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RELATO RIO 

• ~_os 3 ele maio de 1893 foi aberta a 3" sessão da 1a Legisla tura e func-
cwnou até 26 de setembro, tendo sido prorogada duas vezes, em 

~ virtude de outrus tantas resoluções do Congresso Nacional, iniciadas o 
prime.ira na Camara dos Deputados e a segunda no Senado. 

Durante esse tempo occupou-sc a Camara dos Deputados de varios assumptos, 
que tiveram andamento e soluçuo, como YCrcis das differentes partes desta 
Synopse, onde vecm mencionados com todos os esclarecimentos e circumstuncio.da 
informação os projectos, po.receres, indicações e requerimentos que foram spre-
sentados. 

Contém mais a relação dos papeis e petições que deram entrada nesta 
secretaris, affectos ús diYersas commissões, pendentes ainda do respectivo exame 
e parecer. 

Acompo.nlta esta parte da Synopse uma relaçuo dos projectos e pareceres, 
cujos documentos se acham archivados. 

Em volume separado acham-se os anncxos sob as lettras A, B, C, D, E e F, 
onde encontrareis o minucioso andamento, discussão c emendas apresentadas aos 
diYersos orçamentos ele dcspeza e receita da Republica, as resoluções do Con-
,gresso Nacional sanccionado.s, as nJo sanccionadss e que pendem de decisão 
final, a mensagem da abertura. ela 3' sessilo, a relação dos novos depulo.dos 
eleitos paro. preenchimento das vagas abertas e o.s commissões permanentes c 
especiaes eleitas ou nomeadas pela Camara. 



IV 

Concluiram-se as olJras iniciadas o anno pnssado no edlficio da Camara . 
Levantou-se um segundo pavimento com quatro boas e arejadas salns, destinadas aos 
trabalhos das commissões, duas aos trabalho3 ele stenographla e mais algumas 
accommodações, cuja necessidade et·a ele lw muito reclmi1nda. 

No salão elas sessões foi augmentaclo o numero de lognres, aproYei tando-se 
parte elo espaço por baixo dns galerias. 

I 

Os urgen tes reparos de que ca rece o arcltivo não pudet•arrl ser completados, 
por falta ele verba ; pois' com as obras do pavimento superior esgotou-se o 
credito votado, segundo informou o engenheiro do Ministerio elo Interiot·. 

A secretaria funccionou regulal'mente, estando todos os trnlJallws em dia. 
Situado o ediftcio da Camara multo prox imo ao llttoral e consequentemente 
exposto aos frequentes tiroteios durante a t'evolta, fui obrigado a suspendet' , por 
vossa ordem, os trabalhos ele secretari a pol' algum tempo. 

Secretaria da Camara dos Deputados, em 8 dE\ maio de 1894. 
Ao Exm. Sr. Presidente e mais Membros da Mesa da Cumara dos Srs. De-

putados. 

O Director, 
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ANNO DAl' A 

1893 6 de Maio ..... . 

PROJECTOS 

ASSU~!Pl'O ANDAltENl'O OllSERV AÇÕES 

i Altera algumas disposições E m 26 de Maio entra em dia- Da commissão de policia. 
e addita outras no - Re- cussão unica o cap . 1°. Ora o 
gimento interno. Sr .. Retumba, que offerece as 

Eegumtes emendas : 
Substituam-se os arts . 2•, para-

grapho unico, 3° e 4°, pelo se-
guinte : 

Art. 2 . ° Formada dest'ai-te, a 
mesa funccionará ale á eleição 
da definitiva, a qual deve fazer-
se na primeira sessão depois 
da abertura. 

Art. 3 .° Cada um dos deputados 
depor[~ nas mão a do presiden te 
o seu dip loma e um dos seCI·e-
Larios fará a relacão nominal 
dos apresentados . -

Art. 4.• Entender -se- ha por di-
ploma o titulo ou documento 
que for como tal definido por 
lei ou regulamento eleitoral. 

A discussão é encerrada . Entra 
em discussão o cap. 2. • Ot·a o 
Sr . Moraes Barros, que ofl'e-
rece a seguinte emenda : 

Art. 18. Redija- se assim : 
A mesa será composta de um 

presidente e quatro secrelarios, 
eleitos no principio da sessão 
ordinaria e que serv irão até 
serem substituídos na sessão 
ordinaria do anuo seguinte. 

Ora o Sr . F . Hermes, que otre-
rece a seguinte emenda : 

Art . 18. 
Mantenha- se o mesmo artigo do 

regimento em vigor. 
Oram os Srs. Azel'edo, Glycerio 

e Retumba.- Em 30ora o Sr. 
B de Mendonça. E' apresen-
tada a seguinte emenda: 

Capitulo 2c - art. 26 : - Sup-
prima-se. 

Encet•t•acla a discussão , Entra 
em discussão o c<o.p. 3°. São 
otferecidas as seguintes emen-
das : 

Ao art. 35. Substitua-se pelo se-
guinte: 

Du rante os trabalhos da Camara 
em commissão geral ~ervirá a 
mesma mesa que preside as 
suas sessões ordinarias . 

Sala das sessões. 26 de Maio de 
1893. - Retumba . 

Ao capitulo 3•, art. 40 : 
Supprimam-se as palanas fi-

naes : e a de marinha e guen·a 
que se comporá de setememb1·os. 

Sala das sessões, 27 de maio ele 
1893. - Retwnb.N . 

CapUulo 3• . Ao art. 40 accre-
scenle- se: 

A cornmissão ele orçam~ nto será 
composta de 2l membros, sendo 
um de cada Estado da União e 
do DistricLo Feclern.l, eleitos pe-
las respectivas representações. 

Supprim'l- Se a palavra - orça-
mento - na primeira linha do 
artigo ci lado. 

S. R .- Sala elas sessões, 26 ele 
Maio de 1893.- SáAnd>·ade. -
Retumba. 
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A NDAMENTO 

Adiscussão é encerrada. Entra em 
discussão o Cap. 4°. São oiTe -
recidas as seg uintes emendas : 

Art. 45 . Substitua-se a palavra 
successivamente - por - ao 
mesmo tempo. 

Sala das sessões, 27 de l\laio de 
1893. - R etumba. 

Ao art. 47 . Substitua-se pelo se-
guinte: 

Os secretarias 1°, 2•, 3° e 4" serão 
eleitos ao mesmo tempo pela 
fórma por que o são o presi-
dente e vice-presidentes : ser á 
1• supplente o immediato em 
votos ao 3• secretario e 2• sup-
plente o que se seguir ao 4° se-
cretario em numero ele votos. 

Sala das sessões, 27 de Maio ele 
1893.- Retumba. 

Ao art. 48, paragrapho unico: 
Substitua-se - a eleição elas com-

missões permanentes e das es -
peciaes, tau to internas como 
externas, será feita ~~ plurali-
dade r e lati v a de v o tos, sendo 
que as permanentes serão feitas 
ao mesmo tempo, cinco de cada 
vez; em cas? de empate entre 
os v o ta dos, decidirá a sorte. 

Sala das sessões, 27 de Maio de 
1893.- Retumba . 

A discussão é encerrada. Entra m 
successivamente em discussão. 
sem debate ~Jncerrada, os Capi~ 
tulos 5•, 6•, 7• , so e 9•. Entra 
em discussão o Ca p. 10. E' offe-
recida a seguinte emenda: 

Additivo ao art. 1.29. • 
Si as emendas adaptadas em 3a 

discussão cpntiverem materia 
nova, passarão por mais um a 
discussão l!a sessão seguinte, 
c?m os artip-os a que se r efe -
ru·em. 

Nesta discussão não poderão ser 
offerecidas outras emendas, 
salvo de redacção. 

Sala das sessqes, 26 de Maio de , 
1893.- Ado!Pho Gordo.- Mo-
•·aes Bar,·os. 

Encerrada, entra em discussão o 
Cap. 11. Sã,o offerecidas asse-
guin tes emElndas : 

Art. 154. Depois elas palavras-
3a por escrutioio secreto nas 
eleições- acrescen te-se-e sobre 
negocias de in teres se parti-
cular. 

Sala das sessqes, 26 de Maio de 
1893. - Adolpho Gordo.- Mo-
•·aes Ba•·ros. 

Additivo ao art . 159: 
A votação por escruti nio secreto 

sobre negoctos de interesse par-
ticular se praticará por meio 
de espheras, lançando cada 
deputado n' uma urna uma es-
phera branca, si o voto for fa-
voravel, ou preta, si for con-
trario. 

Para este Jllfi receberá do con-
tinuo uma espbera branca e 
outra preta. 

A esphera que não for utilisada 
para exprimir o voto será lan-
çada em outra urna e servirá 
para conferir o resultado da vo-
tação. 

OBSERVAÇÕES 

1\ 

\ 
I 
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1893 20 de ~!aio •.•.• 3 

1893 20 de Maio ••••• 3 

I 

· Este modo ele votar é obrigatorio 
nos projectos e emendas que 
tiverem uma só discussão e na 
ultima discussão dos projectos 
que tiverem mais de uma. 

Sala das sessões, 26 de Maio 
de 1893.- !ldolpho Gorclo .-
Moraes B ar•·os . 

Encerrada entra em discussão o 
Cap. 12 que é sem deba te en-
cerrada. Ao art. 13 é enviada 
a seguinte emenda . 

· Substitua- se o art. 18J pelo se-
guinte: 

O director, empregados da secre-
taria e outros subalternos serão 
nomeados , dispensados do ser-
viço e demittidos pela Camara, 
em virtude de proposta da com-
missão de policia. 

Sala das s.essões, 25 d e Maio de 
1893.- Tolent ino de Carvalho· 

Encerrada em 5 de Junho são 
approvadas as emendas aos 
arts . 2G paragrapho unico, 3°, 
4o, 18, 35, 40, 45, 47, 48 p:tra-
grapho unico, 129, 154 e addi-
tivo ao at·t. 159, as demais 
emendas são rejeita das. O pro-
jacto é adoptado com as emen-
das approvadas e enviado á 
Commtssão de P olicia . A im-
primir a redacção sob n. i A 
Em 6 ap1·ovada . 

Declara em estado de sitio Em 20 de Maio adoptado pela Do Sr. J. Serpa é outros . 
todo o territorio do Estado Camara reunida em commissão 
do Rio Grande do Sul e dá geral e a imprimir na sessão 
ontras providencias. ordinaria da mesma data .-

Em 2.2 de Maio entra em ia 
discussão, or a o Sr . Cassiano 
do Nascimento. - Em 23 o Sr. 
Epi tacio Pessoa. - Em 24 os 
Srs. Costa Machado e Luiz 
Murat. - Em 25, os Srs. Zama, 
Homero Baptista e Pereira da 
Costa.-Em 26, os Srs. Espiri to 
Santo e Erico Coelho .-Em 27, 
o Sr. J. Serpa. A requerimen-
to do Sr. Vall adares é encer-
rada a discussão A r equeri-
mento do Sr. Glicerio procede· 
se á votação nominal. E' rejei-
tado por 72 contra 56 votos. 

Crea um externato on Gym- Em 20 de Maio enviado a Com- oa· commtssão de instru- ; 
nasio Nacional na cidade missão de Ins trucção Publica cção publica ao projecto 
da Campanha, Estado de que em 3') dá parecer com pro- iniciado no Senado. 
Mina.3 Oeraes. jecto e se imprime sob n . 3 A 

- Em i de Junho entra em 2a 
discussão que é sem debate en.. : 
cerrada. - Em 2 approvado . 
- Em 5entra em 3a discussão. 
Encerrada. - Vai á sancção. 
Devolvido ao Senado para ser 
pelo Vice-presidente do Senado 
promulgado de conformidade o 
art. 38 da constituição Federal. 
Promulgado por decrelo 
n . 142 de 5 de Julho de 1893. 
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ASSUMI'TO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

4 Manda dissolver immediata- E m 22 de Maio enviado á com- Do Sr . Jacques Ourique e 
mente as corporações de ca- missão de constituição . outros . 
racter militar constituídas P ende de parecer. 
com elementos c i vis, sem 
autorisação legal, em todo 
o territorio da União; e dar 
baixa do se r viço do Exer-
cito e Armada a todos os 
cidadãos que ti verem praça 
forçada, na União, dut·anle 
o regimen da Conslitu ição 
ele 24 de Feverei r o de 1891 ; 
e providencia quanto á ob-
te nção da ba ixa . 

5 Aulorisa o Poder Executivo Em 27 de l\Iaio entra em dis- Da commissão de petições e 
a conceder ao engenheiro cussão unica ~ue é sem debate poderes, 
Augusto Teixeira Coimbra, eocerrada. - Em 30 approvado . 

6 

7 

8 

9 

10 

H 

• 

12 

inspector do f o districto dos - Em i de Junho a imprimir 
portos marítimos, um anuo a redacção .- Em 2 approvada. 
de licença com o resp?ctivo - Em 3 enviado o projecto ao 
ordenado, para tratar de Senado. Sanc c ionado por 
sua saude ·onde lhe con- decreto n . 143 de 5 de Julho 
vier . de 1893 

i\Iarca vencimento aos escri- Em 27 1de Maio enviado á com-
vães elo jury seccional no missão de orçamento que em 26 
Districto Federal e nos Es- de Agpsto dá parecer com sub-
taclos. stitutivo que se impr ime sob 

n , 6 '1'-- • 
l1np resso só1nente. 

Da commissão ele orçamento 
ao project<J iniciado no 
Senado . 

Concede licença ao i 0 oflicial 
addido da Secretaria d a 
Justiça e Negoc.ios Inte-
rior es Pedro da Rocha Ali· 
randa . 

Em 30 de Maio entt·a em dis- Da commissão
1 

de petições e 
cussão unica, que é encerrada poderes. 
sem debate. - )!]m_3l,·ejeita,do. 

Organisa a justiça do 
·tricto F ederal . 

Dis- Em 31 í de 1\Iaio é ,.enviado ~ Do Sr . 10iticica. (~,icl. pro-
comll'}issão de constittlição . jecto n . 135 deste anno.) 

Pende de parecer. \ 
\ 

Declara extincta a legação Em 31 de Maio é enviado á com- D Sr. Nilo Peçanha. 
junlO ao Vaticano. missij:o de trat-ados e cliplo-

lnaci a . 
Pen~e de parecer. 

Enumera os bens qne, além En1. 3~ de Maio enviado á com- Da commissão de constitui-
dos que constam do art. 529 missjio de constituição que em ção ao projecto do Sr. Leo· 
do decreto n . 737 de 25 ele 10 de Junho dá parecer que se vigildo Filgueiras. 
Novembro de 1850, não es- i•nprime soh n . 10 A, opina.ndo 
tão sujei~os !- penhora, com que se agnarde a discussão do 
as restncçoes que estabe- Uodigo CiviL - Em 20 de Junho 
Ieee . en ira em discussão o parecer. 

Encerrada .- Em 27 1·ejeitado . 

Concede licença a Manoel de Em 12 de Junho entra em dis-
i\Iello i\Iatlos, jttiz seccio- cussiio unica, ora o Sr. Serpa 
na! do estado ela Babia . que o!ferece emenda. E' apre-

sentada emenda pelo Sr. Paula 
Gui)llarãe3. Encerr ada.- Em 
27 approviJ.dO com a.s e_mendas 
-Ep~30 a imprimir a redacção . 
- Em 3 de Julho approvada e 
enviado o prvjeclo ao Senado. 
SaP.ccionado por decreto 
n . f 51 de 24 de Julho de 1893 . 

Manda que prev;aleça para as !Em 2 ele Julho enviado á com-
proximas ~leições de depu- mi ~são de constituição que em 
tado? e se_nadore.s e_paca _a 28 dá parecer com eme~das \l.,ue 
prestdenctal a qualificaçao se imprime sob n . 12 A .- Em 
illeitoral eflectuada em vir- 10 Eln traem ta discussão, encer-

Da com missão ele petições e 
poderes . 

Da commissão de constitui-
ção ao projecto ,.do Sr. 
L. F ilguei1·as e outros. 
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ASSUMPTO 

tude do decreto n . 200 A de 
8 de B evereiro de i89ú, nos 
municipios em que se não 
ti ver a inda procedido nem 
em 1892, nem no corren:te 
anuo ao primeiro a lista-
mento para as eleições da 
R epnblica; revo)l'a o art. 2o 
da lei n . 69 de {o de Agos-
to de 1892 e restabelece o 
a rt . 3o da lei n . 35 do 
mesmo anuo, para o fim 
de proceder-se annualmen· 
te á revisão do alistamento 
ele i tora!. 

A:-IDl\MENTO 

rada sem debate. - Em H ap-
provado. - Em 15 entt·a em 2·• 
discussão o art. {o. 0l'am os 
Srs. FreitJs, Chaves e Filguei-
r as . Sã'l d:l'erec idas eme ndas. 
- Em 17 or<1. o Sr . Chagas Lo-
bato. Encerrada, bem como 
successivamente os demais ar-
tigos.- Em 18 são approvados 
os a rtigos elo projec to e a emen-
da da commissão ao a r t. f o, 
ficando empatada a vo tação da 
2• pa t• te da emenda da com-
missão . As demais emendas são 
rejeitadas umas, sendo outras 
pr ej·tdicadus. - ])m 19 é rejei-
tada a emend<1. empat'lda. O 
projecto com a emenda appr o-
vada vão á com missão par a r a-
dig ir o projecto para a 3a dis-
cussão .- illm 20 a imprimit· a 
r edacção par a a 3• di scu>são 
sob n. 12 n.- Em 8 de Agosto 
entra em 3" di scussão . Ora o 
Sr. Serpa. São apresentadas 
emendas. - Em 14 oram os Srs. 
Homero Baptista e Nilo Peça-
nha; são apresentadas emen-
das .- Em 16 or a o Sr. Rosa e 
Silva . E' apresentada emenda. 
O Sr . França Carvalho requer 
a separação dos additivos.- Em 
17orao Sr. Zama: é apresentada 
emenda.- illm 19 oram os Srs. 
Augusto Severo, Assis Brazil, 
Lyra,F róes da Cruz,Cassiano do 
Nascimento . São apresentadas 
emendas.- ll:m 21 oram os Srs . 
Cincinato Bra~a e A. Freitas. 
São a presentaa as emendas. A 
discussão é encerrada. - Elm 
22 são apresentadas as seguin-
tes emendas·: do Sr . Chagas 
Lobato (snppressivas dos §§ 1o, 
2°, 3o e 4° do art. i o), do Sr . 
Mil ton ao art . f o) do mesmo 
Sr. (apuração da eleição de 
senadores), do St· . J osé Ma-
rianno (sobre div isão de depu-
tados pelos districtos elei lo-
raes), da commissão (a nnul-
laçãode alistamento) ,da mesma 
(incompatibilidades). da mesma 
(convocação de mesas ele ito-
raes), da mesma (rubrica de 
cedu las em separado), e da 
mesma (recusa de fisc aes) . As 
demais emendas são um as re -
tiradas , outras reje itadas ou 
prej ud icadas , o projecto com as 
emendas approvadas é r emel-
tido á commtssão ele r edacção. 
- Em 23 a impr imir a re -
dacção sob n. 12 C .- Em 24, 
depois de breve debate, appro-
vada. E ' na mesma data en-
viado o p t·ojecto ao Senado, de 
onde volta com emenda em 9 
de Setembro. E' enviado á com-
m issão de const ituição que. em 
1t clá pa recer que se i mpri-
miu sob n. 12 D.- Em i 6 en-
tra em discussão . Encerrada. 
Approvada. Na mesma data 
apresentada a redacção sob n . 
12 E . App1·ovada, dispe nsada 
a impressão . Sanccionado 
por decreto n. 18-! de 23 de 
Setembl'o de 1893. 

OBSERVAÇÕES 
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1893 2 de Junho •.• . 13 

.ASSU:\IPTO AND.l:\IE:-ITO 

Eleva á categoria de [a classe Em 2 de Junho enviado á com D::t. commissão.cfu fazen!la ao 
a Alranclega de Pot'lo Ale- missão de fazenda que em :líi ! pr0jecto do. Sl'·. Homero 
gre . de Julho dá parecer que se im. ' Baptista e oo:tn:os •. 

prim~ sob n. 13 A.. - l!:m 24 
entra em ta discussão. Encea-
racla sem deba te.- Em 25 ' 
approvado . - Em 24 de Agosbo 
entra em 2" discu~são . EncC!!.'r 
rada.- Em 3i•·ejeitado. 

• 2 de Junho.... 14 Determina que seja fix-ado Em 2 de Junho enviado á com- Da com missão. <fu. marinha e 
semestralmente o q l.llnti- missão de marinha e guerra (]:!te guerra ao projec :o do 
tativo para a etapa clo5 em 14 dá parecer com proj~to Sr. Pires.F-ê!:reil·ae outros. 
officiaes subaltern o;s efl"e- substitutivo que se imprime 
c ti vos do exereit~, teud!l-se sob n. i4 A.. - Em 2i en tra Qm 
em consideração o preço ia discu~são, ora o Sr . Valia-
dos genero3 a linaenJ.i.ei !ls - dares que requer seja enviado 

á com missão dd orçam eu to. 
Oram os Srs. Pires Ferreic.a, 
Vinhaes e Jacques Ouriqu.e. A 
discussão elo requerimento. é 
encerrada. - Em 27 á. pedWo 
do author é retirado o r equeri-
mento.- Em 3 de Julho con-
tidua a , i" discussão, ora.m os 
Srs. Valladão., Sc\"eriano, Val-
lada res que reproduz ~ req ue-
rimento de ad iamento.- Em 4 
approvado o requerimento. 

Pende de decisão.. 

• 2 d e Junho •. ,. 15 A.utorisa o P oder E:.::eculi voa Em 2 de Junho en..,iado á com- Do Sr. Pit·es Ferreira e 

" 3 de Junho .. . . 16 

mandar constt·uir na Par- missão de fazenda . 011.tros . 
nahyba, estado do Piauhy, Pende de pa'l"eCer. 
um edificio para alfandega ; 
podendo despender p a r a 
esse .fim até a qaa.ntia de 
iSQ:OOO' 00 . 

Fü:a a despeza do hiinisterio Em 16 de J unho entra em 2" dis, Da commíssão de orçameutx> 
das R e la ç~ e s Exteriores cussão, ora (}Sr. Aristides Maia á proposta do Poder ~:
fiara o exe t·eicio de 1894. que offerece emendas. Om o. ecutivo . ( Vid. anne.x~>. J. 

Sr. Badarõ . A discussão é en- desta synopse. ) 
cerrada .- Em 2J approvndo 
com emendas.- Em 20 a impri-
mir a redacção para a 3• discus-
são sob n. 16 A.. Em 27 entra 
em:9 discussão. São apresent!l-
~las eq1endas q u_e v~o à commis-
são. A dtscusst\o e enoer.-ada. 

I - Em 27 a imprimir parecer 
sobre emendas sob n. 16 D . -
Em .23 são appt·ovadas as emen-
das e adoptado o projecto. - Em 
t o de Julho a imprimir a rada -
c~ão ~ob n . i6 c .-Em 3 ap-
provada e na mesma data en-
viado o pt·ojecto ao Senado . 
donde volta emendado em 3l de 
Ju lho: é enviado á commissão 
de orÇamento que em 4de Agosto 
dá parecer que se imprime sob 
n. 16 0.- Em 7 de Agosto 
(sessão nocturna) entraram em 
disc4ssão a~ emendas do Sé nado 
Or:. o St·. lll ontenegt·o. Encer-
rada.- Em 10 são rejeitadas 
as emendas do Senado. O pro-
jacto é devolvido ao Senado em 
11, onde é sustentado o voto da 
Camara . Sanccionado por 
lei n. i91 D de 30 de Setembro 
de 1893 ( art . 3°) . 
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Autorisa o Governo a eles- E1n 30 de Junho entra em dis- Da commissão de orçamento 
apropriar o predio em que etlssão unica. Encerrada sem ao additivo apresentado 
funcciona a Secretaria ele debate. - Em 5 de Julho appro- pelo Sr. 1\:fontenegro. 
Estado , ou outro que mai~ vaclo. - Em 8 enviado ao Se-
con1•enha, abrindo para o nado, onde é rejeitado. 
credito uecessario até á 
quantia de 250 :000', in-
cluindo-se nesta verba a 
despeza com repat·os . 

Autorisa o Governo a appli- Em 5 de Junho entra em 2" dis- Da com missão de orçamento 
ca r ao pagamento de passa- cussão o ar t. 1o. Encerrada, á Mensagem do Poder Ex-
gens ele immigrantes o cre- bem como a elo 2°. AJ?provaclos. ecutivo de 10 de Maio . 
dito consagrado pelo orça - Di~pensado o interstlCio, entt•a 
mento vigente á garantia de em 3• discussão em 6, oram os 
juros a emprezas que se Srs. Rosa e Silva, Bulhões e 
obrigarem a fundar colo- Luiz Domingues. Encerrada .-
nias; e a abril· para aquelle Em 8 appt•ovado . '1. imprimi r a 
fim um credito supplemen- redacção em 9 .- Em 10 appro-
tar de1.828:832:S635 á verba vacla.- Em 12 é enviado o pro-
-Terras Publicas e Colo. jeclo ao Senado . Sunccio-
nisação . nado por decre·to n, 144 de 5 

ele Julho de 1893. 

Melhora a reforma do major Em 12 de Junho entra em dis- Da eommissão de marinha e 
aggregaclo á arma de in- cussão unica que é sem debate guerra. 
fantaria Antonio Galclino encerrada.- Nm 27 approvado. 
Travassos Al ves. - Em30a imprimira t•edacção. 

- Em 3 ele J ulho approvada. -
Em -1 enviado o projecto ao Se-
nado. l!!ianccionado por 
decreto n . 158 ele 5 de Agosto 
de 1893 . 

19 Redacção ela emenda do Se- En1. 6 de Junho approvado.- Da commissão ele redacção, 
nado ao projecto n . 23 F ' Sanccionado por decreto (Vid . nos pr~jectos de dif-
de 189.2, que manda r ecti- n . 136 de 10 de Junho de 1893. fe rentes annos o de n. 

20 

ficar as patentes dos re- 23 F' de 189.2.) 
formados nos postos ele ge· • 
neraes. 

Fixa a força naval para 
exercício de 1894. 

o E1n 8 de Junho entra em 2a dis -
cussão, oram os Srs . J acques 
Ourique e Nelson que apre-
senta duas emendas . Encer-
rada.-Em 9 a imprimir pare-
ce!' sobre emendas, sob n. 20A. 
- Em 12 approvo.do o projecto , 
não sendo submetLidas <i vo-
tação por contrarias á dispo -
sição do regimento.- Em 15 
entra em 3" discussão. En-
cerrada sem debate .- Em 19 
approvado . - Em 21 apresen-
tada a redacção sob n . 20 B 
e approvada. - Em 22 enviado 
o pt·ojecto ao Senado . Sanc-
cionado por decreto n. 
4H B de 8 ele Julho de 1893. 

Da·commissão de marinha é 
guerra á proposla do Fo-

i der Executivo de 23 de 
Maio. 

" 5 de Junho ,.,.. 21 i'IIanda contar ao tenente Em 13 ele Junho entra em elis- Da commissão de marinha. 

» 

2 

José Diogo Osorio de AI- cussão uuica. Encerrada.- e guerra. 
meicla para effei to de sua Em 27 approvado.- Em 30 a 
j ub ilação na I•iscola Naval imprimir a r edacção.- Em 3 
o t~mpo que serviu no es:- ele Julho approvaela.- Em 6 
ercito ela Republica, per- env iado o proJecto ao Senado . 
elendo o direito que lhe Sanccionado por decreto 
assiste ao soldo de suare- n. 197 ele 20 de Ot1tubro ele 
forma. 1893 . 

6 de Junho..... 22 Autorisa o Governo a man- Impresso s ón1ente. 
dar conta r como de ser v iço 
o t empo em que o capitão 
Antonio Lago esteve fóra 
das fi leiras do exercito. 

Da com missão de marinha e 
guerra. 
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Concede licença a José Alves 
de C:J.rvalho. 

ANOA.MENTO OBSBRV AÇÕES 

Em 16 de Junho enll'a em dis- Da commissão de 
cussão unica. Encerrada.- poderes . 
Em 27 approvado.- Em 30 a 
imprimir a r edacção. - Em 1 
de Julho approvada. -- ElllJ 6 ao 
Senado . 8anccionado por 
decreto n. 154 de 3 de Agosto 
de 1893. 

pMições e 

~ 12 de Junho.,. 24 Concede a D. Maria do Car- Em 16 de Junho entra em di~- Da commissão de pensão e 
mo Alcibiadea Amorim cussão unica. l!Jncerrada.- contas ao projecto do Se-
Rangel, vütva do mat•echal Em 27 approvado . 8anccio- nado. (Vid. proj. n. 121 
de campo r eformado An- nado por decreto n. 144 de de 1892.) 
tonio Martins de Amorim 8 de Julho de 1893. 
Rangel, uma pensão a nnu al 
de i : 440~, repartidamente 
com sua filha, tambem 
viuva, D. Henl'iqueta Au-
gusta de Amorim e Silva. 

,. 12 de Junho,., 25 Faz extensivas as disposições Em 20 de Junho entra em f& Da commissão de marinha e 

~ 12 de Junho ... 26 

do decret'.J legislativo u . 18 discussão. EncPr.rada . -Em guerra. 
de 17 de O:.ttubro de 1891 27 approvado.-Em 12 de Julho 
aos officiaes do exercito entra em 2a discussão. Ell'lcer-
reformados ant3riorménte r ada.- Em 17 approvado.-
â sua promulgação. Em 7 de kost'.J entca em 3a 

discussão, l:iã'.J apresentadas 
emendas. Encerrada.-Em 17 
approv~do o projecto_ e r.eje_i-
tadas a~ emendas . A tmprtmn· 
a redacção . - Em 18 appro-
vada e enviada ao Senad@. 

Pende de decisão. 

Autorisa o Poder Executi1•o Em 16 de Junho entra em dis- Da commissão d~marinha e 
a mandar contar ao major cussão unica, ora o Sr. Laul'o guerra a reque ·imanto do 
Francisco Luiz Moreira Jn- Muller. Encerrada. - Em 27 Sr. B. de Men onça. 
nior, antiguidade ~o dito .-ejeita-qo. 
posto de 7 de J anea·o de 
1890, sem diretto a indem-
nisação pecuniaria de espe-
cie alguma. 

~ 13 de Junho... 27 DeLermina que na execução Em 13 de Junho enviado á Da commtssão de consti-
das sentenças proferidas commissão de con s tituição que tuição ao pt•ojec toiniciado 
por tribunaes militares, em H de Julho dá parecer que no Senado. 
será computado o tempo se imprime sob n. 27 A. 
da prisão preventiva na Impre"'so sómente. 
fórma do art. 53 do Codig-o 
Penal da Armada. 

• 13 de Junho . . . 28 Isenta de imposto de he- Em 13 de Julho á com missão Do Senado . 
ranças e legados e de qual- de fazep.da. 
quer outro dos Estados as Pende de parecer. 
apolices da divida publica. 

> 15 de Junho... 29 Autorisa o Poder Executivo Em 17 de Julho enlra em f a Da commislão de obras pu-

" 15 de Junho .•. 30 

a conceder licença a Fran- discussão. Encerrada. - Em blicas. 
cisco Ferraira de Mot·aes, 19 ap~rovado.- Em 24 de 
para int~oduzir no paiz Agosto entra em 2" discussão . 
dons mil trabalhadores li- Encerrada .- Em 31 appro-
b~rianos , segundo as c.mdi- vado . ...:.. Em 1 de Set-embro \ 
ções que estabelece . entra em 3•. 

Pende de decisão. 

Fixa as forças de terra para 
o ·exercício de 18!14 . 

Em 17 de Junho entra em 2• 
discussão, que é sem ~ebate 
encer1·~da .- Em 19 appro-
vados todos os artigos .- Em 
2.2 entDa em 3a disc tssão, oram 
os Sra. Zama, Glicerio e Mar-
ciano p.e Magalhães. - Em 3 
de Julllo ora o Sr. Valladares 
qtie ofl'erece emendas.- Em 
·4, os Srs . Severino 'Vieira e 
Jacque~ Ourique que ofl'erece 
emendas, o Sr . LJ.uro Mullet· 
que igualmente ofl'erece emen-

Da com missão de marinha e 
guerra á proposta do Po-
det· Executivo apresentada 
em 17 de Maio . 



ANNO DATA 

1893 15 de Junho ..•. 

o 
0: 

~ z. 

31 

ASSUKPTO 

-11-

ANDAMEN,.O 

elas. Ora ainda o Sr. Pices 
Ferreira.- Em 5 continúa o 
Sr. Pires Ferreira.- Em 8 é 
apresentada emenda.- Em H 
ora o Sr. Bevilac~ua que oflle-
rece emenda.- J<.]m 12 orrum 
os Srs. Espírito Santo e J il.-
cques Ourique. A discussão é 
encerrada. A imprimir paue-
ceres sobre as emendn.s sob 
ns. 30 A e 30 B.- Em 13 de 
Julho são approvaclas as se-
gu intes emendas: elo Sr . H0l-
l anda Lima (reduzindo a 600 
praças o corpo ele alumnos), da 
commissão (constantes do pa-
recer n. 30 A), do Sr. Urbano 
Gouvêa (bandas ele mu>icas nos 
batalhões de engenheiros.) As 
demais emendas são umas re-
jeitadas, outras prejudicadrus, 
sendo retiradas as elo Sr. Ou-
rique a seu pedido. O projecto 
é adoptado com as emenclas 
approvadase env_!-acla á commis-
siio de reclacçao.- Em 1.5, 
apresentada a redacção sob n, 
30 C é approvada . Na mesma 
data envrado o projecto ao Se-
nado. cl'onde volta emendado 
em 3l do mesmo mez. E' en-
viado :<. comm issão ele marinl!ta 
e guerra que em 3 de Agosto 
dá parecer que se imprimiu s0b 
n. 30 D.- Em 7 de Agosto 
( sessão nocturua ) entram 
em discussã-J que é encerrada 
sem debate.- Em 10, appro-
vadas .-Em H apresentada a 
redacção sob n. 30 E ; é appro-
vada. - Em 14 á sancçã0. 
Sanccionado pela lei n. 
161 de 17 de Agosto de 1893. 

O BSilR. V'AÇÕES 

Approva. na parte relativa Etn i7 de Junho entra em 1 a díis- Da commissão ele orçamento 
ao Trrbunal de Contas o cussão que é sem debate en- ao decreto n. H66 de 17 
decreto n. iit6 de 17 de cerrada. - Em 19 approvado. Dezembroclei892naparte 
Dezembro ele 1892 com as - Dispensado o interstício a relativa ao Tribunal de 
alterações que propõe. Não requerrmento do St·. Moraes Contas. (Não foi ~anccio
sanooionado . Barros.- Em 20 entra em 2a nado, segundo as ?"a.zões 

discussão. O Sr. França Car- -publicadas com datada 30 
valho requer que volte opa- de ~etembro no Diario 
recer á commissão e que seja Otfio~al de 1° de Outubro 
ouvida a commissão de const.i- deste a nno.) 
tuição. Sob o requerimento 
oram os Srs. Oiticica, GlicerLo, 
Rosa e Silva e França Car-
valho. Encerrada a discussão 
elo r equerimento.- Em 28 
approva•lo.- Em 13 ele Jul110 
a imprimir o parecer elas com-
missões r eunidas sob o n. 31 A 
com emendas e votos em sepa-
rado da mino da ela com missão 
ele constituição ,assignaclo p~l0s 
Srs. Casimira Junior, França 
Carva lh o e Dutra Nicacio. -
Em 25 entra em 2a discussão, 
oram os Srs. Alberto Torres 
e Seabra. São oil'erechlas 
emendas. - Em 3 ele Agosto 
(nocturo a) oram os Srs . Cru-
simiro Junior, Bulhões e 
Costa Machado. E' apresentat:La 
emenda. A discussão é eii!-
cerrada .- illm 9 a requéri-
mento do Sr . França Carvalho 
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é preferido para votação o sub-
stitutivo da minoria da com-
missão. A votação elo a rt. i" 
é nomina l a_ r equerimento do 
Sr . Montenegro . E' rejeitado 
por 60 votos contra 51 votos. 
Considera-se prejudicado os 
demais artigos do voto em 
separado . - Em 10 são a p-
provados os a rtigos do pro-
jecto n. 31 A, com excepção 
dos ns. XII e XIII e le t tra s a, 
b e o. São igualm ente appro-
vadas as emendas do Sr. Albe1;to 
Torres . Rejeitada a emenda do 
Sr. Chagas Loba to e prejudi-
cado os ns. :XIV e XV d a com-
missão. E' enviado á Commis-
são para r ed igir pa ra a 3o. clis-
cu~ são. Na mesma data a im-
primir a r edacção para a 3• 
sob n . 31 B .- Em 15 entra 
em 3a discussão. São apr esen-
t adas emendas. Encerrada .-
Em 16 são approvadas as emen-
das <):a com missão e do Sr. Car-
los Chag~s ; prejudicada a do 
Sr. Rosa p Silva . O projecto 
é adap tado .- Em 17 apresen -
tada a re~acção sob n. 31 (J. 
Appr o1·ada .- Em 19 é enviado 
o projecto ao Senado.- Em 22 
ele Setembro á sa ncção . Não 
saneei o nado . 

Pende d~ decisão. 

I 

OBSERVAÇÕES t 
I 

32 Regula o processo de apura.- Elll 17 ele Junho e ntra em ia Da commrssão de consti-
ção na eleiçã o do Presi- discussão, que é encerrada sem L ~lição á indicação do Sr. 
den te e Vice-Presidentê da debate. - Em 19 approvaclo. Glicer io apresentada em 
Republica . - Em 1o ele Julho entra em 2• 2\i de Maio de 1893:. 

discussão i ora o Sr . A . Gordo 
que offer~ce em nome da com-
m issão o seg-uinte addiiivo : 

«São i nelefpveis para o car go 
de PresiÇiente e Vice- Presi-
dente da Republica : 

a) O Vice- Rresidente q ue succe-
der ao P·r esidente, ver ificada 
a fa lta deste (ar t. 43 da Con-
s ti tuição) : 

b) O Vice-Presidente que exercer 
a Pt·esidepcia por substituição 
em caso ele impedimento do 
President~ no a n no anterior ao 
dia em que eleve ter lagar a 
eleição para o preenchimento 
de taes c1trgos (art. 43, § 1o e , 
art . 47, § l D) . " 

Oram os Srs . Severino Vieira, 
Augusto de Freitas, Severino 
Vieira, Cjwgas Lobato. A clis-
cussão é encerrada.- Em 3 é \ 
appr ovaclo o projecLo em todos 
os artigos e o adcli tivo.- Em 8 
a imprimir a r edacção para a 
3a discu~são S<lb n . 32 A .-
Em 17 entr a em 3a discussão. 
São a presen tadas emendas . 
E ncerraclr. - Em 18 é adap-
tado o projecto e rejeitadas as 
emendas .- Em 20 a i mprimir 
a redacção, sob n . 32 D .- E m 
21 approvada .- Em 24 é en-
viado o projecto ao Senado, 
d 'onde ,•olla emendado em 15 
de Agos to. E ' enviado a com-
missão qlfe em 21 dá pa recer que 
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se imprimiu sob n. 32 C.- Em 
23 entraram em discussão as 
ememdas. Encerrada. São ap-
provadas as emendas. A im-
primir a reclacção sob u. 32 D. 
Approvada. - Em 26 á sancção. 
Não sanccionado.- Em 
5 de Setembro a· imprimir as 
razões da não sancçãosob 32E. 
- Em 20 entram em discussão 
as razões elo veto. Oram os Srs. 
Freitas, Costa Machado, Pai-
xão, André Cavalcante, Rol-
lauda Lima, Severino Viei ra 
e Bevilacqua .-Em 21 oram os 
Srs . Freitas , Costa Juilior, 
Erico Coelho, Glicerio e Gordo. 
Encer1·acla. 

Pende de decisão. 

O))SEltvAÇÕES 

I 
' I 

33 Releva ela prescripção em que 
incorreu O. Maria dos 
Santos Lucas para perceber 
o meio-soldo a que tem di-
reito. 

Em 10 de Agosto entra em clis- Da commissão de fazenda. 
cussão unica. Encerrada.-Em 
28 appt·ovado. - Em 29 a im-
primir a redacção. - Em 30 ap-
provaela. - Em.1o ele Setembro 
enviado o projecto ao Senado . 

Pende de decisão. 

34 Autorisa o Poder Executivo Impresso sómente. 
a inclui1· na contagem do 
tempo de serviço de Case-
miro Henriq ~es Rodrigues, 
contramestre da officina de 
torpedos do Arsenal de Ma-
rinha desta Capital, o em 
que serviu como operario 
do Arsenal ele Guerra e 
como armeiro na Europa 
segundo os respectivos as-
sentamentos. 

Da com missão de fazenda . 

" 15 de- Junho.... 35 Releva a D. Francisca de E1n 10 de Agosto entra em dis- Da· commissão de fazenda . 
Senna Carneiro Dutra a cussão .unica. Encerrada sem 
prescripção em que incor- debute. 

)) i& de Junho •• ,. 36 

r eu para perceber a diffe-
rença de meio soldo a que ' 
tem direito de 1871 a 1887. ' 

Fixa a despeza do Ministerio Em 19 de Junho entra em 
da Marinha para o exer- 2a discussão. E' apt·esentada 
cicio de 1894. emenda. O Sr. Seabra requer 

que volte o projecto á com-
missão até que seja en l'iada 
pelo poder competente a pro-
posta dos orçamentos .- Em 20 
é approvado o r equerim ento.-
Em 17 de Julho a imprimir 
novo parecer com projecto sob 
n. 36 A--Em 19 en tra em 
2a discussão q ne é sem. de bate 
encerrada . São approvadas as 
di ver sas rubricas do projecto e 
mais a emenda do Sr. Monte -
negro apresentada a 15 de Ju-
nho . A imprimir a redacção 
para a 3• discussão sob n . 36 n. 
- Em 20 entra em 3a discussão. 
São apresentadas emendas . 
Ora o Sr. Seabra que requer 
adiamento da discussão . Oram 
os Sra . Glicerio, Garcia Pi res 
e Retumba. - Em 21 ora o Sr . 
Mattoa. A discussão é encer-
rada. O projecto é adoptado 
com as emendas da com missão. 
A imprimir a r edacção sob 
n. 36 C.- Em 22 approvada . 
- Em 24 enviado ao Senado, 

Da commissão de orçamento 
á proposta do Poder Ex - i 
ecutivo.(Vide no annexo A 
a discussão detalhada dos 
orçamentos . ) 
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de onde volta emendado em i1 
de Agosto; é enviado á com-
missão de o1·çamento que em 14 
dá parecer que se imprime sob 
n . 36 o.- !l:m 17 entram em 
discusRão as emendas. Encer-
rada sem debate.- Em 21 são 
rejeitadas as emendas ás ru-
brica 2a e 1.7a e approvada a 
r elaliva á 20a. O projecuo é 
devolvido em 22 ao Senado com 
o resu ltado da votação, onde é 
mantido o ultimo ' •oto da Ca-
mara. Sanccionada pela 
lei n. 191 B de 30 de Setemtbro 
de 1893, art . 4o. 

OBSERVAÇÕES 

EMENDAS substitutivas da Ca- Em30 de Junho entram em clis- Da commissão de constitui-
- mara dos Deputados ao pro- cussão unica. Ot·am os Srs. Pires ção . (Vid. na Synopse de 

jecto do Senado n. 1~2 D Ferreira e França Carvalho. 1892, projeetos ns. 237 de 
de 1892 que reocgamsa o Encerrada.- Em 3 de Julho é 1891 e 122 de 1892.) 
Supremo 'l'l'ibunal Mflitar, mantido o voto do Senadc.-
ás quaes o Senado não Em 6 a imprimir a redacção.-
l'pprovou. Em 8 approvada. - Em 12 á 

Manda que ao tenente-co-
ronel de infantaria Bt·az 
Abrantes seja contada, de 
21 de Março de 1891, a 
antiguidade da graduação 
desse posto que lhe foi con-
ferida por dect·eto de 4 de 
Novembro do mesmo anno. 

Dispõe sobre o decreto n. 1167 
de 17 de Dezembro de tS92 
e dá providencias stJbre 
emissões bancarias. 

sancção Sanccionado por 
decreto n. 149 de 18 de Julho 
de 1893. 1 

Elll 12 de Julpo entra em dis-
cussão unica. Encerrada.- Em Da commissão 
17 approvadq. - Em 18 a im- e guerra. 
primir a r~dacção.-Em 19 
aporovado. - · Em 20 enviado o 

· prÕjecto ao Senado. Sane· 
cionado pt•r decreto n. 
171 A de f de Setembro de 
1893 . 

de marinha 

I 

' 

Em 28 de J1_.1nho entra em 2a Da co:pmissão de orçamen o. 
discussão . Estabelece -se ques-
tão de ordem . Ora o Sr. Mo- ,, 
reira da Silva q~e requer se 
suspenda a discussão até que o 
Senado reso1va sobre o pro-
j ec to n. 18:3 de 1892. O Sr. Rosa e 
Silva opina para que o projeclo 
entre em fa e não em 2a dis-
cussão. Oralfl os Srs. Sevel'ino 
Vieira, Valjaclares, Glycerio, 
João ele Siqueira, Brasilio dos 
Santos, Lauro Muller e Garcia 
Pires. A discussão do requeri-
mento e enpet·rada. - Em 30 
abre-se a 1a discussão e m vir-
tude de decisão da mesa. Oram 
os Srs . Glicerio e Relum ba. 
Encerrada. E' rejeitado o re-
querimento de adiamento em 3 
de Julho. O proj ecto é appro-
vado em i a discussão . A req ue-
rimento elo Sr. João de Siqueit•a 
é dispensado o interstício.-
Em 4 en tra em 2a discussão, 
ora o Sr. Glicerio que offer~ce 
substitutivo.- 8m 5 ora o Sr . 
ArLhur Rios que requer adia-
mento por 24 horas . Appro-
vado .-Em 10 oram os Sr·s. Oi-
ticica e Alberto Branclão.-Em 
11, os Srs. Rosa e Silva e Seve-
rino Vieira .- - Em 12, são a pre-
sentadas emendas . Ora o Sr. 
Garcia Pires que offerece emen-
da. A discussão é encerrada.-
Em 13 o St· . Braulio dos Santos 
req uer adiarpento: é r ejeitado. 
O Sr . Garcia P ires r eqner pre-

\ 

~-
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ferencia para a votação de sua 
eme nda. E' rejeita da a emenda . 
A requerimento do Sr. Seabt·a 
é praferido na votação o substi-
tutivo do Sr. Glicerio . São 
approvados - em votação no-
minal -por 80 contra 60 votos 
a t • parte do§ 1° do s ubs titu-
tivo, o § 2•, a eme nda do 
Sr . Rosa e Silva (lett ra g) , o 
a rt. 2• do subs titutivo , as 
emendas sob as leL~ras c~, . b 
c e d . As demais emendas e o 
prvJecto são prejudicados ; são 
rejeitadas as outras. O projecto 
é appt·ova do com as emendas 
e enviado á com missão para re-
digil-o para a 3• discussão -
grn i 9 a imprimir a redacção 
para a 3• sob n. 39 A .- l!:m 
26 entra em 3•, ora o Sr. F. 
Borges. São apresentadas di-
ver;as emend<ts .- Em 27 oram 
os Srs. Mayrink e Seabra. ::,ão 
apresenta das diversas emendas. 
- Em 28, os Srs . Mayrink e 
Rosa e ~ilva.- Em 3 l são 
apresentadas emendas. Ora o 
Sr. Oilicica. - Em 2 de Agosto 
são apresentadas emenclas. Ora 
o Sr. Bulhõ~ s .- Em 3, o Sr . 
Mayrink. A discussão é encer-
r ada a requerimento do Sr. Si-
queira .- J!lm 7 são approvadas 
as seguintes emendas: do St•. 
Mayl'ink (ao art. 2°), do Sr. 
Glicerio (subõtitulivo ao pat·a-
grapho unico do art. 3°), do 
Sr . Santos Pereira ao art. 8•, 
do Sr. Matta Machado ao 
mesmo art., do Sr Homero 
Bapt is ta ao § 5° (additivo), a 
do Sr. B. c~ rneiro, e as do 
Homero Baptista e Mayrink . 
As demais são rejeitadas um<ts, 
outras pt•ejuclicadas ou neti -
raclas. O p:·oje ~ to é adOl)bado 
com as emendas approvadas 
e env iado à commissão de re-
dacção, que em 9 apresen ta 
parecer sob n . 39 B opina ndo 
q•1e devem ter nova discussão 
algumas das eme ndas ::tppro-
vadas. - Em il en tra em 
discLLssão, ora o Sr . Oi ticicJ 
que r equer volte o projecto á 
comm issão para redigil- o de 
a.ccordo com o venc ido. Or :un 
os Srs. Homero, Mat ta Ma-
chado e Ro3a e Si I v a que 
requer, caso s~ja approvado o 
par<Jcer, que a mesa designe 
quaes as enn ndas que conLém 
ma ter ia nova . E' apr~sentado 
pelo mesmo s~nhor uma indi-
cação que é enviada á c )m-
missiio de policia.. Ora o Sr . 
Fi •g ueil'as . .-\. r eque1·imento elo 
~r. U:llis é encer .·ad:t a dis-
ctlssiio . E' rejeitado o parecer. 
E' approvado o reqn ~rime nlo 
do St·. OiLicica e rejeitado o dn 
Sr. Rosa e Si I v a . O pr.)jec to e de 
.novo e~ viado â comm issiio de 
redacção.- E m 14 a imp rimi L' 
a no,·a reclacçiio sob n. 3) C -
Em 16enlraem dis ~us>âo. Ora o 
Sr. Se1·pa q·te offerece emenda. 

OllSERVAÇÕl!l.S 



16 -

A~NO DATA ASSUMPTO A.NDAMEN'l'O OUSERV AÇÕES 

-- =-===-= ====== ======== 

1893 20 ele Junho • .. 

» 21 ele Junho •. . 

21 ele Junho ... 

40 

41 

42 

Isenta ele direi Los aduaneiros 
cinco altares, per·teuças e 
imagens destinados á ma-
triz ela freguez ia da Lngôa. 

Regula o casamento civil. 

Altera varias disposições do 
decreto n . 181 de 24 de Ja-
ne iro ele 1890 sobre casa-
mento civil. 

A redacção é approvacla com 
a emenda. Volta ai nda o pt·o-
jecto á com missão ele recla-
cção, q ue offerece 2" reclacção 
impressa ~b n. 39 D .- Em 17 
approvacla .- Em 18 enviado o 
pr ojecto ao Senado, donde volta 
emendado em 9 de Setembro. 
E' enviado á com missão de ot·-
çaruento que em 11 dá parecer 
que se imprime sob n . 39 E. -
Em 12 entrou em discussão pa-
recer e emenda do Se n a cl o. 
Oram os Srs. Severino Viei r a 
e Ro3a e Si lva.- Em i 6encer-
rada . E' approvacla a emenda 
ao ar t . 2°. - Em H) são appro-
vaelas as emendas sendo em 
votação nom inal a emenda ao 
art. 6° por 62 contra 46 vo tos. 
O projecto e as emendas são de-
vo! v idos ao Senado com o res ul-
sul taelo ela votação, onde é man-
tido o voto da Camara .- Em 
22! á sancção. S anc cio nado 
por clec~·e to n . 183 C de 23 ele 
::ietembro de 1893. 

E n'l 27 de Junho entra em i" Da commissão ele 
d iEcuss~o. Encerrada . Appr o-
vado ,....., ll: m 10 de J ulho entra 
em 2• . Encer rada .- Em 11. ap · 
provadq. Dispensado o interst.i-
cio entra em 3' em '15 . Elf,cer-
racla. - · Em 17 approvauo. -
Em 18 ~ i mprimir a r edacção . 
- Em '[9 approvacla. - Em 20é \ 
o projeato enviado ao Senádo . 
!!!ian cl!.ionado por decreto \ 
n. 158 p de 10 ele Agosto de 
1893 . 

I 
\ 

fazé nda . 

En'l 21 ele Junho enviado á com- Da c mmissão ele const i tu i-
missão de const i tuição que e:u ção ao projecto elo Sr. Fer-
21 ele Julho ela parecer rejei- rei ra Pires e outros . 
tanclo o pt·ojecto, e se imprime 
sob n . 42 A. . 

Impre~so sóme nte. 

E m 21 de Junho enviado á com- Da commissão ele cons,titui-
missão de constituição que em ção ao projecto elo Sr. Erico 
21 de Julho dá. parece r opinan - Coelho. 
elo pela s ·1a adopção, que se 
imprirqe sob n . 42 A. . 

I m p re\"SO sóm e nte. \ 
» 21 de Junho. . . •13 Autorisa o Governo a despen- E m 21 ele Junho enviado á. com- Do Sr. Pires Ferreira . 

der no pt·esente exercício missão de faze nda . 

2i de Junho .. . 

até 50:000$, com o pred io Pende d e parecer. 
em que funcc ioniJ. a Facu l-
dade de Direito de S. Paulo 
e com a Bib liotheca da 
mes ma Faculdade . 

'14 Equipara os vencimentos do Em 21 de Junho enviado á com- Dt. comm i!são de orçamen to 
pessoal artístico e machi- missão de orçamento que em 31 a,o projecto do Sr . MaHa 
nistas do a rsenal de ma ri- de Ju lho dá par ecer que se im- Bacella t· e outros . 
nha do Pará aos do a rsenal prime sob n . 44 A. 
de mar inha da Capital F e- Intpresso s ómente. 
de ra !. 



ANNO DATA 

1893 21 ri.e J unho . . .. 

» 21 de Jnnho .... 

21 de Junho , • . . 

21 de Junho ••.. 

21 de Junho . ... 

)) 21 de Junho .. . . 

21 de Junho ... . 

3 

45 

46 
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ASSUMPTO 

Determina que, nos corpos 
das a rmas elo exercito nos 
q tlaes ex1ste· apenas um 
tenente por companhia, se-
jam preenchidos por offi-
ciaes com o posto ele te -
nente, os Jogares de secre-
tario e quartel-mes lt·e re-
spect ivos . 

Dispõe sobre locação de ser-
viços ruraes ou não . 

ANDAMENTO 

Em 21 ele Junho enviado á com-
missão de marinha e guerra 
que em 13 ele Julho dá parecer 
qtte se imprime sob n. 45 A. 
- Em 19 do mesmo mez entra 
em 1" discussão . Encerrada. -
Em 21 approvado .- Em 2t! de 
Agosto entra em 2• discussão . 
Encen·ada.- Em 31 approvado. 
-Em 1° de Setembro entra em 
3• discussão . Encerrada . 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de marinha 
e guerra ao projecto do 
S t·. Pires Ferreira. 

l{;m 21 ele Junho enviado iJ. com- Da commissão de consti-
missão de consti tuição, que em tuição ao projecto do Sr. 
2 de agosto dá parerer com Costa Machado . 
emenda, que se imprime sob 
n . 46 A. 

Impresso sómente. 

47 Determina que nenhum cida- Em H ele Junho enYiaelo á com- Do Sr. Lamounier Goela-

-!8 

49 

dão a qualquer titulo ou missão ele orçamento . ft•eelo . 
pretexto poderá perceber Pende de parecer. 
mais de um veucimento ou 
gr ati ficaç ão elos cofres pu-
blicas, e concede o clit-eito 
de opção aos que occuparem 
dons ou mais empregos . 

