu.cerrameuto do Con1$resso e as ele posse do 
Presidente e VICe-Presidente da Republwa; e ordmarras as sessões clestmaclas á apuração das 
eleições destes. 

Art. 3. 6 As sessões serão feitas na sala do Senado ou na da Camara dos Deputa'dos, mediante 
prévio accordo das respectivas Mesas. ' 

.Al't. 4." As sessões solemues começarão á-1 1wra da tarde e durarão o tem1)0 necessario ~L 
realização dos respectivos acto.>, e as ordinn.rias começarão ao meio-dia e durarão 4 horas, podendo 
ser prorogaclas. _ · 

Art. 5. o A' reunião do Congresso em sessão precederá participação e mutua intelligencia entre 
as duas Camaras, na fórma de seus regimentos. -

CAPITULO U 

DA MFJSA DO CONGRESSO 

Art. 6. 0 A Mesa do Congresso se comporá de um Presidente e quatro Secretarias. 
§ l. o Presidirá as sessões o Vice-Presidente do Senauo, que será substituído pelo Presidente e 

Vice-Presidente da Camara dos Deputados. 
§ 2. 0 Servirão de Secretarias 03 1°5 e 2°" das duas Camaras, os quaes tomarão assento á direita 

e á esquerda elo Presidente, guardada a sua ordem numerica:. 
§ .3. 0 os S~cretarios serão substituídos pelos respectivos substitutos. 

CAPITULO IIl 

ABERTURA E ENCERRAMENTO DO CONGRESSO 

Art: 7. o Nas sessões preparatorin.s a que cada uma das Camaras deve proceder an nualmente, 
conforme o seu Regimento Interno, logo q\le houver o numero de membros exigido pelo art. 18 da 
Constituição, feitas as precisas communicações entre .si e ao Presidente da Republica, se marcará 
o dia, hora e lagar para a sessão solémne de abertura do Congresso. 

Art. 8. o Quando em ambas ou em uma das Camaras não houver o numero legal para, princi-
piarem as sessões no dia marcado pela Constituição, nu no ela convocação extl'aor dinaria, as Camaras 
o communicarilo entre si e ao Presidente da Republica. . · 

Ig-uaes communicações se ütrão logo que o numero estLver completo, procedendo-se pelo modo-
indicado no artigo anterior. · 

( 
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Art. 9.• A' hora marcada para a sessão .de abertura, occupando seus Jogares a Mesa, os Sena-
dores é Deputados, o Presidente declarará aberta a sessão legislativa do Congresso Nacional. 

.§ 1. 0 Aberta a sessão, o 3° e 4° Secretarias receberão á porta da sala o emissario do Presidente 
da Republica., o qua! introduzido no recinto, entregará ao Presidente do Congresso o autographo 
da mensagem, retirando-se com as mesmas formalid~des. . 

§ 2. o A mensagem será lida pelo lo Secretario, e, concluída a leitura, o Presidente encerrará 
a sessão, sem permittir que se trate de qualquer outro assumpto. 

Art. lO. A sessão do encerramento será precedida das diligencias prescrip tas nos arts. 3° e 5° 
deste regimento. 

Nessr. sessão, o Presidente, ao encerrar a sessão legislativa do Congresso, fará uma rtJsenha 
ou exposição verbal ou escripta dos trabalhos realizados. 

CAPITULO IV 

POSSE DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 11. No dia designado para posse do Presidente e V~ce-Presidente da Republica, aberta a 
sessão, o Presidente do Congresso nomeará duas deputações de seis membros .cada uma para 
recebei-os á porta do edificio e introdnzU-os no recinto. 

§ 1. o A' entrada do Presidente e Vice-Presidente da Republica no salão, a Mesa, os Deputados, 
Senadores e espectadores estarão de pé até que aquelles tomem assento a direita do P1·esidente do 
·congresso. • 

§ 2. 0 Em seguida o Presidente do Congresso annunciará que o Presidente e Viçe-Presidente da 
Renublica vão fazer a affirmação solemne determinada pelo art . . 44 da Constituição. 

• § 3. o Postos então ue pé todos os membros do Congresso e pessoas presentes, ' o· Presidente e 
Vice-Presidente da Republica pronunciarão· em voz alta, caqa um por sua vez, a seguinte 
affirmação : 

« Promet'to .manter e cumprir corn perfeita lealdade a Gonstituiçao Federal, promover o binn 
geral da RepubZica, obse.rvm· as suas leis, sustentar~Zhe a Uniao, a integridade e a independencia. » 

§ 4 . 0 Da posse se lavrará termo que, depois de lido, será assignado pelos cidadãos· empossados 
e pela Mesa do Congresso. 