Di:spõe sobre o modo ele con- Em 21 de Junho enviado á com-
tar o tempo ele serviço dos missão de constituição, que em 
militares de mar e terra 21 de Julho dá parecer, que se 
([tle acceitarem cargos, em- imprime sob n. 48 A. 
pregos ou officios fóra de Imprell!SO só1nente. 
seus respectivos ministe-
rios ou que occuparem car-
gos vitalicios. 

.\.utori sa o Governo a conce-
der á Companhia Estrada 
ele Ferro Central Alagõana 
a lteração do traçado conce-
dido por decreto n. 9~3, ele 
8 ele novembro de 1890, nas 
condições que estabelece . 

Eu.1 21 de Junho enviado á com· 
missão de obt·as pubiiéas, crue 
em 10 de Julho dá parecer opi-
nando pela eejeição elo pro· 
jecto sob u . 49 .<'l.. 

lmp1•esso sómente. 

Da commi.ssão de consti-
tuição ao projecto elo Sr . 
Lamounier Goclofredo. 

Da commisaão de obras pu-
blicas ao proJecto elo Sr . 
Oiticica . 

50 ResLahelecé o Intemato elo Em 21 ele Jtmho enviado á com- Do Sr . Leonel Fi lho é outros. 

5 1 

Gymnasio Nacional na Ca- missão de insteucção publica. 
pital Federal. Pende de parecer. 

:l.utol'isa o Gorer no a abrir 
nm credito esp~cia l ele 
1.000 : ooo··ooo para cumpri-
mento ela lei Ll. 120, ele 8 
de Novembro de '1 892 . 

Em 21 de Junho enviado á com-
missão de orçament , que em 
4 de Julho dá parecer com sub-
st itut ivo que se impt·irne sob 
n . 51 A .- Er.:t 12 ele Julho 
ente a em 1" cl iscussão. Encer-
rada .-Em '17 approvaclo. Dis-
pensado o i nterstic io a reqne-
rimento elo Se. Pit·es Ferreira. 
- Em 18 entea em 2 • discussão. 
Encerrada. - Em 19 approva-
clo. Dispensado o rntersticio a 
r eqtterime nto do St· . Epitacio . 
- 11m 20 entea em 3·• discu;são. 
- Em 21 appr·ovaclo .- Em 2-1 a 
impefmir a redacçiio.- Em 25 
approvado. - Em 26 enviado o 
projecto ao Senado, de onje 
volta emendado em 2G ele Agos -
to . E' enviado á com missão de 
orçamento, que em 28 dá pat•e-
cel· sob n. 51 o .- Em 1 o Li e 
Setembro en tram em discussão 
as emendas elo Senado . Ence t·-
racla , Appeov~.das . E' apresen -
tada a redacção sob n . 51 C e 
approvacla . Sanc cionado 
por decreto n. 173 A de 10 ele 
Setell).bro ele 1893 . 

Da commi.ssão de orçamento 
ao projecto elo Sr . Pires 
Ferreira e ou tros. 



ANNO DATA 

1893 21 de Junho .•.. 52 

» 21 de Junho.... 53 

21 de Junho .... 54 

» 2t de Junho .... 55 

i'· 

21 de Junho .... 56 

» 21 de Junho .. . . 57 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

Crea um consulado simples Em 21 de Junho en·riado á com-
na cidade de Posadas, ca- missão de orçamento, que em 
pita! do 'rerr ilorio Naci- 26 de Agosto dá parecer que se 
onal, na Republica Argen- imprime sob. n. 52 .A. 
tina, e auto6sa o Governo Impresso sómente. 
a abrir o credito necessa1·io, 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de orçamento 
ao projecto do Sr. Homero 
Baptista e outros. 

Dispensa aos oUiciaes scien- Em 21 de Junho enviada á com- Da commissão de marinha 
tificamente habilitados o missão de marinha e guerra, e guerra ao projeclo do 
anno de serviço de fileira I que em 13 de Julllo dá .Parecer, St·. Lauro Müllen 
exi9:1do pelo art. 6o da let cem emenda, que Srl 1mp1\ime 
n. il9 A de 30 de J ,•neiro sob n. 53 A.-Em 24 entl·a 
de 1892. para preenchi- em ia discussão . E ncerrada . 
mento Jas vagas que se de-' - Em 25 approvado com a 
rem no corpo de estado- emenda da commissão.-Em 27 
maior de ia classe . a imprimir a r edacção para a 

2• d1scussão sob n. 538.-
Em 28 entr a em 2a discussão. 
Eocerrada.-Em 31 ?·ejcitado. 

Regula a aposentadoria dos Em 21 de Jtmho enviado á com- Da commissão de consti-
magistrados de que trata o missão de constituição, que em tuição ao projecto do Sr. 
art. 60 das disposições tran- 2 de Agosto dá parecer, opi- Benedicto Leite. 
sitorias da Constituição nando 1pela rejeição, que se. im-
Federal. prime sob n t MA. 

Impresso r'ómente. 

Restabelece para se exer- Em 21 de Jupboenviado á com- Da commissão de consti-
cerem pelo Ministerio da mis~ão de Constituição que em tuição ao projec1o do Sr. 
Justiça e Negocios I nte- 26 de Julho dá parecer, com Aristides Maia e outros. 
riores. as attribuições rela- substitutivo, que se imprime 
tivas ao presídio de Fer- sob n. 55 A.. 
nando de Noronha, deli - Impresso i!'Õmente. 
nidas pelo Reg. n. 9356 de 
20 de Janeiro de 1888 e ' alteradas pelo decreto n. 
854 de 13 de Outubro de 
1890 e revoga especia 1-
men te o decreto n. 1371 
de i4 de Fevereiro de 1881. 

Declara temporarias as f.m- Em 21 ele Jttp.ho enviado á com-
cçõea de todos os orgãos do missão de constituição, qu~ em 
i'\1inisl~rio I ublico tanto da 27 do mesmo mez dá paracrr 
Justiça Federal, como da que se i mprim~ sob n. 56~. 
local, do Dis tricto Federal, - Em 12 de Julho entra em 1" 
respeitados os direi toa ad- discussão.- Encerrada.- ;Em 
qui ridos pelos l'unccionarios 19 approvaqo.-Em 24 entra 
acl.uaes; e dero!?'a esp~ cia l- em 2• discussão o art. 2o, ora 
mente varias aisposições. o Sr . Cbagfls Lohato e André 

Cavalcante. Encerrada.- Em 
25 a pprovado para passar á 3a 
discussão. 

Pende de decisão. 

\ 
Da comm1ssão. de consti-

1

, :~ 
tui,ão ao proJecto do Sr. 
Aristides Maia e outros . 

\ 
Dispensa do pagamento de Em 21 de Junho enviada á com- Da comm1ssão de fazenda ' 

d1reitos de importação e missão de faze nda, que em 11 ao projecto do Sr. Gabriel ' \ 
exped iente e uos fbtes da de Julho dá pat·ecer, com sub- de Magalhães e outt•os. I~ '~ 
E. F. Centra l os matet·iaes sütutivo, qqe se impl'ime sob (Vide projectos ns. 208 e 
destinados á canalisação de n . 57 A.- Em 17 entra em 1• 235 deste anno . ) 
aguas, esgotos e quaesquer disc:1ssão. Encen~da . - Em 
outras obraa de saneamento 19 approvado .-Em 24 entra 
das cidades de Leopoldina em 2a disqussão, ora o Sr. 
e 01\veil·a, em, Minas Ge- Montenegro. São apresentadas 
rnes. emendas. ]J:ncerrada . E' en-

viado á commissão com as 
emendas.- Em 18 de Agosto 
a imprimi t' p3.recer com emen-
das sob n. ~:35 . 

Pende de decisão . 

.,. 21 de Junho.... 58 Fixa o subsidio dos senado- Em 21 de J .Jnbo enviado ã. com- Da com missão de consti-
res e deputados durante a missão de constituição, que em tuição ~.o projecto do S1· . 
proxi,ma futura legislatura 11 de Agosto dá parecer com Severino Vieira. 
e nas sessões extraordina- substitu tivo1 que se impr,irr.e 
rias e . declat·a a ajuda de sob n. 58 A:.- Em 17 de Julho 
cus·to a que teem direito. entra em 1• discussão. Encer-
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A:NDAMENTO OBSl!RVAÇÓI!B 

l l 
rada . -Em 21 approvado .-;-

, JTim ' 23 (sessão nocturna) entra 
em 2a discnssão1- Em 29 é 
approvado o substitutivo, e pre- 11 
,indicado o projecto .-Em 30 a 
imprimir •a redacçãr, para:a 3a 
sob n. 58 D. - Em 31 entra em 
3a discussão. 'São apresentadas 
emendas. Encerracia .-Em to 
de Setembro é approvada a 
emenda do Sr . Zama relativa 
ao subsidio e rejeitada a que 
se •refere á ajuda de custo. 
A imprimir a 'redacção sob 

1 n . 5'8'C.-'Em 2 approvada e 
1 

enviado o projecto ao senado. 
Sanccionado por decreto 

I 
n. 182 de 20 de Setembro de 
1893. 

Determina que nenhum mil i; Em 21 de Junho á commissão Do Sr. Frederico Solou. 
tar em effectividade poderá de constituição. 
exerc~ r cargo algum polif Pende de parecer. \ 
tico, quer de eleição po-
pular, quer de nomeação j 

Concede pensão annual d~ Em 21 de Junho enviado á com- Da commissão de contas e 1

1 
2:400$ a D. Paulina d~ missão de contas que em 16 do pansões ao projeto do Sr. 
Araujo Porto Alegre, viuva mesmo mez dá parecer que se Raymundo Banldeira e 
do Barão de Santo Angelo \ imprime sob n. 60 A. -Em outros. I 
com direito a reversão. 12 de Julho entra em discussão 

unica sem debate encerrada. 
-Em i9 rejeit'.LdO. 

Sujeita as estradas de ferro Em 21 de Junho enviado á com- Do Sr. 
da União ou do Estado não missão de obras publicas. 
só aos regulamentos ac- Pende de ll&recer. 
tuaes em vigor, quanto á 
sua construcção, trafego, 
policia e segurança, como 
ás regras que estabelece. 

Costa Machado. 

Concede a D. Maria nna Ce- Ent 21 de Junho enviado á com- Da commissão de contas e 
cilia Meirelles da Fonseca, missão ele conta "-pensões, em pensões ao projecto do Sr. 
viuva elo Marechal Manoel 28 dá parecer que se imprime André Cavalcante e ou-
Deocloro da Fonseca, a sob n. 62 A.- Em 30 entra tros. 
pensão annual de 6:000$000 em diseussão unica. E' wpre-

sentacla uma emenda; ora o 
Sr. Bevilaqua.- Em i2de Ju-
lho oram os Srs. André Caval-
cante, Novaes e Mello, Rol-
lauda Lima e Garcia P ires . A 
discussão é encerrada .- Em i 7 
approvado com a emenda.-
Em 18 a imprimir a redacção 
sob n . 62 B.- Em 19 appro-
vada .- Em 20 é enviado o 
projecto ao Senado. Sane· 
cio nado por decreto n. 180 
de 20 de Setembro de 1893. 

21 de J unho. . .. '63 Regula o provimento dos lo- E1n 21 de Junho enviado á 'COm- Do Sr . Nelson de Vascon~ 
gares do corpo docente da missão de marmha e guet•ra . cellos. 
Escola Naval. Pende de parecer. 

21 de Junho .... 64 Crea duas escolas no Estado Em 21 de Junho é enviado á com- Do Sr. Francisco de Mattos. 
da Bahia, uma de machi- missão de marinha e guerra. 
nistas e outra de pilotos A requerimento do Sr. F. de ' 
para a marinha mercan te; Mattos entra em 24 de :Agosto 
crea uma escola de pilotos em t a discussão que é en cer-
na Capital Federal e am- racla sem debate .- Em 1° de 
plia a de machinistas exis- Setembro appl·ovado. - Em tO 
tente . entra em 2a discussão. Ora o 

I 
Sr. gspirito Santo que requer 
seja enviado á commissão ele 
marinha e guert'a. A 'discussão 
é éncerrada. 

Pende ,de•élecisão. 
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1893 21 de Junho .... 65 illxtiugue o posto de capitão- Em21de Junho éenviada ácom- Do Sr. F. Mattos. 
tenente da armada, au- missão de marinha e g uerra. 

21 de Junho ••• . 66 

gmenta o quadro d os ca- Pende de parecer. 
pi tães de fraga. ta e a u-
gmeuta de 40% a gratifi-
cação dos 1 os t eneu tes de 
mais de oito annos neste 
posto. 

Mantém em sua plenitude o Em 21 de Junho enviado á com-
dire ito conferido a os Es- missão de constituição que em 
tados pelo a rt. 64 da Con - 30 dá parecer que se imprime 
stituição sobre as terras sob n. 66 A.- Em 10 de Julho 
devolutas situadas em seus entr a em f a discussão que é 
respectivos territorios. . encerrada sem debate. - Em 

Da commissão de constitui-
ção ao projecto do Sr. 
Torquato Moreira e ou-
tros. 

I 

' 

H approrado.- Em 18 entra 
em 2a discussão o at·t. 1o. Ora 
o Sr . Costa Machado que offe-
r ece emenda. Oram os Srs . 
Chaves, Costa Machado e 
Severino Vi eira. Encerrada . 
Entra em discussão o art. 2o, 
ora o Sr. Severino Vieira que 
offerece emenda. Encerrada . 
Entra;m successivamente em 
discussão qs arts . 3°, 4o e se-
guintes, sendo sem debate en-
cerrada, com emenda ao ar·t. 4°. 
- Em 19 'são approvados os 
a rtigos do projecto e as emen -
das do Sr, Severino aos a r ts . 
2o e 4° . São rejeitadas as de-
ma is emen(las .- Em 21 a im-
primir a redacção para a 3• 
discussão ~ob n. 66 B .- Em 
9 de Agostp entra e m 3• dis -
cussão. Oram os Srs . B. de 
Mendonça, Erico Coelho , .Tac-
ques Oul'ique e Caetano de Al-
buquerque . São apresentadas 
emendas .--Em 10 oram os Sra. 
T or quato Moreira, Cae~ano, 
Severino e phagas Loba to . En-
cerrada.-~m 14 são a pprova-
das as emendas do Sr. Erico 
(ao art. 1o), do Sr . Corrêa da 
Costa (aclcliti v o ao a rt. 2o), do 
Sr. Rosa e Silva (adclitivo ), O 
projecto é adaptado com as 
emendas aP,provadas e enviado 
á commissão de redacção .-
Em 16 a imprimir a r edacção 
sob n. 66 'P e sob n. 66 D a 
do additivo do Sr . Rosa e 
Silva.- Em 17 a pprovadas.-
Em 18 são env iadas ao Senado, 
donde, em~ de Setembro , volta 
emendado p de n . 66 C e é en-
viado á commissão. de consti -
tuição . 

\ 

\ 
Pende de parecer. 

" 21 de Junho.... 67 Manda restabelecer na l a- E1n 21 de Junho á cornmissão Do Sr. Jacques Ourique e 

" 21 de Junho • .. • 68 

pide funeraria do turnulo de constituição . outros, 
do m<~ rechal Deodoro as Pende de parecer. 
letr as de bronze que dalli 
desappareceram. • 

Concede á Companhia An-
onyma de Fiação e Tecidos 
Confiança Industrial isen-
ção de direitos. 

Em 24 de ,Julho entra em i a Da commissão de fazenda e 
discussão. Encerrada. - Em 25 industr ias. 
rejeitado. 

' 

\ 
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1893 22 .de Jun.ho.... 69 Não · approva a couvenção En1. 27 de Junho entra em dis- Da com missão de tratados 

.26 de Jnnho .... 70 

litleraria celebrada em 31 cussão o pa recer , oram os Srs . e diplomacia á mensagem 
de J ane iro de 1890 entre Nilo Peçanha e Montenegro.- do Poder Executivo de \} 
os governos Brazileiro e Em i de Julho, o Sr. J osé A v e- de Jtllho de 189'1. 
Francez, com voto em se- lino.- Em 3 encenada. - Em 
parado da min r.ria da com· 4 o Sr. Nilo Peçanha r equer 
missão, que oJl'erece pro- preferencia na votação para o 
Jecto approvando a mesma vo~o em septrado . Não é ap -
convenção. provado o requerimento. E' 

approvada a conclusão do pa-
noo~ ~ 

Eme11das do Senado ao pro- Em 10 de Julho oram os Srs . 
jecto da Camara dos De- Lamounier, Ferreira Pires, 
puta clos, que approva a di- Alvaro Botelho, Necesio Ta-
visão dos dist-rictos elei- vares e J. Serpa.- Em 12 o 
~oraea, organisacla pelo Po- Sr. A. Gordo . Encerrada.'-
der Executivo . Em 17 são approvadas as 

emendas do Sen ado, com e:s:-
cepção das que se refer em á 
divisão do Estado de Minas, 
que são r ejeitadas . O projecto 
é devolvido ao Senado, onde é 
mantido o voto da Camara. -
Sanccionado pot· decreto 
n . 153 de 3 de Agosto de 
1893. 

Da comm1ssão de consti· 
tuição. (Vide na Synopse 
de 1892 andamento e ob-
servações ao projecto n. 209 
desse anno . ) 

,. 26 de Junho.... 71 Manda converter em orde- Em 6 de Julh o entra em F Das commissões de marinha 

" 26 de Junho .... 72 

nado o jornal e gratificação discussão, sem debate encer- e guerra e de orçamento. 
que r ecebe a mestrança do racla. Approvaclo. - Em 10 en-
arsenal de guerra da Ca- tra em 2• discussão, igual-
pita! Federal. mente encerrada sem debate e 

approvado em 11.- Em 15 en-
tra em 3• discussão . Encer-
rada . ...:. Em 17 approvado. A 
imprimir a redacção sob n. 
71 A.- Em 18 appt·ovada.-
Em 19 é enviado o projec~o ao 
Senado. Sanccionado por 
decret0 n. 157 de 5 de Agosto 
de 1893 . 

Concedtl a Melchet·t & c.a e I1npresso s61nente. 
a quaesquer outros fabri-
cantes de papel es tabele-
cidos na União isenção de 
direitos sobre trapos e re-
ducção de 50 %sobre a ma-
teria prima denominacla-
bleacking - powder - que 
importarem durante cinco 
nnnos, a contar da data 
desta lei com destino ás 
fabricas ele papel já esta-
belecidas no pa iz. 

Da commissão ele fazenda e 
industrias. (Vide projecto 
n. 182 de 1892.) 

,. 26 de Junho.... 73 REDACÇÃO para a 3" discus- Em 12 de Julho entra em 2adis- Da commtssão de consti· 
são da emenda da C amara cussão, ora o Sr. Cartaxo que tuição. (Vide projecto n. 75· 
dos Deputados ao projecto offerece emendas ; ora o Sr. de 1892, do Senado.) 
do Senado n. 75, de 189.2, Tosta que offerece emendas. 
definindo os direitos sobre Encerrada. - Em 17 é appro-
libet·dade de cultos, a que vada a, emenda do Sr. Tosta 
se refere o § 3° do art. 72 suppriminclo o art . 17. São 
da Constituição. rejeitadas as demais emendas. 

-Em 18 a imprimir a re-
dacção sob n. 73 A.- Em 19 
approvada. - Em 20 devolvido 
ao Senado, onde são appro-
vadas as emendas da Camara. 
Sanccionado por decreto 
n. 173 de 10 de Setembro de 
1893. 
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ANNO DA.TA AS~UMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1893 26 de Junho... 74 Emendas do Senado ao pro- Ern 30 de Junho entram em Da commissão de consti• 
Jecto da Camara dos Depu- d!scl!ssão as emendas do Se- tuição . (Vid . projecto n .• 
tados n. 151 ·C de 1892 nado. Encerrada .- Em 3 de 151 de 1892.) 

" 

! que crert uma colonia cor- Julho é rejeitada a emenda 
reccional no proprio na- suppressiva do art. 9o. O pro-
cional - F azenda da Boa jecto é devolvido ao Senado, 
Vista - e nas colonias mi- on·de é man tido ·o 'Voto da Ca· 
lita res que a isso se pre- mara. Sancclonado por 
starem. decreto n. 145 de 12 de Julho 

de 1893. 

27 de Junho... 75 Dispõe sobre[conscripção mi- Impresso sórnente. 
litar . 

Da commissão de mar inha 
e guerra. 

" 27 de Junho... 76 Concede á viuva do Dr. Josê 'Ern 27 de Junho e nviado á IDa commissão de contas e 

" 

" 

)) 

" 

" 

27 de Junho .•. 77 

27 de Junho ... 78 

28 de Junho ... 7() 

30 de Junho ..• 80 

Firmino Vellez, uma pen- com missão de contas e pensões, pensões ao projecto ~o Sr. 
são ann.ual de 2:400$000. que em 5 de Agosto dá parecer Raym.undo Band~ll'a e 

com ·projecto sob n. 76 A..- outros . , ' 

Reorga nisa o 
do exercito. 

Em 10 entra em discussão 
unica que é encerrada sem de-
bate . 

Pende de decisão. 

estado-maior Ern 27 de Junho enviado á com-
missão de marinha e guerra, 
que em 8 de Agosto dá parecer, 
corri emendas sob n . 77 A.. 

Irnp,ress1o só1nente. 

[i)a commissão de marinha e 
guerra ao projecto do Sr . 
Marciano Magalhães . 

Proroga por mais seis mezes Ern 17 de Julho entra em dis- Da ·commiasão de ~pe~ições 
a licença concedida ao Dr. cussã:o unica. E' apresentada e poderes. 
Henriqllle Autran da .Matta emenda . Encerrada .- Em i9 
e Albuquerque. approvadp o projecto e rej ei tada 

a emenda. - Em20 a imprimir 
a r edacção.- Em 21 approvada. 
- Em 24 enviado o projectp ao 
Senado. ,Sanccionado 1p0r 
decreto n. 168 de 3i de Ago~to 
de 1893 . \ 

Emenda substitutiva do Se- Em 4 de Julho entra em dis- Da commissão de orçame~ to 
nado ao projecto da Ca- cussão unica a emenda do Se- á emenda ~ubstitutiva 4o 
mara dos Deputados n, 7 nado. o~am os Srs Severino Seqado. (Vid. projecto n:'í! 
de 1892, que autorisa o Vieira, ,A lmeida NogueiJra e de 892 .) '\ 
Presidente da Repnblica a ainda o Sr. Severino Vieira. '1 
c-reaTuma alfandega na ca- Encerrada. - Em 5 approvada 
pita! do estado de S. Paulo a ernend;1 do Senado . A im -
e outra na cidade de Juiz primir a redacçãll sobn . 79A. 
de Fóra, no de Minas Ge- - Em 6 appTovada. Sanc-
raes . ciona<~o por decreto n. 149 A 

de 20 de Julho de 1893. 

Permitte ao empregado fe- lrnprefii"/O ·sómente. 
dera! transfer ido á admi -
nistração municipal ou á 
do Es tado continuar a con· 
correr para o montepio da 
repartição a que pertencia, 
sem prejuízo no novo mon-
tepio municipal ou esta-
doai. 

Da commissão e consti-
.tuição, legislação e j us-
'tiça. 

30 de . Junho... 81 Emendas elo Se·nado á propo- Em 24 de 'Julho ewtra em dis- Da commissão de orçamento \ 
siçãco da Camara dos Depu- cussão. Encerrada. - Em 25 ás emendas do Senado ao 
tactos, n. 228, de '1:892, que rejei tada a em enda do Senado , projecto da Camara n. 228 
autorisa o Podel' ExecLt- suppress~vá do aTt. 2o. O pro- de 1892 . (Vid. projecto 
.tivo a abrrr o credito de jecto é Çlevolvido ao Senado, ·n. 228 de 1892.) 
12:317$174, 'Para o paga- onde é mantido o voto da Ca-
mento das despezas feitas mar a. ~anccionodo por 
por 'COnta da ve1·ba·- Soe- decreto q . 160 de 14 ele Agosto 
corl'os Publicos- no exer- de 1893. 
cicio de 1'891, com ·o trá la-
mento de indi·gentes ata-
ca,dos de ·mol'efl'tias ·epidef 
m1eas ·no Estado 'de Santq 
Catha rina. 1 
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ASSUMPTO OBSERVli.ÇÕES 

Fixa a despeza elo Ministerio Ent 8 ele Julho en'tra em 2a dis- Da com missão de orçamento 
ela Justiça· e Negocios In~e- cus são. Ot·am os St·s. Olyntho á proposta do Poder Ex-
riores pat'a o exercício de e J. de Sique ira. São apreso. n- ecutivo de 18 de Julho. 

1 

1894 . tadas diversas emendas.- Em (Vide annexo A sobre orça-
H são apresentadas eme udas. mento.) 
A discussão é interrompida até 
que a commissão de parecer 
sobre as emendas. - li; m 27 a 
imprimir parecer sobre emen-
das sob n. 82 A.- Em 3i con-
·tinúa a discussão. Ora o Sr. 
Fonseca Hermes. A discussão 
é encerrada a re ~1uerimento do 
Sr. Filgueiras . Entram succes-
sivamente em discussão e são 
sem debate encerrados os de-
mais artigos do projecto.- Em 
3 de Agosto são appt·ovados o 
arL. iu e os r espectiYos nu-
meros, os ~rts . 2o, 3o, 5". 6o, 
7° e gu, .as emendas da com-
missão XIII, XV, XVII, X.Vlll, 
do Sr. Rosa e Silva a XXH, 
da commissão z. XXIII. XXIV, 
XXV, XXVII, XXXIV, as do 
Sr. Lopes 'l't·ovão, e outro á 
rubrica XXXVI!, corn sub-
emenda da commissão, do 
Sr. Santos Pereira e outros 
20:000$ ao Iycêo de Goyaz, 
do Sr. Ind1o do Braz i!, 9.000$ 
para o In sti tu to Historico, 
com a sub-emenda da. com-
missão, a da commissão á 
verba - Obrao - a da com-
missão, pagamento á Santa 
Casa da Misericordia da Bahia 
da commissão, magistrados e~ 
disponibilidade, as da com mis-
são aos arts. 6° e o additivo, a 
substitutiva ao art. 7o do Sr . 
A. Rios, do mesmo senhor ao 
n . XX (RepHtição Sanitaria). 
elo Sr . Olynlho aos ns. 27 e 29·, 
do mesmo s ~ n h o r a o art. 7° do 
Sr. G. Ramos e outt'os' ao 
n. 39, do Sr. A. Rios ao § 9" 
elo art. 1°, Secretaril\ elo In te-
rior, do St•, Santos Pereira ao 
u. 19 (I4'spectoria de Saude elos 
Pol'tos), n do Sr. Epitacio sobt·e 
magistrados em disponibilidade 
a do Sr . A. Freilas sobres r-
viços de de• infecçã o. As de-
mais emendas são um as re-
jeitadas, outras prejudica rias. 
Das ernen rlas appt'Ovadas são 
separarias para consti tl!i re m 
proj~ctos tlistincws . as seg"uin-
te; ; orrpni.,,Jção do Institato 
Sanita•·io- •·eformct do A•·-
ohi,;o Publio? - sobre lentes 
Sltbstitutos eis Faculdade> de 
111 edioi na- s?b1·e o se1·viç1 ele 
desinfecção- sobre lmpectori~ 
ele Sttnde dos Po1·tos. 

O projecto com as eme>~das ap-
-· provadas · é etl\' iado á com-

missão rle úrçam ento para re-
digir pJra a 3• disc,ussão.-
Em 9 ,, imprimit· a redacção 
sob n. 82 u.-L•;m 15 ent<·a em 
3• discussão. 01'atn os St•,;, 
Epitacio, Santos Pereit·a. );ilo 
Peçanha e Olyntho.- Em 16 o 
Sr . Serpa . São apresentarias 
divet·sas emendas . - Em 17 
continúa o Sr. Serr" ; são apre· 
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sentadas emendas~ A d iscussão 
é ence rrada. - Em. 19 a impri-
mir Qarec!!r da com missão sobre 
emendas sob n. 82 I . - Em 22 
entra em d iscussão . E ncer-
t•ada .- Em 23 são. a ppt·ovadas 
as segui ntes : do Sr . Severino 
Viei ra aos ns . 9• e 13, do Sr . 
Ni lo e out ro ao n . 28, do r. 
B. Car neir o aG n . 37, a sub-
emenda da Camara á verba -
Obras, o additivo do Sr. Olyn tho 
sob,·e Assis tencia de Al ienados: 
do Sr. Paula. Guimarães ao 
n. 26, do Sr . C. Cruz e outros 
aos ns. 21 , 22, 23, 24 e 25. a 
suppr ess iva do § 5° , a do Sr . 
E llt s, supprimi ndo o § 3o , do 
Sr . Caetano e ou tros suppri -
mindo o § 9o do a r t. 1•, o 
substitutivo da com missão á 
emenda do Sr. Nilo sobre Se-
creLaria do I nterior, a do Sr . 
Olyotbo (sobre Pedagogium) , 
do Sr . ~latta Machado, insti-
tuições subsidiadas , do Sr . João 
Vieipa , lente da facu ldade do 
Recife. 01 projecto é adoptado 
com as emendas approvada8. 
As demai8 emendas são r ejei-
tadas ou prejudicadas . - Bm 
27 a impl'imir a. redacção sob 
n . 82 J .- Em 28 entra em 
discussão, or am o> Srs. B. Car-
neiro que ofi'erece emendas, 
Fróes ela Cruz , Severi no que 
offerece emendas, J. Vieira, 
Rodo lpho Abr eu, Fróes da Cr uz 
e Almeida Nogueira. A dis-
cussão e encel'l·ada a requeri -
mento do St·. Zama . A redacção 
é approvacla . com as emendas 
do .St·. J. Vieit·a e B. Carneiro, 
s ndo rcjei tada a do Sr . Seve-
rino Vie ira. O pt·ojecLo vol ta á 
commissiio de reclacção . A im· 
primir a nova redacção sob 
n . 82 J ' .- Em 29 entra em 
cliscussãq . Approvada , depois 
de orar o Sr. Severino Vieira. 
W enviado o p:·ojecto ao Senado. 
Sancc,on a do por lei n. 
·191 O de 30 de Se tembro de 
1893 , ar~. zo . 

OllSER V. A(J,ÔES· 

aEu.,cçÃo para a 3a discussão Et:n 24:cle Ag-m;to entea. em 3" Da com missão de orçame to. 
do a.ddi ti vo destacado em discussão. São apresentadas 
2a de Orçamento do Minis- emendas. Enr.erradas .- Em 28 
ter i o da Justiça e :Negocios a imprimir pa rece t· sobre emen-
I nLeeiores para o exerci cio das sob n. 82 C' .- Em 30 são , \ 
de 1 94 que organ isa o appt·orndas as emendas se- \ \ 
serviço sauitario t3rr estre. gtuntes: Do Sr. OlynLho ao a. et . 

1o a taf)ella e o art . 3° (addi-
tivo) . O pl'O,iec t com as en'ton-
das approvadas são envia.clas 
'' commi ssiio de redacção, que 
apresent.a a resp3cti va eedacção 
sob n. 82 C 3 . - Em 31 appro-
vada e en l'iada ao Senado . 
d 'onde volta emendado em 18 
de etembro . Enviado á com-
missão de orçamento. - 1•~m 
i9 dá pat·ecer sob 11. 82 C '• .-
Em 20 en&ra em discussão 
Encerrada. 

Pende de d ecil!ã o . 
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l893 9 ele Agosto . .. '82 D REnAcç:i.o para a 3• discussão Em 23 ele Agosto entra em Da commissão de orçamento. 
do additivo destacado do 3" discussão. E' apresentado 

)} 

" 

)) 

)) 

)) 

4 

orcamento do i\Iinislerio emenda . Encerrada. - Em 23 
da-Justiça e ::\'egocios Inte- a imprimir· parecer sobre 
ri ores para o exercício ele emenda n . 82 D ' . - Em 30 
1894, que t•eforma o Archivo approvadas as emendas. A 
Publico. impt·imir a redacção sob n. 

82 D 3 . - Em 4 de Setembro 
approvacla, o env iado o pro-
jecto ao Senado . Sanccio-
nado po•· decreto n. i87 de 27 
de Se tembro ele 1893 . 

9 de Agosto ... 82 E fntm, idem. Dispõe sobre a I mpresso sómente. 
nomeação elos lentes sub-

Da commissão ele orçamento. 

9 de Agosto ... 82 F 

I 9 de Agosto . . • 82 G 

9 ele Agosto... 82 H 

stitutos para as Faculdades 
de medicina . 

lnE)l, idem. Determina. que Em 10 de Selernbt·o entra em Da commissão ele orçamento. 
fiquem sobre a jurisclicção 3" discussão . Encerrada . 
do In stituto Sanitario Fe- Pende de <lecisão. 
dera! os sel'\•iços da esta~ão 
central de desinfecção. 

IDEM, idem. Marca o pessoal Em 23 de ,\.gosto entra em Dacommi~sãode orçamento. 
e venc imento ela Inspectoria 3• discussão . São ap resen la das 
Get·al de Saude elos Portos. emendas . l~ncerrada. - Em 28 

lo EM, idem. Considera em 
disponibilidade, para os 
efl'eitos de receberem os 
ordenados gara ntidos pelo 
art . 5o das disposições 
transitarias da Constitui-
ção , os juizes de direito 
Augusto Carlos do Amorim 
O areia, Ernesto A. da 
Stlva Ft·ei re e José C. de 
ArrLida Camara . 

a imprirnil• parecer sobre as 
emendas sob n. 8.2 G'.- Em 
30lapprovados os substitutivos 
do.; ::irs . Severino e Fr6es. A 
impl'imir a •·edacção sob n . 
82 G 3 .- Em 31 appt·ovada.-
Em 3 ele Setembro é enviado 
o pl'ojeclo ao Senado, donde 
voltlt emendado em 16. E' en-
viado á commissão que em 19 
dá parecer sob n. 82 G ' .- Em 
20 entra em discussão . Encer-
rado . 

Pende de decisão. 

Ent 2-1 de Agosto en ~ra em 3• Da commissão de orçamento. 
discussão . Ora o Sr. Epitacio 
que apresenta emenda . Encer- , 
r acla .- Em i 0 de Se tembro são! 
appl'ovaclas as emendas.- Em 
-! a impl'imir as r edacções se-
paradas sob ns. 82 H• e 82 H 3 . 
d1spondo a primeira sobre o 
jaiz ele direito Amorim Gal'Ci[l 
e a segunda declarando r H o-
gaclo o art . 4o, n. IH ela lei 
de 30 de J aneil'O de 1891. 
E' enviado ao Senado o ele 
n . 82 H ' . 

Pende1n de decis ãô. 

i de Julho .. .. 83 Concede a Jose Augusto Vie1- Em 18 cl Julho entra em 1a Da com missão de obt·as pu-
rtl uma estt•a•la de ferro discussão. Ora o Sl'. Jacqnes blicas. 

i de Julho . . .. 84 

- ele apopemba á ilha do Ourique .- E m 19, os Srs. Se -
Governador, mediante cer- ve rin o, A. Olyntbo , 'l.'homaz 
tos favo res . Delfino, Jacques Ourique e 

Urbano Gouvola . J!;ncerracla. -
Em 21 approvaclo. 

Pende de decis ão. 

Concetle a D. Francisca Xa· Em 12 de J ulho entra em eles- Da comm issão de p nsões e 
viel' i\loreira de Castro cussão unica . Encerradá. - contas . 
Fcrr ira e ou tl'as, o meio Em 19 rejeitado . 
so ldo de seu irmão o a lferes 
João i\Ioreira da Silva, 
fal lcciclo na campanha elo 
Pal'aguay. 
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ASSUMPTO A. 'DA:'tlENTU OBSSll. VAÇÕBS 

Estabelece a subvenção an- Em 3 de Julho enviado á coru- Da commissão de obras pu-
nua! de 500:000 , á compa- missão de obras publicas e colo- bl icasao projecto do Sr. Be-
nhia que se or&'anisar com nisação que em 24 dá parecer la rmino Carneiro e outros. 
o fim principal de trans- sob n. ~5 A.- Em 5 de Agos to 
portar immigt·anles entre en tra em 1• discussão. Ora o ' 
a lguns púrtos da Europ' e Sr. Lyra . Encerrada. - Em 10 
os das capitaes dos Estados approvado. - Em 10 de Setem-
de Pernambuco ao Pará. bro entra em 2·• discussão . São 

Con cede o auxilio de 150:0)0~. 
para a t•econstrucção elo 
Lyceo de Artes e Otficios da 
Capital Federal. 

apresentadas eme ndas. 
Pende de discussão. 

Em 3 de Julho enviado t~ com- Da cOJunussão de fazenda 
missão de fazen da, que em 2 de ao projecto do Sr . José 
Agosto dá parecer com substi- Bevilaqua e outros. (Na lei 
tntivo, impresso sob n. 86 A.. do orçamento pa~a 1894 

Pende de discussão. vem co nsignada disposi-
ção para esse li m .) 

3 de Julho..... 87 i\Ianda reverter em favor da En-. 3 de Julho enviado á com- Da com missão de conta s e 
vinva a pensão concedid~ mis,·ão de contasepensõesque pensõesaoprojecto do 
ao bd,gadeiro houorario em 15 dá p:1recer sob n. 87 A . Sr . Manoel Valladão e 
Barão de Sant'Anna do Li- ltnpresso sõntente. outros. 
vramento . 

3 de Julho..... 88 Dispõe que o primeiro alista- Ern 3 de Julho enviado á com- Do Sr . Thomaz Delfino e 
men to e leitoral no Distri- missão de constituição. outros. 
cto F ede t·a l seja iniciado a Pende <1rc parecer. 
1 de Agosto do co rren te 
anno . 

3 de Julho..... 89 l\Ianda c~ssar a contribuição Em 3 de Julho enviado á com- Do Sr. Francisco de Ma·ttos. 

3 de Julho ..... 90 

3 de Julho ..... 9l 

3 ele Julho ..... 92 

3 de Julho ... . . 93 

~'te para o Asylo de lnva- missão de marinha e guert·a.-
l tdos faz~m os marinheiros Em 24 de Agosto entra em 1." 
nac ionaes e os fuzileiros discnssãq, independente de pa-
navaes. recer. Eqcer rada.- Em 3l ap-

provado .- Em 4 de Setembro 
entra em 2". Ji: ncer rada. 

Pende 4e decisão. 

Concede o d ireito a montepio 
a t o d o s os magistrados 
que, ao ser sanccionacla ft 
Cons~ituição, eram juizes 
de dil·Pito , desetr..lmrgado-
r .•s Otl mini ~tros do Supre-
mo Tribunal. 

Ern 1• de Julho env iar!o á com- Do Sr . Pires F e r r e i r a e 
missão de const itui ção . outros . 

Pende de pat•ecer. 

Dispõe que o~ eroprdgaclos das Ern 3 de Julho en l'iaclo á com-
ex ti netas 'l'hesourarias ele missão de orçamento . 
Fazenda, addidos ás Al fan- Pend.e de pat•ecer. 
degas da União e fazendo 
o me~mo serviço que os em-
pregados d"> quadro efl:'e -
ctivo , perceber ão os mesmos 
vencimentos que estes . 

Eqt.iipara, quanto ao numero Em 3 de Julho enviado á com-
ele empregados e respecti- missão de orçamento. 
vos vencime ntos, as Alfan- Pende de pare c e r·. 
cle;as clo _B,io Grande do 
!1\orte e de Aracajú ás con-
tem pladas na ta bella P, 
a nnP.xa ao regulame n to ap-
provado pelo decreton . 1.166 
ele 17 de Dezembt•o de 1.S92. 

Estabelece os motivos e os Em 3 de Ju lho enviado á com-
casos de desapropriação at- mi são de constituição . 
tinente a sen·iços da Uni ão Pende de pa1•ecer. 
e os em que podem ser ex-
ig idas as ser vidões; co n-
certe ao Governo a fac ul-
dade de desapropriar cer tas 
invenções, os moveis e se-
moven tes, e dá outras pro -
Yi cle~cias co-relati vas. 

Do Sr. Manoel ' 7a llaclão e 
outt·os. 

Do Sr . Manoe l Valladã 
outros . 

Do Sr . 'fhomaz De!!Áno. 

e 

\ 



ANNO DATA 

1893 4 de Julho ..... . 94 

)) 4 de Julho ..... 95 

)) 4 de Julho ...... 96 

)) '!de Julho ...... 97 

)) 4 de Julho ....•. 98 

)) 5 de Julho ..... 99 
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AS UMPTO 

Autorisa o Governo a con -
ceder a Almeida Nazareth 
& Comp. a construcção, uso 
e goso, durante 50 annos. 
das obras para o melhora~ 
mento do porto ele Ubatuba, 
no Estado ele S. Paulo . 

Concede a D. Francisca Ama-
lia Bittencourt Cardoso, 
viuva elo desembat·gaclor 
Francüco José Cat·closo, 
a pensão a n n ual de 1 :200$ 
por sua vida . 

Dispensa da clausula de em-
barque, par a o accesso aos 
postos segu in tes, todos os 
offic iaes snperiores elas 
classes aunexas ela Ar-
mada Nacional, conti-
nuanclo,porém, a ser consi -
derado como cone! ição ele 
merecimento, para esse fim, 
o maiot· tempo possíve l de 
embarque e ele viagem nos 
na vi os ela esq ttadra . 

Autorisa o Poder Executivo 
a melhora r a reforma cl" 
capitão ele fragata graduado 
Faustino i\Ionteiro Bastos, 
clauclo-lhe a etTecti v idade 
elo posto em que se acha. 

Au tot·isa. o Poclet· Executivo 
a mandar reiutegl'ar no 
pos to ele fiel de 1 a classe 
da At•macla Nacional, com 
clireiLo ao Asylo ele lava-
lidos da Patria, o ex-fiel 
Theoclomit·o ela Gama. 

Amplia a organisação da 
Procuradoria ela Republica 
e Fazenda Federal. 

·~NDAMEin"O OnSERVAÇÕRS 

En1 17 de Julho entra em 1adis- Da commissão de obt·as 
cussão . I!;ncerracla.- illm 18 blicas . 
approvado .-Em 24 entra em 
2a d iscussão. E ncerrada. - Em 
27 approvados os arts. 1° e 4o, 
sendo rcjei tados o 2" e 3° . O 
pt·ojecto é enviado á com m issão 
para o redigir de accorclo com 
o vencido.- Em 28 a impl'imir 
a reclacção para a 3a discttssão 
sobn . 94A. 

Pende de decisão. 

pu-

Em 10 ele Agosto entra em clis- Da commissão de 
cus são unica que é sem debate contas. 
encP-rrada. 

pensões e 

Pende de votação. 

E1.n 17 ele Julho entra em 1• clis- Da commissão ele marinha e 
cussão . Encerrada. - Em 18 guerra . 
approvaclo. - Em 24 entra em 
2a cliscuosão . Encerraria com 
emenda elo Sr . Inclio elo Brazil. 
O Sr. Retumba req ,ter que o 
projecto volte á commi~são.-
E-n 25 é approvaclo o requeri -
mento . Voltam o pt•oJecto e 
emenda á commissão, que em 
2l de Agosto dá parecet• im-
pres~o sob n, 96 ~-

Pende de <Decisão. 

Ean 17 de Julho entra em dis-
Ctls<ão unica. Encerrada. - Em 
19 appt'ovado. - Em 20 a im-
pl'imir a reclacção. - Em 21 
approvado .- Em 2.J. é enviado 
o pl'njecto ao Senado, onde é ' 
?'eJ'eitcbdo. 

Da com missão ele marinha e 
guerra~ 

Ern 12 ele Julho entra em dis-
cussão unica . Encerracla. - Em 
i7 appr ovaclo. - Em ·18 a im-
pr imit· a r eclacção: - Em 19 
appt·ovada.- illm 20 enviado o 
projecto a o Senado. Sanc· 
cionado por decl'eto n. 159 
de 12 de Agosto de 1893. 

Da commissão ele marinha e 
guerra . 

Da commissão de , consti-
tuição ao projecto iniciado 
no Senado . 

En1. 5 de Julho enviado á com-
mtssão ele constiLUição, que em 
26 dá parecet• com emendas sob 
n. 99 A.. - Em 8 de Agosto 
entra em 2a d iscussão. E' apre-
sentncla emenda. Encerrada e 
Sltccessivamente a elos demais 
a rtigcs .-Em LO são approYa-
clos os al'ts . 1o, 2o e 30. - Em 
1l são appl'Ovaclos os artigos 
seguintes e a emenda el a com-
missão ao art. 16.- Em 1-! a 
impt•imir a redacção para 3a 
discussão sob u. 99 B .- Em 
23 ele Agosto entra em 3a, são 
apt·esentadas emendas . En -
cerl'acla. - Em 29 approvacla a 
emenda suppressiva da appro- ' 
vat.la em 2a e r ejeitadas as de-
mais . Sanccionado por 
decreto n . 173 R de 10 ele Se-
tembro de 1893 . 



AN~O DATA 

1893 5 ele Julho ... .. 100 
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ASSUMPTO ANDA:\IEXTO OBSERVAÇÕES 

Autor isa o Govemo a manclm· En1 5 ele Jttlho env iado á com - Do Senado . 
pagar ao Dr . Albino Gon- missão ele or çamento. 
çalves Meira de Vascon- Pend e de par ecer. 
cellos, professor vital icio 
do curso annexo á Facul-
dade de Direito do R~cife, 
os vencimentos que deixou 
ele r eceber , desde a da ta da 
sua exoneração até á da sua 
reintegração . 

» 5 de Julho. ... . 101 Autorisa o Poder Executivo E1n 5 de Julho enviado á com- Da com missão de orçamento 

)) 5 de Julho •. , . . 102 

» 5 de Julho .... . 103 

" 5 de Julho..... 104 

a prestar, por conta da missão de .orçamen to, que em ao projecto in iciado no 
verba - Eventuaes, do or- 17 dá parecer sob n . 101 A ·- Senado. 
çamento da despeza da F a- Em 10 entra em 2• discussão,ora 
zenda. no exercício cor- o Sr . Amorim Garcia. Encer-
r ente," um auxi lio pe- rada. - Em 21 approvado.- ~m 
Cttnütrio, não excedente ele 24 entra em 3a discussão. Encer-
10:000 ao Instituto ela Or- rada. - Em 25 approvado . 
clem elos Advogados Brazi- Sanccionado por decreto 
leiros, para o llm ele ser n. 149 C de ~9 de Julho de 1893. 
realisacla a exposição de 
trabalhos juridicos que o 
mesmo Instituto pretende 
inaugurar em Agosto pro-
ximo futuro. 

I 
Aulorisa o Pod er Execulivo a En1 5 ele J11lho enviado á com- Do Sr. Violti e outros. (Vid . 

consolidar em regulamen to missão de Ol'camento.' o projecto n. 82 G.) 
todas as disposições con- Pende de parecer. 
cernentes ao serviço sani-
tario mar itimo e ás in spe- 1\ 
ctorias ger al e estacloaes ele 
saucle dos portos ela RepuM 
bl ica , de accordo com as 
bases que estabelece . 

Concede a D . Georgina Co- Em 5 de J\l lho enviado á com- Da commissão de conàs e 
chrane de Alencar, viuva missão clé contas e pensões, que pensões ao projecto elo Sr, 
de José Mar tiniano de Alen- em 7 de 1\.gosto dá parecer sob J osé Avelino e outros. \ 
car. a pensão annual de n . 103 A,- Em1 de Setembro 
4:800;:., revertendo por sua entra em discussão unica . Eu -
morte repartidamente a cerrada. 
suas filhas Cecilia, Cla- Pende de ·vo tação. 
risse e Acléle . 

Dispõe que seja accrescicla Em 25 ele Ju lho entra em 1a Do St·.' Demetrio e 
pelas linhas complemen- discussão. Encert·a da . - Em 
tares que indica, a rede es- 27 approvado.- Em 5 de Agosto 
tt·ategica de vias fcrreas fe- entra em 2a discussão o art. 
cleraes existentes no Rio 1° , que é sem debate encerrada, 
Grande do Sul, e dá outras e successivamente a elos demais 
providencias. artigos .- Em 10 approvaclo. 

Em 14 entt·a em 3• discussão. 
São apresentadas emendas , 
Encerrad'l-. - Em 17 são appro-
vaclas as emendas e adoptado 
o projecto .- Em 18 a impri-
mir a redacção sob n. 104 A . 
Em 19 appr ovacla.-E:m 20 en-
viado o projecto ao Senado, 

Pen de d,e decisão. 

• 

outros . 

\ 

~ i\ 
" 5 de Julho.. . . . 105 Manda reverter o meio soldo E 1n 5 ele J uiho enviado á com- Da com missão de fazenda 

que percebia D. Francisca missão de fazenda que em 2<! ao projecto do Sr . Solou 
Antonia de Moraes Castro, dá parec~r sob n . 105 A .- e outl'os. 
mãe do fallecido capellão Em 1 de etembro entra em clis-
capitão padre Thomaz An- cussão unica . Encer rada . 
tonio ele Moraes Castro, re- Pende d~ v o tação . 
partidamente em favor ele 
D. Bernarclina Josepha ele 
Moraes Castro e D. Ma1·ia 
ele Assumpção de Moraes 
Castro, fi ) h as soltei r as da-
quell a , pela tabella actual. 
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ASSUMP1'0 ANDAl\·lEXTO ODSE RVAÇÕES 

106 Autori sa o Poder Executivo Em 12 de Julho entra em clis- Da comm issão de mariuha 
a con tar ao capitão de fr a- cussão unica . Encerrada .- e guerra . 
g-ata P edro No lasco Pereira Em -18 approvado - Em 20 a 
da Cunha . como diO' em - impri mir a radacção .- J!;m 21 
ba rque, ote.mpo em qnecom- approva cla .- Em 24 enviado o 
mandou a galeota Quinze pt·ojecto ao Senado . Sane• 
ele Novemb?'o . clooado por decret-o n . 17! 

ele 31 de Agosto de 1893 . 

, 7 de Julho.. ... 107 Proroga por ma is clous annos ·Em 7 ele Julho env iado á com - Do Sénado. 
o prazo concedido á Com- missão ele orçamenLo. 

» 8 ele Julho ..... 

)) 8 de Jnlbo .•... 

)) 8 de Julho . ... . 

10 de Julllo ..... 

108 

panhia Colon isação In dus- P ende de pa1•ecer. 
tr ial de Santa Catharin a, 
para a inaue·uração elo en -
genho central na povoação 
« Palhoça». 

Declara nullo e de nenhum Etn 8 de Agosto enLra em 13 

efleito o decreto de 15 de discussão. O Sr . Montenegro 
outubro de 1890, CJUe con- recjuer que seja envi ado á com-
cedeu diversos favores a missão de const ituição. Ora o 
Manoel Gomes da Costa Sr. Bevi laqua que requer séja 
Figueiredo , bem como toda igual mente OLJ.vicla a com missão 
e qualquer isenção ele d i- de orçamento. Ora o Sr. !\Ia-
rei tos a fabricas de velas noel C<1etano . E ncer rada. São 
e cltt otrtras providencias . approvados os requerimen tos . 

- Em 21 a com missão de con-
stituição dá parecer, impresso 
sob n. 108 A.. - Em 2 de Se-
tembro a de orçam e o to dá pa-
recer, com voto em separ ado 
sobn . 108B. 

l"'ende de discussão. 

Das commissões de fazenda, 
de constituição e de orça-
mento . 

109 Concede a D. P ercilia Villas- E1n 10 de Agos to entra em c1is- Da commissão de fazenda . 

110 

111 

Bôas Bandeira e suas ir- CL!ssão unica. Encet-rarht. 
mãs relevação da pena de Pende de ' 'otação. 
prescripção em que incor-
reram para a percepção da 
quinta parte do meio ~olclo 
el a pa lente. ele seu pae , o 
tenente reformado do exer-
c ito Joaquim i\Iar ia ele Oli-
vei r a Villas-Bôas, e anto-
risa o Poder Executivo a 
lhes mandar pagar a re-
spectiva importancia pela 
tabe ll a de 1841. 

Defere o requerimento em 
que o engen heiro Dior;o 
Roclt·igues de Vasconcellos 
e Pedro Bernarcles & Ri-
beil·o pedem ao Congresso 
Nacional privilegio para 
construirem uma linh a 
ferrea que part indo do 
porto ele Cananéa ou do de 
Anton in a vá ·ter ao Jogar 
denominado Alegre em 
Matto Grosso. 

E m i7 de Jul ho entra em l a 
discussão . E ncet·rada.- Em 19 
approYado .- Em 2-1 entra em 
2a discussão o a r t . 1°. São 
apresentadas <?.mandas. Ora o 
Sr . Caetano de AI buquerque. 
Encer t•ada.- Em 25 são rejei -
tada; as emendas : é o projecto 
approvaclo.-Em 5 de Agosto 
entra em 3a d iscussão . E' apre-
sentada emenda .- Em :14 são 
apresentadas emendas. Encer-
rada .-Em 17 são rejeitadas 
as emendas e adaptado o pro-
jacto. A imprimir a redacção. 
- Em 19 approvada, E' re-
mettido o pro.Jecto ao Senado . 

Pende de decisão . 

Da commissão de obras pu-
blicas. 

Autorisa o Poder E:<ecu·ti vo 
a conceder ao 1o ofiicial 
da Directoria Geral de Es-
tatística Arthur Ambro-
zino I-Ierecl ia de Sá tres 
mezes ue l icenca com o 
respecLivo ordenado par a 
t ratar ele sua saucle onde 
lh e convier. 

En1. 25 de Julho entra em dis- Da commissão de petições e 
cussão unica , oram os Sra . Se- poderes . 
verino Vieira e Martinho Ro-
drigues. Encerrada .- Em 27 
rejeitado. 
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ANNO DAT A. ASSUMPTO ANDAMENTO O.BSER VAÇÕI!JS 

1893 10 de Julho..... i12 Releva d:J. preset·ipção em q'le Em 10 de Agosto ent t•a em dis - Da comrnissão de fazenda. 
i ncorl'eu D. Leono t· l!;u- cussão 1wica. E11cerrada. 
ph rosina rle Andrade V:J.z Pende de votação. 
l>i n~o Coelho e autori<;a o 
Poder Executivo a mandar 
pagar-lhe a t•espectiva im-
por ~ancia . 

» 10 de Julho..... 113 Releva n. E r nesLin a Maria En1. 10 de Agos to en~ra em clis- Da comm issão de fazenda . 
Nucato t· da prescripção en'l' cussão unic~. Encer1·ada. 
que m cot·,·eu para pet·reber l~ende de votação. 

)) lO de Julho ..... 114 

)) 10 de Julho .. ... 115 

o meio soldo ela pltente de 
seu fallecido pae o tenente 
pbarmaceutico r eform ·• elo 
do exercito P edro Alexan-
dre Nucator e autorisa o 
Pocler Executivo a m11.ndar 
pag11.r-lhe a respec·tiva im-
pot·Lanciil.. 

Concede ao ex-porteiro do Em 10 de Agosto entra em d is- Da comm issão de contas e 
gabi nete imperial Pedro cussão unica. Encerrada. pensões . 
Antonio de Paiva a pensão Pende de votação. 
m ensal de 147.'000. 

Concede a Amphilophio Bo-
telho Freire ele Carvalho, 
ministro do S!lpremo Tri-
bunal Federa I. um an no 
ele licenca com ordenado. 
para tratar ele sua saude 
onde lhe con viet·. 

Em 10 ele Julho enviado á com- Da commissão de pellções 
missão de petições, que em '12 ao projec~o iniciado no Se-
dá par ecrr sob n . 115 A .- Em nado. 
15 entm em discussão. Encet·-
rada. - Em 17 app rovaclo . 
Sanccionado por decreto 
n. 150 de 21 ele Julho ele 1893. 

» i2 de Julho..... 1i6 Determina qne a r eforma E1n 10 ele Agosto entra em clis- Da com missão dà marinha 
concedida ao padre José cussão . Encenada . -Em 21 e g uen a. \ 
Feliciano ele Cas~ilho, ca- rejeitado. 
pe!lão major gmcluado de 
exercito, seja considerada 
na efl'ec~iviclac\e claquelle \ 
posto . 

» 12 de Julho..... 117 Manda collocat• o 1° tenente Em 1 de Setembro entt·a em Da eommi. são ele ma~'inha 
de artilharia José da Veiga discussão. Encerrada . e g uerra. 
Cabr al e ou~ros nos logare~ Pende !'le votação. 
que lhes competit·em na es-
cala ele prom oções, rep ~- 1 
r ancln-se assim os pt'eju i?. ns 
qtte sofft·eram na promoção 
de 17 ele Março ele 1890 . 

» 12 ele Julho..... 118 Reclacção para 3" discns,;ão Em '18 qe Julho entra em 3a Da com missão de orçamento. 
elo pt•ojeclo n . 150 de ·1892. d1scussão. Encet'r ada.-Em 21 (Vid. projecto n. 150 ele 

)) 13 de Julho ... .. H9 

)) 13 de Julho ••.•• 120 

que manda eri gir na praça approvaLlo . Apresentada are- 1892 em outro l oga,r desta 
da Rep:tbl ica, nesta capi· dacçiio e approvada.-Em 2-! é Synopse.) 
tal, uma esta tua do ma:·e- n projecto enviado ao Senado. 
cha l Manoel Deodoro da Pende !'le decisão. 
Fonsecn, e no cemiter io de 
S . Franci,co Xaviet· um 
monumento em que se 1 
guardarão as suas cinzas . 

~Iit nela considerar sem perda 
ele an~ignicl ade a tr an sf~
r encin rio 1° tenen~e el e 
artilharia Tertuliano José 
ela Silva 'l' inoco, ela arma 
ele cavallaria para aque llr1. 
por decreto r! e 15 ele No-
\·embt·o de 1887. 

Autor i ~a o Governo a con-
ceder· nm anno de licença, 
com o respPc tivo ordenado. 
ao Dr. Hem• i que de 'rol~d" 
Doclswonh . preparador ef-
fecti v r• de analom ia descri-
ptiva da Facnlclacle ele Me-
dicina elo Rio de Janeiro. 

Em 25 de Julho cn~ra em ,clis· Da comm issão de mari nh \ 
cussão . Encerrf\cla.- Em 27 e guerra. 
?"ejeitado. 

Em 25 de Julho entra em clis- Da commissão de petições e 
cussão . Encerrada.- Em 27 re- poderes. 
jcitado. 
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ANNO DATA ASSU)IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1893 13 de Julho.. ... 121 R~organisa a corporação dos limpresso só mente. 
cor.-etores de fundos pu-

Da COIDIDISSãO de consti -
tuição. 

blicas e pro,•iclencia sobre 
as operações dos cort·e-
tores realisadas n us bolsas 
officiaes . (Substitutivo ao 
p1·ojecto n . 227 de 1892.) 

» 15 de Julho.. . .. 122 Concede a D. Olympia Caro- Em 10 de Agr,sto entra em dis- Da commissão de contas e 
li na da Silva Barata, viLtva cnssão. Ora o Sr . Paci(ico Mas- pensões. 

)) 15 de Julho ..... 123 

) ) 17 de Julho ..... 124 

» 17 de Julho ..... 125 

do clesembargado t· Joaquim carenhas. Encerrada. 
,\n.tonio da Silva Barata, Pende de votação. 
\lma pensão me nsal de 
10J$00ú. 

Concede a D. Rita Rodl'igues 
ela Fonseca Het·mes, viuva 
elo marechal Hermes Er-
nesto da Fonseca, a pensão 
annual de quatro contos de 
réis, que será contada da 
data do fallecimento deste. 

Autorisa o Governo a abrir 
nm credito supplementar 
de 18:480~ para augrnento 
elos vencimentos· dos r ema-
dores e patrões das capi-
tanias dos portos da Repu-
blica no coi"rente ex~rcicio. 

Em 25 de Julho entra em dis- Da commissão de contas e 
cussão unica. Encerrada .- Em pensões. 
27 approvado . Á imprimir a 
t"edacção .- Em 28 approvada. 
- Em 29 enviado ao Senado, 
onde é ?'ejeitado. 

Em i9 de JLtll10 entrJ. em 2a Da commissão d~ orçamento 
discussão, sem debate encer- á proposta do Poder Ex-
rada . Approvado . Dispen sado ecu\ivo. 
o interstício a reqnerimento do 
Sr. Retumba. - Em 20 ent1·a 
em 3a. Encerr ada.- Em 21 
approvado. - Em 25 apres en-
ta.da a redacção, é approvada.-
Ern 26 enYiado o proj ecto ao 
Senado. Sanccionado por 
decreto n. -170 de 31 de Agosto 
d e 1893. 

Concede nove mezes de li- Ent 17 de Julho enviado á com- Da commtssão de petições 
cença com ordenado a An- missão ele pe tições que em 3 de ao projecto iniciado no 
tonio da Silva Netto, chefe Agosto dá parecer com pro- Senado . 
da 2a Secção da Direct<Jria jecto sob n . 125 A .- Em 24 
Geral de Eslatisbica, para entra em discussão unica . En-
tratar de sua saude . cert·ado. 

Pende de ' 'otação. 

» O de Julho.. ... 126 Autol'isa o Poder E'ecutivo Em. 8 de Agosto entra em dis- Da com missão ele fazenda. 
a rein.tegrar no logar ele cussã.o unica. Encerra ch-.-Ern 

» f7 de Julho . •... 127 

» 18 de Julho ..... 128 

{o escl'iptnrari o da Alfan- 14 l'c;cttado. 
dega ele Pernambuco o I o 
escriptm·ar io apoqentaclo 
claquella Alfandega Fran-
cisco Lopes Cardim ou a 
a proveitar os seus serviços 
em qualquer outro em-
prego ele categoria igual. 

Melhora a aposentadoria En• 10 de Agosto entra e m dis- Da com missão de fazenda . 
concedida a José Antonio cnssão. E' apre•entada emend a . 
de Carvil.!bo, 1° escriptu- Encerrada. - Em 17 ?'~j ,itado. 
rario do Thesouro Na-
cional, e autorisa o Pode r 
Exec 1ti vo a mandar pagar 
o que lhe for devido . 

Declara em vi"'or o decrato Em 2-! de Jtdho entra em dis- Da commissio ele fazenda. 
de ill de Ja~eiro de 1890, cussiio unica, se m debate encer-
qne aposentou com orde- r arla. - Em 27 approvado . A 
nado por inteiro ao ba- imprimir a rarlacçii:o. - Em 28 
chai"el Antonio Fei"reira approvada.- Em 20 envi <1. clo o 
dos Santos Caminha no pi"OjActo a o Senado, onde é 
Jogar de s ~cretario da Po- ?"Cjeita.do. ~ 
licia do Estado elo Rio de 
Janeiro. 



ANNO DATA 

'1893 18 de Julho • .. . 

)) 18 de Julho .• .. 

)) 18 de Julho .... 

)) 18 de Julho ... . 

)) 18 de Julho ..•. 

» 18 de Julho ... • 

19 ele Julho . • .. 

'129 
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ASSU~!PTO 

.\lauda paga r a pensão de 
120.' mensaes, concecl ida a 
D. :\Iaria Augusta Ferr eira 
de o•tza, viu1•a do briga-
cl eit'O .\ntonio TiburcioFer-
t'Ei t•;t de Souza, desde a da ta 
do fallecim ento ele seu ma-
rido . 

AND A:UENTO 

Em 18 ele Julho enl' iaclo á com-
missão de pensões e contaS', q ne 
em 4 de Agos to dá parecer sob 
n. 12;:! A .- l~m 8 entra em 
discnssão un ica, ' em debate en-
ce t·t·acla. - Em H appro,•ado. 
- ITim 17 ap resentada a recla-
cção e approvacla .- Em 18 en -
viado ao Senado . Sanccio· 
nado por decreto n. 17!J, de 
20 de Se tom bro de 1803 . 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de pensões e 
contas ao projecLo do Sr. 
Valladão e outros . 

130 ~!: leva os vencimentos dos leu- En1. 18 de Julho enviado á com- Do Sr . Rodolpbo Abreu e 
tes substitutos da E·cola missão ele or amenLo. outros . 
de ?llina- ele Oaro Pt·eto, Pende de par·ecer. 
d 20 % sobre o que perc -
bem actualmente . 

131 Concede ÍL Companhia de Te- Em 18 de Julho enviado á com- Do Sr . Epitacio e outros . 
ciclos Pa rabybana isenção missão de fazenda. 
de direitos de expediente Pende de parece•·· 
para a parte dos machi-
nismos e outros accessor i os 
que resta impor ta r. 

132 Concede uma pensão annual Em 18 ele Julho enviado á com-,Da commissão de pensões e 

133 

d~ 2:-100:; a D . iHar1a Je- missii.ocle pensões e con tas, que contas ao projecto elo Sr. 
suinaL isboa l\JontP.iL·o, viu - em 21 dá parecer sob u. 132 A. S . Marcos e outros . 
va do ministro do Sup L"emo - E!Ll 10 de Agosto en tra um 
TL'ibunal de Justiça, i\la - discussão . IEncerrada. - Em 21 
noel Felippe i\Ion teiro . rejcitc~clo . 

{jnifol'lnisa os vencimentos E m 18 de J1tlho enviado á com-
uos empregados elas secre- missão de u r~amento, que em 
tat·ias ele est:u lo da Admi- 23 de Agosto dá parecer com 
ni . tl'ltção Federal. substiluttvq sob n. 133 A.-

E m 1° de Setembro enlr ::t em [ a 
discussão . Ora o Sr _ t i lo Pe-
çan ha . J!:ncerrada. Approvado . 
Uispens:.do o inte t·stic io entra 
em 2 em 2•1 discttssão. São apt·e-
sen tadas oj to emendas . Encer-
rada. - Em ·-! o Sr. Nilo P~ -
çanba requer preferencia para 
o snbslituLi v o da commissão . 
São appt·ovados os at·ligos do 
suiJst itu tirq e mais as emendas 
dos ' rs. ~Ia r tinbo Roclrignes, 
Vir:;ilio e Ifet·mes. - l!:m 9, con-
tinuando a votação, são igual -
mente approvadas as emendas 
do Sr. Pires, sobre a Contadoria 
ela Guerra. - Em 12 a impl"i -
m ir a recla f}çào para a 3a dis-
cus,ão sob n. 132 8 . - Em 21 
entra em 3• discussão.- ão 

Da commissiio de orça mento 
ao projecto elo SL" . Nilo 
Peçanha e ou tros\ 

\ 

apL"esentadas emendas. - En-
cerrada . 

Pen de de votação. \ 
134 Gar a n te o direito autoral e Em 18 de Julho enviado á com- Do Sr . Pedro Amerlco. 

de proprierlade a todo o ci- m issão de instr ncção publica . 
dauão nac ionn l ou es tran - Pende de parece.-. 
gei ro que produzir ob ra li t-
terari a , adist ica ou scien-
t ifica ele sua propria con-
cepção ou compos ição . 

135 Autor isa o Governo a r eve t·, En1. 2-l de .Julho entt·a em t a Da cornm issão ele consLi -
desdejá, oactual t•egimento discussão . ~ncenada.-,l!;m 25 ·tuição. 
elas cnstas j udiciari as , ele npprovado .- Em 8 de Agosto 
?cco t·clo com as bases que ent ra em 2l discussão _ Silo 
propõe. apresan Ladas emendas. Encer-

rada .- l~m 11 são appt·ovaclos 
- o art. t o e a emend a da 
commi ssão, os arts . 2o, 3 e 4o 
e a emend'!- da commissão, o 
ar i. 5o e a emenda, os nr ts. 6°, 

j\ 



ANNO DATA AS SUMPl'O 
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ANDAMENTO 

7° e 8° . O projecto é approvado 
com as emendas approvadas .-
Em 14 a impr imir a redacção 
par a a 3" discussão sob n. 135 A. 

·- Em 23 (noc·turna). Ora. o Sr. 
Homero Baptista . São apresen-
tadas emendas. - Em 24 ora o 
Sr. Fróes da Cruz. São apre-
sen tadas emendas.- Em 26 ora 
o Sr . A. Gordo que offerece 
emenda. Ora o Sr . Valladares 
que offerece emendas . São apre-
sentadas diver sas emenda.s. -
Em 30 oram os Srs . P ires Fer-
re ira e Oiticica. - Em i" de 
Setembro ora o Sr . A. Gordo . ' 
Encer rada . 

Pen de d e votação. 

OBSERVAÇÕES 

1893 19 de Julho.. . . 136 Manda incluir no orçamento Ern 21 de Jnlho <lntra em 2• Da commissão de orçan:ento 
da. receita. da União as discttssão . Oram os Srs. Tho- á proposta do Poder Ex-
taxas de concessão de pen- maz Del fino, Severino e Garcia ecuti vo. 
nas d'agua e os impostos Pires. - Em 24 é offerecido 
de transmissão de proprie- substitutivo , que se imprime 
da.de e de industr ias e sob n. 136 A.. Encer rada. -
profissões no DisLricto Fe- Em 31 a im prim ir par ecer sobre 
deral, com destino ás des- emendas soh n . 136 D-- Em 
pezas com os ser viços da 4 de Agosto é prefer ido para a 
Justiça, Pol icia, Corpo de ' 'otaçãoo substitutivo(n.136A). 
Bom beiros e abastec imento São a.pprovados os a rts . 1°, 2°, 
de agua do mesmo Dis- 3° e 8° e rejeitados os demais; 
tricto, até que s~j a. este sendo prejud icado o projecto 
<lleva.do a Estado Fede- da commissão. - Em 5 a. im-
r ado, e dá outras provi- p rim ir a r edacção para a 3• 
dencias. di.;cussão sob n . 136 C.- Em 

10 entra em 3• discussão . São 
apresentadas emendas com sub-
sti t u tivo . Ora m os Sra . Seve-
r ino e Thomaz Delfino (duas 
vezes cada um) . Encerrada .-
Em 14 é approvado o substitu-
til'o do Sr. Severino (n . 136). 
A imprimir a r edacção sob 
n. 136 D.- Em i 6 approvada. 
- Em 17 env iado o projecto ao 
Senado . 

P e nde de decis ão. 

» 'l9 de J ulho.... i37 AuLorisa. o Gover no a abr ir EID 29 de Agosto entra em 2• Da, commissão de orçamento 
a verba ·- R epartição da discussão. Encer rada. - Em á proposta do Poder Ex-

)) 20 de J ulho .. .. 138 

5 

Carta Marítima -. no ex- 31 approvado.- Em 1° de e- · ecutivo. 
et·cicio cor ren te, o · credito tembt·o diRpensado o interstíc io, 
supplementar de 32 :150$ entra em 311 d iscussão. Encer-
pr.ra as despezas do pessoal ra.da . - Em 4 approvado . A 
e mater ial dos novos pha- imprimir a redacçào. - Em 9 
róes que se jjstão erigindo nppr ovada.-Em 10 enviado ao 
nos !!;stados do Par á , Rio Se nado , Sanceionado por 
Grande do Nor te, Cearâ, decreto n. 195 de i3 de Outubro 
Bah ia, Espír i to Santo, São de 1893. 
Paulo e Santa Catha rioa. 

Releva a. pr escl'ipção em que Em 10 de Agosto entra em dis- Da. commissão de fazenda , 
incorreuD. Olympia Victor cussão unica. Encerrada . -
Baptista. e autorisa o Go- Em 17 appr ovado . - Em 18 a 
verno a mandar pagar-l he imrrimir a redacçào. - Em i9 
o meio solclo da. paten te do approvada . - E m 21 enviado 
seu fa llecido pae o a lfe res o pr ojecto ao Sen ado, onde é 
Francisco Victor Baptista, rejeitado. 
desde i O de Maio de 1867 a 
24 de Agqsto de i892. 
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ANNO DA.tTA. NSSU)IPTO AND4MENTO OBSERVAÇÕES 

I 
I 
, ,====1========1 === 1==============1===============~============, 1 

1893 20 de Julho .... . 

20 de Julho . . . . . 

i39 Autorisa o Govemo a con. Em 25 de Julho entra em dis- Da com missão de netições e 
ceder ao Dr. João Evan- cussão . Encerrada. - Em 27 poderes. 
gelista de Ca~tro Cerquei r a,, approvado. - A imprimir a re-
Íen Le da Faculdade de Me.- dacção. - Em 28 approvada.-
dicina da Bania, um anno Em 31 enviado o pro]ecto ao 
de licença com ordenado, Senado. Sanccionnd0 por 
para tratar de sua saucle. decreto n . 162 de 24 de Agosto 

de 1893. 

140 Melhora a reform a do bri-
gadeiro graduado Joaquim 
Antonio Xavier do Valle. 

E1n 8 de Agosto entra em dis- Da commissão de marinha 
cussão unica. Encerrada.- e guert'a. 
l!!m 14 appt·ovado. - Em 17 
a]Jresen tada a r edacçiio e appro-
vada. Na mesma data enviado 

I 

o p rojecto ao Senado. Sanc-
clonado por decreto n. 178 
de 16 de Setembro de 1893. 

» 20 de Julho... . . 141 Concede á Companhia Es- Em 2-! de Agoslo entra em ia Das com missões de fazenda 
trada de Ferro e Minas discussão. O Sr. Montenegro e de orçamento . 

20 de Julho .. . .. 142 

S. Jeronyrno isenção de r equet· seja envi ado á eom-
direitos de importação por missão de or çamento. Encer-
tres annos para o pixe e r ada .- Em i de Setembr o 
breu destinados ao fabrico approvado em i a discussão, e o 
de « briquettes » e para as requerimento. E ' enviado á 
machinas e material des- commisaão de orçamento que 
ti nados ás suas mi•nas e em 4 dá parecer sob n . 14i A 
estt•ada de ferro· e torna com 1 substitutivo . 
extensivos estes l"avores a Pende c:J!e dbtcus•iio. 
todo o cidadão, empreza 
ou companhia que explorar 
no paiz, com a·utorisação, 
a industria do ca1·vão de 
pedra ou mantiver fabrica 1 
para o prepar o de « bri- \ 
quettes ». 

Dispõe sobr.e promoções e Em 24 de .T nlbo entra em 1~ dis- Da comrnissão 
transferenciaJ! dos officiaes, cussão . Encerrada , - Em 25 e guerra. 

de ma, inha 

da arma de artilha<l'ia do approvado. - Em 15 de Agosto 
exercito. en tr a em 2a discussão. Encer-

rada.- Em 17 approvado .-
Em 24 entra em 3a, Encerrada. 
- Em 30 a pprovado .- Em 1o 

, de Setembro a impl'imir a re-
dacção. - Em 4 approvacla. 
Em 5 enviado ao Senado. 

Pende de decleão. 

\ \ 
\ \ 

» 20 de Julho..... 143 Autorisa o Governo a abrir E1n 24 de Julho ent ra em 2• Dacommissão de orçamento 
, desde Já um credito supple- discussão. - A requel'imento do á proposta do Poder Ex-

)) 20 de Julho . . •.. 144 

mentar á verba- Even- Sr. J\'loraçs e Barros volta o ecutivo . 1 

tuaes - do orçamento do pr.ojecto á Com missão.- Em i 5 
Min isterio da ~Jarinha de é reenvia.do á comm issão .-
250:000$000 para occorret· Em 15 é reimpresso sob n. 
ás rlespezas mo~ivadaspelo 143 A. Em 23 de Agosto entra 
naufragio do cruzador Al- de novo em di cus são. E' apre- \ 
mirante Barroso e ou tr os senta da emenda. Encerrada.- 1 

serviços da mesrpa verua, Em 30 é 1\PPro v.ada a emenda. !' 
-Em 311\ imprin:üt· a redacção 
pa ra a qa discussão sob n. \ 
143 B. 

Pende de decisão. 

Aulorisa o Poder Executivo Em 24 de Julho eut ra em i a 
a transferir do quadro ex- discussão . Encerrada.- Em 25 
tt·anumerario para o ordi- approvado .- Em 4de Setembro 
nal'io e vice-versa os l'ffi· eutra em ~a discussão, oraJ71 os 
ciaes das armas e corpos Srs. Hermes e Piras Ferreira. 
especiaes do exercito, nos Encerradl\. 
limH11s do ar t . 8o da lei Pende d~ votação. 
n. 39 ~. de 30 de J aueiro 
de 1892, quer .quanto ao 
numero, quer quanto aos 
postos. 

Da comrn issão de marinha 
e guerra. 



ANNO 

1893 

DA '!lA. 

20 de Julho ..... 145 

- 35-

ABSU~IIlTO A!'<'DA~!IlNTO 

Eleva a 96$ mensaes a pensão Em 10 de Agosto entra em 
de que gosam D. Maria cussão. Encerrada. 
Angelica Côr te Real e D. Pende de votação .. 
Adelaide Maria Côrte Real 
da Assumpção, irmãs do te· 
nente- coronel Alfonso José 
de Almeida Corte Real. 1 

OBSER.If AÇÕES 

dis- Da commissiÍo e pensões e 
cóntas. 

1

20 de Julho...... 146 Concede a D. Clara Bastos Em 10 de Agosto entra em dis- Da comm1ssão de contas e 
de Andt·ade Vasconcellos, cussão . Encerrada. pensões. 
viuva do capitão do ex:er- Pende de votação .. 
citro José Marcolino de 
Andrade Vasconcellos, a 
pensão de 75$ mensaes 
equivalente ao montepio 
militar que não percebe .. 

» 20 de Julho..... 147 Marca o prazo maximo de 90 Em 20 de Julho enviado á com- Da commissão de constitui-
dias aos governos dos Es- missão de constituição, que em ção ao projecto ibiciado 
tadns em cuja represen- 31 dá parecer sob n. 147 A.- no Senado. 
tação se d!!r vaga, por qual- Em 1o de Setembt·o entra em 
quer causa. 2• discussii.o . Encerrada. 

Pende de votação. 

» 21 de Julho..... 148 Concede a D. Carolina Maria Em 21 de Julho enviado á cóm- Da comm1ssão de· contas e 
de JeSLIS, mãe do tenente missão de contas e pensões, pensões ao projecto do 
de voluntarios da patria que em 1i de Agosto dá parecer St· . Gonçalves Chaves e 
Deocleciano José de Aze- sob n . i48A . outros. 
vedo a pensão annual de Pende de decisão. 
800$000. 

» 21 de Julho.. .. . 149 Concede uma pensão annual ED121. de Julho enviado á com- Da commissão de contas e 
de 2:400S á viuva e filhas missão de pensões e contas, pensões ao projecto do 
do desembargador Antonio que em 3 de Agosto dá parecer Sr. Zama e outros. 

» 

)) 

21 dr. Julho •... . 150 

2( de Julho .. ... 151 

Luiz Afl'onso de Carvalho. sob n . 149 A.- Em 1° de Se-
tembro entra em discussão. 
Encerrada. 

Pende de votação. 

Concede uma pensão annual 
de 3:000S a D. Maria Caro-
lina de Araujo Gondin, 
viuva ele Antonio José 
Duarte de Araujo Gondin. 

Ern 21 de Julho enviado á con1- Da comm1ssão de contas e 
missão de contas e pensões, Rensões ao projec to do 
que em 4 de Agosto dá pa recer Sr . Retumba e outros. 

b n. 150 A.- Em 1° de Se-
n bro entra em discu~são . 

ncerrada . 
Pende de "otação. 

Isenta de direitos de 1m- Em 27 de Julho entra em i • 
portação e expediente os discussão. Oram os Srs. Be-
materiaes e machinismos vilacqna, Corrêa da Cos~a e 
destinados á fundação de Vinhaes - Em 5 de Agosto 
fabricas na Republica . oram os Srs. Homero Baptista, 

Severino, Manoel Caetano e 
Luiz Domingues . A requeri-
mento dos Srs . Homero Bap-
tista e Luiz Domingnes é en-
viada á comrnissão especial 
encarregada de offerecer um 
plano geral de isenção de im-
postos, que em 9 de ~etembro 
dá parecer sob n. i<JL "" · A 
1. • discussão é encerrada e o 
projecto a pprovado para passar 
á 2a discussão . 

Pende• d.e decisão. 

Das com missões 'de fazenda 
e especial nomeada para 
dar plano geral de isenção 
de impostos. (Vide em 
outro logar anclamen to 
aos projectos ns. 70 A e 
70 C de 1892.) 

21 de J ulho .. ... 152 Concede a D. Catharina Rosa Em 3 de Agosto entra em dis- Da com missão de contas e 
Saoson, irmã do voluntario cussão unica. Encerrado.- Em pensões. 
da patria alferes F r ancisco 14 approvado.- Em 1'7 apre-
Antonio Sanson, a pensão sentada a r edacção e appro-
de 3fi.';i mensaes. vacla .- Em 2l é o projecto 

enviado ao Senado. 
Pende de decisão. 
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ANNO DATA ASSU~lPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

i893 21 de Julho..... i53 Considera util para aposen- Impresso só1ne~te. 
tadoria o tempo em que 

Da commissão de fazenda. 

" 24 de Julho ..... 

,. 25 de Julho ..... 

25 de Julho ..... 

26 de Julho ..... 

26 de Julho ..... 

26 de Julho ..... 

serviu como carimbador de 
notas o i 0 escripturario da 
Caixa da Amorlisação Lou-
renço Pereira da Silva. 

154 Emendas do Senado ao pro- Em i4 de Agosto entram em Dacommissão de orçamento 
jacto da Camara dos De- discussão as emendas . Encer- ás emendas do Senado ao 
pntados n. 118 C, de 1892, rada.- Em 17 approvadas.- projecto n. 118, de 1892 . 
q_ue reorganisa a Repar- Em 18 a imprimir a redacção (Vid . projecto n. 118, de 
tição Geral dos Telegra- sob n. 154 A..- Em 19 appro- 1892.) 
phos. vada . Sanccionado por 

decreto n. 193 de 9 de Outubro 
de 1893. 

i55 Autorisa o Poder Executi\·o Em 24 de Aaosto entra em i • Da commissão de obras pu-
a contractar com o vice- discussão. Ora o Sr. Espírito blicas e colonisação. 
almirante Arthur Jaceguay Santo. O Sr . Monlenegro re-
a localisação de 50.000 im- quer seja ouvida a commissão 
migrantes da Europa e de orçamento. Encerrada. -
ilhas adjacentes. Em i• de Setembro é appro-

vado o requerimento. O pro-
jac to é enviado á commissão 
de orçamento . 

Pende de parecer. 

t56 Autorisa o Poder Executivo Em 5 de Agosto entra em i• Da commissão de obras pu· 
a contractar com Manoel discnesão1• Ora o Sr. Severino. blicas e colonisação. 
Fernandes de Almeida o - Em 14 encerrada. - Em i7 
serv iço de navegaç~o entre approvado.- Em iO entra em 
os portos de AracaJÚ, Pa- 2" discus~ão. São apresentadas 
rahyba, Natal, B'elém e emendas. Encel'l'ada . 
no Brazil, e Lisboa. An- Pende "e votação. 1 tuerpia, Liverpool e Ham- \ 
burgo, na Europa, mediante 
a subvenção de 1.200 libras 
esterlinas por viagem. 

157 Concede á Companhia de Em 24 de A~osto entra em i" Da commissão de fa ienda. 
ferro esmaltado, estabele- discussão. ura o Sr . Monte-
cicia na capital do Esla~o negro, qqe requer seja enviado 
da Bahia, isenção de dt- á com missão de orçamento. 
r ei tos de importação por Encerrada. -Em 1• de Se-
cinco a n nos da mataria tembro ~tpprovado o requeri-
prima destinada ao fabsn,co mento. O projecto é enviado á 
de artefactos e obJectos commissji:o de orçamento . 
uso domestico. Pende ~e parecer. 

158 Autorisa o Governo a apo- EID 24 de Agosto entra em dis- Da commissão de fazenda. 
sentar o ex-secretariO do cussão unica. Encerrada . 

i 59 

Arsenal de GuerradaBahia Pende 11e votação. 
João Felir.to Alves da Silva 
com o vencimento desse 
cargo, correspondente ao 
tempo de serviço que lhe 
compeLir. 

Concede a pensão annual de Em 10 de Agosto entra em dis- Da commissão de 
i:OOOS repartidamente a D. cussão. Encerrada. - Em 21 pensões. 
lg-nacia Francisca do Rego ,·ejeitado. 
Monteiro e a D. Ursula 
Maria do Rego Monteiro, 
viuva e filha do major re-
formado Miguel Joaquim 
do Rego Monteiro. 

contas, e ,, 
'\ 

,. 26 de Julho ... •· 160 Autorisa o Governo a abrir Em 28 de Julho entra em 2> dis- Da commissão de orçamento 
no corrente exercício um cussão. Encerrada . -Em 31 á proposta do Poder Ex.-
c~edito_ supplementar .de approvado. - Emi• de Agosto, ecutivo. 
9o5:12n$106 para vartas dtspensado o interstício entra 
obras do Ministerio da Jus- em 3• discussão, oram ~s Srs. 
tiça e Negocias Interiores. E spírito Santo e Sodré. En-

cerrada,- Em 4 approvado. A 
imprimir a redacção. - Em 7 

I approvada e enviado o proJecto 
ao Senado. Sanccionado 

· por decreto n. 163 de 28 de 
Agosto de i893. 
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1893 21 de Julho •..•. 161 

)) 27 de Julho ••••• 162 

" 27 de Julho • ..• . 163 

" 27 de Julho ..... 164 

" 27 de Julho .•... 165 

27 de Julho ....• 166 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Determina que seja accres - Ern 5 de AgosLo entra em ia Da com missão especial no-
cida a viação -geTal do discu5são. Encerrada. - Em 10 meada para dar um plano 
Norte da Repttbliea com as approvad o.- Em 14 entra em geral de viação. l Vide 
linhas que especifica. 2• discussão. EncBrrada. - Em projecto n. 257-Redacção 

17 approvado. A requerimento para a 3• discussão dos 
do Sr. B. de Mend; nça é en- projectos ns. 161,162 e 163.) 
viado á commissiio para, refnn-
dindo em um só este com os de 
ns. 162 e 153. apresentar are-
dacção para 3• discussão. 

Augmenta a rede de viação Etn 5 de Agosto entra em i" 
.do sul da Republica com discussão. Encerrada.- Em 10 
a Estrada de Ferro de approvado . Em 14 entra em 2". 
'l'orres e Laguna , á Lagôa Encerrada.- Em 17 approvado. 
Vermelha. 

Da com missão especial rara 
dar um plano gera de 
viação . (Vide projecto n. 
257 - Redacção para a 
3• discussão dos projectos 
ns. 161, 162 e 163.) 

Determina que sejam accres- Ern 5 de Agosto entra em 1• 
cidas, no Estado de Matto discussão. Encerrada. - Em 10 
Grosso, á rêde de viação approvado .-Em 14 entra em 2• 
da Republica as linhas que Encerrada. - Em 17 approvado. 
especifica . 

Da com missão especial rara 
dar um plano gera de 
viação . (Vide projecto n. \ 
257 - Redacção para a 
3• discussão dos projeclos 
ns. 16i, 162 e 163. ) 

Amnistia todos os cidadãos Ern 27 de Julho é enviado á Do Sr . Martinho Rodrigues .. 
envolvidos nos aconteci- commissão de constituição.-
rnentos occorridos na ci- Em 23 de Agosto entra em i• 
dade de Manáos em 30 de discussão. Encerrada . 
Dezembro de 1892 e 26 e 27 Pende de votação. 
de Fevereiro deste anno. 

Reverte o meio soldo que Ern 27 de Julho é enviado á 
percebia D. Marta José de commisão de fazenda, que em 
Ca mpos T eixeira, viuva do 31 dá parecer sob n. 165 A.. -
alferes do exer cito Fran- Em 8 de Agosto entra em dia-
cisco Pinheiro Teixeira, cussão unica. Encerrada.-Em 
repartidamente em favor 14 approvado . A imprimit· a 
das irmãs deste. redac.,:ão.- Em 17 8pprovada. 

- Em 21 enviado o projecto ao 
Senado. 

Pende de decisão. 

Da comm1ssão de fazenda 
ao proj ecto do Sr. F rede-
r i co Borges e outro. 

I 

Amplia o d1aposto na lei Ern 27 de Julho enviado á Da comm1ssão de consti- ji 

n. H7 de4 de Novembro commissão de constituição, que tuição ao projecto do Sr. , 
de 1892 com relação aos em 4 de Setembro dá parecer Santos Pereira e outro. f 
funccrionarios aposentados com substitutivo sob n. 166A.. 
depois de 15 de Novembro Pende de decisão. 
de 1889 . 

" 27 de Julho..... · 167 Autorisa o Governo a crear, Ern 27 de Julho á commis$ão Do Sr. Gonçalves Ramos. 

" 27 de Julho •.... i63 

" 27 de Julho ••... 169 

na Policia desta Capital, de orçamento. 
o serviço de identificação Pende de parecer. 
anthropometrica . .. 

Crea nesta cidade um Insti- E1n 27 de Julho á commissão Da commissão de instrucção 
tuto Commercial e lhe dá de instrucção publica, que em publica.ao projec.to do Sr . 
organisação . 23 de Agosto dá parecer sob Belarm1no Carneiro. 

u. 168 A.. 
Pende de decisão. 

Equipara os vencimentos dos Em 27 de Julho á commissão de Do Sr. Augusto Severo e 
empregados da Intendenoia orçamento. outros. 
da Guerra aos da Conta- Pende de parecer. 
daria do mesmo Ministerio. 

» 27 de Julho ... , . 170 Concede a D. Leopoldina Em 10 de Agosto entra em dis- Da co~missão de contas e 1 

Candida de Araujo J aco- cussão. Encerrada . pensoes. 
bina, viuva do juiz de Pende de votação. 
direito Dr. Francisco Jus-
tiniano Cesar J acobina, a 
pensão mensal de 100$000. 



AN NO DAl' A 

1893 '/:7 de Julho ..... 

)) 27 de Julho .. ... 

» 27 de Julho ..... 

27 de Julho .. ... 

)) 27 de Julho ..... 

171 

l.72 

173 
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ASSUMPJ'O ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Autor isa o Governo a abr ir 
11m crediLo supplementar 
de i.0.29:300$ as rubricas 
- Secretarias de Es tado, 
J~ventuaes, Terras Pu-
blicas e Colon isação, Au-
xilias á Agricu ltura e En-
genhos Oentr aes, do orça-
mento do Nliniste r io da In -
dustri a V ia ção e Obras 
Publicas. 

l~m 15 de Agosto entra eÓ:t 2a .Da eommissão ele or çamen to 
discusdão o a rt. 1. 0 • Ora o Sr. â proposta do Poder Ex-
J. de Siqueira. São apt·esen- ecutivo. 
tadas emendas .- Em 23 (no-
cturna) ora o Sr. Marciano de 
Magalhães . São ap t·esentadas 
emendas. Ora o Sr. Bttlhões. 
E ncerrada. - Em 29 a imprimir 
parecer sobre emendas sob n. 
i7t A .- Em 30 é appt·ovaclo 
o projecto com as emendas do 
Sr . Marciano de Magalbãe.s ao 
art. 20 , e o da commissão ao 
mesmo a rtigo.- Em 31 a im-
primir a redacção para a ga 
sob n. 171. n.- Em 1° de Se-
tembr o, dis pensado o int.ersti -
cio. en tra em 3a discussão. São 
apresentadas emendas. - Em 4 
a imprimir o par ecer sobre 
emendas .- Em 19 de Setembro 
são approvadas as emendas do 
St·. Severino e ou tros e do Sr. 
A. Olyn tho . O projecto é ad-
aptado. Apresentada a redacção 
é appt·ovacla (n . 171 C).- Em 
20 enviado o projecto ao Senado. 

Pende d«Jt decisão. 

Concede a D. Isabel de Lim a Em 8 de Agosto entra em dis- Da commissão 
Teixeira de F reitas, filha cussão. Encel'rada.- Em H J.3ensões, 
do fallecido jurisconsulto approvada .- Em i7 apresen-
Augusto Teixeira de Frei- tada a red~cção. Approvada.-
tas, a pensão annual de Em 18 enviado o projecto ao 
1 : 000 ~000. Senado. 

Pende d(jl decisão. 

de contas e 

\ 
Concede a D. Thomazia Isabel 

AI vi m, viu v a do coronel 
de engenheir os João de 
Souza Mello e Alvim, a 
pensão de 2 :400$ annuaes . 

Em i deSe ·~embro entra em d is- Da commissão de cont' s e 
cussão . Eqcet'l'ada . pensões. 

Pende de votação. 

\ 
174 Concede a pensão de 100$ Em 8 de Agosto enka em dis- Da comm1ssão dõ contas e 

mensaes a D. Claudin!lll c tts são. Encerrada . - H:m 14 pensões . 
Telles de Menezes, viuva a pprova da .- Em t7 apresen-
do capitão Pedro Muniz tada a reclacção . Approvada .-
Telles de Menezes. Em 1.8 enviado o projecto ao 

Senado, onde é re}eitado. 

Autorisa o Governo pelo ~Ii - E •n 23 de Ag-osto (nocturnn) Da commissão de orçamento 
nisterio da Jn siiça e ~ego- entra em 2• d iscussão . Encer- á proposta do .Pofer Ex-
·cios Intet·tores a abra· no rada.-Em 30 appro vado para ecut1vo. 
corrente exet·cicio um cre- passar á 3~ d iscussão. \, 
dilo de 208 :204:1>726 para Pende d«1> decisão. 
despezas com serv iços da 
Assistencia ~iedico-Legal , 
dos Alienados. 

175 

\\ 

, 28 de Julho.... • 1. 76 Manda pagar, de a cc01•do com Em 11 de Setembro entra em alia- Da commissão de conta; e ~ 
a tabe lla ultimamente ad- cussão. Encerrada . pensões, '(\ 
op·tada, omeio soldo de que Pende d~ votução. 
gosam D. Rosa Pagels de 
Castro Chaves, viuva do 
major de engeiihe iros Cbrys-
solito Ferreira de Castro 
Chaves, e suas 'fi! h as, 

, 28 de Julho..... 177 Concede aD. Laureniina Rosa Em i de Se~embro entra em dl is- Da comm1ssão de contas c 
Ribeiro Bellas direito ao cussão uni~a. Encerrada. pensões. 
montepio col'responde nle 'Pende d (jl votação. 
ao meio sol do do seu filho, 
2o tenen le da armada Can-
clido Francisco Ribeiro Bel-
las, nas condições que es -
tabelece. 
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ANNO DATA ASS UMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

H==l====.- =======!======== 
1893 28 de Julho..... 178 Concede a D. Alexandrina ,Impresso sómente. Da. commissão de contas e 

pensões. 

)) 28 de Julho .... . 

28 de Julho., .. , 

Ame lia Soares de Azevedo 
Braga a reversão das· quo-
tas do meio solcl'o de seu 
fa!lecido ple o major refot·-
mado José Pereira de Aze-
vedo, qua Qet·cebiam suas 
it·mãs noje fallecidas. 

179 Concedo pensão de 600$ an- Em 10 de Agosto entra em dis- Da commissão de contas e 
nuaes a D. Muia Guima- c us~ão un1ca. Encer rada, pensões. 
r ães Passos, viuva do te- Pende de votação. 
nente bonoral'io do exer-
ci to Pedt·o Ayres de Olh·eira 
PaEsos, 

' 
180 Concede pensão ao Dr. Vi-

1
Em 10 de ··Agos11o entra em dis- Da com missão de contas e 

cente Moretti Foggia. cussão. E ncerrada.. - Em 21 pensões. 
approvado. A irnprimit· a r e-
dacção. - Em 22 approvadru. -
Ern 2-! enviado o proj ecto ao Se-
nad o . 

Pende de decisão. 

,. 29 de Julho.. . . . 181 Marca os casos e modos da Em 29 de Julho á comrr.issão de Da commissão de const itui-
r evisão dos pt·ocessos findos constituição, que em 24 de Agos- çã.o ao puojecto iniciado no 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

31 de Julho ..... 182 

31 de Julho .. . .. 183 

de ccimes militares. to dá parecer sob n . 181 A. Senado. 
P ·ende d 'e decisão. 

Esta belece os princípios ge- Em 31 de Julho á commissão de Do Sr. Ignacio 
raeS' em qu·e se deve basea r constituição. outros. 
o se rviço da guarda rracio- Pende de parecei.". 
na! ou milícia civica e au-

Tosta e 

torisa o Governo a orga- , 
nt sar o mesmo serv1ço. 

I 
Concede varios favores aos iEm 31 de Julho á commissão de 

ba ncos q11e se fundarem ' orçamento. 
Do Sr. Villa Viçosa e outros. 

com capitaes nacionaes ou. Pende de parecer. 
estra nge-iTtJs rros .E'stados 
da Republica, afim de ne· 
gociarem exclusivamen te 
com os lav radores, e dá 
out:·as providencias. 

31 de Julho .•.. , :1!84 Equipara os vencimentos do Impresso sótnente. Da com missão de orçamento . 
contador da m;.rinb a ca-
pitão de mar e guerra bono-
rario F rancisco José Fer-
reit·aa, os do con tador geral 
da gue n a . 

31 de Julho. .. .. 185 Redacção do sub ~titutivo ela Em 3 de Agosto approvado. - Da. commissão de redacção. 
Camara dos Deputados ao Em 4 enviado ao Senado, de (Vide projecto n . 74 de 
pt'OJecto do Senado n. 74 A onde voltou em 10 de Setembro, t892.) 

31 de Julho ..... 186 

31 de Julho .. ... 187 

ele 1892. determinando que não havendo o Senado accei tado 
a reforma concedida ao a emenda . E' enviado á com-
general de brigada Frede- miosão de marinha e g uerra. 
rico Chl'istiauo Buys, será Pende de parecer. 
no posto de general de di-
visão . 

Equipara os vencimentos do Impresso sómente. 
patrão das em uarcações elo · 
Commissar iado Gera l da 
Armada aos dos patrões do 
Arsenal de Marinha ela Ca-
pita l. 

Da com missão de Ol'Ç,amento. 

Autorisa o Poder Exe0utivo Em 23 d·e Agosto ( nocturna) Da: commissão de orçamento 
a aurir no corrente exerc i- entra em 2• d iscussão. J!:ncer- á proposta do Poder Ex-
cio os credi tos st tpplemen- rada.- Em 31 approvado.- Em ecutivo. 
tares de 200:000$ á verba - 1 o rfe Setembt·o entra em 31 dia-
Aposentados-; de 50:000S cussão. Encerrada .-Em 4 ap-
á verba-Ajudas de custo - pt·ovado. A i;nprimir a reda-
e de 25:000$ á verba - Des- cçii.·;.- Em 9 a pprovada. - •Em 
pezas eventuaes- do Mi- 10 ao Senado. @anccionado 
nisterio ela Fazenda. por decreto n . 183 D de 23 de 

, t:;e tembro de 1893. 
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ASSUMPTO .-\.NI)A~IENTO OBSER VAÇÕES' 

1893 31 de Julho..... 188 Autorisa o Poder Executivo E:rn i O de Agosto entra em dis- Da com missão de petições-e 
a concede:· a Fra ncisco Pau- cussão . Eneerrada. - Em 21 ap- poderes. 

)) 

" 

" 

li no de Figueiredo, 2° es- provado.- Em 23 a impri1111l-a 
cripturarioda extincta The- redacção.- Em 24 approvada . 
souraria de Fnenda da Pa- - Em 24 enviado ao Senado . 
r ahyba do Norte, addido á Sanccionsdo por dec re·to 
Alfa ndega do mesmo Es- n. 183 A de 20 de Setembre> 
tado, um anno de licença, de 1893. 
co111 ordenado, para tra tar 
de sua saucle onde lhe con-
vier . 

31 de Julho... .. 189 Concede a D. Elisa Augusta Ern 10 de Agosto entt·a em dis- Da commrssão ele con>ta& e 
ela Silveira Galvão, vi uva cussão . Encerrada.- Em 21 pensões. 

31 de Julho ....• 

1 de Agosto .... 

i de Agosto .... 

2 de Ago;to ... . 

elo capitão do exercito Ci- approvado .-Em 23 a impri-
cero de Brito Galvão, r e- mi r a redacção. - Em 24 
partidamen te com seus tres approvada e enviado o projecto 
filhos, uma pensão de 80$ ao Senado. Sanccionado 
mensaes . por decreto n . 186 de 23 de 

Setembro ele 1893 . 

190 Releva á viuva do capitão E:rn 10 de Agosto entra em dis- Da 
Fernando Carlo~ de i\Ie- cussão. Encerrada. - Em 21 
nezes, 2° official d;c Coa- approvado.- Em 23 a ünpri-
tador ia Geral da Gnerra, mir a redacção. - Em 24 appro-
D. Idalina Alice de Me- vada e enviado o projecto ao 
nezes a quantia de 1:500$ Senado. ~anccionado por 

commissão de fazen da. 

que r ecebeu seu finado ma- decreto n . 190 de 28 de Se tem-
rido da Fazenda Nacional, bro de 1&9::!. 
a titul o do adeantamento 
para tratamento da mo· 
!estia a que succum biu . 

191 Manda contar como util para lmpres@jo l!lómente. 
aposentadoria, quando oc-
cupe cargo que de esse di-
reito, o L~ mpo em que ser-
\'iu Marttma no Alves de 
Paiva na guerra do Para-
guay e corno almoxar ife 
do Arsenal de Marinha do 
Ladario. 

192 Emendas do Senado ao p~o- llmprelS'/10 sómente. 
jecto n. 72 B', de 1892, ela 

1.9.3 

Camara dos Deplttados, 
que autorisa o Governo a 
remove r o Arsenal de Ma-
ri nha da Bahia e a man-
dar constr uir urna mortona 
em Matto Grosso . 

Entende que não deve ser Impresso sómente. 
approvado o projec to n . 37 ' 
de 1892, 'JUe declara con-
trarias ao art . 6o d.ts Dis-
posições Transitarias da 
Constituição da Republica 
as nomeações para a wa-
gistmtura dos l!;stados f~ i -
las com exclusão dos ma-
g islrados exis tentes ao 
tempo da promulgação da 
mesma Constituição; con-
cede a es tes o direito de 
pedit· ao Supremo Tribunal 
l<'e ~l e ra l a sua conser va-
ção nos Jogares 'que exet·-
ciam e dá outras provi-
tl.e ncias; com voto em se-
parado . 

I 

' 
Da commissão de fa enda . 

Da commissão de 
mento. 

rça-

Da com missão de constitui -
ção ao projeclo n. 37 de 
1892, a presentado pelo Sr._, 
J. Serpa. ,, 



o 
0: 

ANNO DATA :s ; 
z 

---

1893 2 de Agosto .•. 194 
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li 2 de Agosto.... 195 

li 2 de Agosto.. .. 196 
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AS;!U)lPTO A:\DAMENTO OBSElW AÇÕES 

FrxA a despeza do .l\!inisterio Em 3 de Agosto (noclnma) entra Da commissão de orçamento 
da Guerra para o exercício em 2a di,cussão . São apresen- á proposta do Poder Ex-
de 189.1. tadas emendas. Ot·am os Srs. ecutivo . (Vide annexo A. 

Alberto Brandão o Jacques sobre os orçamentos .) 
Ouríque. - Em 4 ot·am os i::irs . 
Garcia Pires , Jacques Ourí-
que. São apresentadas emen· 
das.- Em 7 ora o St·. Bel ar-
mino de Mendonça. São apre· 
sentadas emendas.- Em 7 
(nocturna) oram os Srs . B . de 
Mendonça e Almeida ·o-
gueira. A uiscussão é encer-
rada. - Em 8 a imprimir pa· 
recer sobre emendas sob n. 

' 19.1 A. .- Em 10 são ap pro· 
vados os numeros do projecto 
e as seguintes emendas : do 
Sr . Homero Baptista ao § 4° 
com a sub- emenda da com-
missão, a do St·. Alves de Castro 
com a sub-emenda, a ia parte, 
do Sr. Homero Baptista ao § 
20, a do Sr. Caetano de Albu-
querque á rubrica «Pres id io e 
Colonias Militares,, a do Sr. 
Indio do Brazil ao § 29 (obser-
vato rio) quanto á {a parte. 
O projecto é approvado com 
as emendas app~ovadas e r e-
metticlo á commissão de orça-
mento.- Em 11 a imprimir a 
reclacção para a 3"soh n. 194B. 
-Em 14 entra em 3a discussão. 
Oram o;; Srs . Lamounier, Au-
gusto Ft·eitas e Augttslo Severo. 
São apresentadas emendas. A 
discussão é encerrada.- Em 
16 a imprimir parecer sobre 
emendas sob n. 194 C.- Em 
17 são approvadas as seguintes 
emendas : do Sr Paula Gui-
marães e outro ao § 4° com a 
sub-emenda da commissão, do 
Sr. Severo ao mesmo para-
grapho, do Sr. Indi o ao § 29, 
do Sr . Alves de Castro ( add i-
tivo). As demais emendas são 
rejeita das. O projecto é adop-
tado com as emendas appro -
vadas. A imprimir a r edacção 
do projecto sob n . 194 D.-
Em 19 approvada e enviado o 
proJecto ao Senado. Sanc-
cionado pela lei n. 191 B . 
de 30 de Setembro de 1893. 
(art . 5•). 

I 

REDAOÇÃ0 do additivo desta- Em 19 de Agosto entra em dis- Da commissão de redacção 
cado do projeeto de orça- cussão unica. Encerrada e ao additivo do Sr. Alves 
me11to para as despezas do approvada.- Em 21 enviado de Castro. 
Ministerio da Guerra no o pro]ecto ao Senado. Sane-
exercício ele 1894 . cionado por decreto n. 

de 20 de Setembro de 1893. 

Dispõê sobre a validade da Impresao sómente. 
hypotheca legal dos me-
nores e interdictos por sim-
ples inscripção. 

Concede á. Companhia Pros- Impresso sóm·ente. 
peridade Ca:lliense no Ma-
ranhão, a isenção dos 
direitos de importação 
para o material destinado 
a uma linha de bonds de 
Caxias ao r iacho Ponte. 

Da eommtssão de consti-
tuição. 

Da. -commissão de fazenda. 
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__ ====--========I======== =======11 

1893 3 de Agosto .. . .. 

)) 3 de Agosto .. ... 

)) 4 de Agosto ..... 

» 4 de Agosto ..... 

: 

5 de Agosto ..... 

197 Au to risa o Governo a au- Em 3 de Agosto C1 commissão Da commissãode orçamento 
gment~.r de mais 30 % não de orçamento que em 17 dá ao _proj ecto do Sr . Gli-
só os vencimentos dos mes- parecer sob n. 197 A..- Em cerw e outros. 
tt·es, contramestres e ope- 24 de Agosb entra em 1• dis -
r arios dos arsenaes de ma- cus3ão . Encerrada. - Em 31 
rinha da Republica, com- app rovado . Dispensado o in -
prehendidos os empregados tersticio a requerimento do r . 
civis, como os dos empt·e- Fróes da Cruz, em 1° de Se-
gados da Estrada de Ferro tembt•o en tra em 2" discussão. 
Centr a l do Brazil. São apresentadas emendas . Ora 

o Sr . Pires Ferreira . ~~ncer
r ada.- Em 15 sáo approvados 
os arti gos do projecto e as se-
guintes emendas: do Sr. Fróes, 
parte da do Sr . Ft·ança Car-
va lh o rdativa aos empr egados 
da Est.-ada de Ferro do Rio do 
Ouro e a parte da emeada do 
Sr. Severo relativa ás dema is 
estradas de ferro . A imprim ir 
a r edacção para a 3a sob 
n. l97 B.- Em i9de Setembro 
en tra em 3" discussão. - En-
cerrada . 

Pende de votação. 

198 Concede a pensão de 53$ Impresso sómente. 
meqsaes a D. Henriqueta 1 
Carolina Guimarães. vi uva 
de F ranc1sco Leite de [•' rei-
tas Guimar ães . 

Da commissão de contas e 
pensões . 

199 Au torisa o Governo a abr ir Eln 11 de Agosto entra em 23 Da commissão de o çamento 
no corrente exercic io, pelo discussão, Ora o Sr. Monte- á pr_oposta do P der Ex-
l\linisterio das Relações negro que offerece emendas em ecut1vo. 
Exteriores, o credito sup- nome da commissão de tratados 

200 

201 

plementar de 50:000$, para e diplomacia. Ora o St·. Seabra 
ajuda de custo do r egresso que requer seja enviado á com-
da Missão á China e outras missão de orçamento, que em 
despezas de natureza extra- 18 dá pat·ecer sob n . 199 A..-
ordinar ia. Em 23 ele Agosto continú.~ 

a diecus~ão. E' apr esen1ada 
emenda. Encerrada.- Em 30 
é approvq.do com emendas d~ 
com missão e a do Sr. i\lon te-
negro.- jl:m 31 a imprimir a 
redacção para a 3" discussáo 
sobn. 199 8. 

Pende de discussão. 

Autor isa o Poder Execu~ivo Em to de Setembro entra em 
a entender-se com o ge - 2" discussão. Encet'l'acla. 
verno do Pa raguay so bre Pende ~e votação. 
o tratado de 9 de Fevereiro 
de 1872 , na parte r elativa 
its indemnisações a que está 
obr igado, e promover en tre 
aq nella nação e os interes-
sados a negf!ciação do um 
accordo que facilite ao Pa-
raguay o pagamento de sua 
divida. 

Autodsa o Poder Executivojlmpresso 
a concedet· ao e n genh~ iro 
Crocka tt de Sá, á compaJ 
nhia que organis~ r ou a 
quem maiore!t vantagens 
oJI"e recer, a co ncessão, uso 
e goso de uma estrada de 
fet-ro de Pesque ira, em Per-
nambuco, a ~anta Maria do 
Arag-uaya, em Goyaz, se-
gundo as condições e os 
Ia v ores que estabelece. 

sómente. 

Da com missão de orçamento . 
(Vide o projecto n . 214 de 
189.2.) \ 

Da com missão de o~ras pu-
blicas . I 
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ASSU:UPTO 

Concede a Geraldo Caetano 
dos Santos. ex-escr ivão da 
Camara Cr iminal da Côrle 
de Appellação, a pensão de 
i :200$ annuaes. 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Ern 10 de Agosto entra em dis- Da commissão de pensões e 
cnssão unica. Encerrada .- contas . 
Em 17 approvado.- Em 18 a 
imprimir a reclacção.- Em 19 
approvada. - Em 20 enviado o 
prnjec to ao Senado . 

Pende de decisão. 

203 Autorisa o Governo a con- Impresso sórnente. 
tracta r com os Drs. Gui-

Da commissão de obras pu-
blicas. 