§ 5. • Terminada a solemnidade da posse, o Presidente e Vice, Presidente da Republica se reti-
rarão com as mesmas forrüalidades da recepção e o Presidente do Conf resso ·encerrará a sessão, 
sem permittir que se trate de outro assumpto. · 

Art. 12. Das sessões s0lemnes de posse do Presidente e Vice-Presidente da Republica, e d~ 
abertura e encerramento do Congresso, se lavrarão actas que serão approvadas pela Mesa e por 
ella assignadas. · 

CAPITULO V 

APURAÇÃO DA ÉLEIÇÃO DO PRESIDENTE E .VICE-PRESIDENTE \ l 
\ 

. I 

Art. 13. A apuração da eleição para Presidente e Vice-Presidente da Republica será feita pelo , 
Congresso, com qualquer numero de membros presentes. (Art. 47 § l 0 4a Constituição.) ,, \ 

Art. 14 . A apuração será feita pela Mesa, auxiliada por cinco contmissões sorteadas dentre os · 
membros presentes do Congresso. \ 

§ l. o Cada cominissão constará âe seis membros e elegerá dentre elles um Presidente J?~ra 
distribuir e dirigir os trabalhos. · . 

§ 2.• As actas eleitoraes e de apurações parciaes feitas nas capitae~ dos Estados e no Di~tricto 
Federal serão distribuídas as commissões pela fórma seguinte : 

A' L" commissão as actas do Amazonas, Pará, Maranhão, Piàp.hy, Ceará e Rio Grande 
do Norte; . . 

A' 2" as da Parahyba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe e Espírito Santo; 
A' 3a as da Bahia, Rio de Janeiro e Districto Federal; 
A' 4" as de Minas Geraes, Goyaz e. Matto Grosso; . 
A' 5a as de S. Paulo, Paraná, Santa Catbarina e Rio GraiJde do Sul. 
§ 3.• Cada commissão apresentará á Mesa do Congresso, dentro dqs cinco dias, um relatorio 

expondo o resulta~o do exame e ~a apuração da eleição de sua respectiva circumscripção, propondo 
as conclusões que.Julgar convemeutes. 

§ 4. 0 Na apuração serão contempladas as votações constantes de autbenticas eleitoraes, que 
não tenham sido presentes e consideradas pelas juntas apuradoras • 

§ ~- 0 ~ão poderá fazer parte da commissão apuradora n· repres13ntante d~ respectiva cir-
cumscripçao. · 

Art. 15. A Mesa, a proporção que for recebendo os relatorios das commissões, irá· fázendo a 
apuração g~ral, e conclu,i?a esta, formulará e apresentará ao Congresso o· seu parecer, acompanhado 
dos relatorws das comm1ssões. · · 

Paragrapho unico. Esse parecer e relatorio serão publicados ant(ls da discussão, salvo si o 
Congresso resolver o contrario . 
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.Art. lô. O J?arecer da Mesa terá u.ma discussão unica, que não se prolongará além de duas 
sessões. Nessa dtscussão cada orador só fallará uma vez, não podendo exceder de uma hora. 

Art. 17. Qualquer representante poderá offerecer emendas ás conclusões do parecer durante a 
discussão, bem como apresentar á Mesa ou as commissões apuradoras reclamações ou documel}tos 
relativos á eleição. · 

Art. 18. Emquanto não for apresentado o paÍ'ecer da ·Mesa com o resultado da apuração, a ordem -
do dia do Congresso será o trabalho das commissões apuradoras. · . 

Art. 19. Verificando o Congresso que os cidadão3 mais votados oõtiveram maioria absoluta para 
Presidente e Vice-Pr~sidente da RB'publica, o seu Presidente os proclamará eleitos. 

Art. 20. Si nenhum tios votados houver alcançadv maioria' absoluta, o Congresso em acto conti-
nuo elegerá, por maioria dos votos presentes, um dentre os dous mais votados na eleição directa. 

§ l. 0 Essa eleição será feita em d~us eacrutinios distinctos para Presidente e Vice-Presidente 
respectivamente, si pela apuração se houver verificado que a eleição directa ' não deu maioria abso-
luta para a1nbos os cargos. . 