204 

lherme de Meit·elles Vi-
anna e Joviano Rodrigues 
de Moraes Jardim, ou a 
companhia que organi-
sarem 01 1 q nem melhores 
vantagens offerecer, a con-
strucção de um a estrada 
de ferro de bitola estrei la, 
ligando as bacias dos rios 
S. F rancisco e Tocantins, 
segundo as condições e os 
favores que estabelece . 

Autorisa o Governo a validar En-. 1° ele Setembro entra 
os exames prestados no Se- discussão . Encet·rada. 
minaria de S. José desta Pende de , ·otação. 
Capital por Antero Olym-
pio ele Siqueira , a fim de 
matricular-se em qu alquer 
instituto official de instru-
cção superior . 

em Da comm1ssão 
cção publica. . 

de instru-

205 Concede licença._ ~ Manoel Ern 8 de Agosto á com missão Da com missão de petições e 
Marques Per(bgao, vedar de petições e poder•s que em 16 poderes ao proJecto 1m-
da Casa de Co t-recção da dá parecer sob n. 205 A. ciado no Senado. 
Capital Federal. Pende de decis ão. 

206 Fixa a despeza do 
teria da Fazenda 
exe rcício de 1894 . 

i\Iinis- Em 15 de Agosto entra em 2• Da commissão de orçamento 
para o di~cussão o ar L. -L 0 • Oram os :l proposta do poder cxc-

Sra . Retumba e França Car- cutivo. (Vide annexo A 
valho . São apresentadas emen- sobre os orçamentos. 
das. Encerrada . Entra m suc-
cessi vamenle em discussão os 
demais artigos, cuja discussão 
é encerrada sem debate. - Em 
18 a imprimir o parecer sobre 
emend as sob n. 206 A.- Em 
22 ~n tt·a em discussã unica o 
parecer. Encerrada. - Em 24 
são approvados os artigos do 
projecto. - Em 28 são appro-
vadas as seguintes emendas : do 
St·. Epitacio (dividas de exer-
cícios findos), elo mesmo se-

. nhor (sobre Alfandegada Para-
hyba), do Sr. Mattos (100:000$ 
para a Alfandega da Bah1a), 
do Sr. Homero Baptista, do 
Sr . Retumba com a sub-emenda 
ela commissão, sub-emenda da 
Camat·a á emenda do Sr. Ho-
1·acio Costa, o additivo du r. 
Epitacio. A imprimir a reda-
cção pa ra a 3a sob n . 206 B. 
- Em 30 entra em 3a cl!5-
cussão. São apresentadas emen-
das .- Em 31 são aprese nta elas 
emendas. Oram os St·s. Bevi-
laq ua, Azeredo, J. ele Siqueira, 
Oüicica . Encerrada .-Em 4cle 
Setembro a imprimir parecer 
sobre emendas n. 206 c.-Em 
G entra em discussão . Oram os 
Srs. Garcia Pires e Oiticica. En-
cerrada.- Em 9 são approvadas 
emendas. A imprimir a redac-
ção o . 206 D e a.pprovada. 
Enviado ao Senado. Sanccio-
nado pela lei n. 191 B de 30 
de Setembro de 1893 . (art. 7°) . 
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207 Dispõe sobre a execu~ão do Em 8 de Agosto á com missão Do Sr. Severino Vieira . 
ar·t. 9o § 3o da Constituição de constituição. 
F ede1·a l. Pende de parecer. 

208 Concede isenção ele direitos E1n 8 ele Agos to á commissão 
a duaneit·os aos materiaes ele fazenda, que em 18 dá pa-
destinados ás obras ele recet• sob n. 235 ele 1893. 
a bastecimento de agua e Pende de decisão. 
de esgo tos da cidade de 
Macahé, no E s tado do Rio 
de Janeiro . 

Do Sr . Almeida P erei ra e 
outros. (Vid. projecto n. 
235 de!1892 . ) · 

8 de Agosto.. • . 209 Define o direito dos auto1·es Em 8 de Agosto á commis são Do Sr. Montenegro. 
sobre suas obras. de cons ti tu ição . 

,. 8 de Agosto •.. . . 

8 de Agosto ••.•. 

8 de Agosto ..•.• 

8 de Agl!>sto . . . . . 

)) 8 de Agosto .• .. . 

., 9 de Agosto . .•• . 

9· de Ago&to , •• . • 

Pende de pa1•ecer. 

210 Au torisa o Poder Executivo En"I 8 de Agosto á commissão Do Sr. J. Serpa e outros. 
a a lfandegar as Mesas de de fazenda . 
r endas ele Camocirn e .Ara- Pende de parecer. 
caty, no Estado do Ceará. 

2ii 

212 

2!3 

Aulorisa o P oder Executivo 
a manter na Escola de 
M.inas de OL: ro Preto o r e-
gimen nella vigente qu an-
to a o ensino, a o proceeso 
ele ex ames e julgamento 
dos mesmos. 

En"I 8 ele Agosto á commissão 
de i nstrucção publica, que em 
2'2 dá parecer, opinando pela 
rej eição que se imprime sob 
n. 211 A. TEm 29 entra em 
discussão llljica o parecer. En-
cerrada .- !Qm 30 approvado . 

Da commissão de instrucção 
publica ao projecto do Sr. 
Gonçalves Chaves e outro. 

Comrnina a pena de seis Em 8 de Agosto á commissão Do Sr. Vinhaes. 
mezes a dous annos de de co nst ituição. I 
prisão aos paes, mães, tu - Pende de parecer. \ 
tores que co nfiarem seus 
fil hos, pupillos ou apren-
dizes de men os de clezeseis • 
annos a vagabundos ou 
mendigos. 

Estabelece o uso de urna in- Em 8 de Agosto à commissão Do Sr. Nilo \ Peçanha 
signia pe lo Presidente da de constituição . outros. \ 
Republ tca nas ceremonias Pende de parecer. 
officiaes: autorisa a orga· 
nisacão da Casa Mi l ita r do 
Presidente da Republica e 
manda abonar para cles-
pezas de aprese nt~ ção a 
quantia ele 12: 000$ an-
n uaes a cada 11m dos vice-
presidente do Senado e 
pres idente da Camara dos 
dos Deputados. 

I 
I 

I 

21! Concede á vi uva do Dr. An- Em 8 de Agos to á com missão Da commtssão de contas\ 
ton io da Cruz Cordeiro de contas e pensões, qua em 9 pensões ao projecto dd. ' 
J unior a pen são a nn ual de ele Setembro clà parecer sob :Sr . Epitacio. 1\ 

215 

2:400$000. n. 214 A. 
Pende de discussão. 

Autorisa o Governo a con-
ceder ao Dr. José Antonio 
Pedreira ele Maga lh ães 
Castro, lente cathedrat ico 
ela Escola NaYa!. um anno 
de l icença sem ·ordenado, 
para trata r de sua saude 
onde lhe r.o n vier , com Yoto 
em separado. 

~m 24 de Agpsto en lra em clis- Da$ com missão 
cussão unic<f. Oram os Srs. Mi l- e poderes . 
ton e Necesio. Encerrada.- Em 
1 de Setempro é approvado o 
vo to em sepFado.-~m 2 a im-
pr imir a redacção .- Em 4 ap-
provacla. - 'Em 5 ao Senado. 
Sanccioqado por decreto 
n . 196 de 20 el e Outubro de 
1893 . 

de petições 

216 Dispõe que o soldo que per- Impresso sómente. 
cebe o 2o te nent~ r efor-

Da comm issão de contas e 
pensões. 

mado do exercito Joaquim 
Lu iz Manoel de Jesus seja 
pago pela tabe ll a vJgente. 

1-
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===='==\========= ========= ========11 
10 de Agos to .. .. 217 

10 ele Agosto .. . • 218 

H ele Agosto ... . 219 

U de Agosto ..• , 220 

1.1 ele Agosto .... 221 

11 ele Agosto.. . . 222 

12 de Agosto .. . • 223 

Autorisa o Poder ExecuLivo 
a apose nta r o Dr. Anton io 
Martins Pinheiro no cargo 
de ajudante ela inspectoria 
geral da saucle dos portos. 

Em 24 de Agosto e ntra em dis-
cussão. Encerrada . - Em 1° 
de Setembro approvado . A im-
primir· a redacção . Approvada. 
- En:: 4 ao Senado. 

Pende de decisão. 

Da commissão de fazenda. 

Concede a D. Cecili a Si mas de EUI 1o de Setembro entra 
Souza, viuva do ma c h inis la discussão. Encen·a:da. 
da armada 'l'hom é Xavier Pende de votação. 
de Souza Junior, um a pen- · 

em Da commissão de contas e 
pensões. 

são ann uo.l ele 960 000 . 

Autorisa o Govemo a in novar Em 24 ele Ai!osto en tra em 1• Da commissão de obras pu-
o contracto de que é ces - discussão. Encenada. - n:m blicas . 
sionar·ia n Com pan hi a ge- 31 approvaclo .- Em 4 de Se-
ral de melh oramentos no lembro entra em 2a di scussão . 
Maranh ão. segundo as ba- Eoce~racla . 
ses que apresen ta. Pende de votação. 

Concede a D. Theoclolina da Em 4 de Setembr o ent ra em 
Motta Gomes e Si lva a re- discussão unica. l!;ncerrada. 
ver são ela pensão que per·- Pende de votação. 
cebia sua fin ada mãe, viuva 
do capitão de vo!unta rios 
da patria F r 1 nciqco Coelho 
Gomes, mor to na cam -
panha elo Paraguay. 

Da commissão de contas e 
pensões. 

Manda computa r na a nti-
f(U icla de de posto do a l feres 
Aristicle.s Au!!'usto Villas 
Boas o per íodo decorrido 
de 27 de A gosto rle 1880 a 
i4 ele Nove mbro de 1885. 

Em 1° de Sétembro entra em Da commissão ele marinha 
discussão unica. Encerrada. e guerra . 

Pende de votação. 

Autori sa o Governo o con- Impress o sõtuente. 
ceder ao ex-por teiro <ia ex-
tincta Theso uraria ele P er-
n a mbuco Alexandrino Al-
ves ele Mendonça, aposen -
tadori a com o vencimento 
correspondente ao tempo 
ele 10 an nos de effecti v o 
serviçO. 

Concede, desde já, amn is tia 
a todas as pessoas clirecta 
on indirectamen te impli-
cadas nos movimentos re-
volncionarios, que deram 
Jogar ;\s deposiçõos de au-
toridades no Estado de 
Santa Calharin a, dur·ante 
os mezes de Julho e Agosto 
do corrente anno . 

Etu 12 ele Agosto á commi ssão 
de conslituiçã.o , que em 16 dá 
pa recer sob n. 223 A .- Em 
23 de Agosto (nocturna) entra 
em 2• discussão. E' apresen-
tada emenda, concedendo am-
o istia aos r e,·oltosos ele Pe r-
na m buco. Encerrada .- Em 28 
é appl'ovado com a eme nda .-
Em 20 a imprimir a redaccão 
sob n . 223 n.- E m 29 (no-
cturna) entra em 3• discus>ãu. 
São apresentadas eme ndas, 
concerlendo amnisti<\ aos r e-
voltosos ele Goyaz e Ma ranhão. 
- Em 30 são approvadas as 
emendas, que são separadas em 
projectos di stin ctos para sof-
frerem 4• discussão . - Em 31 
devo lvido ao Senado . ISanc-
cionado por decreto n. 174 
de t2 de Setembro ele 1893. 

Da commissão de fazenda. 

Da comm1ssão de consti-
tuiçiio ao projecto iniciado 
no Senado. (Vicl. pro-
jectos ns. 223 C, 223 D, 
223 E . ) 

30 de Agosto .. .. 223 C Redacção da emenda apre- Em 31 de Ago>to entra em dis- Da commissão de r edacção· 
se nta da em 3" discussão elo cussão uuica . Encel'l'ada. -
projPcto n. 223, deste a nno, Em 1° de ~ete mbro a pprovaclo. 
do Senado, q w' concede E' enviado ao Senado. ISanc-
amnistia, desde já, aos im· cionad'? por decreto n. 175 
p licados nos movimento> de 12 ele Setem bro de 1893. 1 
r rvolncionarios do .Mar a -
nh ão,_ 
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30 de Agosto .•.. 223 D H.edacção da emenda apre- Ent 31 de Agosto ent.ra em dis- Da commissão de redacção. 

sentada em 3a discuasào do cus são unica. Enc?rrada .-

30 de Agoato.... 223 E 

:1.4 ele Agosto. ... 224 

14 ele Agosto.... 225 

i4 de Agosto. . .. 226 

16 ele Agosto.... 227 

16 de Agosto.... 228 

pl'ojecto n. 2~3 deste anno, Em 1 de Setembro appl'ovada. 
do Senado, que concede E nvi ado ao Senado. Sanc-
amn istia, desde já, aos im- cionado por decreto n. 176 
plicarlo~ nos movimentos de 12 ele Setembt·o de 1893. 
revolucionarias ele Catalão 
em Goyaz .. 

Redacçiio da emenda apre- Em 31 de Agosto entra em dis· Da comm issão de redacção . 
sentada em 3a discussão do c uss:lo o art. 1°. Oram os Srs. 
projecto n. 223, deste anno, Fileto, Seahra, U>Jurat, Zama. 
do Senado, que concede - Em :1. el e Setembro encet·rada . 
amn istia , desde já, aos im- l"ende de -vot.ação. 
plicados nos movimentos 
revolucionar ias do Ama-
zonas . 

Autorisa o Governo a con- Ent 1 de SetemLro entl·a 
ceder ao professor Jet·o· discussão. Encenada. 
nymo Queiroz uma men- Pende de vot.ação. 
saliclacle de d ·tzentos mil 

em Da comtmssão de contas e 
pensões. 

r éis , ou ro, por quatro 
a nnos, a fim de aperfe•çoa r-
se na Europa no estudo da 
musica. 

I 
Autorisa o Gol'erno a conce- Em :1. de Setembro entra 

der ao cabo de esquadra di scussão. Encerrada. 
t•eformado Amaro da Costa Pende rlfe ' 'otação. 
Soares, uma pensão de 

em Da commissão de contas e 
pensões. 

:1. 000 diarios sem prejuizo 
do re;pectivo soldo. 

Concede ao Dr. João Sil- Em 24 ele Agosto en tra em clis-
veil·a ele Souza, lente ju- cussão uqica . Encerrada. 
bilario da Faculdade do Pende «1e ' 'ctação. 
Recife, melhoramento de 
sua jubilação. 

I 

' Da commi>são ele fàzenda. 

Autorisa o Governo a abri r Em 23 de Agosto (noclul'lla) D ~· · commissão de orçambnto 
no col'rente exercício o entra em 2" clisc'lssão . Encer- á propos •a .do Poder Ex-
credito extraordinario de rada. - Em30 approvado. - Em ecut i v o . 
265 : 98~~ para occot'l'€1' ás 1 de Sete'tlbl'o entra em 3a dis-
elespezas da Directol' ia Sa- cussão. Encerrada. - Em 4• 
n i taria, elo Labol'atorio a ppl'ovado . Apresentada a re-
Bactel'iologico e dos hos- clacção é approvada .- Em ao 
pitaes ele isolamento. Senado. l§ancclonado pot• 

decreto n . 185 de 23 ele Se tem-
bro de :1.&93. 

Autorisa o Governo a conce- Em 24 ele Agosto entra em dis - Da com missão de pe~ições e 
der ao bacharai .João Fran- cussão. Ora o Sr. Milton. En - poderes. ' 
cisco Poggi de Figueiredo, cerrada. !!;m 1 ele Setembro é 
juiz seccional do Ama- approvado o voto em Feparado 
zonas, um anno de licença - l!;m 2 a imprimir· a r edacção 
sem ordenado para ti' atar sob n . 228 A.- Em 4 appro-
ele sua saude onde lhe con- vado. -Em 6 ao Senado . 
vier , com voto em separado. !!!ancc;onado por clf CI'eLo 

n . '181:1 de 27 ele Setembro ue 
1893 . 

» 16 de Agost~ .... 229 Autorisa o Govet·no a conce- Em 24 ele Ago3to entra em dis- Da commissão ele peUções e 
der um anno ele licença, cussão . li;ncerr ada .-Em 1. de poderes . 
com ordenado, ao bacharel Setembro é approvado o pro 
Joaquim de A I me id a Faria j ecto .- Em 2 de Setembro a 
. obrmh o,auditor de guerra imprimit' a reclacção sob n. 
clo5°districtomi litar,afim 229A.-Em 4 approvaclo.-
cle tratar de sua saude onde Em 6 ao Senado . Sanccio· 
lhe convier. nado por decreto n. :1.88 ele 

27 de Setembro de 1893 . 

» 16 ele Agosto .... 230 Autorisa o Governo a conce- Ena 24 ele Ago8to entra em clis- Da commtssão ele cont as e 
ceder a D . Maria Lins cussão. E'apresentaclaemenda. pensões . 
Velloso da SiJvoira. filha Encerrada. 
do fallec iclo capitão Pedt·o Pende de votação. 
lvo Velloso ela Si lveira, a 
pensão de 100$ mensae~ . 



ANNO DATA 

. · 1893 16 de Agosto ... 

)) 1 de Agosto ... . 

)) 18 de Agosto •• . 

» 18 de Agosto . .. 

)) 18 de Agosto •.. 

" 18 de Agosto .•. 

)) l9 de Agosl·o ... 

231 

- 4.7 -

ASSUMPTO ANDAMENTO 

Eleva a 103$ mensaes a pen- Ean 1° de Setembt·o entr·a em 
são de que gosa D. Con- discussão . Encerrada. 
stança Leopoldina de Albu· Pende de votac;ão. 
querque, \'luva do capitão 
Francisco de Paula Al-
meida e Albuquerque. 

OUSERVAÇÕES 

Da commissão de contas e 
pensões. 

232 Declara. que nas exclusões ele Em 24 de Agosto entra em clis- Da commtssão de consti-
que trata o art. 9o do de- cussão. Encen-ada. - Em 1o tuição. 
ereto n. 117 de 4 de No- de Setembro approvado. Apre-

233 

23-! 

vembro de 189.2 não estão sentada a redacção. ApJi'r o-
compt·dhendidos os em pre- vada.- Em 26 ao Senado, onde 
gados da InspPcwria Gera l é r ejeit:tdo . 
das Obras Publicas, re -
organ isada pelo decreto 
n. 4tJ6 de 17 de liiaio de 
1890. 

Autoris<l. o Poder Executivo Ern 22 de Agosto entr<l. em 23 

a abrir, ao corrente exer- cltscussão. o~a o Sr. MartLDho 
cicio, um credito extraor- R odrigues .- Em 23 (nocturna) 
dina rio de ;€ 28.875- 0-0. oram os Srs. Zama e Demetrio. 
ao cambio de 27 d. pot· 1$, Encerrada. - Em 30 appro-
para opa~<~.mentodosjuros vado.-Em 1° de Setembro 
devidos a Ceat•á Harbotw entra em 3a discussão. Encer-
Corporatiryn , do caprtal rada .- Em 4 approvado. Apre-
empreg<~.do nas obras do sentada a redacção. <~.pprovada. 
porto do Ceará ; e a fazer - Em 5 ao Senado . Sane• 
as operações de credito ne- cionado por decreto n. 191 
cessarias . de 28 de Setembro de 1893. 

Concede a ·o. Hermelina Impresso 
Marclon illa Cam pello L essa, 
viuva do major rel"ol'mado 
Antonio Lessa, uma pensão 
annual igual ao meio soldo 
que já percebe. 

só mente. 

Da commissão de orçamento 
á proposta do Poder Ex-
ecutivo. 

Da commissão de contas e 
pensões . 

235 Isenta do pagamenio de di - Ern to de Setembr·o entt•a em Da commissiio de fazenda . 
rei tos aduaneiros e de fre - 2• discussão . São oll'erecidas (Vide projectos ns. 57 e208 
tes da Estrada de Ferro emendas. Encerrada. de 1893.) 
Central do Brazil os mate- Pende de votac;ão. 
riaes destinados : á cana-
lisação ele aanas e esgotos 
das cidades Je Leopoldina, 
Oliveira e Juiz de F óra, 
da povoação da estação de 
Poaso Al LO, do Curve llo, 
ltnjubá e Vargern Grande, 
no Estado de Minas Geraes. 
e da cidade de Macahé, no 
Estado rio Rio de Janeiro ; 
e í1 construcciio do edi!icio 
da Praça do Commercio 
do Pará . 

236 Autvris<~. o G .. Yerno a ceder Impresso sóanente. 
gratuitnmen te (l. irman -
dade elo SS . Sd.cramen to 

Da commissão de orçamento. 

237 

ela Ganclelaria da Capital 
Fedet·al <' ter r e no neces-
sa rio na Quinta da Boa 
Vista, junto á estação da 
Mangueira, da Estrada de 
Ferro Central do Bcazil, 
para a construcção de um 
asy lo primar·io e profissio-
nal para crianças pobres 
de amuos os sexos . 

Fixa a despeza do i\Iinisterio Ern 23 de Agosto entra em 2a Da commissão de orçamento 
dn Industria, Viação e discussão. São ap resentadas à proposta do Poder Ex -
Obras Publicas para o exer- emendas. Ora m os Srs . Paci- e cu ti vo . (Vide a nnexo A 
cicio de 1894. ft co Masca renhas , T orqu a to sobre os orçamentos). 

Moreira, Valente de Novaes, 
Arthur Rios, Se abra , J. de Si-
queira, Bulhões, Rosa e Silva , 
Fonseca Hermes . Na sessão 
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nocturna, os Srs. B. de ~len
donça e Almino Aflonso . En-
cerrada .- Em 25 a impdmir 
parecer sobre emendas sob 
n. 237 A. - Em 25 entra em 
discussão o parecer, oram os 
Sr~. DemeLI'io, Ar ihur Rios, 
Ma.r tinho Rodrigues, La uro 
i'IIu-ller . Encer rada. - Em 28 e 
29 são approvadas as rubricas 
do projectu e as seguintes emen-
das : da com missão ao n . 2, do 
Sr. Azeredo, do Sr. Moreira 
da Silva ao n. 9, do Sr. J. ele 
Siqueira ( l!.:su·ach de Fet·ro Cen• 
tra-1 de Pemambuco}, elo Sr . 
Paranaguá (40:000$ para o pro-
loogamen to da Estrada de Ferro 
de ::Sobr a l}, do Sr. Urbano Gou-
vea (L 900:000' para o prolon-
gamento da Central elo Braz i!), 
do me ·mo (20iJ: 000$ Estrada 
de Ferro ele Catalão), do St•. 

1 P acifico i\Iascarenhas (150:000$ 
pa ra a navegação do Rio das 
Velhas), do Sr. A. Rios(Estrada 
ele Ferro da Bah ia), do Sr. No-
vaes (porto de Belém ), elo Sr. 
Severo (200;000$ para o porw 
elo Nata l), do Sr. 'l'orq ua Lo Mo-
reira (40:0QO$ para o porto ela 
Victoria), d,o Sr . Sá Andrade 
(20:000 para o porto de U a -
manguape na P arahyba), do 
Sr. Urba no i\l arcondes (100:000$ 
Rara o de Angra dos Reis), do 
::Sr. Almeida Pereim (30: 000$ 
para o de Macahé), do Sr. Aze-
redo (100:000$ para as obras do 
rio Cuyabá), do Sr. Erico Coe-
lho (i OU : 000·; para a lagôa Ara-
rua ma), do Sl' . B . de Mendonça 
( 100:000$ pa l'a a estrada estra -
tegica do Paraná), a sub- emen-
da da com missão , do Sr. Pires 
Ferreira (iOO:OOO$ pa l'a obras no 
rio Parnahyba), do Sr . AI-
mino (200;000,' para abasteci -
mento d'a&' ua á cidade de 1\la-
cáo), do St· . T orquato (iOO:OOOS 
par a a bil.l'ra de Benevente) , do 
Sr. Indio (subvenção á Compa-
nhia do Amazonas), do Sr . B . 
de Mendonça, do Sr . Pires F er-
r e ira, da com missão, do Sr. 
Ur bano de Gouvêa, do Sr. 'l'o-
lentino de Car valho, da com-
missão (additivo), da commis-
são (add iLivo). O projecto com 
as emend~s approvadas é en -
viado á pommissão de orça-
mento.- Em 3 l a imprimil· a 
redacção para 3• eligcussão sob 
n. 237 D,- Em 2 de Setembro 
enLr o. em 3• d iscussão. São 
apresentadas d iversas emen-
das . Oram os Srs. Gonça lves 
Chaves, Jqão Avella r, Domi ngos 
R ocha e Paranaguá.- Em () 
são apresentadas emendas . 
Oram os Srs. Dom ingne~, Ho -
mero Baptista, Rodolpho de 
Abreu . A discnssão é encer-
uda.- Em il a impt·imir o 
parecer ~ob n . 237 c. São 
approvadas as seguin tes emen -
das: da com missão aos ns. 3 e4, 
do Sr . Ca~tano de Albnquerque 

ODSER V .WÕllS 

I 

' 

•. 
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de n. 5, do Sr. LaUt·o l\Iiillet·, 
elo Sr. A ,·e !la r ao n. 17, do 
Sr. Hollanda Lim a ao n. 5, 
dr:l Sr. C. Cr uz, elo Sr. Pires 
F erreit·a, do Sr. Chagas e 
outr .Js, elo Sr. Schimiclt, dos,. 
13 . Carneit·o , do Sr . Mnrtinh o 
R odl'ig lles, elo St• . Domingues, 
elo Sl'. S~ Ye ro, el o St·. Nilo Pe-
ç:t nha, do St·. 'l' orqlla to, do St·. 
1\Ior~ira ch Sil va, do Sr . !lo-
mero. do r. Lauro illülle r. do 
Sr . C. B .. nga e do s, .. B . Leite. 
São destacados por cons titui ,· 
proj 2ctos em separado diversas 
eme ndas. O pt'OJeclo é adoptaclo 
e enviado á commissão de re -
cl acção.- Em 16 a im pri mi r a 
r edarçã0 sob n . 237 n.- E m 
18 arprovado e en d ado O jll'O-
j ec to ao Senado. Saneeio-
nado pela lei n. 191 n de 30 
de Setembt·o de 1893, (art. Ü0 ). 

OBSERVAÇÕES 

1893 t 6 de Setembro. 227 E Additivodeslacado em 3" cli s- Em 19 de Setembro entra em Da commissii.o de redacção . 
cussão elo projecto que fixa discussão unica . Encerrada . 

» 18 de Setembro . 237 F 

a despeza do ~Iinistedo Pende de votação. 
cl1. Industria, Viação e 
Obras Publicas para i 94. 
Autor isa o Governo a pro-
r ogar o praso á Companhia 
I ndustria l ele Construcção 
Hydraulica para as auras 
do porto de J araguá, uo 
estado ele Alagôas. 

Additi I' O destacado em 3" clis- En-. 21 de Setembt·o entra em Da com missão de redacção . 
cus,iio do projecto n. 237 C discussão nnica. Encerra·la . 
deste anno , que fixa a Pende d e votação. 
despeza do i\finisterio da 
lndusl:ia, VIação c Obt·as 
Publica~, para o exerci cio 
de 18:14, autori sando o Go-
verno a i n novar s ~ n1 au-
gme nl ) de subvenção os 
conlt·aci?s da Companhia 
de Naregação a Vapor elo 
Maranhão . 

» 18 de Setembro. 237 G Additivo destacado em :3• dis- Em 2 1 de Se :embt·o entra em Da commi são de redacção. 
cus:;ão do proJeclo n. 237 C d iscussão unica . Eni!ert'ada . 

» 

7 

deste a nno, tlespeza do Pende de votação. 
or.;am ento da Industl'ia, 
Viação e Obras Publica> 
pa ra o e:<erc icio de 18() !, 
autorioa ndo o Governo a 
con t ractat• o ser viço ele clcs-
obstntcçiio e navegação do 
Alt3 !ta picurú, de Caxias 
a Picos . 

i 8 de Setembro , 237 H Atldilivo destacado em3• dis- Em 21 de Se te mur o entra em Da commissio de redaq;'io. 
cussão do projecto n. 237 C discussão unica . !';ncerrada. 
deste anno, que fixa a eles- Pende de -,.•ot.nção. 
p ~ za d::l ,\linisterio da I n-
dus ' ri a , Viaçào e Obras 
Pu blicas, para o exercício 
de 1894, nu lorisando o 
Governo a ionovar o con-
tt·act :1 d;t companhia Bl·a-
;:;ilia n Snbma1·in, cuja con: 
cessib t2rminou a 1ü de 
a.gosi3 de 1892, sem pri ri-
legio de ordem alguma. 
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ASSUMPTO ANDAMENTO 

Additivo destacado em 3• dis- l:tnpresso sónJ.ente. 
cussão elo proj ecto n. 237 C, 
deste an no, despeza do ~1i-
nisterio da lndusLria Via-
ção e Obras Publ icas, pa ra 
o exet•cicio de 189!, que a u-
torisa o Governo a proro-
gar o prazo fixado á l!.:m -
preza In dustri:d o Cons~t·u-
ctora do R io Grande do 
Sul. á Compagnie Gene>·al 
de Chemins de Fe>' B>·ési-
lien, á EsLrada de Ferro 
Leopoldi na, á Estrada de 
Ferro de Muzambiuho, e a 
conceder igua l favor por 
dons annos á Companhia 
Colonisação l ttdustria l de 
San ta Catharina,para inau-
guração elo engenho centrai 
da Palhoça . 

Additi vo destacado em 3" dis- Impresso sónJ.ente. 
cussão do projecto n. 237 C, 
deste anno , que fixa a des· 
peza do Mi n isterio da In· 
d us tr ia , Viação e Obras 
Publicas, para o exercicio 
de 189!, autorisando o Go· 
verno a garanti r juros até 1 

6 % pelo pt·azo maximo de 
2) annos, sobre o capital, 
até o maximo de 15:000$, 
que fôr effectivamente ap-
plic3.do na indttstria pas-
toril e agricola do Rio 
Grande do Sul. 

Additivo destacado em 3• clis- 11npresso !ljÕineute. 
cus>ão do projecto n. 237 C, 
deste anno, orçamento ela 
despeza do Minis te rio da 
lndustria, Viação e Obl'as 
Publi cas, para o exercicio 
de 1894, isentando de qual-
quer onus a fisca lisação 
elos burgos agricolas já es-
tabelecidos em tel'l'as par-
ticula res. 

Aclditivo destacado em 3• dis- Impresso s,;ónJ.ente. 
cussão elo p t•ojecto n. 237 C, 
deste anno, orçamento da 
despeza do 1\Iinisterio da 
lnclustria, Viação e Obras 
Publicas, para o exercício 
de 189-l., que concede á Em -
praza Carris de Ferr.:> de 
Santa Cruz a ltag"ahy o 
al argamento de bitol:J. a 
1m,60. 

Eleva á c a Lego r in. de Alfan- E1n 19 de Agpsto é}, commHisão 
clega a Mesa de Rendas de de faze nda , que em 28 dá pa-
Car avellas, no Estado da recer sob n. 238 & .- Em 1 de 
Bahia, ele Setembro entra em 2• dis -

cussão . Enqerracla . -Em 15 
approvado. 

Pende de decisão. 

Autoriza o Governo a equi - Em 19 de Agosto á com missão de 
parar os vencimen Los da o; orçamen to . 
p1·aças da brigada de ar ti- Pende de rareceJ•. 
lices, emba t·caclas nos na-
vios de guer ra , aos ele suas 
respectivas classes do qua-
dro effecLi v o do Ar•enal de 
Mari nha do Rio de J a-
nei ro. 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de redacção . 

Da commissão de redacção . 

I 

' 
Da comm issão de redac · ão . 

Da commissão de redacção. 

\ 

Da com missão de faze nda ao 
projecto iniciado no Se· 
nado. 

Do Sr . Retumba e outros . 
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ASS UM PTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Autorisa o Governo a pro- Etn 19 de A gosto á com missão Do S•·. Sá Andrade e outros . 
mover nest>t capital e no de ob •·as publicas. 
anno de 1900, quarto cen - Pende de parecer. 
tena.rio rlo descobrimento 
do Bt•azi l, uu: a expos ição 
continental, para a qual 
serão convidados ·todos os 
povos americanos . 

241 Manda levanla t· na cidade de l!:nt 19 de Agosto á commissão Do Sr. Dernetrio e out ros. 
P or to Aleg t·e um monu- de orçamento. 

2-!2 

2±3 

mento ao m arechal Jose Pende de parecer. 
Antonio Corrêa da Garoa-
ra , Visconde ele Pelotas . 

Di spõ ~ que sejam disso! v idos Etn 19 de Agosto á com missão 
lodos os batalhões o corpos de marinha e g11er ra . 
cló caracte r ru ili tar. com ti- Pende de parecer. 
tu idos sem a u to r i s ação 
legal, com eleme ntos c ivis, 
em qualquet· po n to ela 
União . 

Determina que tenham baixa Etn 19 ele Agosto á commissão 
do ser viço elo exercito e da ele marinha e guerra . 
a rmada, immeeliatamente Pende de parecer. 
após a pt·omulgação ela 
presente lei, todas as praças 
recrutadas depois de 2± de 
Fevereiro de 1891. 

Do Sr. Jacques Ourique e 
outros . 

Do Sr. Jacques Ourique e 
outros . 

244 /Í.utori sa o Governo a clespen- Ent 19 de Agosto á commissão Do Sr . Jacques Ourique e 
der a unualmente 2:520-S, de orçamento. outros . 
pua a equipal'ação elos Pende de parecet•. 
vencimentos dos em prega-
dos do hospita l elo An-
clarahy com os elo Castello. 

245 Autorisa o Poder E J::ecutivo, Ern 19 de Agosto á commissão Do Sr. Fleury Curado e 
desde já, a estabelecer uma de const i tuição . outros . 
adm inistração provisoria Pende de pareeer. 
na zona federa l demarcada 
no planalto central daRe-
publica e destinada para a 
f<ttura Capital ela União. 

246 Angmenta, na pt·oporção que E m 19 ele Agosto á com missão Do Sr. Augusto Severo e 
es Labelece, os vencimentos de orçamento . oLttros . 

247 

elos l'unccio narios federaes Pende de parecer. 
i nfe r io res a 6:000$ an nu:~.es , 
até que o cambio atti nja a 
taxa de 17 d . por i$ e nella 
on em superiot· so conserve 
du ran te seis mezes . 

Autorisa o Poder Executivo Etn 19 ele Agosto á commissão Do 
a dar immecl ia ta execução de ins trucção publica. 
ao a t· t. 4·13 do regula mento P ende de parecer. 
approvado por el e c r e t o 
n. 1232 H , ele 2 de Janeiro 
de 189 1, que mahda sttbsti-
tu ir o;; cut·sos annexo~ das 
F ac11lclacles ele Dil'eito do 
Recife e S . P aulo por es ta-
bel, cimentos ele ensino se-
cnnda rio iu togrul, 'segando 
o phl no elo Gymnusio Na-
cion al. 

Sr. B. Carneiro e outros. 

2-!8 Declara crimes milital'es a Etn 19 de Agosto á com missão Do Sr . Marciano Magalhães. 
tental iva ele r ebellião e a de marinha e gnert·a . 
r evol ta at·marla. contt·a as Pende de parecer. 
auto l'iclades constitn id as e 
detet·mina que cor ra o pro-
cesso pela j urisdicção mili-
ta r desde a. den un cia a té á 
pronuncia. 
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A'SSU MP't'O A NO .I l\!ENTO 

Autorisa o Govern o a conce- E tn 1 de Setembro e n tra em 
der, em prorogação, a A~- li scussão u n ica. E!lcer rada . 
\on io Jose Fer nandes de Oh- P e nde de ,·otnçao. 
ve ira, chefe de secção da 
Bibliotheca N<tc ionnl, se is 
mezes de l icença com or-
denado respectivo pa r a tra-
ta r de s ua s :w de onde lhe 
convier. 

OBSERVAÇÕES 

Do. comm issão de pe tições e 
poderes. 

" 2 l de Agosto.. . 250 Codigo P ena l ..... .. . . . . .•. . ltnpt•es s o s ón"lente - Da commissão especial en-
carregada da r evisão do 
Cod igo Penal da llepu-
blica. 

21 d Agos to . . • 

" 22 de Agosto . .. 

,., 22 de Agos to . •. 

,.. 22' de Agosto . .. 

I 
" 23 de Agos- to . . · [ 

" 24 de Agosto . .. 

2-1 de Agos to . .. 

251 

252 

253 

25-l 

255 

Concede a pensão de 100::; E tn 1 de Setem bro entra em 
mensaes repar lidamen teem discussão un i c 1. Encet·rada. 
fa vor dos fi lhoa menores Pende de .,·otnção . 
de O. I aura C:~rol i n a 
Amado Ca ldas e do fa lle-
c ido 1° tenente da arm ada 
Henrique F ra nc isco Cal-
das . 

!Ja commissão de contas e 
pensões. 

Co ncede um an no de l icença 
ao hacha r~ l Au gus to Netto 
de Mendonça, juiz subst i-
tuto secci onal, em Sa nta 
Catharina . 

E tn 22 de ;\,gosto á commissão Da com missão de petiçõ~s.e 
de pensões, que em 2 de Se- poderes ao pr oJecto JOl -
temhro dá pa recer sobn . 152A. ciado no Sen ado . 
- Em 10 ent11a em d iscussão. 
Enc ~ rrada . 

Pende de votação. 

dd ·- 1 \ d Approva o t ra ta o : com - E tn 31 de Agos to entra em 2a Da comm1ssao c e t r a ta os e 
merciO e navegaçao ass1- d iscussão o arp. f o. E ncerrado. diplomacia á propos ta do 
gna doem 10 de Outubro de E n tr a r m disqussão o ar t . 2°. Poder Executivo . I 
1891 entre o Gover110 do Emenda do Sr . Mat tos . Encer - \ 
Bra zil e o da Republ ica rad<t . Entra em discussão o 
do Perú; au tori sa a crea- art. 3° . Encevrada .'- Em 1 de 
ção e class ificação de uma Setembro são approvados os a!'-
alfa ndega mixta em T aba· tigos e a emenda do Sr. Mattos. 
tinga, e providencía quanto A' i mprim ir a r edacção para a 
a o provimento dos r espec ti- 3• discussão sob n . 253 A . -
vos logar?s . E m 4 entra ~m 3a di scussão . \ 

Encer rada. 
P e nde d e votaçü.o. 

Autor isa o Pode r E~ecu t i vo En"l i de Se tembr o entra em cl is- 0 .\ commis5ão de contas e 
a manda r paga r a D. Eu - cussiio. Encerrada . pensõ ' S . 
!alia dn Sil veira Niemeyer P e nde de ' 'Olnç ão. 
e suas duas fi lh as solteiras , 
viuva e fil has do fallec ido 
capitão J oão Conraclo de 
N iemeyer, da da ta desta lei 
em dian te , o meio soldo 
e pensão que percebem, pela 
tabe ll a ac tna l. 

Concede a O . Eu lalio. Mendes E an 1 de Se tembrv e ntra em dis- Da com missão de contas e 
Cortez , vi uva do capitão de cu;são . Encerradn . pens õ~s . 
Fragata Ma noel de Arauj o Pende de "'otaç iin. 
Cortez, uma pensão igual ao 
meio soldo que ac tualmente 
percebe. 

256 Melhora a r efo r ma do 1° ~e - Em 1 de Setembr o entra em 2• Da commissão de mar inha 
nente da a rn? acl a Cam illo discussão . Enc~r rada . e guerra ao pr ojecto ini-
de Lellts e Silva . P e ncle de y otaç ão. ciado uo Senado. 

257 Dá o plano de Viação Federal Em 30 de Age~ to entra em 3> Da com missão especial en-
~a H._epub li~a (reclacção par a discussão . Silo apresen tadas carregada dé apresenta r .,a d •scu ssao dos pr oJectos diversas emendas. Encerrada . o plano geral de viação 
n s . 161, 162 e 1631 que em - E m 12 Íl i ljlpr imir o pa recer da Republica . 
v ir tude ele resoh1çao ela Ca- sobro as em enfias sob n . 257 A . 
mara fot·a m en viados á. com- Pende de 1-ecls ão. 
missã o especia l par a fun -
dil-os em um só e completa r 
o pla no ele viação). 
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ASSU ~l l'TJ A~D .\ ~lENTO 

Co ncede a D. C ad ota da Sil va Ean 4 ele Sete mbro entra em 
Ma ia Rodrigues , vi uva do d iscussão un ica . Encerrada. 
cor onel Ma noel Anto n io Pende de votaç ão. 
Rod ri gues J Ltnior, u ma 
pensão annua l ele 960~000 . 

Dacla r a que '1. ant iguidade Impresso s óan e nte. 
do posto ele a 1 fe r es de J oão 
J osé' da Luz, hoje ca pi tão 
do 10o r egimén lo de ca-
valla l'io, deve sar contada 
de 18 de J ane iro de 1863 . 

OBSERVAÇÕES 

Da comm issão de contas e ~ 
pensões . 

D::t com m issão ele marinha e 
guerra. 

24 de Agosto . . . 260 Concede a D. Mar fi za Ro-
dri gues Cabra l, filh a do 
capitão J osé Ca rl os Cabral, 
morto na guer ra con tra 
o Paraguay, um a pe nsão 
a nnual de 848~, i ndep2n-
dente do meio so ldo que 
pe rcebe . 

Em 1 de Setembr,) entl'a em Da comm issão ele conta s e 
d iscussão unica. En cer rada. pensõea . 

24 de Agos to . . . 261 Releva o GaLinete Portug uez l!anpresso s ómente . 
ele Leitura do pag-amen to 

26 d e Agosto ... 262 

da d ivida de \l :319SSOO p ro-
veniente elo i mposto predia l 
elo edifi cio em que funcciona 
na Capita l Federa l. 

Orça a recei ta gera l da Repu- Em 28 ele Agos to entra em 2• 
blica par a o exercício de d iscussão o art. 1o. São apre-
1894. se ntadas emenclas. Ora o Sr. 

Alberto Bra ndão q1to req1teJ'' 
so co nve!·tc~ a Gamw·a em 
commtssão geral c sec,·eta, 
convidando - se o minist1·o 
ela fazenda par,~ ser ouvido 
sobre os meios de d~ bella.,· o 
dcficit. Ora o Sr. Retum ba 
que r equer urgencia , a qual é 
reje itada . - Em 2\l or a o Sr . 
E . Sa nto . São apresen ta elas 
emendas .- E m 29 ( noct~rn a) 
continúa o Sr. ~. Sa nto que 
r aquer volte o projecto á com-
mi ssão par a pt·opôr medi das 
tenden te a clebell a r o defic it. 
Ora o Sr . Morae' e Ba rros . 
E' encerL"acla a discussão e e m 
sPguida é encerrada a dos 
ar ts . 2" a 4o . En tra em dis -
cussão o a rt. 5° . Ora o Sr. 
Retu mba quo oil'erece emenda 
su ppress iva. Ora o Sr . Severi no 
Vi e ira . E ncerrada ; bem como 
a do ad . 6" . A impri mi r 
pa receL' sobre eme ndas sob 
n . 2<3.2 A .- E m 9 ele Setembro 
entra em d iscussão . Or:l o 
Sr . ]'; . San to . Encerrada .-
Em 15 são a pprovados os ar-
ti gos do pL·ojec to e as sPguintes 
eme ndas : do Sr. Za ma, da 
com missão (suppressi va dos 
a rts. 4° e 5o), e da commis-
são sobre incluzão de outras 
e me ndas . A' im pt·imi r are-
dacção par a 3a discussão sob 
n. 262 D.- Em 16 en tr::t em 
3• discussão . São apresentadas 
emendas . Oram os St·s . Thomaz 
Del fi no, Glicerio e Oiticica . -
E rr. 18. os St·s. Severino Vi-
eira e 'Rosa e Si l va . São a pre-
se ntadas emendas. E ncerrada . 

Da com missão ele fazenda . 

Da com missão ele orçamento 
á proposta do P oder Ex-
ecutivo. (Vide a nnexo A 
sobre or çamento .) 



ANN'O DATA 

i893 26 de Agosto ... 

)) 26 de Agosto.,. 

)) 27 de Agos to . .. 

)) 27 de Agosto ... 

o 
~ 

~ 
p 
z 

ASSUMPTO 

- 54 -

ANDAMENTO 

A imprimir parecer ~obre 
emendaq n . 262 c .- Em 19 
entra em discussão. Encerrada. 

ão approvadas as emendas dos 
Srs. Severino Viei ra, Roea e 
Silva, evero (2), a sub-emenda 
da comroissii.o sob.re a rreca -
dação de impos to . O projecto 
é adoptado . Apresentado are-
dac:ção sob n. 262 D . Appro-
vado .-IJ:m 20 env iado o pt·o-
j ec to ao Senndo . Sanccio· 
nado pela lei n. i9i A. ele 30 
ele Setembro de '1 893. 

OBSERVAÇÕES 

263 Emenda substitutiva do Se- Em 26 de Agosto a imprimit· pa- Da com missão de con>ti-
nado ao projecto n. 138 A, recer da com missão sobre emen- tuição ás eme!ldas do Se-

264 

265 

266 

de 1892, desta Camara, das do Senado.- illm 28 entram nado ao pt'OJecto n. 1.38 
disponào sobr" emissão em discussão . Enc t'l'ada. - Em de 1.892 . (Vide andamento 
i! legal de títulos ao por - 30 appro>ado.- Em i• de se- desse projecto.) 
tador e sua repressão . tembro a im primit· a redacção 

sob n. 263 A.- Em 4 appro-
vado . Sanccionado pelo 
decreto n. 1.77 A de 1.5 ele Se· 
tem bro de '1893 . 

Aut.orisa o Pres idente daRe-
publica a abrir no cort·ente 
exercício, para os serviços 
que menciona, credi tos na 
importancia de., .. , ..... 
3 .610:232.}022 . 

Manda incl uir no calculo do 
tempo· de serviço para a 
jttbiJação do Dr. João Da-
masceno Peçanba da Silva, 
o em que ser viu como 
alumno pens ionista do Hos-
pital l'llili tar e como ci-
rurgião elo corpo de saude 
elo E xe rcilo. 

/ 

Regu la a successão de her-
dei t·os para o recebimento 
do montepio m ili tar . 

I 
Ean 29 de Agosto en tra em 2> 

discussão . l!Jncerrada. - Em 
31 é rejeitaçla a votação no-
m inal requel'i tLt pelo Sr. Es-
pírito Santo . São appt·ovado~ 
os ns . r, II e I! I do art. i • e 
r ejeitada a l et1 r a A do n. IV, 

· approvada a lettra B do mes mo 
numero, approvadas as letras 
C e D. E' approvado o art. 2". 
-l~m 2 de Setembro a impri~ 
mir a redacção para a 3a sob 
n. '26! A. Entra em 3a dis-
cussão. Oram os Srs. Kpirito 
Santo o Alrreida Nogueira.-
Em 4 o Sr. Alberto Bt·.tndão e 
Demetrio que r equer spjam des-
crim i nados os di versos c reLi i tos. 
São apt·esenladas emendas. 0 1·a 
o Sr. Couto Cartax:o .- Em 6 
oraoSr. Vallada t·es. - Em9,os 
S1·s . Serpa, Almeida No~u e ira. 
Encerrada. Em i9 é reJeitado 
o requenmento do Sr . Oeme-
tt·io. São approvaclas as emen -
ela.s dos Srs. Almeida Nogueira, 
e a do St·. S~vet· ino Vieira . O 
projecto é adaptado com as 
emendas. approvadas .- Em 20 
á imprimir a redacção sob 
!1· 26! n.- Em 21 approvado. 
Na mesma qata enviado o p t·o· 
jecto ao Senado . 

Pende de decisão. 

Da com missão ele orçamento 
ás propostas elo Poder 
Executivo. 

E an 27 ele Agosto :t comm issão D:~ comm issão de fazenda 
de fazenda, que em 29 dá pa- ao projecto iniciado no 
r ece t· sob n . 265 A.- Em i Senado. 
ele Setem ht•o entt·a em dis -
cussão. Encert·ada. 

P ende de votação. 

Em 27 de Agosto á comm issão Do Senado . 
ele cons ti tui ção. 

Pende de parecer. 
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2J7 

268 

Approva , com m odificações, 
o Cod igo elas elhpos ições 
communs ás instituições 
ele ensino superi or, de ~ r c 
tado pe lo Go ver no, so b o 
n. 1159, de 3 de Dezem bro 
de 1892. 

Em 27 de Agosto á comm issão 
ele ins ir ucção pu bli ca , que em 
28 d á pa recer sob n. 267 A.. 
-Em 1 de Setem bro e ntt·a 
em 2l discussão. Ora o Sr. 
Chaves , que reque t· vo lLe o 
pt·ojecto á com missão . Ora o 
Sr . A. Olyntho . E nce rra da . 

Pende de votação. 

Di spõe q ue a a ppro vação n o Em 27 de Agos to á comm issão 
exame d e mad ttt•eza ou ti - de ins trucção publica, que em 
t.ul o ele ba cha re l em scien- 2 de se tembro d á p ar ecer sob 
c ia s e le t t r as , dada po l' n. 268 A.. - Em 4 entra em 
in sL Hui cõe> a que se r e fere 2n cl isc JSsào . Encerra da. 
o dec re to n . 119-!, ele 1892, Pende de ''Otação. 
h a bilita á. mat l"icula n os 
es ta belecimentos ele ensino 
superi or da Republica . 

Da com m issão de in>tr ucção 
publi ca ao projecto ini-
ciado no Se na do. 

Da commissão de instr tLCção 
publica ao p t·ojecto ini-
c ia elo no Se na do . 

269 Modifica o decr eto n .848 ele ii Ean 27 ele Agosto á co m missão Do Senado . 
de Ou tubro de 1890, que 0 1·- ele cons titui ção . 
ganisou a j ustiça feder a l. Pende de pnreeea·. 

270 Ma nda incluir n a apose nta- Impres so són"lente. 
dot·ia concedida ao thesou-
reiro el a thesoura ria de 
fazenda de Serg ipe Oclorico 
A ntonio Pere ira Ba rre to, o 
tempo que serviu como a d-
ministrador da mesa ele 
rendas pwv inciaes da Es-
tancia . 

271 Em end tts do Sen ado ao pt·o- Impresso sótnente. 
ject o n . 192 P ', de 1892, 
desta Camara, sobre obras 
do porto de J ar aguá , no 
Esta do d e Alagôas . 

272 Ga r a nte a pensão asseg urad a Impresso s ómente. 
pel o a r t . 31 do R egula-
mento a ppwvn.d o por de-

273 

274 

c re to n . \'42 A de 3t de 
Ou tubro ele 1890 a D. R osa 
Sanches ele Souza Car ne iro, 
D. Ann a ele Ag ui a r Prado 
e D . 'l'h ereza Angelica el e 
S o uz a , in dPpande nle ela 
obt·igaçã o estabe lecida pelo 
§ l 0 do a rt. 14 elo m esmo 
r egul amen to . 

Autori sa o Gove rn o a con- Impr•esso sótnente. 
ceder ao enge nheira c ivil 
Augusto Oc ta viano P in to , 
a CO llS Lt•IICÇii:O , USO e gos o, 
durante 50 a nnos, das obras 
pa ra o me lh ora me nto do 
por to ele Belém, n o Es tado 
el o P ará . 

Autol"i sa o Governo a a lter ar Em 1 ele Se te mbro e ntra em 
o traça do, já a pprovaclo, da i " di scussão . Encel' r .Ld a . Ap-
1" secção da E ~t t·aela el e prova do. Di spensado o intev-
F a ro Cen tr a l Alagoana s tic io.- Em 2 ent ra e m 2a d is-
a té a cida de de S . M1 g Lte l , cussão . Ot·a o Sr. Oi t icica , 
m a ntido dahi em d ian te (l que oJferece emen d a . g ncer-
cl a concessão . ele 8 .de No- r ada .- E m 4 npprov ad o com 
Yembt•o ele 1890, ele ac- a eme nda.- E m 5 a imprimir 
cordo com o pla no ge ra l el e a reclacção pa t·a a 3° di scussão. 
vi ação . - Em 6 e ntt•a em 3a d iscussão . 

E ncer ra da . - ]!; m 16 nppt·o-
vado. Apresentado á reda cção . 
Appt·ovado. !J;nvia el o ao Se-
nado . Sanccionado po r 
cl ec l'eto 11 · 192 el 2 ele Ou-
t ~bt·o de 1893 . 

Da commissão de fazen da. 

Da com missão de or çamento. 

Da commissã o de faze nda. 

D.t com missão de obras pu -
bl icas . 

Da co mmissão el e ob l'as pu-
blica s. 



- 56 -

AN:-10 DATA AS5U)IPTU A~DA?úEXTO OB l ERVAÇÕES 

IF== ==== ==i=======i!======== =======:::::11 

1 93 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

28 cl Agosto .. . . 

29 de Agosto . .. 

29 de Agosto . . . 

4 de Setembro. 

29 de Agosto ... • 

2i5 

276 

277 

~111 •' 11 In do enado substitu- Em 30 de Ag.Jsto entra em dis- Dn commissão de orçame nto 
li v, do pNjecto 'n. 203 L~ cussão. L~ncerrada .- Gm 31 ás emendas do Senado ao 
de 1 :n. desta Camara, que a :'l1rovadas as eme n,las do Se- projecto n 203 de 1892 . 
raorn-anisa o sen·iço do Cor- nado.- Em 1 de Sete muro a tm-
reio 

0
l•edera l. pt•imir n.redacção sob 11. 275A. 

- b:m 4 approvado. §anc-
cionado por clecrt!Lo n . 10! 
de I\ de Oatnbro de 1803 . 

Concede uma pcmsão ele 600$ Ena i ele Setembro entra 
a n n uaes a D. i\Iaria de i\Ies- discussão. Encert·acla. 
quita Ribeiro, a contar da Pende de votação. 
da La eles ta Lei. 

<' m Da comrn tssão 
pensões . 

de contas e 

.-\.utol'iS\ o Podet· Exe~ ul ivo 
a ahrit• o ct·ed iLo necass:trio 
p 1 r a pagamen lo elos venci-
mentos aos empragados da 
sacre tari:t da Camara elos 
Deputados, em vit·tude cln 
re;oluçào da mesma. Ca-
tna,·a, ele 23 de Agosto 
do COl' r ante anuo, sendo 
12:933$333 panJ. o ex~ r cicio 
corrente e 33 : 00~$ par.:t o 
exercici0 dP. 1894 . 

Em 30 ele Agosto entra em ta 
di>cu;sào. Encerraclo. - Em 31 
approvado . Dispensado o in -

Da com missão ele policia . 

tersticb a requerimento do Sr. 
,\ zet•eclo.- Em i> ele Setembro 
enil'a em 2a discussão . Encer-
rada . Approvaclo. - Em 2 en-
tra em 3• discussão. E' ap1·e-
sen tacla emenda . Encerrada . 
- Em 4 approvaclo com a. emen-
da. Apresentada a reclacção e 
approvada. A imprimir a re-
dacção da empncla sob n. 277 A. 
Enviado o projecto ao Senado, 
onde é ?"ejeit{l-do . 

2i7 A .-\.utorisa a abel'tura do cre- En-. 10 ele Setembro entra em Da commissão de r edacção 
dito necessario ao paga- discus•ão . Epcerrada.-Em 15 á emeud~. elo Sr. Zama. 
menta elo subsidio dos sana- approvaclo e remettido ao Se-
dol'es e clepuiado>, na pro- ·nado . !!iaqccionado por 

2iS 

t·ogação da act:ml sessão . decreto n . 1 3 D de 20 de Se-
tembJ•o de 1893 . 

Concede a D. Amelia. Fausto Em 4 ele Seletpbro entra em dis- Da commissão de contas e 
de ouza, viuva do coronel cussiio. E' ap rGsentada emen- pensões. 
Augusco Fausto de S~uza, da. Encerrada. 
e a seu~ quatro fllh os rue - Pende de 'VOtação. 
nores, r?pa rtidameu te, uhl:t 
pe.1sii:·J mensal de 50S000. 

29 de Agosto.... 279 Manda que continuem n ser Impresso ~ómente. 
pagos a. D. i\Iatbi!de de 

Da commissão de contas e 
pensões . 

29 de Agosto ... 

29 de Agosto .•. 

30 de Agos to • .. 

280 

Accioly Lins, desde i ele 
Julho de 1892, o montepio 
e meio soldo de seu falle -
cido filho o a l feres eba'!-
tião Carlos ele Accioly 
Li ns . 

Concede a D. Sabina de .l!'aria 
Rib iro da Silva. viuva do 
capitão ele a rt ilharia ba-
charel J oão Ribei ro ela Sil-
va Junior, uma p~nsão ele 
6()$ mensaes. 

Em 1 de Sl)tembro entra em Da commissiio de conta s e 
cl i>cussão. Encerrada. pensões. 

28 1 Pro_rop_ a actual . ses~ão Je . Em 2J de Agost0 apl'esentado . Da com missão de policia. 
gtslaL1va alé o clla 1o ele Se- Entc·t• unm~dullamente em clis• 
t~mbro pt·oximo futuro . cussão. Encet·rada e appwvado . 

E' enviado ao Senado. Pu-
blicado por dect·eto r. . 169 
ele 31 ele Agosto de 1893. 

282 Manda con. idet·ar a l'eforma lhupresso sóu-.ente. 
do tenente-coronel Antonio 
Augusto Noguei ra ele Bau-
mann no posto de t enente-
coronel com a g raduação 
lle coronel, pp.ra todos os 
efl'eitos. ' 

Da commissão de marinha e 
guen·a. 
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1893 30 de Agosto... 283 Concede :t D. Juliana Morei Em 1° de Se tembro entra em Da co mm issão de contas e 

" 30 de Agosto ... 

" 30 d e Agosto . . . 

31 de Agosto ... 

31 de Agosto . . . 

» 31 de Agosto ... 

" 31 de Agosto ... 

» 31 de Agosto ... 

" 31 de Agosto ... 

31 de Agosto ... 

" 31 de Agosto .. . 

31 de Agosto ... 

8 

Garcez Palha, viuva do le- discussão. Encet·rada. pensões . 
nente do exercito Diogo Pende de vo,ação. 
Garcez Palha, a pensão 
annual de 960$000. 

284 Concede a D. i\Iaria da Con- Impresso sómente. 
ce ição Albuquerque Caval-
cante de Campos Mello, 
viuva do conselheiro An-
tonio Manoel de Campos 
Mello, um a pensão mensal 
de 100$000. 

Da commissão de contas e 
pensões. 

285 Concede a D. Fra nci ~ c~ Can- Em 4 ele Setembt·o entra em Da commisaão de contas e 
dida de Guimarães Macedo, discussão . Encerrada. pensões. 
viuva elo ma jor reformado Pende de votação. 
do exercito Fra ncisco An-
tonio de P a ula Macedo, 
uma pensão de 60$ mensaes. 

286 Autorisa o Poder Executivo Em 31 de Agosto ás commissões Do Sr. Luiz Domingues . 
a crear ,desde já, tres escolas de ins trucçào e de orçamento. 
de agl'icultura nos Estados Pende de parecer·. 
do Mar anhão, Sergipe e 
Paraná, segundo o plan o 
que estabelece. 

2i37 Eleva de 40 % os v~ ncimen tos Em 31 de Agosto á commissão Do Sr. Paula Guimarães. 
do pessoal da secretaria da de orçamento. 
Inspectoria Get·al do ser- Pende de parecer. 
viço sanibario do exerci to. 

288 Reverte, repa rtidamente, á Em 3 1 de Agosto á commissão Do Sr. Santos Pereira e ou-
viuva e filh as do fallecido de pen.sõea e con1as. tr os . 
marechal Visconde de Pe- 'Pende de parecer. 
lotas a pensão que este 
p~rceb ia. 

289 Concede á Maçonaria Bt·azi- En'l 31 de Agosto á commissão Do Sr. Alfredo Ellis. 
!e ira o direito de pedir de fazenda. 
desapropriação por utili- Pende de parecer. 
dade publica,nos ter mos da 
legislação em vigor. 

290 Concede uma pensão de 1 00.~ Em 31 de Agosto á comm issão Do Sr. Martinho Rodrigues 
mensaes a D. Umbelina de contas e pensões. e ou~ros . 
Araripe Cavalcante d e Al- Pende de parecer. 
bnq uerque, viuva do offi-
cial honorario do exercito 
Franci•co de Paul a Caval-
cante de Albuquerque. 

291 EleYa a 75$ o meio soldo que Em 3t de Agos to á commissão Do Sr. Martinho Rodrigues 
percebe D. Car olina Mon- de contas e pensões . e outros. 
tei ro Esteves, viuva do Pende de par·ecer. 
ca pitão Candido Leopoldo 
Esteves. 

292 Regula a execução do art . 80 Em 3t de Ago>to á commissão Do Sr. L . F ilgueiras. 
da Constituição (Estado de de constituição. 
Sitio). Pende de parecer. 

293 Eleva ele 40% os Yencim entos Em 3i de Agosto {, commissão Do Sr. França Carvalho e 
dos em pregados da Casa d ~ ele orçamento. outros . 
Correcção desta Capita l. Pende de parecer. 

294 Dispõe .sobre a co ntribuição Em 31 de Agosto ã commissão Do Sr. Anfrisio Fialho. 
de auxílios por par te da ele obras publicas . 
União para a funda~:ão de Pende de parecer. 
nucleos coloniaes modelos 
e a organisação do trabalho 
agrícola nos Esta dos que, 
para esse fim, quizerem 
fornecer as terras neces-
sarias. 
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295 Autorisa o Governo a con- Em 31 ele Agost<> á commissão Do Sr . Benedicto Leite e 
tractar com quem melhores de obras publicas. outros . 
vantagens olfere. cer o ser- Pende de parecero 
viço de navegação dos por-
tos de S. Francisco e Arna-
rante, no rio Pat·nahyha,! 
ao da 'l'utoya, no Estado 
do Maranhão, nas condi-
ções e com as escalas que 
estabelece . 

295 Autorisa o Governo n mandar Em 31 de Ag-osto á com missão Do Sr. Benedicto L~ i te e 
prolongar a I in h a do Es- de obras publicas. outros. 

' tado do i\laranhão até á Pende de parecer. 
cidade da Boa- Vista, no 
Estado de Goyaz, podendo 
gastar com esse serviço ate 

á quantia de 200:000SOUO . 

297 Eleva. de 30 ~ o os vencimentos Em 31 de Agosto â commissão Do Sr. Garcia Pires e outt·o~. 
dos Pmpregados civis do~ de orçamento . 
a rsenaes de guerra dos 

298 

299 

Estados da Bahta, Pernam-
buco e Pará. I 

Concede ao juiz substituto Em 31 de Agos to á cornrnissão 
secciona l do Piauhy, ba- de petições, que em 2 ele Se-
charel Raymundo Lustosa ternbro dá parecer sob n. 298 A.. 

ogueira , tres mezes de - Em 4 jln tra em discussão 
licença com ordenado, em unica . Encerrada. 
prorogação da em que se Pende d~ votação. 
acha. 

Declara que a reforma do In:1press9 
alfer es honorario do exer -
cito Sotero Joaquim de Al-
meida é no posto de alferes 
com o soldo deste posto 
pela tn bella que vigorava 
em 1875 . 

só mente. 

Da cornmissão de petições e 
poder es ao projecto c! • 
Sr. Pires Ferreira e outros . 

Da commissão de marinha 
~ guerra. 

1 de Setembro . 300 Eleva a 100.~ mensaes a pensão llmpress9 sótnente . 
de 60S que percebe D. Maria 

Da commissão tle contas e 
pensões. 

Ferreira da Costa Ruhim. 
viuva r:lo capitão J oaquim 
Frederico Kiappe da Costa 
Rubim. 

" 1 de Setembro . 301 Dispõe sobre a vitaliciedade Em 1o de Setembro á comm issão Do Senado . 
dos oflicios de contador de constituição . 
dos juizes do Districto Fe- Pende ~e parece•·· 
dera!. 

" 4 de Setembr o . 302 Manda contar para os eJI'eitos Em 10 de Setembro entra em Da commissão de fazr.n ~la . 

" 

do§ 2° do art. -! 0 do decreto discussão unica . Encer rada. 
n . 117 de 4 de novembro Pende <fe votação. 
de 1892, o tempo de se1·viço 
pres tado pelo bacharel João 
Cruvello Cavalcan <i, poste-
riormente á sua aposenta-
doria . 

4 de Setembro . 303 Autorisa o Governo a me- Impresso sótnente. 
lhorar a aposentadoria de 
João Rodr igues da Fon -
seca Rosa, thesoureiro de 
fazenda da exlincta the-

=+~ soUI·aria de S . Paulo. 

Da com missão de. fazenda . 
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ASS UMPTO AXDAMENTO 

304 Autorisa o Governo a appli- Impresso sómente. 
c!Lr em favor de D. Ma -
ria Adelaide Antunes de 
A breu e outras, parentas 
consanguineas de F r . Sa-
turnino de Santa Clara An-
tunes de Abreu, professor 
aposentado do Gymnasio 
N:tcional, já fal!ccido, a 
disposição do art. 27, hy-
pothese 7a do r egulamento 
que baixou com o decreto 
n. 942 A de 31 de Outubro 
dé 1890. 

305 Manda abonar ao major re- ltnpresso sómente. 
formadCI do exercito, Eu-
genio Frederico de Lossio 
:::leil>litz, o soldo que deixou 
de receber de 1862 a 1864 . 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de fazenda. 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

, l4 de Setembro. 306 Proroga a actua l sessão !e- Em U de Setembro entt·a im- Do Sr. Glicerio. 
gislativa até o dia 25 do mediatameute em discussão. 
corrente. Ot•a o Sr. Se,·erino Vieira. São 

apresentadas emendas. Encer-
rada , 

,. l5 de Setembro. 307 Proroga a actual sessão !e- Em 15deSetembroentra imme- Do Senado. 
gislativa até o dia 25 do diatamente em discussão. Eu-
corrente . cerrada. Approvado . Publi• 

cndo por decreto n. 177 de 
15 de Setembro de 1893. 

6 de Setembro. 308 Dcelar-a o estado de sitio na Em 6 de Setembro á comm issão Da commissão de constitui-
Capita l Federal e na ci - d~ constituição que na mesma ção ao projecto iniciado 
dade de Ni theroy, por es- sessiio apresenta parecer, com no Senado. 
paço de 10 dias. voto em separado, que se im-

primiu sob n. 308 A. Oram os 
Srs. Freitas, Chagas Lobato, 
Murat, Monteneg ro e Zarna. - · 
Em 7,os Srs. Hermes, Cassiano, 
Marciano e Matta Machado, 
que apresenta emenda; Valla-
dares e Espírito Santo q Lte apre-
senta substitu tivo. E' apresen-
tada emenda subst ituti va pelos 
Srs. Alves de Castro ; e ora o 
Sr. Garcia Pires. A discu>são 
é encerrada; é approvado o sub-
stitu ti vo do Sr. Alves deCast.ro . 
por 79 votos contra 27,tendo sidÔ 
rejeitado o requerimento para 
votação nomina l. O projecto e 
em enda são devolvidos ao Se-
nado. f!!ilanccionndo por 
decreto n. 172 de 10 de Setem-
bro de 1893 . 

2) de Setembro. 309 Autorisa o Governo a con- Em 20 de Setembro á comrnis- Do Senado . 
ceder a J osé Herzaide Gui- são de petições e poderes. 
ma t·ães, 3° escripturario da Pende de parecer. 
extincta Thesouraria de F a-
zenda de S. Paulo, addido 
á Alfandega do Piauhy, 
um anDo de licença. 
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1.893 2i de Setembro . 3l0 Dispõe sobre o modo por que Eua 21 de Setembt·o á commis- Do Senado . 
devem ser pagos de seus sào de fazenda. 
vencime ntos, pelos cofres Pende d e parece•·· , 
da União, os empregados 
aposenta elos . 

» 2i de Setembro. 311 Concede uma penaiio mensal l m p •·esso s ó •nente. Da commissiio de contas e 
de 70,;i a D. H nriq •teb pênsões. 
Emi lia Soares Evera rd. 

\ 
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Projectos de annos anteriores Que tiveram andamento na sessão de 1893 

DATA 

1891 13 de Ju lho . . ... 

,. 4 de Agos t.o ... 

o 
"' "' c z 

ASS U)IPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

19 Concede pensão á vi uva e !Em 15 de Junho de 1893 entra Do Sr. José Mar ianno· e 
filhos du Dr. José Manoel em discussão unica qtte é encer - outros . 
de F reitas . r ada sem debalP, com emenda 

do r. i\Ii guel de Castro .- Em 
27 approvn.do o projecto e 
emen da . A' commistião ele re-
dacção. - J~ m 30 a imprimir a 
redacçào . - Em 3 ele Julho 
approvada. - Em enviado 
a o enado onde é r·cjeitac/o. 

83 Es tabPlece as penns e custas Etn 21 de Junho de 18Q3 é sub- Da comm issão de consti -
relativas as cerimonias re- mctLiclo a voto~ e rejeitado em tuição ao projecto iniciado 
ligiosas do casamento e volação nominal por 73 contra no Senado. 
manda continuar em vigor 5G votos. 
o decreto n. 421 de 1S90. 
no que não for alterado por 
es ta lei e emquanto não for 
modificado na pa r t~ pro-
cessual pelas legislaturas 
dos Es tados. 

• 21 de Setembro. iS7 Concede pensão á viuva e E 1n i7 de Julho de 1893 entra Do St·. Gonçalo d:e Lagos e 
filhos do desembat·gador em discussão unica que é sem outt·os. 
Caetano Steili t" Cavalcanti debate encerrada.- Em 19 ap-
Pessoa . provado. - Em 20 á imprimir 

a redacção.-Em 21 approvada. 
Em 22 enviado ao Senado. 
Snnccionado por decreto 
n.i8l de 20 de Setembro de1893. 

» 28 de Setembro. 204 Manda contar a D . Mar ia San ccionado por decreto Do:commissão de instr ucção 
'fhomazia de Oliveira e n . i67 de 3i de Agosto de i 93- publica á petição deD.Ma-

,. 12 de Outubro . • 231 

» 7 de Outubro .• 238 

" 15 de Outubro .. 2.J.1 

Si lva, parn a sua jubilação, r ia T homazia de Oliveira 
o tempo que serviu como e Silva . 
adjunta da escola da fre-
guezia do Sacramento. 

JVIanda rever ter em favor de E m -1 2 de Julho de 18n entr o. em 
D. Ca rolina Angelica de discuss.io unica que é sem de-
And r ad>L Vasconcellos a bate encerrada com umaemenda 
parte do meio soldo da pa- do Sr. Carlos Campos.- Em 14 
tente do seu fa llecido pae, approrado, sendo rej eitada a 
o tenente-cor onel Joaquim emenda.- Em 20 a imprimit· 
José de Andrade Vascon - a redacção.- Em 21 approvada. 
cellos. que compe tia á sua - Em 22 env iado ao Senado. -
fallecida mãe . Sanccionado por decreto 

n. 156 A de 4 de Agosto de 1893 . 

Da com missüo de fazenda á 
petição de D.Car olina An-
gelica de Andrada Vas-
concellos. 

Di spõe sobre ti tulas ao 
lador . 

por- En~ 15 de Jttnho de 1893 entra Do Senado . 
em 2n discussão o ar t . 1o que 

Concede a D . Joanna Octa-
via na da Rocha o mon-
tepio de ixado por seu fal-
lec ido irmão o capi tão de 
fraga ta João Carlos de 
Souza Jacques. 

é sem deLate encer rada e suc-
cessivame nte os demais artigos 
do projecto igualmente sem cle-
bn te encen·ados. O pro.Jecto passa 
á 3a discussão.-Em 3 de Julho 
entra em 3a que é sem debate 
encerrada .- Em 4 approvado 
- l!:m 8 enviado á sancção. 
S a ncciona do por decre to 
n . 149 B de 20 de .Julh o ele 1893. 

E m 12 de Junho ele 1893 ent ra 
em discussão un ica que é en -
cenada sem deba te.- Em 27 
approvado.-Em 30 a im primir 
a r edacção. - Em 3 de Julho 
app rovada .-Em 6 ao Senado . 

Da comm issão de fazenda á 
petição de D. Joan na Octa-
viana da Rocha. 

,. 25 de Dezembro. 259 Autorisa o Poder Execut ivo E III iO de Agosto de i 93 en tra Da com missão de fazenda . 
a melhor ar a reforma ,lo em d iscussão unica C'[Ue é sem 
capellão alferes do exercito deba te encerrada. - Em 21 
conego Joaqu im Eloy de •·ejeitado . 
Medeiros . 
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1892 i de Junho . . .. 7 

)) 8 de Junho .... 18 

31 de Agos to... 23 F 3 
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Cr ea um a Alfandega na ca-
pital do E>taclo de S. Pau lo 
e outra em Min as Gerat!s 
n a cidade de Juiz de Fóra. 

En• 16 ele Junh o de 1 93 'alta Das com missões de fa zenda 
emendado do Senado. é en- e de orçamento ao pt·ojecto 
viado á commissão de orça - ap resentado pelo Sr. Al -
mento que em dá par ecer fl'edo Ellis e outros. 
sob n. 79. (Vide e m outro Joga r desta 

Snnccionado. Synopse a nda mento e ob-
servações ao proj ecto n. 79 
deste a n no . ) 

Concecl<> a Roclo:pho Joaquim E1n 17 Jde ulho de 18:13 entm 
Rodrigues ou á em preza em i a discussão, ora o Sr. li <;l -
que orga nisar o direito ex- mero Baptis ta que requer seJa 
chtsil·o ele explor a r espon- o pt·ojecto envi ado á com missão 
jas dos u~ares que banham de constituição. Ot·a o Sr . No -
·a litto ra l dos Estados do t vaes e Mello . A di scussão é eu-
Espírito Santo e Bttbia. cerrada . Em 19 é app t·ovado o 

r equerimento. O projecto é en-
viado á commissão ele con sti-
tui ção. 

Pende de parecer. 

Da r.ommi ssão ele fazenda e 
indnsLri as. 

Additi'"o des tacado do pro- Etn 22 de Outubro de 1892 volta. Da commissão de marinha e 
j ecto de fi xação elas forças elo SPuado, é enviado á com- guerra .(Videpr ojedon.19 
de terra . Ma nda r ecti!ica r missão ele madnha e guer ra ele 1893 .) 
as }latentes de r eforma dos que em 24 dá par ecer sob 
generaes cuj as reformas ti- · n. 23 F 3 • Em ~ de Junho de 
verem sido effectuadas como 1893 entram em discussão as 
compulsorias. eme ndas do Sen i}do. Encerrada. 

As emendas são approvadas . 
Envi ado á co mmissii.o ue r e-
clacção . Em 5 á imprimir a 
r edacção sob n. 19 deste a nno. 
Em 6 approvada. Em 7 :i. 
san cção. Sanqcionado por 
decreto n. 136 de 10 de Junho 
de 1893 . 

>> 19 ele Setembro. 23 J Additivo destacado do pro- Em 3 ele Junho ele 1893 entra Da com missão de ma rinh a e 

)) 

)) 

17 de Junho .... 37 

j2cto de fi xação ele f or çOLs em discussão unica. U::' apre- guerra. 
de ten·a . Dispensa do con- sentada emenda pelo Sr. P aula 
curso os actuaes adjuntos Guimarães, reduzindo o prazo 
do corpo ele saude do exer- a um a nno . A discussão é e n-
cito . cerrada . Em 5 é r ejeitada a 

emenda e approvado o pl'ojecto . 
Em 17 app•·ovada a r eclacção e 
na mes ma cla·a enviado ao Se-
nado . Sanc~ionn<IO por 
decreto n. 148 de 13 ele Julho 
de 1893 . 

! I 

Em t3 de Ju nho ele 1893 en\ra Do Sr. Jusli ni a no Scrp~. Decla ra contrari as ao at·t . 6° 
das di>posições tra nsitari as 
da Constituição as nomea-
ções para as rn ag is tt·aturas 
dcs B;stados feitas com ex-
clusão elos magis trados 
exis tentes ao tempo el a pro-
mulgação da mes ma Con-
stittLiçiio e dá outras provi-
dencias , 

em t a discussão, ora o Sr . A. (Vicie a ndamen to e o))~e rva
GOt·do . U::m 15, os S rs . Serpa e ções aopr ojecto n .19:3 de~te 
Milton que t·equer volte o a nno.) 
projecto á com missão ele consti -
tuição para i n t~ rpor pa t·ece r. 
Oram os Srs. Ca r taxo e André 
Cavalcante . A discussão é en-
C3rrada . Em 19 é appro,·aclo o 
r equ erimento 'l o pro jecto r e-
rnetlido á com mis,ão de co~sti
tuição, que em 2 de Agosto dá 
pa recer que &e imprime sou 
n. 193 des te n qno. 

Pende de d~scussão. 

28 de Junho.... 54 Concede a D. Henriqueta Ent 12 de Julh q ele 1893 entra Da ~ommi ssão de fazenda e 
Carneiro de i\Ienclonca em cliscussii.o unica , sem debate inclustl'ias. 
Faut'e uma pensão mensal encerrada . Erq 19 approvado . 
de 20:!$000. U::m 20 á imprj mir a reclacção . 

Em 21 approv:j.cla . Em 24 e n-
vi ado o projecto ao Senado . 
Sanccio·nado por decre to 
n. 164 de 2cl de A gosto de 1893 . 
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i892 i de Julho.. . . . 60 . ·:rransfere a D . Matiia 'Eury- Em 11 do Julho de 1893 entra ba commú;.ião de fazenda 
elice ele Araujo Neves a em discussão, aem de'bate en- e induslrias. 

» i de Ju~ho .... ; 

)) 2 de Julho ... .. 

9 de Júlho ..... 1 

26 de Julho .. .. 

• ' 
» i5 de Julho . .... 

I 

' 
)) 15 do Julho .••• 

9 

pensão que percebia sua cerraila.- Em 19 approvado. 
fallecida mãe D. Carolina -Em ·ma imprirr.i!· a redacção. 
Leopoldina ele Araujo Ne- -Em 21 ·approvada.- Enviado 

, ·ves. ao Senádo. Sancclonadlo 
por d'ecreto n. '165 ele 31 •de 
Agosto de '1893. 

6L , Revert:e a D. Herundin·a 1\IIa- 'Em ·20 ele Junbo ele i893 entra 'Da coministião de fazenda 
ria Ferreira Cavale,an'te o em discúsõão unica, sem debate e industrias. 
-m'eio soldo e pensão que encerrada. - Em 27 appro\la-

62 

70 

72 

74 

I 
I 

'75 

'percebia sua mãe 'D. Vir- do. -Em 30 a imprim ir are -
ginia Zenandes Ferreira. àacção.- -Em 3 de Jul'ho a.ppro-

vada:-Em 6 enviado 9 pre;j eçto 
·ao St'nltào. Sauccionado 
'por decreÍ;o n . i 58 il., de lO de 
Ago~to "de 1893. 

Concede a D. Thereza Flo-
ren'tina de Cantalice uin'a 
per; são equivalente a,b me'io 
soldo da .pa tén'te de seu 
irmão o capitão de fragata 
Francisco Flavia no de Can-
talice. 

Em 20 de Junh9 de 1893 enVra >Da :commissão 
em discussão lJnic<~:, sem deb:1 te e Iiildustria1. 
encerrada. - Em 27 appt·ovad:O. 
-'Em 30 a imprimir a redacção. 
- Em ·3 de Ju lho approvado e 
enviado o projecto ao Senadio. 
8anccionado por decreto 
n. 155 de 3 de Agosto de 189'3. 

de fàzenda 
I 

Isenta de direitos de impot•- En'l 2i de iulho àe 189S ~ ·apte-· Da . commissão de fazenda 
tação e de expediente todo sen1ado substi'tu'tivo aa. com- e ~ndustrias . 
o material destinado á missão de fazenda aos projectos (Vide projecto n. i5i deste 
fabrica de tecidos ma nu- na . 70 A e 70 G, de 1892 e •se ao no.) 
'faC"tot•a Jluminen:se de Ni- imprime sob n. 1ã't de i8g3_ · 
tlteroy•. 

Additivo dest·1cado em 2• dis- Em 9 de Agosto de '1892 appro- Da commissão de marinha 
cussão. do projecto de força vach a redacção sob n. 72 B e e guerra . 
naval. - Autorisa o Go - enviada aQ ~ena,do, , de on!fe, (Vide projecto n •. 1~2 deste 
··v-erno a remover b Arsena) em i8 de Julh<> 1de ta93, vo1~a al'l'no.) 
'de Marinha da Bahia, con- emenilada .-E-' enviado á com-
sH·uir lfma mortona em missão de orçamento que elrn 
:Matto Çh-osso, estabele,cer i de Agosto dá parecer sbb 
na 'Escb1a 'Naval o ehs'ino n. 1.92 deste anno. 
de torpedos e reformar as 
escolas praticas de arti-
lharia.. 1 I 

Autorisà. o Governo a fazer Em 24 de Julho de 1893 entra Da commissão de ma,rinl)a 
reve rter ao quadt·o do~ offi- em discussão unica, sem deba'te e g'ueraao projecto do Se-
ciaes em serviço ãc'tivb o encerrada. - Em 25 é apprt!>- nai:lo. , 
coronel refot·mado Chris- vado o substitutivo da coll)- (Vide o projecto n, i85desle 
tia no F-rederico Buys. mis&ão, çle t:l· 7-! A.- E' el}viado anho.) 

á commissão de red·acção . .._ 
Em 31 a impriuÍir a reétacção 
sob n. i85 deste anno. 

·Da'fine os direitossobre '!íbe'r- Em 15 de Junho de 1893 entra Do Senado. 
da de de culto a que §ll re-, •em discttssão o art. i 0 que é (Vide andamento e obser-
fere o § 3• do ái"t. 72 i'lá sem debate encerrado-Entram vaÇões ao projecto n. 73 de 
Co ns tituição. successivamenle em discussão i893 . ) 

1os arts. 2• ·aiO, são igualmente 
'e'né~rt·ados ·. - Sobre os arts. 
i'L e 1'2 ot·a o Sr. Badaró 

, •qué apresea'ta emenda. - São 
•encerrados sém debate os arts. 
13 a 19, com emenda ao de 

, In. 17 . - Em 19 são approvadós 
, •os a r tigos do projeclo, sendo 

>approvada a emenda do art. H 
1e rejeitadas ns sup;Jressi v as dos 
·a t·t.s . t2 .e 17. -0 .projecto passa 
:a 3a d'tscussão. - Eni 24. de 
Jrú'IÍJ.o á i'mpr'in.ú·. a t;edacção 
1dás emendas pai·a 31\ 'd'i·sc~Bsão 
sob n. 73 deste à'll110. 
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ASSU~!PTO ANDAl\lE~TO 

Autorisa o Governo a mandar !!!!lanccionado por 
pagar ao alferes honorario n . 137 de 15 de Junho 
Antonio Paes de Sá Ba r -
reto a quantia de 2:592$000. 

ODSERVAÇÕES 

decreto Da commissão de fazenda . 
de 1893. 

18 de Julho.. . . . 82 Reforma no posto de tenente !!!!lancc ion a d o por decreto Da com missão de fazenda . 
de policia o capitão hono- n. 128 de 18 de Maio de 1893. 

2 de Agosto .. . 

rario Antonio José A lves. 

86 C Addilivo destacado na 2a Ent 20 de Junho de '1893 appro- Da commissão de orçamento 
discussão do projecto de vado por 2i3 de votos no Senado. ao add itivo do Sr. San ~os 
orçamento da despeza do Promu lgQ.do por decreto Pereira e outros. 
Ministerio da Justiça e n . 138 de 21 de junho de 1893 . 
Negocias Interiores .- Con-
sidera como len les substi -
tutos da Faculdade de 
Medicina os ex-adjuntos 
que passaram a prepara-
dot"es , (Não sanooionado.) 

,. 8 de Setembro . 87D Additivo dcstaoada do o•·ça- Em 12 de Junho de 1893 entra Do Sr. Azeredo. 

)) 1 de Agosto .•. • 

» » 

5 de Agosto., . 

" 5 de Agosto . . .. 

" 8 de Agosto ... 

12 de Agosto .•. . 

,. 9 de Agosto .. • . 

mento da despe:a do :Mi- em discussão unica. - Ora o 
nisterio das RelaçOcs Ei!J- Sr. 1\Ionlenegro. - Encerrada.-
teriores .- Dispõe sobre o Em 19 rejeitado . 
corpo consular e respectivo 
regulamento. 

105 Eleva á categoria de alfan- E 1n 22 de i\Iai q de 1893 appro- Da com missão de fazenda ao 
dega a Mesa de Rendas vada a redacção e enviada ao pr ojecto do Sr . Alcides 
Geraes de San t 'Anna do Senado. Lima e outros. 
Livramento. 

106 Autorisa o Governo a r eve r E 1n 13 de Junho ele 1893 entra Do Sr. Nilo Peçanh:l e outro. 
a mataria referente ao r e- em i a discussão que é sem 
gistr o civil de casamentos debate encerrada.-JJ:m 19 r ejei-

118 

121 

122 

e obi tos. lado. 

Reorganisa a Repartição Ge- E1n 27 de Junho volta emendado 
ral dos Telegt·aphos . do Senado.-- E' en-,iado à com-

missão de orçamento que em 
24 de Julho dá parecer que se 
imprime sob n. 15i de 1893. 

!!!!lanc clonado . 

Da ·com missão de orçamento . 
(Vide projecto n. 15cl de 
1893 . ) 

Concede pensão annual de E 1n 12 de Junho de 1893 a impri- Do Senado. 
1:440;' a D. 1\Iaria do mir o parecer da commissão de (Vide projecto n. 24 de 1893 .) 
Carmo Amorim Rangel e pensões e contas, sob n . 24 
sua fi lha . de 1893. 

Reorgani~a o Supremo Tri-
bunal 1\Ii]itar. 

ll!llanccionaqo. 

Em 5 de Junho de 1893 é devo!- Da comm1ssão de consli-
vido do Senado sendo. a lli iuição aoprojecto iniciado 
rejeitadas diversas emendas da no Senado . 
Camara dos Deputados. - E' (Vide na Synopse de 1 91 o 
enviado á cop1missão de con- projecto n. 271 e em outro 
stitui;ão, que em 20 dá parecer Jogar de ta o de n. 37 
sob n . 37 de 18!l3 . de 1893 . ) 

l!liancciona<l o. 

124 Auiorisa a reverõão em favor En• 12 de Julho entra em discus- Da commissão de fazenda. 
de D. Luiza G. de Cam pos, são unica, qtl!l é sem debate an-
da parte da pensão que cerrada.- JJ:m 19 approvado. -
gosa va sua irmã. Em20aimprimiraredacção.-

Em 2'1 approvada.- Em ao 
Senado . S a ncc l o nado por 
decreto n . Hj6 de 31 de agosto 
de 1893 . 

127 Ma nd!l- alfandegar as Mesas !!!!la ncc ionad o por decre to Da com missão de fazenda ao 
de Rendas de Ilajahy e La- n . de d!l 
guna, no Estado de Santa 
Catharina . 

de 1893 . projecto do Sr . Lauro 
Mul~er. 

\ 
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1892 9 de Agosto . •. 129 

)) t2 de Agosto . . • 138 

25 de Agosto . • • 150 

)) 25 de Agosto . . . 151 

)) 26 de Agosto . . . 153 

)) 7 da Outubro . . 15-I.D 
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ASSUMPTO AND AME NTO 

Augmenta de 10 o; o a contri- Ern 1.0 de Julho de 1893 en tra 
buição para o montepi o em ia discussão, que é sem 
obrigatorio e auto risa a debate encerrada. - Em 1:1 a p-
revisão das tabellas do porvado. - Em 17 entra em 2a 
meio soldo e montepio elo di sc ussão . Ora o Sr. Ama r o 
exercito e a r mada . CavalcanU que r equer volte 

o projecto á commissão. Ora 
o Sr. Pedro Americo. - Encer-
rada.- Em 18 approvado o 
requerimento . 

P ende de par·e c er. 

Estabelece as condições em Em 26 de Agosto ele 1893 volta 
que pó de ser exercida a f a- emendado do Senado. - E' en-
culclade conferida ás socie- via do á commissão de consLi-
d ades anonymas pelo art. tuição que em 26 dá parecer que 
32 da lei de 17 de janeiro se impdme soh n. 263 de 1!:>93 . 
de 1890 e dá ou lras provi- S a ncc io n a do por decreto 
dencias. n . 177 A de 15 de Setembro 

de 1893. 

ODSE!l V AÇÕES 

Da commissão de marinha 
e guerra. 

Da commissão de constitui-
ção á indicação do Sr. Bu-
lhões.(Vide projecto n .263 
de 1893 .) 

~1anda fazer solemn~s e~- En'l 27 de Junho de '1893 entra Do Sr. Epitacio P~ssoa e 
equias nas capitaes de todos em f a discussão, que é sem de- outros . (Vide proJecto n. 
os Estados no dia 31J, do bate encerrada . Approvado. - 1.18 de 1893.) 
passamento do marechal Em30entraem2"oart.i 0 . 0rao 
Deodoro . Declara de luto Sr. E pitacio que ofi'erece emenda 
nacional o dia 23 de Agos to. suppressiva, oram os Srs. Seve-
Ma nda el'igir na Praça da ri no Vieü·a e La mo Muller - A 
Republica uma esta tua da- discussão é encerrada.- Entra 
rJ.uelle cidadão e um mau- em discussão o art . 2°.- E' 
soléo no cemiterio de São apresentada emenda suppressi-
li'rancisco Xavier. va pelo Sr. Epitac io. Encerra -

da , bem como a do a r t. 3o com 
emenda , e os arts. 40 e 5o .- Em 
3 de Julho é approvado o projecto 
com as emendas.- E ' enviado â 
commissão para redigi r para a 
3a . - Em 12 a imprimir a reda-
cção para a aa discussão 50 b 
n. 118 de 1.893. 

Crea uma coionia correccio- Ern '16 d Junho de 1893 volta Das comm1ssões de orça-
na! no propr io nacional emendado do Senado. - E' en - mento e de constituição . 
Fazenda da Boa Vista, na vi ado á commissão de constitui- (Vide pr ojecto n. 74 -de 
P a rahy ba do Sul, e especi- ção, que em 26 dá par ecer que 1893.) 
fica os in di viduos que t\ se imprime sob n . 74 de '1893 . 
clla podem se t· reco lhidos . S anccionndo. 

Opina no sentido de ser Ern 15 de Junho de 1893 entra Da commissão de fazenda. 
adoptado o prcjecto n . !81 em di scussão unica, que é sem 
de 1891 que elevt\ a 300.$ debate encer rada. - Em 17 a p-
mensaes a pensão conce- provado, com a emenda do Sr. 
dida a D. Maria Ger trucles S. Marcos apresen~ada ua ses-
cla ::IIotta Vieira da Silva . são de 12 de Setembro de 1892.-

Em3ú a imprimir a redacção .-
Em 3 de Julho approvada. - Na 
mesma da la é e nviado o pr o-
jacto ao Senado. Soncci-
onodo por dect·e to n . 156 ele 
3 de Agos to de 1893. 

Addi tivo destacado do or~a - E rn 17 de Maio ele 1893 enviado Da comm tssão de fazenda 
mento da despeza do Mini s- ao Senado . ReJeitado. ao additivo do Sr. Homero 
te>·io da F azenda. Autorisa Baptista e outros . 
o Presidente da Republica 
a providenciar sobre tarifas 
das alfandegas e outt·os 
serviços. 

, 7 de Outubro .. 154 E Additivo destacado do orça - Em 19 de l\Iaio de 1893 enviado Da commissão de fazenda 
mel! to da des1Jeza do Mini - ao Senado. R ejeitado . ao additivo do Sr . Badaró. 
ste?"io da Fazenda.-Au-
torisa o Gover no par a ven -
der independente, de con-
cut·rencia ou propostas, 
todos os proprios nacionaes 
que não derem renda cor-
r espondente ao seu cus teio. 
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1892 26 de Agosto •• . 

27 de Agosto ... 

» 29 de Agosto . .. 

» 29 de Agosto ... 

29 de Agosto ..• 

» 3 de Setembro. 

)) 6 de Setembro. 

)) 6 de Setembro. 

» 10 de Setembro, 

)) 5 de Outubro .. 
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A53U~Il'TO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

155 Autorisa o Governo a contra- Rejeitado pelo enado , 
ctar com lelville Hora as 

Da commissão de obra<> pu-
blicas e colonisação. 

158 

164 

171 

175 

obras que se propõe a con-
struir na Ilha das Enxadas, 
porto e bah ia elo Rio de 
Janeiro. 

Declara que para o exerci cio Em 3) de i\1aio de 1893 entra em 
da sobarania poli tica não i• discussão, que é sem debate 
são os guardas das Alfan- encel'l·ada.- Approvado . 
degas equiparados ás pra- Pende de decl8üo. 
ças de pret. 

Autorisa o Govérno a abrir Em 30 de Maio de 1893 entra 
concurrencia publica para em 2• discussão, que é sem de-
um projocto de monumento bate encerrada. - J!:m 31 appro-
á memoria do pr.'cm•sor da vado. - Em 3 ele Junho entra 
}{epublica no Brazil o ai - em 3• discussão. Encerrada .-
feres Joaquim José da Silva Em 5,approvado.-Em 27 appro-
Xavier - o Tiradentes . vada a redacção, é envi ado ao 

Senado.-!§a nccionaclo pot· 
decreto n. '147 de 13 de Julho de 
1893. 

Da commisdão 
tuição . 

de consti-

Da commissão de orça-
mento ao projecto do Sr. 
Bevilaqua e out.ros. 

Autorisa o Governo a abrir Em 30 de )!aio de 1893 en tra Dn commtssão ele orça-
concuroo publico no paiz e em 2• discussão. Encerrada.- mento ao projeclo do Sr. 
no estrangairo para o pro- Em 31, approvado .- Em 3 de Urbano Marcondes. 
jecto dll estatua de Benja- Junho entra em 3• discussão . 
min Constant . Encerrada.-- Eht 5 approvado . 

- Em 27 app t•ova.da a redacção, 
é enviado ao Sanado. 

Pende de deci•iio. 

A.ugmentacle3) 0/ 0 os acluaes Rejeitado pelo Senado. 
venci meu tos dos empre-
gados da Estrada de Ferro 
Centnll do Brazil que per-
cebem menos de 6:000$000. 

Do Sr. Lamouuier e outros. 

18) Releva de prescripção D. Ca- Sanccionado por decreto Da commissão de orça-
rotina Luiza ele Oliveira n . i40Ade 3Jde Junho dei893 mento. 

18.2 

186 

190 

Pereira Pinto. 

Concede a iUelchert & Comp. 
isenção de direitos sobt·e 
trapos e outros utensis das-
ti nados á fabrica de papel 
estabelecida na villa do 
S:tlto, em S . Paulo . 

Em 31 de 11aio entra em 1 a clis-
etlssão . Encel'l'acla .- Em 2 ele 
Junho approvado. - Em 1.2 entra 
em 2a discussão. São offeracidas 
emendas . Encerrada.- O pro-
jecto e emendas são remettido> 
á com missão que em 26 dá pa-
recer com substituli,·o e se im-
prime sob n. 72 ele 1893. 

Estabelece as penas a appli- Em 3·) de 1\laio de 1893 entra 
car e o processo a seguir no em ia discussão, ora o Sr. Mo-
cl'ime de rJubo commettido raes Barro~ que requer volte o 
nas circumstancias que de- projecto á com missão . Oram os 
termina . 8rs . Dutra Nicacio e Vinhaes . 

A discus8ão é eacerrada.- E' 
approvado o requerimbnto. 

Pende de parecer. 

Da comruissão de fazenda . 
(Vide proj eclo n. 7.2 de 
{893.) 

Da comm issão de c'bnsti-
tuição ao projecto do Sr. 
Chagas Lobato . 

Autorisa a matricula na Es-
cola Militar do Rio Gt·ancle 
do Sul, do a lferes Joaquim 
Pereira de Macedo Couto 

Sanccionado por decreto Da cornmissão de marinha 
n . 130 de 18 ele Maio de 1893. e guerra. 

Sobrinho . 

19.2 C REDACÇÃo para a 3a dis· Em 25 de Agosto de 1893, ou- Da comnnssão de orça-
cussão do adcl itivo desta - v idos o Governo e as repartições mllnlo ao additi vo' apre-
cado do Ol'çarnenlo da In- aux ili ares do Ministerioda Via- sentado pelo Sr. Glicerio . 
dustria, Viação e Obras ção, a c.:>mmissão apresenta JP -
Pttblicas pa ra o e~ercicio r ace r com substiluti v o no pro-
de 1893.-Manda executa t· jecto do orçamento desse mi-
diversas o ~r as na Estrada nisterio sob n . 237 A de 1893. 
de Ferro Central , 
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DATA A'iSUMPTO AN DAMENTO 

5 ele Outubro.. 192 D REDAcçÃo para 3a discussão Rejeitado pelo Senado. 
do additivo des tacado elo 
or~amento da Industria, 
Viação e Obras Publicas 
par a o exercício de 189:1.-
Autorisa a creação de colo-
nias nacionaes . 

5 de Outubro... 192 E In E~! idem.- Autorisa o Go- Rejeitado pelo Senado. 
ve rno a contractar com a 
Companhia Muzambinho 
a conslrucçã" da estrada 
ele ferro da cidade da Cam-
panha aos Poços de Ca ldas , 
etc. 

3 de Outubro ... 192 G IDE)! idem. - Autflri sa o ]H- Rejeitado p aio Senado . 
gamento de 30:000', como 
pr~mio ao :;)r. Crockatt de 
Sá , pela mapp:1 pot· elle 
edttado. 

5 de Outubro . . 192 H IDEM idem.- Antorisa a com- Rejeitado pelo Senado . 
pra por 60:000:' do Diccio-

' nario Geographico elo Bra-
z i!, de Moreira Pinto . 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de orçamento 
ao additivo apresentado 
pelo Sr. Demetrio Ribeiro. 

Da commissãn de orçamento 
ao addit ivo ' apr esentado 
pelo Sr . Stocklet· e outros . 

Da comm issão de orçamento 
ao adclitivo apresentado 
pelo Sr. A. Olyntho e 
outros . 

Da com missão ele orçamento 
ao additivo apresentado 
pelo Sr. Dionysio Cer-
q ueira e outro . 

" 7 de Outubro .. 192 O IDE~r idem.- AuLorisa o Go- Sanccionado por decreto Da com missão de orçam en to . 
verno a prorogar o prazo n . 133 de 25 de Maio de 1893 . 
para a conclusão das es-
tradas a cargo d11 Compa-
nhia Minas a S. Je:·onymo. 

, 7 de Outubro... 192 P IDEor idem.- Autortsa a pro- Em 9 de Julh :> de ·1893 volta D11 commissão de orçamento. 
rogação do prazo á Com- emendado do Senado. E' enviado 

)) 

)) 

)) 

)) 

panhia Cons trucções Ily- ácommissão de orçamento. 
dt·atllicas para as obras do 
porto de J a raguá, em Ala-
gôas . 

7 ele Oulubr0 .. . 192 Q IDE:'.! idem.- Autorisa o Gu - Sanccionado por 
verno a conceder proro~a- n. 131 de 25 de Maio 
ção de prazo á Companhia 

decreto Da CO'!lmissd:o de orçamento. 
de 18 93 . 

15 de Outubr o ., 

de viação ferrea e fiu via! 
elo Tocantins e A1·aguaya. 

19.2 s IDE)! idem.- Autorisa o Go- Sanccionado por decreto 
verno a conceder á Em- n. 132 de25 de Ma io de 1893 . 
preza Inclus Lrial de Melho-
ramentos no Braz i I, pri vi-
legio para constr~cção, uso 
e goso de um rama l fer1·eo 
da Estiva ao l\Ia t• de Hes-
panba . 

15 de Outubro . .. 192 T RED ACÇÃo para 3a cl i scu~são Rejeitado pelo Senado. 
do adcl iti v o destacado do 
orçamento ela Indus tr ia, 
Viação e Obras Publicas .-
Autorisa o Governo a c m-
tracLar com F. Doncker a 
concessão ele um a linha 
ferrea da Capital a Entre-
Rios. 

6 de Ou tubro . . 193 D IDE)t i tle.m do orçamento da Rejeitado pelo Senado . 
Guerra. - Marca os ven-
cim entos do t o patrão do 
Arsenal de Gue t·ra . 

Da c?mm issão de orçamento 
ao additivo do Sr . Gon-
çalves Ramos. 

Da com missão de orçamento. 

Da com missão de urçamenlo. 

6 de Outubro... 193 E !nEM idem elo orçamento-da Sanccionado 
Guerra. - Autorisa o Go- n. 129 de 18 de 
vemo a equiparar os 2°• pa-

por dect·eto Da comm issão de orçamento. 
i\la io de i 93. 

trões do Arsenal dil Guerra 
des ta Capital a os maéi-
nistas do mesmo arse nal. 
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1892 14 de Setembro . 193 H RrmAcçÃo parn. 3a d iscussão R e jeitado pe lo Senado . 
do adclit ivo destacado do 

'

Da commmissão de orça-
mento . 

orçamento da Guerra para 
1893 . -~leva de ca tegor ia 
o At•o na! de Guer ra de 
Por to Alegt·e . 

,. 15 de Setembro . 194 Considern. nos quad ros effe- E an 15 de Junho de 18)3 entra em D.t c Jmmissão ele marinh:~ 
ctivos do corpo de machi- i• cliscusoio. que é enc .' r racla e guer ra . 

20 de Setembt·o . 203 

)) 2'1 de Setembr o. 205 

» 23 de Setembro. 

" 26 de Setembr o. 209 

" 29 de Setembr e .. l 214 

nis las da a r mada os ma - sem debate. Em l9approvado.-
ch inistas extt·anumera r ios Em l7 ele julho ent ra em 2a 
que conta re m ma i> de dez d iscussão . I!;ncel'l'acla.- Em 18 
a n nos d~ servir;o . approvaclos todos os ar tigos . -

Reorgan isa os 
Republica . 

Con·eios 

l•;m 20 en lr « em 3• discussão . 
Oram os Sro. 'P.ve t· ino Vieir.t. 
R~ tu mba, Va llada res e P i r~s 
Ferl'eira . I~' oncel'l·ada . - Em 
21 appt·ovado. - Em 24 a im-
pr imir a redacçiio. - Em 25 
appt·ovatla. - b:nv iaclo ao Se-
nado. 

P ende de d e cis ã o . 

da E n• 9 de agosto de 1893 vol ta 
do Senado com projecto substi -
tut i i'O.- E ' enviado áCommis-
SllO de orçamen to q ue em 28 de 
Agosto dú/ parecer que se im -
pr ime sob n . 275 de 1893. 

Sanc clonad9· 

Da comm issão de orçamen-
to. (Vide projecto n. 275 
de 1893 . ) 

Autor isa o pagame nto elos Snnccionad~ po r decreto Da commissão ele fazenda . 
vencimento> int2graes ao n . 139 ele 2.2de Ju nho de 1803. 
professor jubilado do cmso 
annexo da FJculdade de 
S. Paulo, i\Ianoel J osé Cha-
ves . 

Concede a D. Leonilla Octa- Em 17 de JnlhQ de i893 entr a Da commissão de fazenda. 
via na de i\lenezes e Souza em d iscussão un ica. Encerrada . 
a reversão em seu faYOl' da - Em 19 approvado. - J!;m 20 ' 
pensão de 60$ que percebia a imprimi r a reclacção. - Em 21 
seu fnl lecido marido o approvada.- ~'env i ado aoSe-
capitão Luiz F r ancisco ele nado, onde é r~jeiiado . 
Souza. 

Approva n. li visão de d istl'i - E n• 22 ele ~I a io do 1893 a im- Da commissão de constitui-
cto~ elei toraes, organ isada primi t• a reclacção sob n . 209 B. ção aos projeclos organi-
pelo P oder Executivo . - Em 2:~ approl'ada. - Em 2i saclos pelo Poder Execu ti-

enviado o pr oject.o ao Senado, vo . (Vide proj ecto n . 70 
donde vo lta emendado em 20 de 1893). · 
de Ju nho .- E' enviado á com-
miosão de co nst itu ição, que em 
26 dá parecer que se i mpri me 
sob n . 70 de i8\13 . 

San c c ionadp . 

Autor is< o Poder Execuli vo Etn i9 de .Tunho ele 1893 entra Da commissão ele fazenda . 
a ent t·ar em accordo com em2acliscu~são.- E' aprese nta- (V ide projecto n. 200 de 
Sil vestre de i\Iagalhãe3 e a do um sub>t ituüvo pelo S t·. pre- i 893) . 
Baroneza de Villa- Mari a e siden t .- O Sr. Ro;;a e S il va 
outr os, no sentido de l i- r~ qne r o adiap1ento ela cl iscus-
qut da t• os ti tnlos cln. di vida são po r 48 bo t·as.- Em 2\) é re· 
com o Paraguay . tirado o requel'imen to a 1nclido 

do auto r . - Con t inúa a 2a dis -
cussiio, o Sr. Rpsa e S il va r eq uer 
seja o wojecto enviado á com-
mis~ão de Or \,'-amento. Appro-
vaclo .- Em 5 ele Ju lho é a ppro-
Yado o r equeri men to ela com -
m is·ã~ elo or.;a men to pe:l inclo 
i nfo rmações aos ~l in i stet· i o.s ela 
Fazenda e Re laçõ Js Ex te riot·es. 
- Em 4 de Agost:l a imprimi r 
parec~ t· da •l')esma commis;ão 
com sttbst itut i v o so'J n . 200 
de 1893 . 
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1892 to de Outubr-o... 217 &Ia nda in cl1ir annualmente Sanccionndo. 

na proposta ela clespeza elo 
J\lini s ter io da Fazenda as 
quan Lias necessari as para 
pagamen to ás vi uvas e her-
deiros de oi!Iciaes fal!eci -
dc'S, elo meio soldo a que 
liver em direi to . 

,. 3 de Ou tubro .• 220 Manda abonar , para todos os Sanccionado. 

)) 

effeitos, as faltas do lente 
ela Escoh Naval, João N . 
B<~ptisla , duranto o t empo 
que es teve dei ido . 

26 de Outubro . . 221 H Manda continuar em vigor a Rejeitado pelo Senado. 
di. pos ição do art. 8° dv 
r?gnl amentn da Estrada de 
Fet·ro Central do Brazil . 

26 de Outubro.. 221 I Declara aboli das as loter ias . Rejeitado pelo Senado . 

Da commissão de orçamento 
ao proJecton. 253 de 189 1. 

Da commissãu ele orçamento 
ao projecto do Sr. Arthur 
Rios. 

Da commt:;são de redacção 
ao addili vo do Sr. J oão Luiz 
e outros. 

Da commissão de r edacção 
ao addit ivo do Sr. Eugenio 
Motta. 

» 6 de Outubro.. 2Z2 Concede licença com orde- Sanccionado por decreto Da commissão de petição e 
nado a Eduardo i\l acedo de n . 134 de 25 de ~la1o de 1893. poclet·es . 

)) 

)) 

Azambuja . 

15 ele Outubro.. . 226 Concede li cença ao bacharel Rejeitado pelo Senado. 

20 de Outubro.. . 227 

Ft·ancisco da Costa Ramos. 

Pro v iclencia sobre as opera -
ções dos corretores r eali-
sadas nas bolsas offici aes e 
auto ri sa a raorganisação 
da corporação elos corre-
tores. 

E1n 13 ele Ju lho ele 1893 a im-
primir pa recer com substi tut ivo 
da commissão de constitui ção 
sob n . 12 1 ele 1893 . 

Pende de discussão. 

Da commissão de petição e 
poderes. 

D:L commissão de constitui - i' 
ção ao projecto do Sr. P ai -
xão. (Vid. projecto n. 121 
de 1893 . ) • 

» 21 ele Outubro •.. 228 Autorisa a abertura de cre- E1n 27 de Maio de 1893 voHa Dacommissãodeorçamento. , 

,. 

" 

" 

27 de Outubro ... 231 AI 
231 Bl 

28 ele Outubro... 232 

t o de Novembro. 236 

11 de Novembt·o. 514 

ditos para pagamentos ele com emendas do Senado . E' (Vid. projecto n. 81 de 1893.) 
despezas feitas no Estado enviado á commissão de orça-
de Santa Catharin a e elos menlo que em 30 de Junho deu 
vencimentos do continuo parecer impresso sob n . 81 ele 
da sect·eta l'i a da Camat·a 1S93. 
dos Deputados Luiz Fer- Sanccionado. 
rei r a ele Barros . 

Co ncede cr ed ito de 12.000 :000~ ~anccionado por decreto 
parn compra de ma teria l ns. 140 e 141, ele 28 de Ju nho e 5 
n ava l e de 18.000:000$ para de Julho ele 1893. 
o mater ia l do exerci to . 

Concede licençn a Raul Ca- Rejeitado pelo Senado . 
valcante Vereza . 

Isenta ele direitos aduaneiros Em 24 de Julho de 1893 entra 
os machinisrnos e materia em i " discussãv . Encerrada .-
prim a dest inados á Com - Em 25 ,·ejeitaclo. 
panhia F iação Porto- Ale-
grense. 

Autori sa o p3gamento a Em 31 ele Ma io ele 1893 entt·a 
D. Mari a Caroli na Rbein- em i• d iscussão. E ncerrada. -
gantz da quantia de Em 2 de Junho approvado.-
144 :997'848 como indem- Dispensado o i nte rst ício, ent ra 
ni sação pelo valor de sua em 2• discussão em 3 . Encer-
propr ied nde eln colon ia São r <tda .-Em 5 approvaclo .- Em 
Lout·enço, no Rio Grande 12 en tm em 3a discussão. Eu-
do Su l. cerrada.- Em 20 appr ovado.-

Em21 á impri mi r a reclacção.-
Em24 approvada. - Em 27 en-
viado o projecto ao Senado .-
Sanccionado por decreto 
n. 151 ele 18 de l\l aio ele 1893 . 

Da cornmissão de orçamento 
ás propostas elo Pode r Exe-
cutivo. 

Da commissão de petição e 
pode res. 

Da commissão de fazenda . 