§ 2. o O escrutínio S(lrá secreto e o voto só poder'á ser dado a um dos dous cidadãos mais votados 
na eleição directa. · · 

§ 3. 0 A eleição será feita mediante chamada; e cada membro do Congresso, á proporção que for 
chamado, depositará sua cedula na urna fechada. que tleve estar sobre a mesa .. 

§ 4." Antes de aberta a urna, poderá votar qualquer membro do Congresso que não o tenha feito 
na occasião de· ser chamado. . · 

§ 5.° Finda a votação a Mesa abrirá a urna, contará as cedulas, fará á apuração e publicara o 
resultado. . 

§ ô. 0 Em caso de empate, considerar-se-ha: eleito o mais velho. 
§ 7. 0 A acta,. além de todas as occurrencias que se derem na eleição, mencionará os nomes dos 

membros do Congresso que houverem votado e o numero do3 que deixarem de o fazer. 

CAPITULO VI 

J?ISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Art. 21. Para regular a ordem dos trabalhos, attribuições · dos membros da Mesa, discussão, 
votação, r egimen e policia da casa, servirá o Regimento do Senado em tudo que não estiver provi-
denciado neste. . · 

Art. 22. O Congresso corresponde-se: 
l.o Com o Presidente da Republica por meio de commissões ou de mensagens assignadas pelo 

Prasidente em nome elo cóngresso; 
2. o Com os Ministros de Estado e com os Governadores dos Estados por officios do 1 o secretario 

em nome da Mesa:. . · . 
• Art. 23. A Secretaria do Senado funccionará como Secretaria do Con!!Tesso{ e terá a seu · cargo 

o archivo .de todos os papeis e documentos. Os empregados da S.ecretaria da Camara dos Deputados 
auxiliarão os da Secretaria do Senado. . 

Art. 24. Revogàm-se as disposições em contrario. ' 
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Expediente da Camara dos Srs. Deputados e respectiva Secretaria 
durante a 2a sessão da 1 a legislatura 

MENSAGENS E OFFICIOS RECEBIDOS 

Mensagens do Vice-Presidente da Repubiica 
Senado . . • . . • • . • . '· 

Interior. • . . • 
Instrucção Publica . 
Justiça. 

Ministerios. . . . . . . . Marinha . 
Guerra. . 
Agricultura 
Fazenda • 

Di v.ersas procedencias 
/ 

OFFICIOS EXPEDIDOS 

Ao Presidente da Republica 
Seuado • 

( 

Fazenda . . . . . . . • . 
., Interior . . , . . . 

lndus tria, V1ação e Obras Publicas. 

Aos Ministerio3. .... Ju,uça . • · · · · · · · 
Guerra. 
Marinha 
lnstruçção Publica, Correios e Telegraphos 
Negocias Exteriores. • _ . 

Aos Presidentes e Governadores de Estados 
Diversos. • . • · . 
Circulares aos Presidente> de Estados • . 

Secretaria da Camara dos Deputados, em 27 de abril de 1893. 

.. 

26 
243 
77 
13 
20 
44 

100 
44 
30 
54 

751 

8 
199 
[;0 
46 
35 
13 
12 
8 
5 
I 

19 
14 
4 

414 

• 
• 

• 
• 

• 

. . 



l 

• 

• 
• 

• 

.. 



.. 

Expediente da Camara dos Srs. Deputados e respectiva Secretari. 
durante a 2a sessão da 1 a legislatura 

MENSAGENS E · OFFICIOS RECEBIDOS 

Mensagens do Vice-Presidente da Republica 
Senado . . • • . . , . • • 

Interior, • . . • 
Instrucção Publica . 
Justiça. 

Ministerios. . . . . . . . Marinha . 
Guerra, . 
Agricultura 
Fazenda 

Di versas procedencias . . . . ' 

OFFICIOS EXPEDIDOS 

Ao Presidente da Republica 
Seuado • . 

( 

Fazenda . . . . . . . • . 
Interior . , • . . . . 
lndustria, Vin~ão e Obras Publica:>. 

!OS Ministerioa. . . . . J u~ tiça. • . . . . • • . . 
Guer·ra. 
Marinha 
Instrucção Publica, Correios e Telegraphos 
Negocias Exteriores. • 

Aos Presidentes e Governadores de Estados • 
Diversos. • . • • . . · • · 
Circulares aos Presidentes de Estados • 

, . 
• 

Secretaria da Camara dos Deputados, em 27 de abril de 1893. 

26 
243 
77 
13 
20 
44 

lO O 
44 
30 
54 

751 

8 
199 
(;O 

46 
33 
13 
12 
8 
5 

19 
14 
4 

414 
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