Da commissão de orçamento. 
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REQUERIMENTOS 
(Approvados ce adiados) 

ANNO DATA ASSU>IPTO ANDAMENTO OIJSER V AÇÕES 

1893 22 de Maio ..•..• " Requeiro que pela Mesa da Ca- Ern 22 de Maio vem á mesa afim Do Sr. Retumba. 
mara se peça ao Ministerio da de opportunamente entrar em 
Justiça as seguintes informações: discnssão.- Em 24 entra em 

i. o Si é exacto ter sido invadida e discussão que é encerrada sem 
varejada por age ntes de policia a debate e approvado.-Pediram-
casa n. 3 B do becco do Imperio, se informações em 25 por offi-
na manhã de ·JS do corrente, sem cio sob n. 27. Respondido a 
titulo legal de diligencia crimi- 12 de Julho. 
nal, sem mandado de busca e só-
meu te no in tu i to de confiscar pa-
peis e documentos pertencentes a 
um Sr. Monjardim ; 

2.o No caso affir:uativo, por ordem 
de quem foi feita essa devassa, 
que providencias foram dadas 
para o restabelecimento da lei e 
r esponsabilidade da autoridade 
que a desrespeitou ; 

3.o Relação e cópia elos objectos e 
papeis confiscados nessa cliligen-
cia e que, segundo consta, foram 
recolhidos ao gabine te elo Sr. Dr. 
chefe de policia. :o 

,. 22 de Maio ...•.• " Requeremos que pela l\lesa da Ca- Ern 23 de Maio fica sobre a Do Sr. Jacques Ourique e-
mar a se peçam informações ao mesa.- Em 24 entra em dis- outros . 
Sr. Ministro da Marinha, si se cussão que é encerrada e sem 
acha revogada a consulta do Co o- debate approvado.- P ediram-se 
selho Supremo Militar, relativa informações em 25 por officio 
ás publicações militares na im- sob n. 28. 
prensa, em virtude de sua deter-
minação de 19 do corrente . » 

, 23 de Maio ...... " Requeiro que, por intermedio da Ern23 de Maio fica sobre a mesa. Do Sr . Vinhaee. 
Mesa, se peçam á Secretaria da -Em 24 entra em discussão 
Justiça informações sobre quantos que é sem debate encerrada e 
operarios e trabalhadores da pe- approvado.-Pecliram-se infor -
quemll lavoura foram recrntados mações em 25 por officio sob 
por ordem do Sr. chefe de policia~. n. 26. Respondido a i3 de Julho. 

~ 25 de Maio ...... "Requeiro que se peçam ao Governo Ern 25 de Maio fica sobre a Do Sr. Jacques Ourique. 
informações sobre o acto do go- mesa. 
vern ador do Rio Grande do Sul, 
crea ndo um batalhão provisorio 
de infanta ria su bordinado ao 
commando geral da brigada mi-
litar do Estado, de 7 de maio do 
corrente anuo." 

~ 26 de Maio .... . . " Requeiro que a Mesa da Camara Ern 2ô de Maio fica sobre a Do Sr. Seabra. 
peça ao Sr. Vice-Presidente da mesa. 

, 30 de Maio ...... 

Republica que, por intermedio do 
Sr. Ministro do Interior,informe: 

i. o Si se etl'ectuou o concurso para 
o preencb.irnento da cadeira de 
economia polí t ica ela Faculdade 
de Direito do Recife ; 

2. o No caso nega ti v o, qual o mo-
tivo por que não foi cumprida a 
ordem do Governo." 

" R equeremos que o Governo, por Em 30 de Maio vem á mesa e 
intermedio do Sr. Ministro do entra em discu~são.- Em 3 de 
Exterior, informe a esta Camara, Junho ora o Sr. Espírito Santo, 
si conhecd dos motivos que deter- em 6 o Sr. Tosta.- Em 9 eu-
mina ram a exoneração dada ao cerrada. 
bispo diocesano do H.io de Ja- Pende de decisão. 
neiro e si a nossa legação junto á 
Santa Sé tem qualquer noticia 
desse facto." 

Dos Srs. Matta Machado e 
lndio do Brazil. 



ANNO DATA 

1893 31 de Maio •.••.. 

1 de Junho .... 

» 2 de Junho ..•. 

2 de Junho •.•. 

5 de Junho .... 

" 6 de Junho., .. 
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« Requeremos qM , pelo Ministerio Em 31 
competente, se peçam ao Governo mesa . 
i nformações sobre os motivos que 
determinaram o fechamento das 

de Maio flca sobre a Dos Sra. Jacques Ourique e 
Seabra. 

aulas da Escola Polytechnica, 
desta Capital, unica do ensino 
superior de engenharia c i vil elo 
paiz.» 

« Requeremos que, por intermedio Em 1 de Junho flca sobre a Dos Srs. Fonseca Hermes e 
da Mesa, se solicitem com ur- mesa. outros. 
gencia do Poder Executivo as 
seguin tes informações: 

Quaes os alumnos das escolas mi-
litares distrahidos de seus labores 
em commissão dos diversos mi-
nisterios; 

Quaes as verbas por que são pagas 
essas com missões; 

Qual o artigo de lei em que se 
funda o Poder Executivo para 
etTectuar essas nomeações; 

Como se justificam as faltas desses 
alumnos nas aulas que cursam : 

I 
« Requeremos que sejam solicitadas Em 2 de Jufl:hO fica sobre a Dos Srs. Brasilio dos Santos e 

do Governo, por intermedio do mesa.- Em 5 de Julho entra outros. 
l\lioisterio da Fazenda, as se- em discussão, sendo em se~ruida 
guintes informações: approvado .-Em 7 requJsita-

io, quaes os fundamentos que teve r~m-se as informações por offi-
para em circular n. 27, de 9 de CIO sob n. 125. 
Maio ulti:no, ordenar á.s repar-
tições subordinadas ao Ministerio 
da Fazenda, que escripturem 
como receita da União o producto 
da venda das terras devolutas nos 
di versos Estados ; 

2o, si antes ou depois da data ela 
refel'icla circular, mas a partir 
ela promulgação da Constituição 
Fed~ral, teem as repartições ar-
recadadoras da União, nos h:s-
tados, recolhido o producto da, 
venda de terras devolutas, e a 
quanto montam as respectivas 
i m portancias, discriminada-
mente por Estado. » 

« Rectueiro que, por intermedio do Em 2 de Ju!j.ho fica sobre a Do Sr. 
Ministerio ela Guerra, informe o mesa; em 3 entra em discussão. 
Presidente da Republica si au to- Ora o Sr. Arthur Rios. (Pende 
risou o general commandante do de decisão.) 
3o districto militar a pôr á dis-
posição do governo estadoal da 
Bahia a força federal para ser 
empregada em serviço policial.» 

Zama. 

«Requeiro que se peça ao Poder Em 5 de Junho fica sobre a Do Sr. Arthur Rios. 
Executivo •:ópia do contracto mesa. - Em 5 de Julho entra 
celebrado com o cidadão Ar aujo em discussão, approvado.-Pe-
para construcção do prolonga- diram-se informações por offi-
mento da Estrada de Ferro da cio sob n . 131. 
Bahia aVi lta Nova do Joazeiro, 
e dos actos ou modificações pos-
teriormente feitos a esse con-
tracto.» 

" Requeiro que, por intermedio d)Em 6 de Junho fica sobre a Do Sr . Aristides Maia.. 
Ministerio da Fazenda, informe o mesa, 
Governo em que lei se fundou 
para ordenar ao inspector da 
Alfandega do Rio de Janeiro que 
despachasse livre de direitos ob-
jectos destinados aos cotlegios 
mantidos pela ordem dos Sale-
sianos .» 



I 
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1893 7 de Junho .... '' Requeiro que se peça ao Gove rno Em 7 ele Junho fica sobre a Do Sr . Rosa e Silva . 
cópia do contracto celebrado com mesa .- Em 5 de Julho entra 
a Companhia Metropolitana para em discussão e é approvado.-
introducção de immigrantes . » Pediram-se informações em 7, 

por officio sob n . 124 . Respon-
dido em 12 ele Julho. 

» 8 de Junho ..•• « Requeiro que se peçam ao Go- Em 8 de Junho fica sobre a mesa. Do Sr. Montenegro . 
verno infot·mações sobre o modo - Em 5 de Julho entra em dis 
pelo qual tem s ido executado o cussiio e é approvado.-Pedi-
§ 3° do art. 2° da lei da recella ram -se in form ações em 7 por 
que determina a confecção de officio n. 128. 
novas ta r i f as .» 

, 8 de Junho •.. . « Requeiro que se peçam inform a- Em8 de Junho fica sobre a mesa. Do Sr . Monte negro. 
ções ao Poder Executivo sobre as -Em 5 de Julho approvado . 
razõ~s que determinaram o Minis- P ediram-se in formações em 7 
terio da Fazenda a, em circular por officio n . 122 . 
ele 25 ele Maio ulümo, dispensar 
os productos americanos enume-
rados no art. 1 o do decreto n. 1358 
de 5 ele J aneiro de 1891 , do paga-
mento de d ireitos de expediente, 
de que não podia cogitar o dito 
convenio .» 

» 8 de Junho ... . « Requeiro que se solicitem do Sr . Em 8 de Junho fica sobre a Do Sr. Serpa. 
Vice -Presidente da Republica, mesa.- Em 5 de Julho appro-
por intermedio da Secretaria da vado.-Pediram-se informações 
Justiça, asseguintes inform ações: em 7 por officio sob n.13. Re-

)) 

Qual o numero de juizes ele di- spondido em 26 de Julho. 
1·ei to e desem bargaclores declara-
dos em disponibilidade antes de 
23 de Março dt' 1891 ; 

Qual o numer o de juizes de direi to 
e desembargadores declarados nas 
mesmas condições de 23 de Março 
de 1892 até esta data.,. 

12 de Junho • ..• « Requeiro que, por intermedio da Em 12 de Junho fica sobre a Do Sr . Jacques Ourique . 
Mesa desta Camara, se peçam ao mesa . 
Governo as seguintes informações: 

12 de Junho .. •. 

1a, em que condições foi nomeado 
o Dr. Alfredo Clemente Pinto 
professor da 2a cadeira do 2o anno 
elo curso de prepara torios da Es-
cola Militar do Rio Grande do 
Sul (logar de concurso) por de-
creto de 27 de maio ultimo, e 
por que não se reconheceu que não 
se havia procedido ao concurso 
aberto opportunamente, por outro 
decreto de 8 do corrente, que com 
tal con fissão a nnulla a referida 
nom eação; 

2•, si sobre o caso foram ou v idos 
ambos osSrs. Ministros da Guerra, 
um dos quaes se acha naq1,1elle 
Estado .» 

«Requeremos que, por intermeclio Em 12 de 
da Mesa da Cama ra, se solicitem mesa. 
do P oder Execu·tivo infot·mações 
ace rca da prisão do 2o tenente 
Joãl' Nepomuceno Costa, deputado 
estadoal pot· Santa Catharina.>> 

Junho fica sobre a Dos Srs , Muller e outros . 

,. 13 de Junho • • .. « Requeiro que, por intermedio da Em 13 de Junho fica sobre a Do Sr . J acques Ourique. 
Mesa desta Camara , se peçam ao mesa . 
Governo, com a maxima urgencia, 
as seguintes informações: 

1• , s i o deputado Nepomuceno 
Costa achava-se em exercício de 
qualquer commissão militar e no 
inter t·eg no das sessões parla-
mentares , quando foi preso pot' 
ordem elo com mandante do 5o dis-
tricto, e no caso negativo, si já 



ANNO 

1893 

» 

" 

DATA 

21 de Junho .. . .. 

21 de juulw ..... 
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foi e xoner:>clo elo referido com-
mando o official que o prendeu; 

z•, quaes as r azões por que o Sr. 
Minis tl'o da G:.et·ra mandou im -
raedi atame:lle soltar o r eferido 
oflicia I e , no caso de te r sido pela 
illega\idacle ela pl'isão, si j>• roi 
elemittielo o Sr. cor onel comn.:.tn-
elan te do districto; 

3•, quaes os motivos por que seguiu 
pat·a o l!:st.ado ele Santa Catharina 
a corveta T•·a,jcmo ; 

4•, em qual estabe lecimento pu-
blico mi litar do Des terro fnoa o 
cor .. nel cammandante d o 5o dis-
tricto a secretaria do mesmo 
cornmando; 

5', o que ha sobre a exac licliio ela 
r emessa de armas e munições 
per ordem do referido commanclo 
do 5o clistricto para Blnmen:cu 
onde não exis te força militar; 

6•, s i e exac to o apres to de armas 
e a rtilha ria e praças de li11ha no 
Er;taclo do P;~rauá, por ordem d o 
referido commanclante, afim ele 
seguirem para Santa Catharina; 

7a, si é exacto que a Capital d esse 
Estado viva ac·tua lmente em con-
stante alarma , pelas continuadas 
pt·ompticlões e manobras da força 
milit •r alli es tacionada 1 » 

« R equeiro que pela Secretaria da 
Faze nda se informe: 

Qual o r esultado ela commissão do 
Ldlecido engenheiro Tobias 'l'ell 
Martins Moscoso, enca rregado 
dos estudos para a construcção da 
Al fancl~ga ele Par anag-uá ; si foi 
feito ol'çamento e qual a sua im-
pol'tancia. » 

« Requeremos que a i\Iesa r equisite 
elo :Sr. Vic .. -Pt·es idente ela R~pll 
bliea o re.Silltado do inq ·tel'ilo mi -
litar, procedido em Pot·to-.-\.legr e, 
por oc·dem do St•_ i\Iinistro da 
Guerra~ sobre gt·a\'eS occurrencias 
que s o verilicat·am no Ca(é ;lmc-
''icano, estabelecimento comm er-
cial ~::i~tente n:tquella cllpit.;11.» 

Em 21 de J1tp ho entra em dis-
. cussão, que e e ncer rada .-Em 

5 de Julho approvado.- Pedi-
ram·se informações em 7 por 
ollicio sob n . 127. Respondido 
em 5 ele Agosto. 

!Em 21 de Junho fica sobt·e a 
mesn .. - l!:m 5 tle Julho entra 
c.m disCilss;i.o e c npprovado. -
J~m 7 pedi l'am·se infol'mações 
pol' oflic io sqb n. 123. Respon-
dido em 13 tle Jull10. 

<DllSERVAÇÕES 

I 

Do Sr. Eduardo Gon~ lves. 

Do Sr. t.pemetr· · Ribeiro e 
outros. 

\ 
\ l\I uller e o~tros. 22 de Junho., .• « Requeremos que, por in te rmed io Em 22 tb Junho li ca sobl'e a Do Sr. 

ch1 Mes L. se solicit~m do Poder mesa . 

30 de junho •• . • . 

Execttlivo as seguintes i nfot·-
mações : 

Si te,·e o Govel'no conhecimento elo 
acto pelo qttal a Camara Munici -
pal da villa do Rio Negro inp·din 
a contin :w.ção da navegação esta-
bele~iela. pelo negociante Procopio 
Gomes, nos rios Ne~ro e Ig nassú. 
limites dos Es·n.aos ele Santa 
Catbn.dnn e Pa m ná : no caso 
rdfit~tnati \'O, s i viera1n ifpnd mente 
ao sett co nhecimento os fnn cb -
nw ntns daqa:ll ' acto e qna~s as 
p•·oviclenchs q 1e o Govel'nO tomou 
ouj~tlg. t deve l' to:nar.» 

" Reque~emo'l q •e se JPçam ao 
Pode•· ~xecaLin>. pela co•npetente 
Sect·e taria ele ~stado,as seguintes 
informações : 

Ent :3J ele L :1 ho fica solm~ a Dos Srs. Demetrio Solon, 
mesa. Indio e outros . ' 
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ASSUMPTO 

1. o Si tem conhecimento· elo acto 
abusivo, a ttenta torio ela lei, pra -
ticado pel~ corn mandan te elo 50 
dis lric to rn ilitat'. conserva ndo 
preso o cidadão· rio-grandense 
José Savilione Marques, depois de 1 

have i-o fe i to desern barca t· U.e 
bordo tlo Uran us, em que tomava 
passage m para Mon te ,•idéo; : 

2.o No caso a l:lirmat ivo , si to rnou 
prov idencias para corrig i r esse 
abuso de poder, r es tituindo aquelle 
c iuadão ao goso de sua li he rdade : 

3 . o Fin almente, qnaes as provide n-
cias aclop tadas . » 

I 

ANDA)lENTO OBSERVAÇÕES 

i 

I 
.. ! 

l 

I 
I 
I 

1 ele Julho ., .. «Requeiro que se sol ici te elo Go- E<•n i ele J ulho fica sobre a Do Sr . Brazilio dos Santos. 
ve rno, por i nter meclio da Secre- mesa . 
taria da Fazenda, que infor me 
com nrgencia o segui 11 te : 

1. o Qua l a importancia total dos 
bonu s até es ta data emittidos pelo 
Banco da l:tepubl ica do BraziJ, ele 
confor midade com o dec reto ele 17 
ele Deze mbro ele 1892 : 

2. o Quaes os mntuar ios contempla -
elos pelo referido banco com em-
prestim os em bonus, e qnaes as 
garanti as (hypotheca e penhor) 
por cada um de ll es pres tadas ; 

3 . o Qual a irnportancia dos empres-
t imos até ao presente propostos e 
q uaes os proponentes . , 

4 de Julho . • . . . « Requeiro que. por i ntermeclio elo E1n 4 de Julho fica sobre a Do Sr . 
Minister io ela I nclustr ia, Viação e mesa.- Em 17 entra em discus-
Obras Publicas, sej :lm fornecidas são, que é encerrada . Appro-
a esta Camara as seguintes infor- · Yado .- Em 18 pedira m-se in-
mações : fo rmações pot· offic io sob n. 156. 

Qua.es ·as obras realisadas no por to 
do l!:staclo ela Parahyba para as 
quaes teem s ido votados diversos 
ct·eclitos ; 

Quan to se tem gas to com as mesmas 
obras e 9, uanto resta elos creditas 
YOtados 1 » 

Retumba . 

» 4 de Julho . . • . « Requeiro que se soli cite do Go- E in 4 de Julho ftca so bre a Do Sr. Braz ilio elos Santos . 
verno, por intermedio ela See1·e- mesa.- Em 8 cl.1 Agosto entt-a 
ta ri ~t ela F a t.enda, que informe em discussão, que é encerrada . 

' 

I 

I 

I 

sollre o seguinte : Approvaclo . - l!.:m 9 pediram-se 
1o, com que tundamento l egal consi- in formações por officio sob li 

derou como pertencentes á U ni ão n. 212. 
os terrenos de ma rinh a do s itio 
I tapema, em Santos , apezar de se 
acharem os ditos t errenos no do-
m in i o e posse de particulares, 
desde tempos immemori aes , e ne 
por vezes haver a repartição com-
petente arrecadado o imposto de 
transmissão de propriedade, refe -
r ente á venda e á arrecadação elo 
mencionado sitio : 

2°, si o Governo, antes de pelos 
meios de direito l'eivindicar a 
pretensa pt·opriedade elos r eferi-
dos terrenos, pre tende torn ar ef-
fect iva pelo emprego da força a 
aut orisação que concedeu á Com-
panhia - Docas de Santos - para 
descarregar madeira no mencio-
nado local. » 
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8 de Julho •..• "Requeremos que a Mesa peça ao 
Governo as seguintes informa-
ções: 

to, si foi prestado auxilio da força 
federal para as violencias prati-
cadas contra a liberd3.de de im-
prensa na capital do l!:stado do 
P a raná, dg. que se occupou a im-
prensa desta Capita l no dia 8 do 
corrente ; 

2o, em que disposição de lei ou re-
gulamento milita r encontra auto-
r isação par a permittir que offi· 
ciaes do exe t·cito exerçam cargo 
de questor ou chefe de policia dos 
Estados, como esta exercendo na· 
qlllelle Estado o capitão ar regi-
mentado do exercito Antonio 
Lago 1" 

ANDAMENTO 

Ern 8 de Julho fica sobre a mesa. 
- Em 17 entra em discussão ~ue 
é encerrada. Approvado. - Em 
18 pediram-se Informações por 
officio snb n. 155 . Respondido 
em 31 de Julho. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . B. de Mendonça . 

10 de Julho . . .• « Requeremos que se peçam ao Go· Em 10 
verno, pelos tramites legaes, com mesa. 
toda a ut·gencia, in fot·mações pre· 

de Julho fica sobre a Do Sr. Jacques Ourique. 

H de Julho • ••. 

cisas e claras, sobre os factos a 
que se refere a sua declaração 
hoje publicada no Dia•·io Otficial, 
como esclarecimentos imprescin-
di veia ás deliberações desta Ca· 
mara .» 

« Reque remos que se solicitem in-
formações ao Poder Executivo, 
quanto ao facto de es tar sendo 
tran cado o telegrapho á corre-
spondenci a particular, conforme 
informações da imprensa desta 
Capital.» 

Em 11 de Julho entra. em clis-
. cussão em que ora o Sr. Gli-
cerio, sendo em seguidtt en-
cerrada .-A4iada a votação. 

H ele Julho ... . « Requeremos que, ele accorclo com Em 11 de Julho entra ~m clis-
o a rt. 55 elo regimento, a Mesa cussão quo é encerrada. - Em 
convoque sessões nocturnas para 17 é approv(lda a f a parte e 
adeantar os trabalhos da presente r ejeitada a 2a. Em vi r tude 
sessão . E que as sessões noctur- desta r esol u9ão a Garoara se 
nas durem tres horas, podendo ser reuniu em Sf!SSÕes nocturna s. 
abertas com qualquer numero, 
não have ndo nellas expediente .» 

12 de Julho .... « Requeir•l que !'e p~çam, com ur- Em 12 de Julho entra em dis-
gencla, ao P oder Executivo as cnssão.- Em i7 approvado.-
seguin tes inform ações : Em 18 pedir!pn-se informações 

1°, si prohibiu a sabida do vapor por officios sl)b ns. 159, quanto 
Jofa•·te, d a Com panhia Frigorifica aos quatro primeiros itens, e 
e de outros paquetes deste porto 161 quanto ao 5o, Respondidos : 
pa ra os Estado;; mer idionaes da o 1o em 21 d,e Ju lho e o 2° em 
Republica; 2o, si impediu a par- i de Agosto. 
t ida do vapor Ondiaa da cidade 
de Pelotas para esta Capital ; 3°, 
si vedott âs r epartições telegra-
phicas dest:J. cidade o recebimento 
de te legr a mmas do commercio, 
da imprensa e de particula res 
para todos ou alguns pontos do 
paiz; 4o, no caso alfirmaüvo. em 
que lei se fundou para tomar 
e•sas prov idencias; 5o, si teve 
co1hecimento dos des1ca tns pra-
t icados ho ntem contra redacçõe3 
de jorn aes e q uaes as providen -
cias que fot·am tomad1s p> la po· 
licia, afim de garan tir a li berdade 
de pensamento .>> 

I 
Dos Srs. Demelrio e 'Serpa . 

Do Sr. Glicerio e outros. 

\ 

Do Sr. Epitacio \ess a. 

\ 
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12 de Julho .. ,. «Requeiro que, por intermedio da Em 12 de Julho entra em dis- Do Sr. Brazilio dos Santos. 
Secretaria do Interior, se solicite cussão. Ora o Sr. Glicerio ; e o-
do Governo que informe sobre cerrada. Em i7 é approvado.-

13 de Julho ..•. 

o seguinte : Em 18 pediram-se informações 
Quaes as provid!)ocias que tem por officio sob n. 157. Res-

dado para reprimir os desacatos pondido em 24 de Julho. 
e aggressões u!tima.mente feitos 
pela, policia de S. Paulo con tt·a 
os alumnos da Faculdade de Di-
reito, determinando interrupção 
dos trabalhos academicos e que 
motivaram representação por 
parte da congregação · daquelle 
estabelecimen to federal ao Pre-
sidente daquelle Estado.» 

« Requeiro que, pelos meios com-
petentes, o Governo in forme ; 
1o, si o emprestimo feito á Com-
panhia Estrada de ferro Oeste 
de Minas realisou-se ; 2°, si o 
!}overno r.stft armado em Lon-
dres ele r ecu;rsos para o serviço 
de juros de nossa divida externa, 
no corrente anno 1 ,. 

E111 13 de Julho vem á mesa ; o Do Sr. 
Sr. Se abra requer urgencia para 
ser discutido e votado nessa 
sessão ; é rejeitado o pedido de 
urgencia . Entra em discussão 
que é encerrada. - Em i7 é ap-
provado.- Em 18 pediram-se 
informações por officio sob n. 
1.63 Respondido em14 de Agosto. 

Alberto Brandão. 

» 13 de Julho .... «Requeiro que se requisitem do Go- E111 13 de Julho entra em discus- Do Sr. Rosa e Silva. 
verno, com urgencia, as propostas são e é approvaclo.-Pediram-se 
para a confecção dos orçamentos.» infot·mações por officio !l, 150. 

" 15 de Julho .•.. . «Requeiro que, por iutermedio da Elll 15 de Julho entra em dia- Do Sr. Alberto Brandão . 
Mesa, o Governo informe: cussão; approvado em 17.-

1.0 Qual o lastro metallico exis- Pediram-se informações em 18 
iente no Thesouro até ao dia 30 porofficio sob n. 162. 
de Abril; . 

2o, si este lastro está intacto?, 

>> 15 de Julho, .. . «Requeremos que, por intermedio E1111.5 de Julho fica sobre a mesa Do Sr. Murat e outros. 
da Mesa, se peça imformações ao 

" 

" 

)) 

11 

15 de J ulho ..• . 

Governo sobre o fundamento da 
noticia que sob a forma de consta 
deu um jornal desta Capital, de 
que serão prohibidas as remessas 
de am bulancias da Cruz Verme-
lha para o Rio Grande do SuL » 

« Requeremos que, por intermedio Em 15 de Julho ficasohre a me~a. Do Sr. Amorim 
da Mesa da Camara, se requisitem Em ~ de. agosto entra em d1s- outros. 
do Governo as se<>uintes informa- cussao e e approvado.- Em 9 
ções : " pediram-se informações por 

Qual o plano adoptado para a rea- officio sob n. 2ii. 
lisação das obras de melhoJ·a-
mento da bart•a do Natal, no Rio 
Grande do Norte . » 

Garcia e 

17 de Julho,_ .. «.Requeremos que se peça ao Go- E111 17 de Julho fica sobre a Do Sr. Seabra e outros. 
ver no, que com urgencia informe : mesa . 

1o, qual a importancia ou somma 
pecuni a ri a despendida diaria-
mente com a manutenção da 
guerra no Rio Grande do Sul ; 

2o, a quanto monta a somma gasta, 
em consequencia do acto que pro-
hibi u as communicações telegra-
phicas entre os differen tes pontos 
do territorio daRe publica, e entre 
estes e o estrange iro. >> 

20 de Julho •• •• «Requeiro que se solicite do Poçler E111 20 de Julho fica sobre a Do Sr. Serpa. 
Executivo, pela Secretaria da mesa. 
Justiça, cópia do despacho de 
pronuncia no art. 112 elo Codigo 
Penal, proferido pelo juiz seccio-
nal de Santa Catharina contra o 
governador do mesmo Estado, 
t nente M. J. Machado. >> 
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2i de Julho, .... «Requeremos que, por intermedio Em 21 
do Ministerio da Justiça, solfcite mesa. 
a Mesa as seguintes inform ações: 

qual a razão pela qual na noite 
de ante-hon tem foi guardado 
por força policial o predio em 
que funcciona a redacção d'A Oi· 
dade do Rio, á rua do Ouvidor, 
nesta Capital; 

si alguma tenta ti v a cl'iminosa foi 
denunciada. quaes as medidas to-
mada~ pelo Podet· Executivo pant 
punir os culpados .» 

ANDAMENTO OBSER TAÇÕDS 

de Julho fica sobre a Do Sr. Fonseca 
outros. 

Hermes e 

24 de Julho .•••. «Requeiro que se peça ao Governo Em 24 de Julho fica sobre a Do Sr . P edro Americo, 
que informe: 

1o, qual o algat·ismo total das pen-
sões concedidas á viuvas e or-
pbãos, desde a proclamação da 
Republica ; 

2", a que som ma montam as pensões 
concedidas, desde a mesma data, 
á vi uva e orpbãos de litteratos e 
art istas, em attenção a serviços 
ás lettras ou ás artes patrias.» · 

mesa. 

» 24 de Julho •.•. «Requeremos que o Governo in- Em 24 de Julho entra em dis-
forme a esta Camara que provi- cussão que é encerrada. 
dencias tem tomado para cohibir 

» 

os excessos praticados por agentes 
federaes e praças do exerci to no 
Estado de ~anta Catharina.» 

I 

24 de Julho .... « Requeremos que pelos tl·amites Em 24 de Julho e o tra em dis- Do Sr. Jacque Ourique e 
legaes sejam pedidas com a in a- cussão . Oram os Srs. Glicerio, outros, ~' 
xima urgencia ao Sr. Ministro da Jacques Ourique e Yinhaes.-:- \\ 
ll!arinba as seguintes informa- Em 25 a,ppr ovado .- P edir am -
ções : se in formações em 26 por offi-

i.O Qual a autoridade militar que cio sob n. 189. 
mandou submetter a conselho de 
investigação o Sr. almirante re-
formado Eduardo w·andenkolk e 
qual a au toridade que nomeou 
esse con8elho ; 

2.o Si o a,lmirante Wandenkolk, 
apezar de reformado e senador 
da RepuLlica,acl1ava-se no exerci-
cio de a lguma com missão ou car-
go de serviço effec tivo da armada, 
na occasião de seu aprision a-
mento ou prisão ; 

3.o Qual o crime militar em vir -
\IJde do qual foi o mesmo almi-
rante submettido a julgamento 
no foro militar e em que lei se 
estribou o Governo para isso.» 

28 de Julho . ... «Requeiro que, pelo miuisterio com- Em 28 de Julho entra em dis- Do Sr. Retumba. 
petente, se requ1s1tem_ do Governo c11ssão . Encerrada.- Em 8 de 
as se~uintes JOform~çoes: Agosto p.pprovado.-Em 9 pedi-

to, copia da concessao e con tracto ram-se informações por officio 
cel~brado com a Companhta Ma- sob n. 210. 
tenaes e Melhoramentos do Bra-
zil, para o a rrasamento dos mor-
ros de Santo Antonio e Castello; 

2o., si o Governo tem sciencia do 
abandono em que se acham as 
obras começadas no caes da Glo-
'l:'ia, e no caso affirmat ivo, que 
providencias tem Lomado para a 
1·emoção da ponle a lli construíd a 
e que está acarretando serios pre-
juízos ao porto. ' so, cópia das informações do fisca l do 
Governo junto ás mesmas obras .». 
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i893 3i de Julho ..... "'Requeremos que a com missão de Ean 31 de Julho entra em dis- Do Sr. Seabra e outros. 
Constituição, Legislação e Justi- cussão. Ora o Sr. Muller.-Em 
ça, em dia designado em pre- 1 de Agosto oram os Srs. Bevi-
sença dos documentos que lhe l aqua , Serpa e Demetrio que 
forem apresentados, dê parecer oflerece emenda, bem como o 
sobre a constitucionalidade da Sr. Severino Vieira ; oram ós 
intervenção do Governo Federal Srs. Glicerio, Seabra e Rol-
nos acontecimentos luctuosos, que !anda Lima. A discussão é 
se estão desenrolando no l!:s- encerrada. 

2 de Agosto .••.• 

8 de Agosto ..... 

9 de Agosto ..... 

)) 9 deAgosto ..... 

)) 28 de Agosto ... 

28 de Agosto ... 

tado de Santa Catbarina. » 

"Requeiro que por intermedio da Em 2 de Agosto fica sobre a Do Sr. Demetrio Ribeiro. 
Secretaria da Industria e Viação mesa. 
se peçam ao Governo info(ma-
ções sobre as providencias que 
tomou no sentido de dar execução 
ao disposto no n. XIV do art. 6o 
da lei n. 126 B, de 1892. " 

« Requeiro que se solicitem do Go- Em 8 de Agosto entra em dis- Do Sr. 
verno. com urgencia, as seguintes cussão ; encerrada e appro-
informações : vado.-Em 9 pediram-se infor-

1." Que motivos determinam a con- mações por officios sob ns. 213 
tinuação da interrupção das com- e 214. 
municações telegrapbicas para o 
Estado Rio Grande do Sul ; 

2.o Si continúa a g uerra fratricida · 
no Rio Grande do Sul. " 

Seabra. 

« Requeremos que, por intermedio Em 9 de Agosto entra em dis- Do Sr. Almeida 
do Minis ter i o da Justiça, se req tü - cussão que é encerrada. Adia- outros. 
si te do Governo copia do inquertto da a votação. 
em que se baseou o chefe de po-
licia do Districlo Federal para 
prohibir o funccionamento dos 
clubs athleticos denominados-
frontões-, desta Capital. 

« Requeiro que se solicitem do Po- Em 9 de Agosto entra em dis- Do Sr. 
der Executivo, pela Secretaria cussão que ê encerrada. Adia-
respectiva, as seguintes infor- da a votação. 
mações . 

1. o Cópia do officio ou mensagem 
dirigida ao Subremo · Tribunal 
Federal, concercen te ao pedido 
de habeas-corpus em favor dos 
presos civis vindos a bordo do 
Jupiter; 

2.o Indicação dos motivos que 
teve o Governo par a não atten-
der á requisição do Supremo Tri-
bunal Federal, no sentido de lhe 
serel)l apresentados os indi viduos 
nacionaes e estrangeiros que fo -
ram presos e conservados a bordo 
do r eferido vapor . " 

Serpa. 

" Requeremos que a Camara se Em28 de Agosto vem á mesa, Do Sr. Alberto 
constitua em com missão gera I sendo pelo Sr. Retumba r e- outros. 
e sessão secreta, sendo convi- querida urgencia afim de 
dado o respectivo secretario dos entrar em discussão. Rejei-
Negocios da Fazenda, afim de t ado o requerimento de nr-
ser ouvido a respeito dos meios gencia. 
de de bel I ar o defioit orçamen ta-
rio, suspensa a ~iscussão do or-
çamento da receita .,. 

Nogueira e 

Brandão e 

« Requeiro que, por intermedio Ern 28 de Agosto fica sobre a Do Sr. João de Siqueira. 
da Mesa, se ~eçam á·Secretar1a mesa . 
da Industria e Viação as seguin-
tes informações : 
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i 
1893 28 de Agosto •••• i.; Quaes as zonas privilegiadas 

das estradas de ferro Sul de Per-
nambuco, Central, Recife ao Li-
moeiro, Recife a Caxangá, Re-

l cife a O linda, todas no Estado de 
Pernambuco : 

2.a Si houve decreto não aprro-
vando os estudos do rama do - i 

Gloria de Goytá, da estrada de 
ferro central do mesmo Es-
tado ; \ 

3.• Si as referidas estradas de 
ferro invadem ou não as zonas 
privilegiadas, umas das outras, e . 
até que extensão kilometrica. :o 

\ 

\ 
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Indicações approvadas e adiadas e que foram apresentadas durante a 3a sessão 
da 1 a legislatura da Camara dos Deputados 

ANNO 

1893 

DATA ASSUMPTO ANDAMENTO 

22 de Maio •...• Indico que com a maxima urgencia EID 22 de Maio é enviada 
sejam feitas ao regimento in- commissão de policia. 
tarno os seguintes additamen tos: Pende de decisão. 

Ao art. 69-3° : No caso de alte-
r ação . 

Ao art. 32, § 5 : para propor a al-
teração das materias da ordem 
do dia. 

Ao art. 85. Paragrapbo unico:-
A alteração das m<tterias da 
ordem do dia póde ser proposta 
e decidida em qualquer occasião 
nas mesmas condições prescl"iptas 
no art. 73 para o additamento. 

Ao art. 117 e os que versarem sobre 
medidas comprehéndidas nos 
ns. 21, 27 e 35 elo ar t. 34 da 
Constituição. 

OBSERVAÇÕES 

á Do Sr Belarmino de Men-
donça. 

:o • 20 de Junho .•.• Indicamos que seja alterada a dis- EID 20 de Junho vem á mesa e Do Sr. Hollanda Lima e 
posição do art. 159 do regimento é enviada á commissão de po- outros. (Vide em outro lo-
interno, no sent.ido de ser feita licia que a 21 deu parecer. gar desta synopse anda-
de modo symbolico a votação menta e observações do 
sobre as materias de interesse parecer n. 20 deste anno .) 
particular a que se r efet·e a 2• 
parte do mesmo artigo. 

:o 20 de Julho ••.. Indico que a commissão de cons- EID 20 de Julho vem á mesa e é Do Sr. Serpa. 
tituição, leg islação e justiça ar- enviada á commissão de cons-
ganise e submetta á apreciação tituição, legislação e justiça. 
da Camara um projecto de lei Pende de decisão. 
interpretando o art. 72 § 23 da 
Constituição, combinado com os 
at·ts. 63 e 65. 

,. 25 de Julho .... Requeremos que se nomeie uma EID 25 de Julho vem á mesa e é Do ·sr. Zama e outros. 
commissão especial de tres mem- lida, entrando em discussão. 

2 de Agosto .. . 

4 de Agosto ••. 

bras que, em nome ela Camara -Em 26 oram os Srs. Lauro 
dos Deputados, se dirija ao Vice- Müller e Seabra.- Em 27 coa-
Presidente da Republica, afim tinúa a discussão entre estes 
de obter do Governo medidas que dous Srs. d.eputados. 
façam cessar a a narchia e as 
desot•dens que empregados fe-
deraes e praças do exerci to estão 
provocando no Estado de Santa 
Catharina. 

Indicamos que as commtssões de Ern 21 de A~osto vem á mesa Do Sr. Demetrio 
constituição, legislação e jus- que envia a commissão de outros . 
tiça e de marinha e · guerra apre- constituição, legisl ação e jus-
sentem com urgencia um pro- tiça. 
jecto de lei, no sentido de dar 
plena ex:ecução ao art. 34 n . 16 
da Constituição da Republica. 

Ribeiro e 

Indicamos que a com missão de !e- Ern 4 de Ajl"osto vem_ á mesa e Do Sr. Bellarmino de Men-
gislação e justiça estude e for- é enviada a comm1ssao de con- dança e outros. 
mule em projecto de lei as pro- sLituição, legislação e justiça. 
videncias legislativas conducen-
tes a fazer respeita r os preceitos 
constitucionaes relativos á dis-
criminação de rendas, na con-
formidade dos arts. 7° a 12 da 
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Constituição, tendo em vista a 
incidencia da União e dos Es-
tados na faculdade de tributar, 
que se nota entre o art . 7° § 1° 
e o art. 9• § 3• e a necessidade 
de evitar a tributação concur-
rente (salvas as bypotheses ex-
cepcionaes que podem estar con-
tidas na ultima destas disposi-
ções) e a que muitos Estados teem 
decretado e cobrado sol> denomi-
nações disfarçadas, contra dispo-
sições alli expressas . 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

Indicamos que se modifique o regi- Em 9 de Agosto vem á mesa e Do Sr. Serpa e outros. 
mento da casa, no sentido de po- é enviada á commissão de po-
derem ser admittidos pela mesa licia. 
e votados pela casa, os pedidos 
de urgencia, qualquer que seja 
a hora da sessão em que sejam 
formulados . 

Indicamos que se reforme o a rt. 58 Em 9 de Agosto vem á mesa e Dos Srs. ·Montenegro e Seve-
do regimento interno, no sen tido é enviada á commissão de po- rino Vieira. 
de se poder abrir as sessões licía, 1 
achando-se presentes no recinto 
deputados em numero de um 
quarto. 

H de Agosto., .. Indico que se substitua a 2a parte Em 11 de .(\.gosto vem á mesa e Do Sr. Rosa e Silva 
do art . 129 pelo seguinte: é enviada á commissão de po-

11 de Agosto .. • . 

11 de Agosto, ... 

16 de Agosto .... 

As emendas adaptadas em 3a dis- licia. 
cussão passar~o por mai~ uma 
outra d1scussao na sessao se-
guinte com os a r tigos que se re-
ferirem. 

Nesta discussão não poderão ser 
otferecidas outras emendas, salvo \ 
de reda.cção. 

Indicamos que no regimento da Em H de Agosto é enviada á Do Sr. • rico Coalho. 
Camara sejam additadas dispo- commissão de policia. 
sições a r espeito do serviço de 
permutas dos annaes dos traba-
lhos legis lativos com os dos par-
lamentos dos paizes estrangeiros. 

Iudico que a commissão de consti- Em H de Agosto vem á mesa Do Sr. Benedidto i:eite. 
tuição, legislação e justiça dê pa- que a enyia á commissão de 
recer sobre o seguiute : constituiç~o, legislação e jus-

Si qnalquer lei pos terior ao de- tiça. 
ereto n. 747 A de 4 de Novembro 
de 1890, concedendo isenção de 
impostos, será sujeita na sua ex-
ecução, ás regras estabelecidas 
nàquelle decreto. 

Indicamos que, em quanto não forem Em 16 de Agosto é enviada á Do Sr. Moraes 
votados definitivamente os pro- commissãp de policia. outros. 
jectos de leis orçamentarias e 
complementares, a Camara não 
se occupe de outros projectos of-
ferecidos á sua deliber ação, ex-
cepto aquelles que dependerem de 
approvação de redacção, em ul-
tima discussão, a lei eleitoral, 
os projectos vindos do Senado e 
o projecto n. 58 A: 

Barros e 
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1893 1'7 de Agosto .... Indicamos que as sessões noctut·nas Em 17 de Agosto é enviada á Do Sr. Alft·edo Ellis e outt·os. 
sejam abertas desde que se achem commissão de policia, que em ~Vide em outro Jogar desta 
presentes 53 Srs. deputados, isto 22 deu parecer. ynopse andamento e ob-
é, um quar to dos membros da ser v ações ao parecer n. 50 
Camara . deste anno.) 

" 18 de Agosto ,., Indico que a commis~ão de consti- Em 18 de Agosto vem á mesa e Do Sr . Almeida Nogueim. 
tuição, legislação e justiça, estu- é enviad'l. á com missão ele co n-
dando as disposições do cap . 3° stituição, legislação e justiça. 
do Codigo Penal, declar e com ur-
gene1a, s1 as mesmas repnmem, 
como jogo de azar, as apostas 
mutuas por meio de poules, sobre 
o jogo da pela, e que, caso julgue 
obscuro o mencionado texto, pro-
ponha projecto interpretativo da 
verdadeira intelligencia dessa 
parte da legislação criminal, 

" 23 de Agosto ... Sendo insufficiente para a votação 
dos orçamentos os dias restantes 
da presente sessão, indico que a 
Camara se consUtua em sessão 

Em 23 de A!,osto é P.nviada 
commissão e policia. 

a Do Sr. Espírito Santo . 

p,ermanente para a votação das 
eis de meio, evitando desta arte 

due o Govel'no assuma a dieta- li ura financeira. 

,. 23 de Agosto . , . Indicamos que as sessões diurnas Em 23 de Ag,osto é enviada á Do Sr . Severino Vieit•a e I 
da Camara se possam prolongar commissão e p!>licia , outros. 
até as 9 horas ela noite, sempre 
que fô r necessario r,ara adeantar 
a discussão das eis orçamen-
tarias. 

12 
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Pareceres. approv~dos e adiados na r sessão da r le[islatura da Gamara dos Deputados 
' 
l O · o: 

ANNO DATA ril 
~ 
:::> z 

I --- ' 
! 

1893 29 de Abril. .... i 
I 

)) 29 de Abril ..... 2 

ASSUMPTO ANOAMEN·ro COMMISSÕES 

i 
Approva 'lS eleiçõ.s de Per- En• 29 de Abril a imprimir.- Petições e poderes; 

na mbnco e reconhece de- Em 1 de Maio entra em ' dis-
putado o Dr. Lo:n·enço Au- cus,ão. Approvado. 
g usto de Sá e Albuquerque. 

Approva as eleições do Estado Em 29 de Abril a imprimir.- Da mesma commi8são, 
do Espírito Santo e re- Em i de Maio é approvado. ' · 
con bece deputado o Dr. 
Torqualo Rosa Moreira. 

» 29 de Abril..... 3 Appt·ova as eleições do Estado Em 29 de Abril a ii'I\primir.- Da mesma com missão. 
ele Mal to Grosso e r eco- Em i de Maio é approvado . 

" 

» 

» 

» 

» 

» 

,. 

nhece deputados os S1·s.Fre- · 
del'ico Solon de Sampaio 

• Ribeiro e Antonio Corrêa , 
da Costa. 

30 de Abril. .•.. 4 

30 de Abdl..... 5 

! 

i 
2 de Maio • • . .• 1 6 

2 de Maio..... 7 

24 de Maio...... 1 8 

27 de Maio •.... 9 

29 de Maio ..... 10 

Approva as eleições do Rio E1n 30 de Abril a imprimir.- Da mesma commissão, 
de Janéiro e reconhece de- Em 2 de Maio entra em dis-
putados os S t·s. Bento Car-
neiro de Almeida Pereira 
e Albarto de Seixas Martins 
Torres. 

cus são; oram os Srs. Seabra que 
termina com um requerimento; 
os Srs. Oiticica, Seabra é Re-
tumba. E' rejeitado o requeri-
mento do Sr. Seabra, encer-
rad a a discussão e approvado o 1 
parecer. ' 

Approva as eleições de S. En• 30 de Abril a imprimi'l'.- Da mesma commissão. 
Paulo e r econhece deput'l- Em 2 de i\la io approvado .· 
dos os Srs João Alberto 
de Salles e Manoel de Assis 
Vieira Bueno. 

Approva as eleições de Minas Em 2 de Maio a imprimir.- Da mesma commiss'ão. 
Geraes e reconhece deputa- Em 18 approvado . 
do o St·. Antonio Torquato 
Fortes Junqueira. 

Approva as ele ições do P ará Em 2 de Maio a imprimir.- Da mesma commissão. 
e reconhece tlepnlados cs Em 18 approvado. 
Srs. Carlos Augusto Va- ; 
lente de Novaes e Diogo de 
Holbnda Lima. 

Dispens:t do cJmparecimen to Em 30 rle Maio entra em dis- Da mesma com missão. 
ás sessões, pot· doP.nte, o cussão. Approvado. 
deputado Dr . José Gonçal-
ves Viriato de Medeiros. 

Concede licença ao deputado Impresso són•ente. 
Dr. Ft·ancisco F u r qui m 
\Verneck de Almeida pal'a 
ausentar - se temporaria-
mente elo paiz. 

Da mesma commissão. 

Approva as ele ições do Ama- E1n 2 de Junho entra em dis - D~ mesma commissão. 
zonas , para pree nchimento cussão que é encerrada . ' Ap-
de uma vaga. e de dous lu- provado. 
gares accrescidos na sua 
representação e reconhece 
de,putados o> Srs. Francisco 
Ferreira Lima Bacury. Ga-
briel Salgado dos Santos e 
Fileto Pit·es Ferreira. 

30 de Mai<l ..•.. i1 Approva as eleições elo Ceará Em 2 de J ulbo en.tra em dis- D.a mesma com missão. 
e reconhece depu ta do o cus são. A pprovado. 
St· . Beijamin Li berato 
Barroso . 
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ANNO DATA ASSUMPTO ANDAi\lE NTO COMMISSÕES 

1893 30 de Maio ....• 12 Annulla algumas eleições e E1n 2 de Julho entra em clis- Pe tições e poderes. 

" 

" 

" 

approva outras a que se cttssão . Approvado. 
procerleu no Maranbão e 
reconhece depu ta d o s os 
Sro. Luiz Antonio Domin-
gttes da Silva , Benedicto 
Pereira Leite e Christiano 
Cruz, 

1 de Junho .... 13 Declara não ser obj ecto de Etn 5 de Junho entra em ~lis · Commissão especial. 
deliberação a denunci a cussão . Ora o Sr. Leovtg tldo 
a presenta da contra o Vice- F ilg tteiras. -Em 7 o r a o 
Presidente da Republ ica Sr. Brazi lio dos Santos. -
pelos Sr a. deputados J. J. Em 8 o Sr. Cincin ato Bt•aga 
Seabra, Alfredo Ernesto reque t• encerramento. Encet:· 
.T acques Onrique e Vicente rada a discussão. O St·. VI-
Antonio do Espírito Santo, nh aes t• equer votação nominal; 
com voto em separado e é concedida. Feita a chamada 
seguido da denuncia e respondem - sim - 93 Srs . de· 
mais documentos q u e a putaclos ; - nã:J - 52. Appro-

3 de Junho .... 14 

3 de Junho ••. , 15 

instt"Uem. vado. 

Concede a licença pedida Ern 8 de Junho entra em dia-
pelo St·. Vice-Pres idente cussão . Ora o Sr. Za ma.- Em 
da Republica para nomea r 9 oram os Srs. Almeida Pereira. 
o Sr . deputado pelo Estado Henrique de Car..alho, Angelo 
do Ri o Grande elo Sul, Pinheiro, José Avelino, La uro 
bacharel Victorino Ribeiro Müller o Marcolino llfoura .-
Carnei ro Monteiro par a Em 1~ or a m os Sr s . Cassiano 
uma missão diplomatica. do Nascimento e Za ma . E ncer-

r a-se :t discussão.- Em 19 pro-
cede-se a votação que é nomi· 
nal ; a ppt·ovado . Nessa da ta 
faz- se communicação ao Poder 
Executivo por officio n. 78 . 

Indefer e o rzq uerimen to do llnpr•esso 
a lferes do corpo de Bom-
bei ros Emygdio José ela 
Silva, pedindo rr ue se torne 
effectiva a sua pt·omoção 
de 12 de ~farço de 1892. 

són1en1:e. 

I 
\ 

5 de Junho..... 16 Indefere o requerimento do Impr·esso sótnente. 
ten ente de c a v a 11 a r i a 
Thomé Barbosa Peixoto 
pedindo tra nsferencia para 
a arma de infanktria. 

t) de Junho.... 17 lndefere o requerimento em Impr(~sso sómente. 
que Antonio Rodrigues 
Gama solicita a concessão 
de uma estrada ele ferro, 
desde a estação do Caran-
da hy, em Minad Geraes, á. 
Rtrra Secca, entre as bar-
ras dos rios - Doce- e S. 
Matheus. 

Petições c poderes. 

Orçamento. 

Marinha e guerra. 

Obras publicas e colonisação. 
\ 

\ 

" 7 de Junho.... 18 Annulla as eleições ela Capi- En1. 9 de Junho entra em clis- Pe tições e poderes. 
t.al Federa l par a preenchi- cussãq . Approvado.- Em 12 

,. 7 de Junho.... 19 

manto da vag:t do Dt·. officia-se sob ns . 65 e 66 ao 
Aris tides da S ilve ira Lobo juiz s~ccional do districto e ao 
e ma nda proceder a nova Minis\ro da Justiça e Negocias 
eleição. Interipres. 

Indefer e o requerimento de Impr•esso sómente. 
Henrique Adeodato Dias 
Coelho, Inspector da extin -
cta Thesoura ria de Fazenda 
de Minas Geraes e actual 
delegado fiscal do Thesouro 
Federal no mesmo Estado, 
pedindo augmento de ven-
cimentos. 

Orçamento. 
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Inclefer<~ o requerimento elos Impresso sómen'te. 
empregados da extincta 
'l'hesouraria de Fazenda de 
Minas Geraes e adclidos a 
respectiva delegacia pedin-
do augmenlo ele seus ven-
cimentos. 

COMMISSÕES 

Orçamento. 

8 de Junh().... 21 Indefere o requerimento do Impresso sómente. 
bacharel Francisco Ribeiro 

Constituição, legislação e 
justiça. 

de Escohar, Juiz ele elit•eito 
aposentado, rec lamando 
contra a aposéntadoria e 
pedindo augmento de ven-
cimentos. 

15 de Junho.... 22 Indefere o requerimento elo Impresso sómente. 
Dr. Antonio Carlos Ri-
beiro ele Andrada :Ma-
chado, lente jui.Jilado da 
Faculdade ele Direito ele 
S . Paulo e actual pro-
cm·ador geral elo mesmo es-
tado, pedindo que s 3 de-
clare estat• compreh<Jndido 
na disposição dú art . ~o 
do decreto n. 117 ele 4 de 
Novembro ele 1892. 

Da mesma commissão. 

15 ele Junho ••.. 

~.5 de Junho •... 

23 Declara ser da competencia Impresso sómente. 
elo Poder Executivo resol-
ver, de accôrdo com o de-
ct•eto legislativo n. 117 de 
4 de Novembro ele 1892, 
sobre o requerimento de 
Randolpho Olegario ele Fi-
gueiraclo, 1o escripturario 
da Alfa ndega du Corumbá, 
pedindo aposentadoria. 

24 Indefere o requerimento ele In1presso sómen'te. 
Vicente Alves do Socorro 
e outros que pedem ga-
rantia ele jm·os de G 0/0 
sobrJ capital de 1.000:000:$ 
para exploração do privi-
legio ele fa bricaçito elo pro-
dueto industrial aohe arti-
ficial de que ~ão conces-
sionarios. 

Fazenda e industria. 

Da mesma commissão. 

20 de Junh:>.... . 25 Indefere o requel'imento dos Impresso só1nente. 
guardas da Escola Militar 
do Rio Gt·ande do Sul, pe-

Orçamento. 

21 de Junho .... 26 

26 de Junho .••. 27 

dindo au>rmento ele venci-
mentos. · 

Altera a disposição do Em 27 de Junho entt-a 
art. 159 elo regimento in- cussão. Approvaclo. 

em dis- Policia sobre a indicação 
elos Srs. Hollanda Lima e 
outros. terno no sentido de set' 

feita ele modo symbolico a 
votacão sobre as materias 
ele it1teresses particulares. 

Annulla alo-umas eleições e Em 28 ele Junho entra em dis- Petições e poderes. 
approra o~Itras e .reconhece cussão. Ora p Sr. Miguel ele 
(leputado pl•lo Rw Grande Castro que oflerece uma emen-
do Norte o St·. Severo Au- da.- Em 30 oram os Srs. MH-
gusto de Albuquerque Ma- ton e Epita~io que termina por 
ranhiio com voto em sepa- um requertmento . Oram os 
raclo. ' Srs. Glicerio, Espirito Santo, 

Eduardo Gonçalves que requer 
o encerramento . Gontinúa a 
discussão e oram os Srs. Mar-
tinho Rodrigues e Almino 
Affonso. Encerrada a discus-
são. O Sr. Bevilaqua requer 
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votação nominal. E' regeitado 
este r equerimento bem como 
o do St•, Epitacio. O Sr. Mar-
tinho Rodrigues pede prefe-
r encia na votação para o vo\o 
em se pat·ado, o que não é con.-

' cedido sendo 1gu a lmen te r ege1-
tada a em'lnda do Sr. Miguel 
de Cas tro. O Sr . Vinhaes re-
quer volação nominal. Regei-
tado pela Camara este reque-
rimento são em seguida appro- : 
vadas as conc lu sões do pa .. ecer 
- l~ m 1o ele Julho ofl'Jcia-se sob 
n. 103 ao poder executivo . 

1893 26 de Junho .... 28 [ndefere o r equerimento em lmpr•e'i!so sómente. Fazenda e industria . 
que o capitão José Ma ria 
das Chagas Fernandes de . Brito, a1urlante de portei ro 
aposentado da alfandega i desta capital, pede melho-
r ame n to ele aposentadoria. 

" 26 de Junho .... 29 [ndefere o r equerimento em Impresso sónrenle. Da mesma commissão . 
que Manoel Maria Velez 
Uriba pede pr i;ilegio ex- ' : clusivo por 15 an n~s e I ' outros favore> para mon-
tagem de uma fabrica de . relinaçiio de petroleo ct·ú 
ou nativo, importado do 
estr angeiro . 

I 

" 30 de Junho,.., 30 Opina no sentido de uão E1n 17 de Julho en tra em dis- Cons ti tu i ção, legislação e 
poder ser feito a listamento cussão que é encerrada. Appro- j ustiça . 
ele i tora\ fór a dos prazos vada. 
marcados nas leis ns. 35 \ e 69 da 1892. 

" 6 de Julho . ... 31 Concede licença , pedida pelo En'l 10 de Julho entra em 
1
dis- ~~e tições e poderes . 

Sr. Vice-Presidente daRe- cussão que é encerrada,- Em 
publica, para o Sr . depu- 11. app;rovado. - Em 12 offi-
tado j or Minas Geraes, cia-se sob n. 143 ao Poder \ Dr . r a ncisco C o e 1 h o Executivo. 
D11arte Badaró poder ac-
ceitar a nomeação de e .1· 
viado extraordina rio e mi-
n i s t r o plenipotenciario 
j un to a Santa Sé . 

\ 

, 10 de Julho .••. 32 Inde fer~ o requerimento em lmpre~so só mente. Pensões 'e contas. 
que D. Lauriana Candida 

~ Riguei•·a Dua rte Dru m-
mond pede uma pensão. 

" 13 de Julho .... 33 Indefere o re9,uer imento elo Irupr·e.,.so só mente. Pe lições e poderes . 
e ngenheiro Eduardo Ma-
cellO de Azambuja, pedin rlo 

I que se declare que a 1 icença 
I• que out~ve do Congt·esso 

Nacional foi em prorogação 
daq uella em CUJO goso se \ acha e que lhe tora conce-
dida pelo Poder Executivo. 

, 15 de Julho .... 34 Julga não1 ser da competencia Em 25 de Julho entra em dis- Fazenda e industl'ia. 
do Poder Lebislativo re- cussão que é encerrada . 
solver sobre o r equer ime nto Pende de decisão. 
e m que 'l'uribio Cardoso I de Menezes, secre·tario apo-
se ntado da Inspecção do 
a rsenal de ma rinha do 
P ará, pede sua r e-inte-
g ração ou um emprego 
equivalente áquelle. 
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i 893 17 de Julho.... 35 Julga que não póde s~r cnn- .lmpres!!'lo sóanente. 
cedido no cort•e .l te exer -

Orçamento. 

c ício o Cl'ed i to extrao r-
dinario na impoda ncia de 
400:000$, p e d i ti o pelo 
S r Vice-Presidente da R --
publica p~ ra a rubrica 
- Obr'a ' - do orça men to 
do ministerio da marinha . 

>> 'l8 ele Julho. . . . 3G Opin a no sentido de ser con- Em 27 de Jull.lo enl t·rt em clis- Fazenda e inclustr ias . 
ced ida rt Ge ra ldo Caetano cussão que é ence n·aela . . tppro-
dos ·antas, ex-escrivão da vado . (Em \'irLude des ta deli-
Camara Crim inal ela Cort~ beração é o pa recer. com os 
de Appellação, uma pensão documentos q :e o ins truem, 
equivalente â terça parte enviado á commissii'l ele pen· 
da lotação do seu officio sões e con ta . ) 
extincto, e decl ina d<L com-
petencia da com missão pa r a 
offe rece r projecto sobre o 
aas umvto . 

» 2i de Julho.. .. 37 Approva a eleição de Sergipe Em 2-! de Julho e ntra em dis - Petições e poderes . 
e r econhece depu tado o cussão que é encet'l'ada . A ppro-

)) 

)) 

)) 

» 

)) 

i3 

paclre Olympio de Souza vada . 
Campos. 

26 de Julho..... 38 Indefere o r equerimento de Impre11so só mente. 
J osé Manoel Pinto de Lim a 
que pede sua inclusão no 
quadro elfectivo dos em-
pregados da Secretaria da 
Policia, por não competir 
ao Congresso Nacional pro-
ver cargos on empr egos 
publicas. 

31 ele Julh o.... 39 Indefere o requerimento em In1pa•esso són-.ente. 
qne i\Ianoel Arthut· Muniz 

2 ele Agosto .... 

3 de Agosto •.. 

5 de Agosto .. . . 

5 ele Agosto . . • . 

e Astolpho Adolpho de 
P a iva, amanuense e guarda 
daFaculdade de Direi to do 
Recife, pedem pagamento 
do gratilicaçõ ~s a que se 
julgam co m direito . 

40 Entende que nada mais ha a Impresso són-.cnte. 
resol ver sobre liberdade 
r igiosa. objecto ela r e-
pt·esen lação da «Igreja e 
Apos tolado Positivista do 
Brazih>. 

-ll \ndefe r~ a petição de DD. Impresso sóanente. 
Gert·r ucles Emília ele Bit-
tencourt e i\Iari a P au la da 
Cunha Bittencou rt, vi uva e 
fi I h a elo fallecido m ajor 
F ra nci sco ela Cunha Bit-
t ncour t. 

,12 Co ncede lice nça ao Sr. depu- Impresso sómente. 
Lado Dr. Aristides de .\ra uJO 
i\Iaia para retirar- se desta 
Capital, ali m ele trata r de 
sua saude . 

-13 Opina n oaentidocleser ouvida Imp1•esso sóanente. 
a co m missão ele orçamento 
ace rca elo requer imento do 
.Banco i\Iilitar das Classea 
Annexas», que se propõe a 
organ isar uma empresa bra-
zilei r a de na vegação t ra ns-
atlantica . 

Constituição, legi !ação e 
justiça. 

Orçam ento . 

Con titttição, legis lação e 
justiça. 

Pensões o contas . 

P e tições e podet·es. 

F aze nda e in tl us tri a~ . 



ANNO 

1893 

,. 

,. 

" 

)) 

,. 

DA.TI\ 

9 de Agos to .. . 

9 ele Agosto . . . 

1t de Agosto . . . 

18 de Agosto .. • 

i8 de Agosto .. . 

i8 ele Agosto .. . 

22 ele Agosto : .. 

23 de Agosto ... 

o 
oi 
r<! 
::a 
:::> z 

--
44 

- !?8-

J\BSUMPTO ANDAl\lEN'fO 

Indefere o r equerimento de IInp1•ess o s ónl.e n t e . 
Joaquim Francisco dos 
Santos, confere nte aposen-
·taclo da Alfa ndega do Pará, 
pedindo melhoramen to ele 
aposentadoria. 

45 Por nada haver que defer ir , Impresso s ón1.en te• 
manda a rchiva r o requeri -
mento em que D. Margarida 
Ribeiro dos Santos Braga, 
filha elo alfer~s reformad o 
elo exercito, João Ribei ro 
elos an tos, pede o meio 
Eoldo a que tem direito. 

46 Opin a no sentido de ser ou- In1presso s óme n te. 
vida a commissão de orça-

I 

mento sobre a proposta de 
C. Yulgen, da Dinamarca, 
para o estabelecimento de 
uma linha ele vapores entre 
o porto do Rio de Janei ro 
e os d~ S , Petersburgo, 
Congo, Copenhague, Go-
them burgo e Christiania. 

47 Indefere o r equer imento de Imprestj~o s ó mente. 
Joã o Francisco da Costa, 
telegraphista aposentado, 
pedindo melhoramento de 
apo9entadoria. 

COMWSSÕES 

Da commissão de fazen da e 
itldus~rias . 

Da mesma com missão . 

Da commissão de fazenda . 

Da mesma commissão . 

48 Approva as eleições de Per- EIU 21 de Agosto entra em dia- Da commissão de petições e 
nambnco e t•econhece de- cussão. Approvado. Em 22 ofll- poderes. 
p•ttado o Sr . Ayres de AI- c ia- se sob n. 247 ao Pocler 
buquerque Bello . Executivo . 1 

\ 

49 Concede licença ao deRutado IInpres!!jO sótnente. 
Dr. João 'l'h omaz Ca t•va-
lh al. para estar ausente, 
por motivo de molestia, a té 
seu completo restabeleci -
mento . 

Da mesma commissão. 

'\ 

50 

51 

Determina que as sessões no- Em 28 ele Agosto entra em dis-
cturnas funccionem com cussão que é encerrada. Em 
um quarto do numero total seguida approvada. 
ele deputados. 

Da co m1ssão de policia, 
acerca da indicação do 
St·. deputado Alfredo Ellis. 

Dá r egulamento para a secre- Ent 26 ele Agosto entra em dis- Da mesma co'mmt~são idem. 
tar .a da Cama ra dos Depu- cussão , p ra o Sr . Severino ' 
taclos , crea um Jogar de Vieira que offerece emenda que \ 
ofllcial e a ugmenta os ven- entra em discussão conjunta-
cim en tos dos empregados mente com u ma outra dos Srs. 
subalternos da mesma se- Ellis e Tolentino de Carvalho. 
Cl'etaria . Oram os Srs. Ma r tinho Rodri-

gues, i 0 secretario, e Oiticica . 
Encerra-~e a discttssão . Em 28 
é approv~do o parecer com as 
emendas. 1

1 

2 ele Setembro. 52 Julga não deve r se r tomado Impressp sómente. 
em consideração,pot· i ncom-

Da commissão de marinha 
e guer ra. 

petencia elo Congresso Na-
cional, o t•equerimento em 
que D. Isabel Mat•ia ela 
Trindade pede escusa do 
se r viço mil itar do seu filho 
unico Em il io Pi reg Mon-
teit·o, recrn tado em 12 tle 
Abr il <\este ann o . 
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omcios, representa~ões , reQuerimentos e indica~ões pendentes de parecer das differentes commissões 
na sessão de 1893 

ASSU M PTO 0133ERVAÇÕES 

.-. ., 
"' "' o ., 
"' o 

"' "' ;>. 

"' 
================================================ =======-==============![~ 
Indicação do Sr. deputado Bellarmino de Mendonça, alterando as disposições dos A' commlssão de policia 

arts . ü9, 82, 85 e ii 7 elo r egi mento interno. em 22 de Ma i o de 1893 . ' 

Indicação do Sr. deputado J. de Serpa e outros, no sentido ele poderem ser lDE~I, em 9 de Agosto de 1893 ., . . ... . 
adrnittidos pel a m~ sa, e votodos pela casa os r equerunentos de urgencia , 
qualque r qtte seja a hora da ses~ão em que sejam formu lados. 

indicação elo Sr. deputado Montenegro e ou tro pedindo a r eforma elo art. 58 do [nEM, em 9 de Agosto de 1893 . .. . . . . . 
req• terimento interno. 

I ndicação elo S r. deputado Rosa e Silva, propondo que as emendas adaptadas In M , em ii de Ago olo de 1893 . . ,., . . 
e m 3• discussão passem por m a is uma, na seguinte. sessão, com os artigos a 
qtu ~e re f~ rirem . 

Indicação elo Sr. cleputaclo E rico Coelho, propO I}do que no regimento i nterno lDE ~I em i l el e A<>osto ele 1893 .. •... . 
sejam additadas dispos ições a respeito elo set·viço ele pet·mut~. dos annaes elos ' 

0 

tra balhos legislativos com os dos parlamentos dos pa izes estt·angeiros, 

lntlicaçã o do Sr . deputado ~Ioraes Barro.> e outros, propondo que emquanto não [nEM, em 16 de Agos to de 1893 . . . • ... 
fo t·em votados definitivamente os projectos de le i orçamenlaria, a Ca mara não 
se occupe el e outrOS proj vctOS ofl'et•ec idos a Slla deliberação . 

Ind icação elo Sr. deputado Espírito Santo, propondo que a Camara se constitua IDEM, em 23 ele Agosto de 1893 . ..... . 
em sessão permanente para vo tação das leis de meios. 

Indicação elo Sr. deputado Severino Vieira , pt·oponrlo que as sessões diurnas 8e IDE)L, em 23 de Ago~to ele 1893. , . .. ,. 
façam prolongar até ás 9 horas da n oite sempre que seja necessario pa ra 
adia nta r a discussão elas leis orçamentarias. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Requerime nto ele Antonio dos Reis Carvalho, pratican te da thesoura ria de faze nda A.' cotnmissão de petições . '1 
extincla elo ~stado elo Mar anhão, pedindo um anno de licença . e podet•es, em 16 de Setembro 

ele 1833 . 

Req ue t·imento dos lentes substitutos da Faculdade de Direito do Recife, represen- A.' com1nissão de constitui -
tando contra o d ecreto n. ii59 de 3 de Dezembro de 1892, que ta·ou-lhes çào, legislação e de justi-
o elirúto ele accesso catheclra tico . ça, em 19 de Ju nh o ele 18él3 . 

Representação elo gover no do Estado do Pará , representando contra as exigencias IDEM, em 28 de Junh o ele 1893 .. , 
incúns li lacionaes elo R egulamento de 11 ele F everea·o de 1893 . 

Oflicio do Governn.dot· do Esta do ele Goyaz, ele 26 ele . Julho ele 1893, enviando lo ~~~. em 5 de Agost) ele 1893 .. .... . 
cópias elas leis ns . 25,26 e 27. 

R equerimen to ela com missão perma nent9 defensora dos spiritas, representando IDEM, em 9 de Agosto de 1893 ...... . 
cootra a inconslitttcion:J.liclacle dos arts. 157 e 158 do Coiligo Penal. 

Otftcio elo GovHrnaclot· do Estado de Goyaz, ele 12 de Julho de 1893, enviando a Ios~1, em 14 ele Agosto de t 8\l3 •.. . ... 
cópin. ela lei que estabelece o processo sobre a venda ele terras devolutas, 
pertencentes aquelle Estado. 

Officio do Governador elo E stado ele Goyaz, ele 31. de Ju lho ele 1893, em aelditas IDEM, em i7 de Agosto de 1893. ... , .. 
menlo ao de 19 do mesmo mez , enviando cópias elos autogt•aphos sancctOnado-
sob ns. 29 a 35 de 21 do d ito mez. 

R·)querime nlo ele Mary H tncox, ped indo ~ma ~odemnisa·ção de u.m contr acto InsM ern 19 de Agosto de 1.893 ...... . 
celebrado por seu ma r ido, com o govet·no rmper tal. 

R?g,uerimento do bachare l Fra nci sco Mar.tins F.orües , p2dindo a t·evJgação das !llEM, em 29 de Agosto de 1893 ...•. . . 
dtsposições nn. lei orçamentaria, que prtva o JUlZ de d tretto , nomeado depo ts 
da pt·nmulgaçã'> ela Constituição Federal , ele perceber o ordenado ele seJ cargo. 

I~me :1 das do Senacb ao projecto n. 66 de 1833, sobre tcn ::n d3\0lu!as ..... . . .. ·. IDEM, em 9 de Setembro de 1893 .. . . . 

Requer imento de Joaquim Gomes ele Oliveira, .pedindo sua Rpose ntador i:J. no laga r A.' com missão de Cozendo 
q

ue ultimamen te exer ceu n a Impransa Namon a l. e lndustrias, em 12 de Junho de 1893. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 
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ASS U~I PTO ODSE R V AÇÕES 

Req uet·imenl.o do banco dos funccionarios puulicos , ped indo que seja a u torisado A' commissão de Cazen<la 
o Gove rao ate o m aximo de 600 :000$ e m prestações mensaes não excedentes e industrias, em i 6 ele Junho 
de 50 : 000~0000 o de i 893 o 

R equeri mento elo alfer es h onotoa ri o do Pxer ci to Domin gos José de Souza, g ua rda IDEM, em 20 el e Junho de i 893oo o o o o o O 

do salão da Es •racla el e Fetoro Centra l do Brazil , pedindo sua apose ntadoria . 

Req ue l'i mento de Do l\Ia r ia Angusta Ti bur cio de Souza , pedindo que a pensão Io E~r, em 20 de Junh o ele i 893 o o o. o. 
que 1 h e foi concedida, seja conta ela desde a ela ta elo fa l!ec i men to de seu marido 
o br igade iro Antonio T ihur c io Fe rtoe ira ele SoU7a . 

R equerimen to da e m p reza inclus tri al e constr nctora do R io Gra nde elo Sul , ID EM, em 22 ele J un ho ele 1893 0 o o o o o 
pedi ndo isenção ele d i re itos par a o materia l des Linado á consttoucçào elos esgo tos 
ela c idade de Pelotas . 

Requer imento de Pedr o Luiz Tauloi~ e ou t ro, pedindo q ue l hes sejam concedidos IoiDI , em 27 de Junho ele i 893 . o o o o o 
os benefi c ios ela a pos antadori a e n:onte- p io q ue asisstem a todo o funcc io-
n alismo publwo. 

Representação dos desembargado res e dos jaizes ele d ireito em Pe rn ambuco I DEM, em 30 ele Junho de i 893 o o o o o o 
pedindo qtte l hes seja exten si vo o d irei to elo montepio fede ra l. 

Reque r imento ele O!ympio Rod r igues Vaz , pedin do que a reversão ela pensão IDEM , em 3 ele J ulh o d e 1893. , o . . . . 
a que tem d irei to lhe seja con tada e paga desde o fa llecimento ele s ua mãe . 

R~que rimento da compan h ia da es lrncla de fd rro da Leopoldi na, pedindo IDEM, e m 6 ele J ul ho de 4893 0 o .. o o. 
i se nção ele d ir ei tos par a os d iversos materi aes importados e des tinados ao 
seu trafego . 

2. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ref[Lletoimenl.o elo cirurgião-mór ele brigdda r efor mado, Augusto J osé Ferrari , IDE1I, em 8 ele Ju lho de ·18\13 . o o. oh 10 
ped inclo o pagamento elos ,·enci mentos a que se julga com direito, como 
medico ela co lonia mi litar Caseros; os quaes deixa ram ele ser -lhe pa&·os a 
tit ulo ele pt•escripção. 

\ 
Requerimen to do Dr. J osé RiLeiro do Val , p êdinclo a sua aposentadoria n o Jogar IDE~r , em 10 de J ulho de 1803 0 o.\ . o H 

de delegado de hygiene desta capiLal , que exer ceu por occasião ela grande 
epidemia havida em i89i. 

Offic io elo Minis terio d a In d ustria ele H de J ulho de 1893, enviando as in for- IDEM, 
mações solicitadas por es ta camar a ao requerimento de Vicen te Borges ele 
Ar aujo, pedind o m e lh oramento de aposentadoria , 

Req_ uerimento de V icente Al ves elo Soccorro e outtoos, pedindo d i ver sos favor es Inmo.r, 
para a ex ploração do prod ucto de sua descober ta denom inada Cock a r tiqc ia l. 

e m 

em 

11' de Julho de 
I 

~ 
12 ele J ullh o de 

\ 

' 1893 .. . .. o ii A 

' 
1893 ...... 12 

Req uer im ento dê O! ympio José dos Santos pedi ndo p or concessão a co nstrucção I DEM, em 12 de J ulho ele 1893 .... o o 13 
uso, gozo e outros favor es , de uma ponte sobre o R io Negro . 

R~q uerimento de 'l'ul'i bio de Cardoso Mar ques pedi ndo melhor a mento de a po- IDEM, em 17 de Julho de 1893 ... .... 14 
sen ta cloria . 

ProJecto n. 129 A de 1892 que a ugmelltta 10 °/0 ás joias e mensali dades para o IDEM em 18 de Julh o de i 893 o • o o o O 15 
mo n te pio dos funccionar ios fedetoaes o ' 

R~querimento da Compa nhi a<< Rio de J a neiro City Improvement s » pedindp qu~ l DEi\r, 
seja a uto l'i sado o governo a uniformisa r os seus contractos e tc, et c . 

Requeri me n to do desembargador Mauoel T ertulia no Thomaz Henriques p ed indo InEM 
melhor amen to ele aposenta doria . ' 

Req terimento ele J osé J oaqui m Ortegal Barbosa pedindo a co ncessão de 10 loterias IDEM 
no valor de 5 . 000:000$ em beneficio da nova Capita l Federa l. ' 

Requerimento do major P edr o de Alcan ta ra Salles, 'in spector da ThesonrafÍ'<l. ele IDEM 
Fazenda da P ar ahyba , ped indo melhoramento de aposentadori a . ' 

O flicio do Mio.is terio da M:u i nha el e 28 ele Julb o de 1893, envia ndo o r equeri- ID EM 
menta em q ue Ed ua rdo Lui z Cor deiro prolessor ele p r imeiras lettras do Lycêo ' 
do Arsenal de Marinha des ta Cap ital pede melh or amen to de su a a posenta.çloria o 

em 20 de Julho de 

em 20 de Ju lho de 

e m 20 de Ju lho de 

em 26 ele J ulho de 

em 3-L de Julho de 

1893 . ... " 16 

1893 ... . .. 17 

1893 ... . .. 18 

1893 ... 0 .. 19 

1893 . .. " o 20 

Requeri mento ele Au[Usto Cambraia , A-presenta ndo um projecto pa ra a fundação IDB:\>I em 31 ele J ulho de 1893 21 
da Com panhi a ele .t<'iação e Tecidos da Es·tr ella Pastoril. ' 'o· o· o 

Oflic io do Mi niste toio da Ma rinha d:e 28 d e J ulho de '1893, envia ndo o r drJ.lle ri- IDEM, em i de Agos to de i 893. o, o o. 22 
men ta em que os mes tres e contramestes das offic ina s elo Arsen al de Ma,rinha 
clt'sta Capi-ta l , pedem que se lhes mande contar pa ra os etfe itos ela a posen tadoria 
o te mpo que se r vira m como opera toios . 

I ~ 
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Represen_tação elos fabricantes de sabão e velas contra a co~ce~são Costa Fi- A' comtnlssão de f'azenda 2.3 
gueiredo. e industrias. em tl de agosto 

de 1.893. 

Requerimen:o de Eugenio Leonel Ferreit·a, pedindo a r~s t i tuição ~o imposto de lnE}I, em 8 deAgosto de 1893 . .... . , . 24 
transnussao de propnedade da fazenda da Forta leza cuJa venda nao se rea lizou . 

Requerimento da companhia de phosphoros do norte, pedindo isenção de dire itos [Dr:M, em 11 de Agosto de 1893 . .. .. 25 
ele importação para os materi3es destinados ás suas fabricas , 

R equer imen to de Antonio Galdino T ravasses Alves, pedindo pa gamento de diffe- IDE}!. em 15 de Agosto de 1893 .. . .. 26 
rença de soldo que deixou ele r eceber ele 17 de Março de 1.890 a 14 de Auril · 
de 1891. 

Requerimento ela Sociedade Commanditarir. em ac~ões Felix H. Kessler & Com - fD EM, em 16 ,[e AgostJ de 1893 ...... 27 
panhia, pedindo isenção ele direitos para o materia l des tina do aos tres engenhos 
de sua propriedade . 

Requerimento de D. Marcellin a de Fernandes, pedindo pagamento dos venci- [nEM, em 18 de Agosto de 1893 ... . . 28 
men tes que seu finado marido deixou de receber. 

Reqtterimento em que Ernesto Deocleciano de Albuquerque pede isenção de I DE~r, em 19 de Agosto de 1. 93 . .... 29 
di rei tos de consumo _para diveraas mercadorias e doi de expediente sobre ma-
chtnas que pt·etende 1mportar para o estabelecim ento de um a fabrica de tecidos 
na cid ade do Sobral . 

Officio do ~1in istel'io do In te ri or ele 21 de Agosto de 1893, enviando os papeis [D EM, em 22 de Agosto de 1.893 ... .. 30 
e mais docume ntos r elativos a aposentadoria de Bell armino Brasiliense Pes-
soa de Mello. 

Officio do Ministerio da Marinha de 22 ele Agosto de i893 , enviando as infor- ID EM, em 23 de Agosto de 1893 .. , .. 31 
mações solicita das por esta Camara ao r equerimento de D. Virgínia J a nuaria 
da Silveit·a Soares . 

Officio do 1\linisterio da Fazenda ele 28 de Agosto de 1.893, em resposta ao desta IDEM, em 29 de Agosto de 1893..... 32 
Camara , remettendo por copia o mappa demonstrativo da importancia dos di · 
r eitos relativos ás mercadorias que a Companhia Luz Stearica annualmente 
podia despachar li vres , durante o prazo ele lres aunos. 

Requerimento do engenheiro Aristides Galvão de Queiroz, di t·ec tor aposentado [DEM, em 31 de Agosto de !893 .... . 33 
da Secretaria ele Viação, pedindo melh oramento ele aposentadoria. 

OB'tcio do Ministerio da Gtterra de 31 de Agosto de 1893, enviando as informações I DE}!, em 2 de Se tembro de 1893 ... . 3-! 
solici tadas por esla Camara. ao requerimento da Companhia Fabrica de 
Tecidos elo Rink . 

Requerimento de José Francisco dos Santos Miranda pedindo melho1·am •• nto de [ DEM, em 4 de Setembro de 1893 . .. . 35 
aposentadoria . 

Requer imento de Guerra Irmãos e Companhi t, ped indo isenção de direitos para IDE}!, em 9 de Setembro de 1893. 36 
os materiae;; destinados á ins tallação de uma fabric a a vapo t· de preparo de 
prodttct.os bovinos. 

Requerimento de Leopoldina de Albuquerque F erreira, pedindo que seja reco- I DEM, em 26 de Setembro de 1.893 ... 57 
nhecido o seu direito ao montepio, como viuva do juiz de direito Joã'J Leo-
poldi no Ferreira . 

Officio do Ministerio da Guerra de 27 t.le Abril de 1893, enviando, devidamente A• comtnlseiio de marinha 1 
iofor mado o requerim ento do majo r J oão Leocadio P er eira de Mello , pedindo a e guerra. em 30 de Abril de 
reparação, ele preterições que a lle~a ter soffrido , etc . 1893 . 

Officio do Mini>terio da Guel'l·a , de 18 de l\Iaio de 1893, enviando o requel'i mento [DE}!, em 2J de lll a10 de 1.893.. ... .. 2 
em que o general de divisão graduado reformaria do exerci to J oão Luiz Ta-
vares pede solução do requerimen to do marechal de campo reformado, j á falle-
cido. An tonio J osé do Amaral soltcitando interpretação do art. 3° do decreto 
n. 18 de 1.7 de Dezembro de 189!. 

Offici o do Mini sterio da Guerra, de 23 de Maio de 1.893, enviando devidamente ID EM, em 25 de Mai o de 18\\3 .. .. .. 8 
informado, o requerimento em que o alferes Alva ro de Souza Por tugal pede 
li cença para se ma tricular na Escob Militar do Estado do Rio Grande do Sul . 

Req uerim en to do major Olymp io de Carvalho Fonseca representando con tra as ID E)!, em 27 de Maio de i 93...... 4 
pre: erições que solfreu nas promoções ultimamente ba\•idas . 

Rept'a3entação da com missão dos officiaes de artilharia ped in do revogação das clis- ID EM, em 30 de i\Iaio de 1893 ...• · . . · 
posições contitlas no a r t. 6° e se Lts §§ da lei n. 39 A de 30 de J a netro de 'l89.2 . 

5 
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Olfici o do ~liniat ~ ri o da Gue rra, de 29 de Ma io ele 1893, e nvia ndo o requ;~rimento A ' c onunissão de marinha 6 
em que o capitão hon nr a ri o do exe rcito Felippe • antiago de Abreu pede e g u err a, em 31 de ~ ! aio de 
que se lhe appliq ne a dispusição do arL. 12 do decreto n . 3311 de 7 de Ja ,le iro 1893. 
de 1865. 

Officio do Minis teri o da Guer.-a, de 15 de Junho de i '93. enviando de ridam ente [DB~I, em 16 ele Junho de i893 .... ,. . 7 
informado, o Nque r imen to em que o sarge nto ajuda nte do 9o batalhão de infan-
tal'ia Joaquim Carvalh o dos R eis pede diversos fa vore5 para a classe d e inferiores 
do exerci to. 

Requ~ rime nto dc1 Dr. Francisco José de Magalh ães, 2o cirurgião reform ado do I DE~I, em 21 ele Junho de 1893 . ..... 8 
extincto corpJ ele saude do exerc ito, pedindo reversão para a 1• classe . 

Requerimento elo alferes r eformado Galdino Carneiro de Vasconcell os Monteiro, IDEM, em 27 de Ju nho de 1893 .. . ,.. 9 
pedindo me'borame ntJ de r efo r ma . 

Oflicio do ~linisteri o da Guerra, de 26 de Junho de 1893, enviando as informações IDE~!, em 28 de Junho de 1893 . .... 10 
solicitad as po•· esta Camara, a o r eq uerim nnto do 1° tenente reformado graduado 
do exerci to T er tuli ano el e Campos D .at·te. 

Officio do l\Iinisterio ela Guerra, de 28 de Junho de 1893, enviando, devidamente 
informado, o requerimento e m que o 2o cadete do 22o batalhão de infantaria 
Alvaro Cesar ela C mha Lima pede qua sejam contemplados nas promoções os 
cad, tes quP, tendo concluído o tempo de se r•• iço, centinuarem no exercit') como 
s imples soldados . 

I 
Officio do Ministerio da. Guerra, de i de J unho de 1893, enviando as inform qções 

solicitadas por esta Camara, ao r equerimento do alferes reformado do exe,rcito 
~lan oel da Fonseca Barboza. 

I DEM, em 3 de Julho de 1893 . .. . •. , H 

IDEM, em 4 de Julho de 1893... .. .. 12 

-
Requerimen to de José Francisco dos Santos, mestre de i • classe da armada, IDEM, em H ele Julho de 1893 . .. ... i3 

refor mado com a g raduação ele 2o tenente, ped indo melhoramento de r eforma. 

Req uerime nto de José Ang~lo Lopes, 1° machinista reformado1 pedindo m elho- IDEM, em 15 de Julho de 1893...... 14 
ramento de reforma . 

Reque rim en to de Demetri o Ma ria de Mello e Oliveira, major reformado do ~xer- IDE~r, em 1~ ele J .1lho de 1893 . .... .. 15 
cito, ped in do melhoramento ele reforma. 

Requor iruento de J oaquim d e Oliveira Fernandes, professor jubilado elo 1o externato ID E:'<!, em 17 de Jul ho de 1893 ..... . i 6 
elo Gymnasio Nac1onal, pedindo que se lhe mande contar para a referida 
jub ilação o tempo em que servi u nas fileiras do exercito . 

Offici o do i\li n isterio da Guerra, de 17 de Julho de 1893, envi ;~ ndo o requeril)lento IDEM, em 20 ele Jull, de 1893 . .. . .. 17 
em f)U e o 2° tenente r efonnado do exercito J oão dos Santos Rib3iro, pede melho-
r amento d e refot·ma. 

Officio do l\l i ll istaio da Guer ra. de 20 de Jll lho de 1893, e nviando o reqae rim ento IDE)!, em 2·1 t!e Julho ele 1893 . . . , . . . 
em que o wajor reformado elo exerci to João Sabino l\faciPl Mon tei ro , p~de 
melhornmen:o de r eforma . 

Offici o do i'llini>teri o da Guerra, de 22 de Julho de 1893, enviando o reque rime nto 
em que o fo sargen t o elo 1o batalhão de infanteria Pedro Lustosa de 4,raujo 
Cost a pede que aos in fe riores que foram cadetes se conceda a collocação em 
uma classe determinada onde gozem de cer tas rega lias. 

\ I 

ID EM, em 26 ele Julho de 1S93 .. .... . 

!8 

19 

Officio do Ministeri o da Marinha, de 25 de J ulho de 1893, enviando o requerimen to ID EM, em 31 ele Julh o de 1893. .. .. . . 20 
e m q ue o engenheiro naval de 3a classe acld ido Antonio Luiz Bastos dos Reis 
pede certos favores para a sua re forma . 

Offi ci J do Ministerio da Guerra , de 25 de Ju lh o de !893, enviando o r equerimento ID EM em 3L de Julh o 11e 1893. ... . . . 21 I~ 
em que o maj or do 27° batalhão de infantal'ia Nelson Pe reira do Nascimen to ' l i 
pede par a contar a an t iguida de do posto desde 7 de Janeiro de 1890 . 

Officio do 1\liniste ri o da Guerra, de 25 de Julho de 1893, enviando, devidamente IDEM em 31 ele Julh o el e 1.893 .. .. .. . 22 
informado, o r equer imento em que o tenente elo 27° baLalhão de infa,n ta r ia 
l<'rancisco 1\lathias Pereira da Costa pede que a anLigu idade de seu posfo sPja 
con tada de 7 de · Janeiro de 1890 . 

Requerimento elo 2° cade te reformado Orozimbo Ca rlos Corrêa Lemos , nedindo ID !lM, em i de Agos to de 1893.. .. . . 23 
melhoramento de reforma. 

Requer imento do capitão Jer onymo Teixeira França, ped indo a sua reversão ao ID BM em 1 de Agos to de 1893 . . . . . 24 
quadro acth•o do exercito. ' 

Officio elo Minis\erio da Guerra, de 3 de Agos to de 1893, envia ndo as info r mações I D EM, em 5 de Agosto de 1893.. . . . . 25 
soli ci tadas por esta camara, ao r equerimento do a l fer es reformado du e xercito 
Bell a rmin o Accialy de Vasconcellos . 
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Offioio do Ministel'io da Guerra, ele 3 de Agost o de 1803, envia ndo a s informações A' coJntnissão de marinha 26 
solicitadas por esta Camara, ao requerimento do capitão r e rormado Valel'io e guerra, em 5 de Agos to ele 
Segismundo de Carvalho. 1803 . 

Reque rimento do 1° tenente r eformado da a rmada P edro Antonio do i\Ionle IoE)l, em 9 de Agos to de 1393 . ....... 27 
Bastos, pedindo melhor amento de reforma . 

Officio elo Ministerio da Guerra de 8 de Agosto de 1893, enviando as infot·- IoEM, em 10 d e Agosto de 1803 .. . .... 28 
a1!1ções soli citadas por eota Camara , a o requerimento da ex- pra ça do e:-<et•cüo 
Joaquim Cae tano Tinoco. 

Reqlterimento do tenente refot·maclo V ice nte Franco, pedindo a stta reversão para Io E:", em 19 de Agos to de 1803...... . 20 
o quadro ;<ctil'o elo exercito . 

Officio do i\liniséerio da Gue!·ra, rl e 19 de Agos to de 1893, en viando o requeri- IoEM, e m 22 ele A nooa !o ele 1893 ....... 30 
menta em que 1° tenente elo 5o batalh ã o de art il hari a Luiz José Pimenta pede 0 

ser promovido ao posto de capi tão com a <~nLiguidade ele 17 de Janeit·o ele 1893 . 

Officio do i\linis:e:io da Guel'l'a, c!~ 22 c!~ Agosto de 1893, enviando o r equer i mento Io 1m, em 22 de Agos to de 1803 . . • . . . . 31 
em que o capltao do 13° bata lhao de tnfanlarJ a Alipi o Jus tiniano Cesar Juco-
bJna, pede para que se o mande con sidera r, pa t'a todos os efl'~ ito s , com o cur so 
da arma de infanta l'ia e cava llaria desde 9 de Dezemul'o de 1886. 

Requerimento elo a lfel'es bonorario do exercito Manoel Faria Louzad a , pedin do IDBM, em 30 ele .\ gos to de 1803, ...... 32 
reforma no posto de tenente do Corpo de P olicia . 

Officio do Senado de 9 de Setembro ele ·1833. devolve ndo a em.>.ncla subst ituti va ID E1l em iO de Setembro ele 1893 .... 33 
da Gamara ao pt·ojecto n. 79 A de 1892, que manda Jicar sem e11'e ito a ' 
reformtt conced ida ao coronel Frederico Chl'istiano Buys , a qual o Senado 
r eje itou. 

R equerimento dos preparadore~ ele gabine tes e la bot"atorios da .Escola .Polyte - A' conuniss ão ~1e. instruc· 
ch n JCa, Facu ldade de Med!Cma e Pha rma cra do Rw de Jane1ro, pecltnelo as ção e saude pubhca, em 26 
vantagens e l'egali as de que trata o art. 295 do decreto n. 1150 ele 1892. de Junh o de 18\!3 . 

Officio do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, de 20 ele Abril de 1893, A' commis são de orça • 
enviando o J'equel'imento em q1te o Dr. José Borges R ibeiro ela Cos t·t c o pbar- meu to, em 28 de Abril de i d93 . 
maceutico Aug usto Cezar Diogo, preparadores dos laboratorios ele chimic;t inot·· 
ganica e pharmacia ela Faculdade de ~1edicir!a do R io de Janeiro, pedem o 
pagamento de seus Yencimentos, que deixaram de per ceber durante o período 
decol'l'iclo de suas ex:oneraçÕéS e r eintegrações nos mesmos cargos . 

i 

Requerim<mto de .Toaquina Carm elita de i\Ieit·elle•, pedindo a der.re tação d o InlDI, em G ele l\la io elo 1803 . . .. . . . . . 2 
ct·edito necessario para pagamento ela qua n Lia de 408:622 '82-l, pelos fol'll eci-
mer:·tos feitos, por seu marido An tonio ele Alca ntara Fon seca Guimat·ães ás 
tropas expecl icionadas CJUe partiram em 1865 pa m !\Ia tto G!·osso. 

Offtcio elo Ministerio ela Justiça e Negocios Interiures, el e 8 ele illa io ele 'l893, IDEM, em 10 ele llla io de 1893 .... . .. .. 3 
enviando o requerimento ele alg uns memb t·os elo corpo d ocen te elo ins tituto 
Benjamin Constant, pedindo q ue seus vencimentos sejam equipara dos aos d os 
p l'ofessores do Gymnasio Nacion al. 

Requeri mentos do bibliothecario e sub-bibliothecario da Faculdade de i\leclicina ID EM, em 24 da Maio de 180.3 . . .. . .. . 
elo Rio de J aneiro ped indo que os seJ<S vencime ntos sejam equipa l'ados a os el a 
Biuliotheca Nacional na categol'ia r elaLi v a. 

Requerimento elo Dr. Domingos José F reire, pedindo a decretação de verba IDEM, em 25 ele Ma io d e 1893 . ...... · 
necessaria para que possa preenche t· os Iins do Instituto Bacteriologico Dr . Do-
mingos Freiee. 

Requel'imento de José E~oy Bispo ele San t'Anna, officia1 de justiça no juizo InEM, em & de Maio de 1893 ....• • · · · 
seccional ele Sa ntos, pedrnclo que se lhe marqtte um ordenado. 

Projecto n. 6 de 1893 , que marca os vencimentos aos escrivães elo juizo seccional !nEM, em 29 ele i\la io ele 1893 . • · · · • • · 
no Districto Federal e nos Estados . 

Officio do Ministerio da Industria, de 27 ele Ma io ele 1893, enviando o ol:ficio do I o EM, em 29 de Ma io de 1893 . · · · • · · · · 
dii·ector do Jardim Botanico, pedindo aug mento ele vencimentos do pessoal 
da r epartição a seu car go . 

Requel'imento de Manoel L opes ele Oliveira Lyrio e outro, ajudantes elo g- na rd a- Io EM., em 30 ele Ma io de 1893 . · · · · · · · 
m6t• da Alfanclega elo Rio ele Janeiro, pedindo o restabelecimento da clia ri a de 
2$500 para cada um . 

omc io elo Min is terio da Justiça e Negocios Interi ores, de 27 de Maio de 1893, en- ImcM, e m 31 ele Maio de ·18:J3 . · •· · · • · 
via.ndo o requerimento e m que os becleis da Faculdade de Medicina da Bahia 
pedem augmenl.o de vencim en·to. 

:1.'1 

4 

5 

6 

7 

8 

10 
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Requerimento da Santa Casa de l\Ii seri cordi a da Bahia, lJeclindo o pagamento elos A' commissão de orçamen· 10 
a lug ueis do predio de sua p ropriedade em que funcciona o B'ontm elo Estado 'to, em 31. el e MaJO ele 1893 . 
d a Bah ia. 

Officio do Minis terio ela Jt1s tiça e Negocios Interiores, de 31 ele Maio ele 1893, IDEM, em 2 de Junho de 1893 . · · · · · · 
envia ndo o requer im ento, devidamente informa_9o, eJlL que a Santa, Casa de I l\liser i corclia daquelle E s tado pede uma subvençao a nn ua l de 30 : 00J.,OOO. 

Pt·ojecto n . 15 ele 1893, que autorisa a construcção ele um a alfa ndega na cidade IDEM, em 2 de Junh o ele 1893 .... • .. 
da P at·nabyba, Estado elo Piauhy . 

11 

12 

R e que ri men to da Companhia ele Vi ação Ferrea Sapucahy, pedin do prorogação IDEM, em 3 ele Ju nho de 1893 . • · · · · · 1. 3 
elo prazo pam apr ese n tução elos es tu dos dc linitivos de seus trabalhos. 

Offic io do Miu ister io ela Justiça e Negor.ios Interiores , ele 27 ele FeYereiro ele 1893, IDEM, em 8 de Junho de 1893 . · · · · · • 14 
enviando o r equerim ento em que os Drs. J oão Pires Farinha e Pedro Nolasco 
Buarq ue de Gusmão, mecl icos das Gasas de Detenção e Corr ecção ela Capital, 
pedem augmento ele vencimentos. 

R equerim e:> to tlo bacl.aml i\l<Ln t el 'l' ~ ix c ira Soar es, como credor da Fazenda InE)I, em 9 ele Junho de 1893 ..• .. · · 
Nacional , da quant ia de 33 :W02, peclindu a de creta~.ão de re.;pectivo c t·edito 
p a ra eJfec tuar - se aquel: e pagame u to. 

15 

R eql!crimenlo elos empragaclos do 'fhesouro F ede r al, pedindo a ugme nto ele ven- IDEM, em 12 ele Junho ele 1893. .. . .. 16 
c im entos. 

1 

Adelit ivo destacado em 3" cliscttssão elo or çamento ela Ju stiça , pa r a 18941 r ela tivo IDEM, em 12 ele Junho ele 1893 ... . ... 17 
ao pagam e nto como emolumento, ela qu antia el e 50 réis por folha de liHo rubri-
cado na Junt:t Commercial. 

R equer imento elos chefes de divisão e empregados d.a Estrada ele F el'l'o ele Batu· ID EM , em 13 el e Junho ele 189.3 .. ... . 18 
ri té , pedi ndo a ugmento ele ve nc imentos. 

Indicaçã o elo Sr . deputado J osé Ave li no, conrielando ao Sr . Vice-President e da I DEM, em 13 ele Junho ele 1893 . ... . . 19 
Repuhlica , 1 a ra in dicat· quaes · os meios de que necessita o seu Governo para 
a solução ela crise que opprime a n ossa praça. ' 

OITic io do l\lini s ter io ela I nelustria, de 16 ele Junho de 1893, enviando a l\l ensagem I DEM, em 16 d Junh o ,de 1893 .. .. . . 20 
rio S r . V ice- PresieiPnte ela Republic~, em que aguarela a so lução elo Congresso \ 
Naciona l á r e forma elo serviço poslal. 

I 
tn h o ele 1893 . . ... . Reque l'im enlo elos len tes ca·tb ecl t•a ti cos do curso annexo ~- !:<'acuidade de Di reito I DEM em 19 ele 

elo B.cc ire, ped indo aug·men•.o ele vencim entos . ' 
21 

Re queri mento elos p u ardas e sel'\'e n tcs ela Esco la Naciona l ele Re li as ih·tes, I DE~ t , em 2il ele Jun 10 de 1'803 . . . . .. 22 
p ccl in el o a ug me nto d e venc imentos . 

R eqne l'imen Lo el os bede is ela Fa~ulel ~ d c d e Medi cina do Ri o el e Jane ir0 1 pedindo IotoJM, em 20 de J tnbo hl e' 18J3 ...... 23 
au g mento de venc imentos . 

Offi cio do l\lini s le ri~ da Justiça e Negocias In teri ores, de 22 de Jun ho de 18J3, ID Dl, em 27 ele Junho d e ·189 
en viando o r eqne r11nento em qne os primeiros enfer meiros elas colon ias de a li e-
n a dos, na ilha do Govern ado r, pedem augmentcl de venc imentos. \ 

2-1 

Ilequc l'i mento dos a lum nos da Faculdade de Meclicrna, internos do hospital da IDEM, em 27 de Junho de 1' \H .. .. . . 25 
B t·igada P ol icia l, ped indo uma remun <·raçuo pecuu ia l'ia pelos encar,.os a que 
es tüo obri gados . 0 

, 

R equerime n to d os coUeclorc., e esct·i vães estadoae8 nos municípios da Cac!1oeit·a. IDEM, e m 28 de Ju ;1 l1 0 el e 1893 . . .... 26, 
S . li'el1x de Pat·ng-uassú e Curra l inh o, do Estado da Bahia. pedi n do a inter.: 
p rela ç:1o dada ú lei e ao r espect ivo reg·nlamen lo , soure o imposto do fttmo . 

.Reque r i m" tllo tios fi e is el a th escm rnria eLe A lfa nclega elo Rio elo Janeiro, pedindo ID E~ t , em 28 el e Jnn!1o de 18.3 ... , .. 27 
a. ugmc.1Lo ele vencim enlos. 

Reqn e ri mcn l•> dos escri ptu r arios ela ex linda 'J'h esont·ari a ele Fazenda tio E s tado loEM, em 28 de Junl• o el e 1803 . . .. . . 28 
da Bah1 a, ]ledin do pa t·a s erell1 incluídos n o qnaclt·o dos emp rega dos cll'ec Li vos. 
cum o venct me nlo qu e perce be, o pe1so a l do respecli 1·o qnadt·o, · 

Re• JlLe l'illl c n t~ di\ Com pa nhi a Indu s tr ia l dos J~ s tll(] os do Braz il, cr.ssioqar ios ela IDEM e m 28 rl e Jnnlio de 189].. , .. . 29 
<: once,siio I'B L t I iva ao Pol'Lo claB 'l'o l'res e {I es tt•ada de fe t·ro qu e ele ve I i ga l-o ' 
" C. lciade de Pot'Ll A legr.J , ped ind o rtne a g Mant ia que J lw ro i <:o nccclida se,i a 
]"'f.p t ao eo mbto de 27 c!. sobre o cap iLa.l que f'or fi xado , em l'is La el o~ e8luclos 
ele li n i ti r·.·S. 
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Officio do Ministerio da .Ttts~iç a e Negocias Interiores, de 28 de Junhv 
enviando a cópia do telegramma, em que o governador elo Estado 
nambuco pede providencias sobre o credito necessario para o custeio 
sidio de Femando ele Noronha. 

(c 1893, A' commissii.o de orça- 30 
ele Pet·- utento, em 30 de Junho de 1893 
do Pre- • 

Requerimento ele Antonio Pinto de Souza Masca renhas, conservacioe cio L n.!Jo - lDE~t, em 1 de Jnlho de 1893 .. . ... .. 31 
ratori o da Faculdade de Medi cina des ta Capital, pedindo uma gt•atiDcaçiio 
aclcl icional, a que se jul ga com direito. 

Projec to n . 91 ele '18:13 , uisponclo que os empregrrdiJs da~ extinctas thesom·a ei as IDFM, em 5 de Julho ele 1893 ... ... . . 32 
de Fazenda , aclclidos ás a lfanciegas da Uni iio pe rceb.tm os mes mos vencimentos 
que os do q Ltadro efl'e ct. i vo . 

Projecto n. 92 ele 1893, equiparando as alfandegas cio Rio Gl'ande do Norte e IoEM, em 5 de Julho de 1 89~........ 33 
ele Aracajú, ás contempladas na tabella I"', anne:.::a ao regnlamento appeovacio 
pelo clec t"eto n. 1166 de 17 de Dezembro de 1892. 

Rcquet·imento dos guardas da Escola Nacional de Bellas Al't ,s, pedindo au- IDEM, em 5 ele J ulho ele 1893 .. .... .. 34 
gmen to ele vencimentos. 

Requerimento elos alumnos elo ex tincto Internato elo Gymnasio Naci011al, pedindo IDmr, em 6 ele Julho ele 1893 ....... . 35 
o restabelec imento do 111esmo internato . 

Olficio elo Miois terio ela Justiça e Negocias interiores ele 28 ele Junho de 1893, IoEM, em 6 ele Julho de 1893 ....•. , 35 
enviando a cópia do oflicio do pres idente elo Inst ituto HistoL"ico e Geographic<J 
Brazileit·o á respei to elo convite elo Governo ela Confederação Hel vetica para a 
nomeação de uma com missão central encarregacht ele organ isat• e publicar 
a bil.Jliographia nacional elas sciencias geographicas. 

Otncio elo Ministerio ela Marinha ele 6 de Julho de '1893, enviando o r equeri- IDtDl em 10 d~ Julho ele 1893....... 37 
mento em que o pratico deste porto José Raposo da Silva pede augmen~o ele ' 
vencimentos. 

Requel'im ento ela empeeza. ele Obras Publicas , cessionaria elos contt·actos ceie- ID E~!, em 10 de Julho ele '1893. ...... 38 
brados pelos gov~rnoB dos Estados da Bahia e Set·gipe, para con s ~eucçào ele 
um a es trada de ferro do Timbó e Aracajú, pedindo a garantia ele jut·os, sobee 
o c:apitnl necessario para levar a effeito a referida constnlCção . 

Pt•ojecto n. 102 ele 1893, a1Ltorisando o Poer E:-:e ~utivo a consolidat• em regu- ID EM, em 12 de Julho de '1893 ... .... 39 
lamento todas as disposições concernentes ao serviço sanitario marítimo. 

Requel'im ento de Antonio Pacheco ela Silva, mestre ela orrlcina telegraphica e IDEM em 12 de Julho de '1893. . .. ... 40 
electeica ela Estrada de Fet•t•o Central do Brazil, pedindo augmento ele ven · ' 
cimentos. 

Officio do Ministel'io da Industria de 11 ele Julho ele 1893, enviando as in for- IDEM, em 12 ele Julho de 1893 ....... 41 
mações solicitada~ por estt Cama ra ao requeeimento em qtte os co ncl~tcto res 
de malas ela admi nist ração dos cot·re ios do Estado c.la Bahia, pedem an -
gmento de venci mentos e outros favores. 

Requerim ento dos confeeentes das capatazias , a judantes de fieis, e apontador [otm , em 13 de Julho ele 1893 ... ... . 42 
ela Alfanclega desta Capital, pedindo augmento de venc imentos. 

R equerimento ele Ap1·igio Antero da Silva , co m mandante cl?. fo rça elos g1mrclas ID EM, em 15 de Julho ele '1893. ,..... 43 
da Alfan 'lega rio Pará, ped indo o pagamento dos vencimen tos que deixOtl de 
l'ece!Jer el e 25 ele Setembro de 1885 até 25 ele Junho de 1889 . 

Officio do Ministerio el a Justiça e Negocias Intel'iot·es , de 13 ele Julho de '1 893, IoE~!, em 17 de Julho de '18J3 ....... 44 
env ia ndo as in formações solicitadas por esta Camara, ao requet·imen to de J osé 
Soares Pinto Serqueira, pedindo o pagamento da gralificaç ãe acldicio na ! a 
que se julga com direito como profe.;sor elo In stitulo Benjamim Consta nt . 

Requerimento dos empregados ela Altandega da Victor ia, ped indo augmento ele [nEM, em 17 ele Julho de 1893 .. .. ... 45 
vencimentos. 

Officio do Ministerio da Fazenda, de 13 de Jttlh o ele 1893, enviando o rPquc l'i - ID EM , em 20 ele Julho de 1803 .... ,.. 46 
mento em que os empregados da alfanclega da Bahii1. pedem augmento de ven-
cim entos. 

Requeri meu to dos serventes ela Faculdade ele Medicin a ela Bah ia, pedindo [DE ~ !, em 20 ele Jnlho de 1803.. . .. .. 47 
aug mento de vencimentos. 

Officio elo Minisferio da Fazenda, de 21 de Julho ele 1893 , enviando o 1·equeri- ID EM, em 21 de Julho ele 1893 ....... 48 
mento ele Manoel Delmit•o dos San tos e outros, trabalhadores da All'an cleg.1 
do Rio de Jan2iro, pedindo augmento ele suns diarias . 
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Projecto n . 4~ de 1893, autorisando o Governo a despende r no presente exercício A' comn1.issão de orça- 49 
até 50:000 com o pred io em que funcciona a Faculdade de Dire ito de S . Paulo Juento, em 23 de Jul ho de i1i93. 
e com a Biblio~heca da mesma Faculdade . • 

O!llcio elo i\linislerio da Justiça e Negocias Interiores, de 21 de Julho ele 1893, IDEM, em 24 ele Julho de 1893...... 50 
envi ando as inform 8ções solicitadas por esta Camara ao r equerimen to em que 
os funccionarios da Inspectoria Ueral de Saude dos Portos, pedem augmenlo de 
vencimentos . 

O!llcio do Ministerio da Fazenda, de 21 de Julho de 1893, env iando a cópia elo IDE:u, em 24 de Ju lho de 1893.. .. .. 5l. 
officio do inspeclor da Caixa da Amorliz~ção, pedindo o augmento dos venci -
mentos dos empregados daquella r epal'tlçao, 

Requerimento dos lentes do cu rso annexo á Faculdade de Direi to do Recil'e, lDE~r, em 24 de Julho de 1893 • . ,... 52 
pedindo a conservação do mesmo curso. 

Requerimento de Albertina de Mello Campbell. dictante copis ta do In stituto IDE:U, em 26 de Julho de 1893....... 53 
Benjamin Constant , pedindo augmento ele vencimentos . 

R equerimento dos guar das e r emadol'es do serviço san itario deste porto, pedindo IDEM, em 28 de Ju lho de 1893. ,.,,. 54 
augmento ele vencimentos. 

P rojecto n. 163 de 1891 , que autorisa o Governo a crear, na Policia desta capital, IDEM, em 31 de Julho de 1893 .. . .... 55 
o serviço ele identificação a uthropometrica . 

Requerimento ele W aller Hei~ buch e outros, pedindo a r elevação _cl ~. concessão . que IDEM, em 31 ele Julho de 1893 .. ,., . • 56 
obt iveram pa r:J. organ 1saçao de but·gos agr1cola s nos mun1C1p10s de ltabn·a e 
Sant'Anna dos Ferros, no Estado ele Minas Geraes. I 

Ollicio elo Ministerio da J ustiça e Negocias In teriores, enviando os papeis relativos IDEM, em 3 ele Agnsto de 1893 ...• .•. 57 
a o pedido fe ito pelo govern ador elo Es tado da Paraná, pedindo um credi~o para 
occorrer as despezas com o serviço de c a techese. 

Officio do Ministerio da Marinha , ele 2 de Agosto de 1893, env iando as informações [nEM, em 5 de Agosto de 1893. . . . . .. 58 
solicitadas por esta Camara sobre o estabelecimento de um pharol de 3a ordem 
no porto de Maca pá, Estado do Pará . 

Requerimento da Companhia Agrícola Industrial Flu minense, cessionnria elo 
contracto celebrado co m o Dr . José Rodrigues de Lima Dua rte c out t·os, para a 
loca lisação do 5.000 fam i lias de agricultores, pedindo que s~ja declaracla sem 
efl'eito a caduci dade q ue lhe foi comminada. 

Io1m , em 15 de Agosto de 1893 ... , . . . 59 
I 

Requer imento do bacharel Manoel 'l'eixe ira Soares, pedindo que se decretem os IDEM, em 5 ele Agosto ele 1893 .. •.. ,. 60 
meios necessarios para paga.mento do qu e lhe é dev ido pela F azenda Nacional. 

Requerimento ele Americo Brazilico, propondn e justi ficando a necessi dade do Ide1n, e á de ~onsti t\J,ição, 61 
imposto de 2 % sobre o subsidio do Presidente ela Republica , legislação e de justiça em 

7 de Agos to ele 18\J ~ 

O!llcio do Ministerio da G_uerra, de 4 de Agosto de 1893, enviando o r equerimento IDEM, em 7 ele Ages to ele 1893,... . .. 62 
em qne J orge Ashton, aJuda nte do bibliothecario da bibliotheca do exerc ito, pede 
uma gratilicação extrao rclinaria ou vencimento de estado- maior de i a classe. 

~ Requerimento da Companhia Promotora de Inclustrias e Melhoramentos, CQIU sede IDEM, em 9 ele Agos to de 1893. ...... 63 
nesta capiLal, pedindo prorogação do prazo fixado para a pr omptifieaqão dos , 
engenhos centr aes ele qu e é cessionaria. 

Parecer n . 43 de 1893, em que opina no sentido ele ser ouvida a commi~são de IDEM em 9 de Agosto de i 93.,, .. • , 64 
orçamento ácerca dn requerim ento do Banco 1\Iilita,r e das classes annexas, em ' 
que se p o·opõe a organi sa r· uma em preza brazileira de navegação t ransatlantica. 

Offici o elo Minister io da Justiça e Negocias Interiores, de iO de Agosto de 1893 ID EM, e1n 11 de Agosto de 1893. ..... 65 
en viando o requerimento em q ue os medi cas l egistas ela Policia desta Çap ita Í 
pedem a ug mento de vencimentos. 

Projecto n. 108 de 1893, em que declara nullo e de nenhum efJ'eito o decreto que IDEM, em 11 de Agosto de 1893 . .• . , . 66 
concedeu diversos favores a Manoel Gomes da Costa Figueiredo . 

Requer imento elos empregados ela Alfandega do Ceará, pecl inda augm~nto ele IDEM em 14 de AgosLo ele 1893 .. .. .. 67 
vencimentos e outros favores . ' 

Ollicio elo Mini sterio da Fazenda, de 11 ele Ag-osto ele 1893, enviando o r equer im ento ID EM em 17 de Agosto ele 1893 ...... 68 
em que os traba lh adores das capa tazias e r emadores elo esca ler ela Alfandegado ' 
Ceará pede m a ugmen to de venc imentos . 

Rcc1uerimenLo de José Thom az Barros, méstre da officina de a lfa iate elo CommiRsa- lDEM, em 11 de Agosto de 1893 .. ... 69 
r1ado Ge ra l ela Armada, pedindo a ugmento de ve ncimentos. 
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Officio do Mini~terio di]. Jus~iça 13 ~egocios In~eriores, de 10 de Agosto do 1893 A.' cornmh•sãp de orçamen- 70 
envia~do o requerimento em que Bet;~to José de Farias, carcereiro da cadei~ to e á de constjtplção, Ie-
da Qu1papá., pede pagamento de venCimentos durante P período decorrido de gislução e de justiç~, em 
4 de Novembro de 1890 até 31 de Dezembro de 1891. 19 de Agosto de 1893 . 

RequerimenLo da mestrança, operarias, servent.es e r emadores do Arsenal de A.' comrnissã.o de orçarnen- 71 
Guet•t·a do Par{t, pedindo augmento de vencimentos. to, em 10 de Agosto de 1893 .. 

Requerime.nto de Philippe Henrique Carpenter e Dl!tr o, pedindo o alfandegamento IDEM, em 19 de Agosto de 1893,, .. 72 
dos traptches que possuem no porto da Armaçao dos Buzios. 

Officio do Ministerio ela Guerra, de 16 de Agosto de 1893, enviando o requerimento I nEM, em 21 de Agosto de 1893 . . . . . . 73 
em que o tenente-coronel graduado Ceci nio Pacheco reclama contra o pre-
juízo que a llega ter sotrr ido em seus vencimentos. 

Re~uerimento da Sociedade Coloni§P..dnra el!l f!amburgo, pedindo a revalidação ID EM, em 21 de Agosto de 1893 . ..... 74 • 
do contracto firmado pelo Governo Prov1sorto. e annul!ado por portaria do 
Barão de Lucena, quando Ministro da Agricultura. 

llectuerimento da Companhia « )3razil Great Soulhet·n Railway », rla Estrada de IoEM, em 21 de Agosto de 1893...... 75 
Ferro de Quat·ahim a Itaqui, pedindo diversos favores para levar a efl"eito a 
referida estrada. 

Requerimento do auxiliar technico do 5° districto marí timo, pedindo augmento to EM, em 22 de Agosto de 18~3 . . •• , • 76 
de vencimentos . 

Requerim~nto dos empregado~ da in~pecçãp da,s obras publicas, pedindo augmento IDEM, em 22 de Agosto de 1893 .. ,,.. 77 
de vencimentos. 

Requerimento dos ajudan les dos (\eis de armazem da Alfandega, pedindo augmen ~o IDEM em 23 de Agosto de 1893., .... 78 
de vencimentos . 

Requerimento dos operarias da Inspecçiio Gera l das Obr11s Publicas, padindo In E~~. em 26 de Agosto de 1893.. .. . . 79 
augmento ela diaria que percebem . 

Requerimento da Companhia Viação Ferrea Sapucahy, pedindo prorogação de IDEM, em 26 de Agosto de 1893 .. , . .. 80 
prazo. 

Officio do Ministerio da Marinha, de 24 de Agosto ele 1893, enYiando o requeri- IDEM, em 26 dé Agosto de 1893. ..... 81 
menta dos empregados rla admi nistração do Arsenal de Marinha do Pará, 
pedindo augmento de vencimentos . 

Requerimento dos empregadoR da Estrada de Ferro do Rio do Ouro, pedindo IDEM em 29 de Agosto de 1893 . .. ... 82 
augmento de vencimentos. 

Requerimento dos escrivães das delegacias suburbanas, pedindo equiparação de lnE:ll, em 29 de Agosto de 1893.. ... . 83 
seus vencimentos aos dos das urbanas. 

Requerimento dos empregados civis do Arsenal de Guerra da Bahia, pedindo IDEM, em 30 de Agosto de 1893 .. , .. . 8-! 
augmento de vencimentos. 

T'rojecto n. 155, de 1893, autorisando o Governo a cont r ac tar com o vice-almirante [D EM, em 1. de Setembro de 1893 . . . .. 85 
Ar thur Jaceguay a loca!isaçãp de 50 .000 immjgrantes. 

Pt·ojecto n. i57, de 1893 , que concede (1 Companhia de Ferro Esmaltado isenção ID,EM, em 1 j]e Setembt·o de 1893,... 86 
ele di reitos de importação . 

Requerimento c!e José Annibal ele Lima, propondo·se ,·ender um p~·eclio de sua ID EM, em i de Setemb t·o de 1893... . 87 
propriedade para n131le funccionar a Escola de Aprend tze& Mar111hetros , no 
Estado do Mat•anbão. 

Requet·imento de Libapio José Alvares, escreven te díJ. Armada, pedindo o resla - IDE~r, em 4 de Setembro de 1893.... 88 
ljelecimento da consignação que percebia . 

Requerimento dos empregados da Estrada de Ferro do Sobral, pedindo augmento loEM, em O de Setell!bro ele 1893. . . 9 
qe venctm en tos . 

Qfficio do , enado, de 16 de Setembro de 1893. enviando as emendas do. mesmo IDEM, em 16 de Setembro de 1 93.. . 90 
Senado á pt·oposi ão desta Cl).mara, marcando o numero e os vencm1entos 

dos empregados das repartições de saude dos portos. 
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Officio elo Se nado, de 18 de SeLembro de 1893, enviando as emendas do mesmo A' com•nissào de orçamen· 91 
Senado á proposição desta Camara, que auto l'i sa o Gove rn o n ot·ganisat· sob a to, em 18 de Se lembt•o ele 1893. 
denominação de Instituto· Sanitario Feder al o serv tço sallltano tenesLre . 

Requerimento ela Companhi~t Agl'icola e Indus tl'ial I!'! um inense, pedindo pro rogação IDEM, em 18 de Sete mbro de 1893 . .• , 92 
de prazo para a conclusao de suas obrus . 

Requerimento do Banco Iniciador de Melhoramentos, sttccessor dft Comp!'-nhia fDEM, em Hl de Set~mbro de 18 3 .... 93 
Melhot·,tmentos e Viaçã1 elo Rio Grar1de elo S tl, pedindo a revaltdaçao elo 
contracto para est:tbeLcimento de 5 nucl eos agríco las que foi declarado caduco. 

Officio do J\Iinisterio da Faz~ ttda, de i 8 ele Setembr .> de 1893, en via ndo o requeri- ID EM, e m 21 de Setembro de. 1893.... 9-1 
mento em que o c:trtora ri o i:! a ex t i nc la thesomn.ria de fazenda Augusto 
Cesar Cavalueiro de Macedo pede augmento de vencimentos. 

Requeriment~ ele D. Anna Joaquina Runno, pedindo uma pensão .... . . .... . ·• ·· A'cotntnissão de peno;ões e 
conta.,, em 7 de Juuho ele 1893. 

Req •Je rim ento ele D. Maria José Ceci l ia de i\fello, pedindo uma pensão ... . . . •. . ID EM, em 7 ele Junho de 1893 . ...... . 

P rojecto n. l2 l de 189.3, concedendo uma pensão a D. Mal'ia do Carmo Alcibíades fDE M, em 8 de Jttn lto de 1893 .. . .... . 
Amorim Rangel, viuva do marechal de campo t't~formado Antonto Mnt·tms de 
Amorim Rangel. 

Req'lerimenlo de D. Joanna Catharin:t Pedroso Santarem de Mendonça, pedindo IDEM, em 8 de Junho de 18:13 ....... . 
utna p2nsão . 1 

Reqtterimento ele D. J osephina Caudicla Dias de Freitas Lima. pedin do aug'11ento IDEM, em 8 d e Junho rl e 1S)3 ... . .. . . 
da pensão que percebe. 

Officio do i\Iiniqter io da Jus ti a e ?olegoclos I nteriores, d 13 de Abril de 1893, ID EM, em 8 de J unho de 1893 •.. ,., .. 
envia ndo o t•equerimento em que D . Joanna \Vilkeus de MattJs pede uma 
pensão. 

Oficio elo Ministerio da Fazenda, de 25 ele Abril de 1893, envi ando o r equeri- IDEM, em 8 de Junho de 1893 ... . ... . 
mento em qne a ex- praça do exercito João Alves Maia pede uma pensão, 

Requerimento ele D. Ca rlota .Toaquimt do~ Santos Gttimarães, pedindo uma pensão . ID EM, em 8 de Ju n,l o de 18\:l3 ... .... . 

RequerimentJ ele D. Senhorinha J\Ial'ifL ela Conceição, ped indo uma pensllo ...•. . fDtDr, em 8 de Junho de 180.3 ... .... . 

Reqnerimento ele D . Ame lia Z t l m i t·~. Lopes Xaviel', pedinclo uma pensão ........ fDE~r, em 8 de Junho e 1893 . ... . .. 

Requel'irnento ele D. Constan a Elisa Ca misão L?pes, pdinclo uma pensão .. .. .. . lD E~ r , em 8 ele Junho ele 1893 .. .. .... 
I 

H.equel'imanto lle Manoel J osé Victol'ioo, ex ·p•·aça ll•J ox~r.~ i t), pedindo uma pensão. lDIDI, em 8 ele Junho de · 1!93 ... . . .. . 

Re~uel'imento de D . Joanna Partilho Bas t)~, paclin 'l > uma pen são ••..• . . . . . ..•. IDE)!, em 8 de Junho de 189;} , , ..... . 

Req lle t·imelltJ de Jo:tqu im Ant9nio ele Ca l' va lho Agt·a, pldindo uma pensão., ..• ID EM, em 8 de Junh'> ele 1393 . , • .... • 

Requerimento ele D. Hot·tencia Adelaicle G tilloll3l e out t·a, pecl ind~ uma pensão . fDE,r, em 13 de Junho de 1893 . . , ... 

Oficio do Ministel'io ela Fazenda, de 17 de Setembro ll '18)2, e nviando o reque ri- lo t>M, em '15 de Junho de 1893 . .. .• . . 
menta em qtte D. Leopolclina R >sa ele Olivei,·a I<'t•<J it·e, pede umn. pensii:o. 

Reqnerimento ele D . Maria Amalia Borg-e~ FoJrles da Silva, p9dindo que s~ lhe ID EM, em 1;:: ele Junh o de 1893 ...... . 
faça effect i\'O o pagament'l do mA io soldo, a qtte se julg.t com direito. 

2 

3 

4 

5 
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7 

8 
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14 

15 

16 

17 

Requet·imento el e D. l!'r:tncisca de A8sis B·H·mann de Borges, pedittdo uma pensão. fDE~r , em 15 de Jnnho de 1893 ...... . i8 

H.eque t·imento de o. Maria Luiza Bor·mantl de Lima, ped indo ttma pensão ..... IDEM, em 15 de Junho de 1893 .. ..... ·J9 
R~q ue t~i lll 3tlto cl ~ D. Ft·ancisca Leopolclina ela l!'ontout'a B.t.rreL'J, peJi ndo uma ID EM, e m 15 ele Junho de ·J893 .. ,. 20 pensao .. 
Requerimen to de D. Maria da Glor ia Marcondes da Costa, p~ dindo uma pensão . ID EM, em 17 de Jun ho de ·J893 .. 21 , .. . 
OfficiJ elo Ministerio rlo lnlet·ior, ele 5 ele Ago~to ele 18J2 ,. env iando o requ~ t· i- ID EM, em 20 de Ju nho de l883 22 

mcnto em que D. Leopolcl tna Augu;;la Peret r a de Olll'elt'a, pede uma pensii:o . ·" .. ' · 

R •qflet•imenw de D. Clemencia Salles Galvão, pedindo uma pens:to . ..... .. .... I DEilr, em 2'1 de Junho de 1893 ...... . 23 

Requ •r imenlo de D. il1arcallinda Cln. t·a de Mello Carvalho, pedindo a reve rsão lD Eilr, em 22 de Junho d 1893 24 
dv meio soldo, a qu e se j•tl ga COllt direi to. e · · · · .. . • 
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Offic io elo go ve l'l1 ado r do ~stado ele ~ergi pe de 29 de i\Ia io de 1893, env ia ndo o A' comntii!O s ã o de pens ões 25 
requertmen to em qne D . Luiza Na ta lina de Ale ncar Ma r en o p~de urna pensão . e contas, em :2:2 ele Junho ele 

180:3. • 

Requel'ime nto d e D. Iza bel da Cunha Val cleta ro, pedindo augmento de pensão .... I DEM, em 26 de J1mh o ele 1893 .. . . .. 26 

Req ue ri me nto ele F irm in o A lva r es ele Souza , pedi ndo umn pensão ....... . . . ... . ID EM , e m 27 el e J un h o ele 1893..... . 27 

Req11erim ento de D . Guilher min a Gonçalves Ama r o Car doso , pedi ndo u ma I DEM, em ~7 el e J nnho de 1893.. . . .. 28 
pensão . 

R équed mento ele D. Fra ncisca de Al meida Ven tur a, pedindo u ma pensã0 ..•. . .. IDEM , em 30 de Jn nh o de 1893 .... . 29 

Requerim en to el e D. Fran cisca Alves L emos, pedind o augmento ela pensão que lo EM , em 30 ele Junho ele 1893 .. .... 30 
por cebe . 

Requerimento de D. Consta n ça Al ves Branco ele Mello Barreto, ped indo um a I DEM, em 30 de Junh o de 1893 ...... 31 
pensão. 

Offi c io elo i'llini: terio ela Guerra, ele 28 el e Junh o de 1893 , end an do o rerjuel'i - I DEM , rm 1 ele Ju liJ<; el e 1893 .... ... 32 
me nto, em que D . Ma r ia J nnuaria Fer reil·<"t ela S ilr a pede r\llgme nto da p ·nsã< 
q·:e pe rc~be . 

Rcqw r imen to ele! ) . Ma r ia Ca seau x, p ed indo nnHI pensão .... , ...... . ... .. .. .. IoDr , em 3 ele J ulho de 1893 ....... 33 

Projecto n. 87 de ·189:3, que manda rever ter a pensão concedida ao lri gacle iro I DEM , em 3 de J ulh o ele 1893....... 34 
honor a rio V a sco Alves P er eira , em favor de sua viura D. Rosa Nu nes Pe re it·a 
e sua filha. 

Requerimen to do 2° cadete reform a do João Ma r t ins da Si lva , pedindo a ugmento 
ela pensão que p ercebe . 

Reque r imento de Man oel José de Sant'Anna Barbosa, p ed indo uma p en são ...•. 

Requer imento ele D. Lui za Rosa de Men donça , ped indo um a pensão ........... . 

Requerim en to de D. Manoel a Marques de Souza, pedindo u ma pensão r eparti-
da mente com sua lllb a J\la ri a . 

P t·ojeclo n. 105 ele 1803, mandando reverter o meio sol do que l)erceb ia D . Fran -
ci.;ca Anton ia el e Mor aes Cast ro em favor ele suas fil has D . Bernarcl in a Josep ha 
el e Moraes Castro e onlr:ts . 

[D EM, 

rnEM, 

IDEM , 

I DEM, 

I DEM, 

em 5 ele Julh o ele 1893 ...... 35 

em 6 de Julho ele 1803 . .. . •.. 36 

em 6 de Jul ho de 1893 . ...... 37 

em 6 ele Julh o ele 1893 ... . .. 38 

em 7 de Jn lh o de !893 .... . . . 39 

Requcl' i mento ele D. L uiza de Bem Cor rêa ele F a ri a, pedi ndo u ma pensão .. .... lbE)r , em 8 ele Julho ele 1893 ...... . 40 

R equ eri mento ele José Coel ho ele Br i to, pedi ndo r.ugmento dr: pensão qne IDEM, em 8 ele J ulho de 1893 ... . . . . 4 1 
percebe . 

Reque rimcut0 ele D. T hcreza ele L ima e Sil va Car valho, pedi ndo uma p2nsão. I DE)J , em 12 de J ulh o ele 1893 .... . . 42 

Requet·il11en to de D . F eli c ia na Ra ng·el Lucas, pedindo uma pensão •....... . .. . • IDEM, em '1 2 el e J ulho ele 18J:3 ... . . . 43 

Rcq ueri men l de D. Clemcr in l\I rtr ia Lopes de Li mrt e S i! v ~ , ped indo tl llHI I DI''"[ , em 15 de Ju lho ele 1893 . .... . 44 
pensão. 

R equeri me nto d e D . Ca t·olina Gu ima r fies Mayet·, pedindo umr. pensão . .. ... • . .. I DE.Il, em 15 ele Jul ho ele 1823 ...... 45 

Reque rim ento do J 0ão do Al mei da Ca r doso , pedi n do uma pensão . . ....•. . , .. .. . I DEM, em 15 de J tdho ele 1803 . . . . , . 46 

Reque ri men to de D. 'l' :\l'ci lln l\Jn rcol ina Sampa io, 1 ed indo, em seu ra r ol' , n. I DB~ I , em 17 d e Julho de 189:3 . ..... 47 
1·evers ão el a p ensão que percebin sua f11 ll ec icln mãe. 

Reqn~ 1 · i men to ele D . J osephin a Em ilia Kell y Dracete Roc hn, ped in do u ma IDEM, em ·18 de Julh o elo 18)3 .. . . . . 48 
pensão . 

Req ne l'i men to ele D . F lo ri nda Va l le Du t1·a, ped indo ang mento da pen ~ão qtte IoE)t, em 20 elo .Julh o de 1393 . .. .. . ·lO 
perceh3 . 

Reqn e1·imen1.o de D. Antonin a R am os L c,pea e C•l ltt·r.s , ped in do que lh es sejn I DEM, em 2 1 ele Julh o do 1893 . . , . .. 50 
concedi do o m eio soldo, a qne sa julgam com d ire ilü , 

P rojec Lo n. 1113 de 1893" con cede~clo n ma pe nsão a D. Ca ro! in ~ Maria ele hsus . fDim, e:n 2 1 de J ulho de 1803 . .•..• 5 1 

Projecto n . '[1]9 de 1 8~3 . co ncede ndo uma pen são ao clesembargnclor An ton io Lni r. I oE~ I , 0111 2 1 ele Ju lho el e ·1893 . . . . . . 
A/l'onso de Cat·vnlh o. 

Projecto n . 150 ele 18\13, conceele nelo u ma pe nsã0 n D. ~ l a r ia Carvlina el e Ara ujo l oE~r, em 21 ele .Julho el e 893 
Go nd in. 

52 

53 
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Requerimento dê D. Amelia da Fontoura Soares Pinto, pedindo que o meio soldo A' conunissão de pens ões 54 
que percebe lhe seja p ago pela tabella vigente. e contas, em 24 de Julho de 1893 

Oflic io do Mi nisterio da Marinha, de 22 de Julho de 1893, enviando as i nformações IDEM, em 25 ele Ju lho de 1893 . . •. · · 55 
solic itadas por esta Camara ao projeclo da mesma Camat·a, que concede ui11 a 
pensão a D. Luiz Cabnllero . · 

Requer imento de D. A.nna Leal de Casll'O Delgado, pedindo uma pensão •..• .. . . . . IDEM, em 26 de J t!lho de 1893 . . .. ·. 56 

Pt·ojectÕ n. 165 de 1 93, que reverte o meio soldo que percebia D. Uaria José IDEM, em 27 de Julho de 1893 .... . · 57 
de Campos Teixeira , viu ,.a do alferes do exercito Francisco P inheu·o 'ren:en·a, 
repartidame nte em favor das irmãs deste . 

Requerimento de D. Isabel Cur vello ele Menezes, ped indo :wgmen to da pensão IDEM, em 28 da Julho d i S\:!3 . · • · · · 58 
que percebe . 

Officio do Minis terio da Guerra, de 23 de Agosto de 1892, enviando o r equerimento IDEM, em 29 ele J ulho de 1893 . .. · · · 59 
em que D. NorberLa do Patrocin1o Castro pede uma pensão . 

Requerimento ele D. Domet illa Flavia da Silveira Alvares, pedindo uma pamão. IIJE:u, em 31 de Julho de 1893 .• · ··· 60 

Re,luerimento de D. Francisca Thereza França e Abreu, pedindo uma pensão . . .. ID1nr, em 31 de Julho ele 1893 ... · . · 61 

Requerimento de D. La m·a Augusta de Moraes, pedindo uma pensão . .. .. .... . .. . IDEM, em 31 de Julho de 1833 ...... 62 

Requerimento ele D. i\la thilde de Accioli Lins, ped indo o pagamento do meio soldo IDEM, em 2 de Agosto de 18\)3 . .... . 63 
e monte- pio, a que se Jnlga com direito . 

ReqUerimento de José MarLins CoJ rde iro, pedindo uma pensão ou apose uladorü\. no IDrm, em 2 de Agos to ele 1893 . .. .. . 
Jogar de patrão do escaler ele serviço exter110 da chefatura de policia . 

Requerimento de D. Maria Isabel de Noronha 'l'orrezão, peclín.do uma pensão .... I DE~r , em 2 de Agosto de 18\:!3 . • .... 

Requerimento de D. Adela ide Pecegueiro do Amaral e Silva, pedindo um a pen~ão . IDEM, em 3 de Agosto de 1893 . •... . 

Requerimento de D. Jaciutha Mar tins do Couto Reis, pedindo a relevação da IDEM, em 3 de Agos to ele 1893 .. ... . 
pt·escripção em que incorreu, para puder receber o meio soldo a que tem elireiLo. 

Requerimento ele D. Sophia Candida Baptista, pedindo uma pensão .. .. . • ••. .... • IDEM, em 4 de Ago to de :1893 .. .. . . 

Requerimen to de D .. V_irginia F~itosa de Paiva pedindo que o pagame•~to elo meio IDEM, em :; de Agost de 1893 .. .. . . 
soldo a que tem dJre1to lhe SeJa fe1to desde o fallecimento de sua mae. 

64 

66 

67 

68 

69 

Offi.cio do Ministerio da Guerra, de 4 de Agosto de 1893, enviando o r equerim ento IDE~r, em 7 de Agosto 
em que D. Francisca Ignacia Machado l\Iello, pede uma pensão para ~i e 

e 1893 .. • .... 70 

sua tilha. 

Requerimento ele D. Maria Olina Paes Leme, pedindo uma pensão ... .... . . . ..... . Iu E.r, em 8 de Agosto de 1893, .. ... 71. 

R equerimento de D . Ma ria Barbara Martins de Albuquerque . pedindo que o m eio IDEM em 10 de Agosto de 1893 ..... 72 
soldo a que se julga com direito lhe seja pago pela nova tabe!la. ' 

Requerimento de D. Mar ia Honoria da Cunha Bacellar, pedindo uma pensão .. .... IDE~t , em 1.0 de Agosto de 1893 ... . . 73 

Requerimento de D. Rita P ereira Lisboa da Silva, pedindo uma pensão . .......... IDEM, em 10 de ·Agosto de 1893 .... . 8•1 

Officio do Ministerio da r<:azenda, ~e H d<: Ago~to ele 1893, enviando o requeri- IDF.M, em :14 ele] Agosto de 1893. ... . 75 
monto em que D. Clor1nda Vestm a Catao Lopes, pede uma pensão. 

Requerimento D. Anna dos Santos Viegas, pedindo uma pensão . • . . • . . . . .. . . . •• .. IoEM, em 14 ele Agosto de 1893 ..... 76 

Requerimento de D. Joaquina de Azevedo Bastos, pedindo uma pensão .. .. . . . . ... . IDEM, em 14 de Agosto de 1893 ....• 77 

RP.quer imenlo de D. Marianna Carolina Lopes de AzeYedo, pedindo uma pensão ... In mM , em 15 de .6-gosto ele 1893 ..... 78 

Reqúerimento de D. Erigida Flavia de Oliveira Gonçalves, pedindo uma pensão • .. TDJJ:M, em 17 de AgosLo de 1893 ..... . 79 

Requerimento de D. Maria de Azevedo Santos 1 pedindo uma pensão ...•. ,,, , . . , •. IDEM , am 17 tle Agosto de :1893 ..••. 80 
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Requel'imento de D. Maria Eugenia de Almeida Areas, pedindo uma pensão . A• commissão de pensões e 81 
contas. em 17 de Agosto de 1893 

Requerimento de Bellarmino Luiz Torrés, pedindo uma pensão ..•............• IDJm, em 19 de Agosto de 1893...... 82 

Requerimento de D. Amazilis Muniz Barreto Franco, pedindo uma pensão ... .. IDEM, em 19 de Agosto de 1893...... 83 

Oilicio do Ministerio da Marinha, de 21 de Agosto de 1893, enviando as in for- IDEM, em 23 de Agosto de 1893 ... · ·• 84 
mações solicitadas por esta Camara ao requerimento de Antonio Ignacio Bar-
bosa Junior pedindo uma pensão. 

Oilicio do Minis te rio da Justiç<l e Negocias Interiores, de 23 de Agosto de 1893, IDEM, em 24 de Agosto de 1893 .•.•• · 85 
enviando o requerimento em que D. Maria Azevedo dos :::;autos, pede , em seu 
beneficio, a reversão da pensão que percebia seu finado marido. 

Requerimento de D. Clara Del fina Parente da Costa, pedindo uma pensão ....•. !nEM, em 25 de Agosto de 1893 ...... 86 

Hequerimento de D. Maria da Gloria Ennes da Cruz, pedindo augmento da IoE~!, em 29 de Agosto de 1893...... 87 
pensão que percebe. 

Requerimento de D. Porcina de Carvalho Menezes, pedindo uma pensão .••..... !nEM, em 1 de Setembro de 1893 .••. 88 

Requerimento de D. Maria Olegaria da Silva Maia, pedindo uma pensão ...... IDE)!, em 1 de Setembro de 1893 ...• 89 

Requerimento de D. Maria Amelia de Oliveira Castro Gonçalves, pedindo uma !nEM, em 2 de Setembro ele 1893 ..... 
pensão. 

Requerimento de D. Maria Amalia de Castro Ferreira, pedindo uma pensão. IDEM, em 10 de Setembro de 1893 .. · 

OffLcio do Ministério da Marinha, de 15 de Setembro de 1893, enviando o requeri- IDEM, em 18 de Setembl'O de 1893 .. · 
mento em_ que o marinheiro de 2a classe reformado João Muniz de Farias pede 
uma pensao. 

90 

91 

92 

Officio do .Minister•io da Ind L1stria, de 22 de Setembro de 1893, enviando as infor·- !nEM, em 23 ele SetembrO' de 1893 .. · 93 
maçõe.s solicibadas por esta Camara ao requerimento em que D. Amalia Luiz 
Francrsca Koschy, pede que lhe seja reconhecido o direito ao montepio obrr-
galorio, a que se julga com direito. 

Requerimento elo André Gaudie Ley, pedindo privilegio para construcção, uso e A' com1nissãó de -obras 
gozo ele uma estrada ele ferro de Santarém, no Estado do Pará. publicas. em 9 de i\I: lio de 1893 

Requerimento de Cas imira lllottet & Comp ., pedindo, alem de outros favores, a lnEM, em 27 de Junho de i~:il ..... 
concessão do direito de construcção de um novo porto ele mar em S. Sebastião, 

2 

no Estado ele S. Paulo. 

R equerimento de Manee i Antonio ela Silva Reis, pedindo a concessão ele uma !nEM, em 27 de Junho> ·de ftl\}3 .• · · ·' 
estrada ele ferro entre o porto ele Paratymirim e a cidade de Itajubá. 

Of!ic io elo Minisler·io ela Industr·i:1 e Viação, de 10 de Julho de 1893, enviando as [DJm, em H de Jullto· ·<le 1893.-- · · 
informações Sf) lici'tadas por esta Camat·a aos requerimentos elo Barão de Sara-
menha, i\Iodesto ele Faria BeiJo e Silvestre de Magalhães. 

Requerimento de Geraldo da Gama Bentes e outro, protes tando contr·u o pedido IDE)!, em 13 de Jnlho· •de 1893 .... .' 
dirigido a es ta Camara pelo Dt·. Luiz Gaudie Ley. 

Officio do Ministerio da Inclu stria c Viação, ele 19 ele Julho de 1893, enviando as IDEM, em 19 ele JLrlh o• ~tle 1893 · · · · · 
informações soiicitadas por esta Cnmara ao requer·imento ela compn.nhia de 
navegação - Naviga:::ion" Gcneralc Ita liana SocietáRúmite Flo1·io Rubatini &. 

Of!icio elo MinisLe l'io do l~xte r i or, de 21 de Julho de 18G3, enviando as informações !nEM, em 21 de Jull- tO -!de : :1 1)3 .. · · · 
solicitadas por l'Sta Camara, r elatin1menle ús r eclamações da Baroneza de 
Vi ll a iVI<tria, Sil vcstr·e de Magalhães. e Otllro3. 

Requerimento ele Josê i\T:ll'ia da Conceição Juni or e outros, pedindo a concessão Io r.~r, em 27 d P. Ju· lho -do 1'893 •.. · · 
de uma estrada ele fet'l'O. 

Requerimento de Paulo Ferreint Alv~s. r edin1lo a concessão de uma estt·ada ID EM, em 31 de J Ltlho •de 1893 .. ·· · 
ele fen·o. 

Requerimento Ll e Dil.niel IIenningert pedindo por concessão a construcção tle !nEM, em 2 de A .gcrs~o ile 1893. · · · · 
um ram a l fer-reo clC> Sapopemba a Jlb a do Governador. 

Req uerimento do TI:dnardo Ang1t. to Pet•cira NuncA, pedindo os favoreo devidos JoJDt, e m 4 de 
vor lei , para n fundação el e 10 nucleos agl'ico las. 

·15 

~ó'Sto de 1893, · · · ·: 

3 

5 

6 

s 

10 
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1 Requerimento de J oaquun Huct Baccll a r e outro, pedindo permissi1o para a A' commissão 
1 cons Lrucçiio de uma es Lrada de fer ro entre a estr ada de fer ro de Paulo Affonso publicas, em 4 
1 em Jatobá e a cidade de 'l'herez in a . 1893. 

de obras 11 
de AgosLo ele 

Olfic.io do i\linisterio da Industr ia e Viação, de '1 de Agosto de 1893, en vian do o IDEM, em 7 de Agosto de '1893 . . . . . . 
requerimento de Cns todio Jose da Costa Cruz e outro, pedindo privilegio para 
a construcção de uma esLrada de fe rro de Leopoldina á cidade elo Pe-
çanha . 

12 

Offic io do Ministerio da Industri a e Viação, ele 9 ele Ago to de 1893, enviando as IDEM, em 10 ele Agosto de 1893.... . . 13 
p et1çõesde Fernando fila ria elo Prado, A . Tangny e outros, relativas á concessão 
de obras no pot·to ele ltacurussá, com as devidas informações . 

OJncio elo l\li1:_is t.erio da Industria e Viação, de 14 de Agosto ele 1893, enviando IDEM, em 14 de Agosto de 18fl3 . . . ... 14 
as Jnform <Lçoes solwttaclas por esta Camar a ao requerim ento ele Al ue rto Kuhl-
m>tnn ~. outros , pedindo pri vilegio pa~a a construcçiio ele uma es trada de ferro 
da cap1 La! elo Estado de 8. Paulo a Curityba. 

ItNpterimento ele Ca ndido Fcl'l'e ira ele Abreu, peclindo a concessão da estrada de IDEM, em 14 de Agosto d·e 1893 . . . . . . . 15 
f'eri'O de Made ira a :i\ln.mor é . 

l~cqnerimcnto elo Dr. José lllartins ela Silva, protJonclo-se, media nte certos fa- Iopr, em ~7 de Agosto de 1893.. .... 16 
vo rcs , a COI<Struir no Es tado do R io Gra 11de do Sul diversas estr adas de

1
fe rro. ' 

Ueque rim?nto de A pollin ario Frot e outro, propondo-se , median te certos r,wores, IDEM, em 21 de Agosto de :18!):3 . .... . 17 
const rutr uma ·es trada ele fe rro li gnnclo o R io de Janeiro, Victoria e j3ahia. 

Tleque l"imen\o ele, Isaias A . Ahes, perlindo a concessão da construcção de e~traclas IoEM, em 30 de Agosto de 1893. .. . • . 18 
ele fei'rO. 

Req ne rimento tle Luiz da Rocha Dias, pedindo a concessão ele uma estr lj.da de IDEM, em 3o de Agosto de 1893 .... . • · 19 
ferro. 

Reque rimento de Modesto de Faria Bel! o e outro, pedindo a concessão qe uma IDEM, em 4 de Set mbro de 1893. . .. 20 
Ctitrada de 1erro. 

- --...;;;==- \ 
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. RE~UISI~OES DAS GOMMISSOES 





Reuuisi~ões das commissões (Art. 44 do Re[imento) 

ANNO DATA ASSUMPTO AXDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1893 2 ele Maio ...• . Requisitando elo Pode L' Executivo Pediram-se i n l"orma.ções em Da com missão de marinha e 
inlormações sobre a pretenção do 3 de Junho, por officio n . 45. gue rra. 

)) 

)) 

)) 

)) 

1o sargento reformado elo exer-
cito Sotero Joaqu im ele Almeida. 

25 de Maio .•... Reqnisi.tando do Presidente do Con- Pediratn-se infot·mações em 
selho ele Intendencia Munic ipal 2G de Maio, por officio sob n . 29. 
os livros elas actas das eleições Foeam el!as pres taclas em 30 

29 de Maio ..... 

3 ele Junho •••. 

4 de Junho .. .. 

r ealisadas a 15 ele Março no Dis- do mesmo mez. 
tricto Federal, referentes ás se-
guintes secções: 2" elo 1° distl'icto 
de Guaratyba; 1• , 4•, 6•, 8•, e 9• 
ele Santo Antonio; 4• elo 1° dis-
tricto do Engenho Novo e 2", 4• 
e 6" elo 2° clistricto ; 2• e 3" de 
San ta Cr11z; 1• e 2• ela Ilh a do 
Governador ; 1• e 2" do Sacra-
mento e 2" de Jacar epaguá . 

Requisitando informações sobre as 
petições elo 2o tenente r eformado 
João dos Santos Ribe iro, 1° te-
nente graduado 'l'et·tuliano de 
Campos Dua1·te e do padre major 
r eformado Joiio Feliciano ele Cas-
tilhos . 

Pediram-se infor mações em 
31 de Maio, por officios sob 
ns. 33, 34 e 35 . Foram pres-
tadas ao 1o em 20 de Julho, ao 
2o em 28 de Junho e ao3oem 4 
de Julho. 

Requisitando, acerca da pretenção Pediram-se informações em 
da Empreza Industrial e Constru- 3 ele Junho, por ofllcio sob 
ctora do Rio Grande do Sul , ces- n . 44, sendo respondido á 4 ele 
sionaria da estrada de fe rro ele Pe- J ulbo. 
lotas ás colonias ele S. Lourenço, o 
parecer elo Governo sobre aque lla 
pretenção e conhecer os mo tivos 
que o levaram a ordenar a sus-
pensão das obras ela referida 
estrada de fe rro. 

Requisitando do Governo a fé ele Pediram-se informaçõ es em 
oflicio e mais documentos ele que 9 el e Junh o por ofllcio sob n. 62. 
trata no final ele sua pet ição o ba- Respondido á 7 de Julho. 
charel João Cruvello Cavalcante. 

Da commissão de petições e 
pocle.-es . 

Da[commissão ele marinha e 
gtterra . 

Da commissão de orçamento. 

Da commis;;ão de fazenda e 
industria. 

6 ele Junho .... Requisitando ela Inspectoria ela Al-
fancle"'a desta capital, por inter -
media elo Minis teria ela Fazenda, 
infor mações sobre as petições dos 
ex-offic iaes de descarga cln Al-

Pediram-se informacões em Da com missão ele orçamento . 
6 de Junho, por ofllc io sÓb n. 52. 
Respondido á 7 de Julh o. 

fanclega Pau lo Machado Franco , 
Eduar do elos Sa.n l.os Mesquitn e 
João Lopes ela Fonseca . 

» 6 de Junho . ... Requisitando do mesmo funccio- Pediram-se informações em Da mesma commis~ão. 
nario por in termeclio do compe- 6 ele Junho. por offic io sob n. 53. 
tente Mi nisterio, in form ações D Hespondiclo á 7 ele Julho. 
respeito da petição elo ajudante 
elo guat•çla-mór da Alfanclega 
desta capt tal. 

, 7 ele Junho .... Requisitando elo Mi nislerio compe- Pediram-se informações em Da comm iasão de marinha e 
tente a cons ulta do Conselh o Su- 9 de Jttnho, por officio sob n. 61. guerra. 
premo Mili tar sobre o r equeri- Respondido á 3 de Julho. 
men to do transferencia ele um a 
pa r<t outra arma, apresentado 
pelo 1o tenen te do 1° batalhão ele 
engen har ia , T ertuliano José da 
Sil v!t Ti noco. 

» 9 de Junho .•. . Reqni. itando elo Governo in for - !Pediram•,.e informações em Da comm1ssiio de fazenda e 
mações sobre a petição el e Cle- 12 clP. Junh o, pot· olllcio sob inclustt·ia. 
men te Borges de Arau,io, empre- n . 67 . Respondido em H ele 
gado apose ntado elos Correios . Julho. 
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ANN1l DATA ASSUMPTO OBSERVAÇÕES 

1893 9 de Junho .... Requis ita ndo com urgencia ao Go- P e diram-s e i nfor mações por Da commissão de marinha c 
vet·no a consul ta do Conselho otficio sob n . 50 em O de Junho. guerra. 

)) 1-l de J unho . .•. 

14 de Junho .•. . 

Supremo Mil ita r sobre o r eque- H.espondido em 10 do m esmo 
rimento do tenen te-coronel Braz mez . 
A brau te~ . 

Requisi tando do ~1inisterio da .\la- Pedira m -se infor mações em 
rinha in for mações sobr e os se- 15 de J unho pot• oflicios sob 

Da commissão de orçamento. 

gu in tes requer imen tos : dos ope- n·. 6', 69, / 0 e /1. Respon-
ra l'ios do Arsenal de .\lari nha d iJos o 10 em 2/ de Junho e o 
do Pa r á : do capitão de mar e 3° em 5 de Julho . 
!!UetTa Francisco José F erreira ; 
de J ocelyno Cezar de llenezes e 
Al ipio de ~onza Guerra : e do 
pessoa l a r tís tico do .\.rsena l de 
Mari nha do P a r á . 

Req ui itando do illinister io da In-
du tr ia , Viação e Obras P ublica· 
inf r maçõe" sohre as petições dos 

r· S il•e t re 1lagal hães e Bar ão 
de ar amenha e en!!'enheit·o .\lo-
d~slO Bello, e o· documentos que 
por >en tura e:s:i tam na r e pectíva 
_ cretaria r elatiyo- a es as pe-
t içõe -. 

PediraiD-se inform açõe;; em Da commi.ssão de obras 
20 de Junho por officio sob blicas e col onísação. 
n . O. Respondido em H de 
Julho . 

pu-

" l-l de Junho .. .. Requ·· itando do Mini·terio da In - Pedira~-se infor mações em Da mesma commissão á3 pe-
du Iria . Yiação e Ot r a> Publica· 20 de Junho. por officio sob tições das Comp;mhias ck 
inlúrmaçõe.s sobre - conlt•ac~o- n. 'L R;>sp>ndido em l9 de . ~a..-ega.ç -0 I talianas . 
e:s:i,lentes em ..-i~or para a tn- Julho. 
ro.:ln~3o de immi.:rnnt ·; rela -

!üa.menle ao numero do- con-
lr:tCI03. em ,-ig.>r e de immigram~
a ~;;e~m in r.>duzidos em ..-irhlde 
de--es oon~.racio;; e ao onus qne 
deU - rê:>-uitam para o The.>ou~o. 

15 de Junhi> . •. . Re~ nisi1 .. ndo do ::llini•terio 
Gn"rr:1 inlorma:· s sobr.> a 
•irão do alferes rehormad"' 
,,:s:.,r.:ilu :Uan~l d..' Fon;;eea 
00;;_. 

Pedira.m·s~ iníor-maçõe- em Da comm.is;,--ão de marmhl. e 
15 de Junho p!ll!' offieio ·ob gue~ . 
n. - 2. Re~pondido em cl de 
Ju]hc . 

lho • . _. Requb'it.:m :>do llini;;aerio d: F:1- Pediram-s~ iniormaçõc· em Da eoDUl!IJSSaO 
ll~D·if O p >~O te !!'i'.:- tlou 3 Ci de J bo por offieio ind ma. 
a S>?m:~ul.o,.ia d. lia~ln!r~l ..ln- n. 15. Respondido em U de 
;::mo<> Fe~rreirn o· 'mq,J_; ~ mi- Julho. 
nh" , "'· >nb•:]IJ) p~r <ie.wc~•Jo de 
nô e Jl::~l!lleii:ro de 1 '''li. e o roktm.Bo 
d:. ronHó.\!;2l!IIJ) dj) n,.mpl>i) li~ ;;,a i 

~(!11 •••• lR"'"JI'Ilisli~<il< <Íl) G!DI.-c-l!'ao mt"lrm:!l- Ped[ll!'alll•~ iUJií<llll'm:.ll•t005. 'l:m Ih oommis. ão de (!l~a.mmw. 
~.- nb~ :ll _!Jl'<!oi.D•;:ll!' ·i .. i!'ffici.1e3 n '<lle Jmn:ili) Jl•l'l!' <I! --w oo!:- ~ 

•t~ wJimr~o::~~ <do. !Ho.,;mall tJla DD. õô. R.t.;>~:ll· ·oo .:-m. ..2. •ir 
illiJri.!!uinll'l. tilLlJ G:!J.pnfi:l] .El E'<JIIa.-.~ • '>U<im!l!iJro • 

.,, D.5i úl!~ Jf111lJllll!l:m. •••• lRe-<iJ!IIIlmil;))f!C!IliJ<;Jt ilf1,'l> "~~lilwii'.l> alliJJ JPed Ill"aillll•S\fl' ilmflill="(de> ,...mm lll.-ae<imU!llL·•~.«uiemll3rlilml!D:JI e 
G ~JJ ml!ill':=<r8o's ~ "" J!!L~ n1 ;&e> JJllDiilll·~ p :- <ll>Eíkiili» S<D·h !E:1!11<r= • 
-,:, üiL =jjou.J:' hll•ll> ~lt.!llii~ :ll.Ü'!J·~· llll. 01. 

cdl" ?=ciillJil. oft]ro:m:wii•ll> ill~ ~..u~lhl;. 
~rtro!.,. lr':!'wm-~·Z·r:tll.lUmdl~D"~ t?'~Mtnr~ 

ai~ p :::-~Jrii,{"'.Õ•ts ·P~ ._ :"i•tiõtn~tm rum 
:!.L~ !!l«"'>!!lllllilx;,_"<ii~ üll,. Jf<llJl>lll'iiro> llil., ~e. 

, ll~ ,,n<t> JTtmmil!n<m •••• IR:<!'iiJjuaiisii.l!m.mfdlo, •dJm, ::Mlim-;r;&m •h P: 1Pedriim-3l!ll'-®e iiDDifía='ll~'7es ~lllll! D:u orm,mmmi:n;iQ «l~ líi.Ul2.l'lllillm 
·~~~::ll:D ,,, J!lll'<ll<-"eE-<;0 <m~=- ,,,:~rriillll uh n'J> ~ ~ JT :l>iln"l w•oll' <D>Lili<li•"' -;;ol!!. m!ill.lliS1llr- • 
Jbr -~ Jl!illl!'.b. •a• nr!I!Il-,;::.U.J:llll<Elll~ü!> Jl llJJI ::. ~·-
Üioii "nikm:=-ttltii!ill<i>• li'''~'"' F iilbmoolll •ill•a• 

~amm.. ~fuunt•c •~Ú ,Jh C:ltirrm"' 
·~r.~ IC1hi:tn"'- e 'l:-illlillmmnmlii"" :.~; 

ul1il alh. -~ ullt· mtill•illlhl ullt· .b!tm 
mtÜmt;JJ • .lllli;tiaJJiliD •• D"JOr"JDDtãi.. 
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ANNO DA'rA ASSU~!PTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

1 \13 20 ele Junho . ... Requisitando inl'ol'!naçii es oo Go- Pedil·am-se in fo rm ações em Da commissão de orçamento. 
Yerno. pri ncipalm c•nie sobre a 20 tle Junho por olTicio sob n. 82. 
natureza dos S't·viçns a ca rgo da Respondido ií. 24 de Julh o. 
Directoria Sanitaria desta Ca-
pilnl Fed~ral; sobre o •nodo pelo 
qual tem sido exec>Jtntlos; sobre 
seus trabalhos do aelm i 1üstr:1.çiio 
e inspecçiio de pois que grande 
parte Oll a maiori:l. desses tra ba-
lhos passou com a Repartição de 
hygi ene para o Cons lho ele Io-
tendeocia Municipal. 

» 26 de Junho . . ·. Requisitando do i\[ini~terio da Ma- Pedirant-se informações em Da mes ma commissão . 
rinh a informaç•}es sobr o req ue- 2lide Junho,pol'Officiosobn. 89. 

)) 126 de Junho .... 

29 de Junho .... 

rimento elo e cri vão da rl.ucli wria 
d' Madnha, Dom in gos Fet·nandes 
da Sih·a Guimarães, pedindo 
augmenLo de ve ncimentos . 

Requisitando do me-mo min isterio 
informações sobr<' a p~tiç iio do<> 
empregados da arlmiuistt· a~;ão e 
machinus das emb;Jrc:1ções e offi-
cinus do Arsena l ele t.larinha do 
Pará, pedindo augmento de ,·en-
cimentos. 

Requisitando do i\linistel'io da In -
d ustria c Via iio in i'ormacões so-
bre a petição de Alb,r·to Kuhlm-
mann, Dr. John Neave e José 
Duarte, que requerem uma es-
trada ele ferro da Capital de 
S. Paulo á do Paraná. 

!?ediratn-se informações em Da mesm a commissão. 
26 ele Jt1nho,por oíficio sob n. 90. 

1Pedi•·an1-se informflções em Da commissão de oli>ras pu-
3lJ de Junho, pot· officio sob bl icas e colouisação . 
n. 101. Respondido à 14 de 
AgoHo . 

» 30 de Junho . . .• Requisitando dos ~Iinisterios ela Pediratn•se inft)rmações em Dacomm issão de orçamento , 
Fa1.enda e R elações !<;xteriores 7 elo Julho, por officios sob ns. 

)) 5 de Julho ..... 

5 de Julho ..... 

infor ma .ões, e~cl:trecimentos e 126 e 1Z9. Respondido o 2° em 5 
todos os documentos que existi - de Agosto. 
rem, a respei to do projecto n. 214 
de 1802. que autoriza o Poder 
Execntivo a cntt·ar em fl ccõrdo 
com tSil vestre ri e i\J agalhães e 
a Baroneza de Vil la i';h ria e ou-
tro,, no sentido de liquidar com 
a re~ponsabilieladf.' ch União os 
titul c>s •le divida que receberam 
do Paraguay, depois da guerra 
en tre aq uelle paiz e o nosso. 

Requisitando do Poder Executivo, 
por htet·medio do i\Iiniqterio da 
~farinha, informações ace•·ca do 
project n . 73 de '1892. que con-
cede uma pensão á D. Luiza Ca-
baiiAro, viuva do capitão de 
fragata, pratico-mót• Fernando 
Etchébm·ne, e dos favor~s de que 
já gosa a mesma senhora. 

Requisitando do Ministerio da In-
du•tria e Viação informações 
sobre o requeri mento da Compa-
nhia Industrial ele Lavoura e 
Viação de !llacahé, pedindo dis-
pensa de construcção de 14 kilo-
metros de linha ferre a que lhe foi 
concedida pela lei n . 3397 de 1888. 

ll"ediram-se informações em 
11 de Julho, por officio sob 
n . 1-1'1. Respondido em 25 de 
J ulho. 

Da commissão de pensões e 
conta s . 

Pediram-se informações em Da commissão de ob~as ·pu-
11 ele Julho, por officio so b blicas e colonisação. 
n . 143. 

,. 6 de Julho ..... Rec[uisitando do Ministerio da Pediratn•se informações em Da commissão de ma rinha e 
Guerra informações sobre a pe- 13 de Julh o, por officio sob guerra . 
tição do capitão reform ado Vale-~ n. 153. Respondido em 5 de 
rio Segismundo de Carvalho, Agosto. 
solici !ando sua reversão á effec- 'i 
ti v idade do exerci to . 



u 
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ANNO DATA ASSUMPT O A:SD AMENT O OBSERVAÇÕES 

i 893 7 de J ulho ..... Requis i tando, por intermedio elo Ped i i"am-se in form ações em Da commissão de obras pu-
i\1i nis ter io da In clustria e Vi ação. 11 de Julho por officio sob blicas e colonisacão . 
informações do St·. pres idente n . 142 . Respondido em 28 do 
do Estado de Matto Gt·osso sobre m esm o mez . 
a pe tição ele J{afael San tos Mer -
c<J.do . 

>> ·10 de Julho .•. .• Requisttando elo Minister io da Pedi l'am -se info rmações em Da com misssão de penaões 
Guerra i nformações ace rca ela H ele J ul ho por officio sob e contas . 

)) iO ele J ulho ..... 

petição em que DD. Gertr ncles n. i40 . 
Emilia de Bitte ncourt e Mari a 
Paula da Cunha Bittencour t, vi uva 
e fi lha elo major graduado do 
estado -maior de 2·• elasse Fran-
cisco da Cunh a Bittencou rt, pe-
dem uma pensão . 

Requisitando elo Mini terio da Fa-
zenda, que pela Alfandega desta 
capital sej a informado o se-
g-ui n te: Qual a impor tanc ia da 
isent;ão ele q r e ~osou u Companhia 
«Luz S tea l'ica», de 10 de Novem -
bro de 18J2 "te a suspensão 
elo con tt·acto t·atificaclo naquella 
data ? R esposta ur·g-ente . 

Pediram-se infor mações em 
H ele Julho por oJ:ficio sob 
n . 144. Respondido em 29 de 
Agosto . 

Da commissão de fazenda e 
industria . 

» 12 ele J ulho . . ... R equisitando elo Govet·no, por in- Pedir a m-se informações em Da mesma commissão . 

)) 

" 

i3 de J ulho .•... 

L3 de J ulho ..... 

r de Ju lho ..... 

2J de J ul ho . .... 

terrneclio do ?.fi nisterio da Indus- i3 de J ulh0 por oJ:ficio sob 
tria e Viação, a rem essa de papeis n . 152 . 
e mais documentos que em su~ 
petição D . Ame lia Luiza Fran -
cisca Ko chy diz existirem ar-
chivados naquella secretaria. 

Requisitando do GoYerno infor-
mações sobre o requerimen to do 
alferes reformado do exercito 
Be!larmino Accioli ele Va con-
cellos, pedindo mel horamento de 
reforma. 

Requ isitando do Go>erno infor -
mações sobt·e o requerimen to de 
Joaquim Caetan::> '.rinoco, praça 
do 1• r egimento de cavalla r ia , 
ped indo reforma . 

Reftni itando do Go>erno cópia do 
contracto celeb"ado em Londres 
enlre o representante da Compa-
nhia Oeste de :\lioas o. r . Rotbs-
cbild <> o representan te do Go-
--.:• r no Hrazileiro . 

Requi itaodo do Mini terio da ).{a -
r inba informa.ões sobre a p~tição 
em que D. T •rginia Janu~ria da 

ih·eir a are ' . irmã-n u·m do 
fallecido i 0 teni'nte refot·mado 
da a r mada Manoel José da Sii-
Hira , pede concessã" de meio 
;;oldC? e monte-pio . 

Pediraru·s~ inform ações em Da comm issão de marinha e 
13 de Julho por cfficio sob guerra. 
n . 149 . Respondido em 5 d~ ,, 
Agosto. 

f - D \ . -PedJra.m·s~ in orrn açoes em a mesma comnussao . 
13 de J ,tJhQ por offic io sob ~ 
n . 15!. Respondido em iO de 
Agosto. 

Pediram·s~ int'oJrmações em 
I ' de J ulho pot· officio sob 
n . 16! . Respondido em H de 
.-\gono . 

Pedil'am·s~ i nformações em 
25 de Julbo pm· officio sob 
n. 1 ' i. Respondido em 23 de 
Agosto . 

\ 

\ 
Da com missão de orçamen!o. 

\I 

Da comruis_ão de fazenda e 
i ndustria. ' 

21 de Julho . · ··· Requi-itando. com a maü rr.a n~- Pediram-s-e. inform >çõas em Da mesma comm i -ão , 
gencia, do Podei' E xecuth-o, ou- ?~ de Julho por officio ·ob 
\idas a !'epartiçõe- competentes n . 2•10. 
e a As ociação Gommercial. in-
formaçõe acerca do r pqueri-
meoto em que Lauriano Rodri-
gues de Andrade propõ~-.;;P con -
struir na Es1acão Marif•ma da E<-
trada de FerrÓ Central do Brazil , 
um ~>di!icio de·rioad.-. a lieclu r-
se lodo o moyimeoto e •raosac-
ções sobre café. nesta p•·aça . e ai 
qu"' denominará - Me.-c<ldo Cen-
tra l de C:.fé . 
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ASSUMPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕE S 

Requisi(;mdo do Governo informa- Pediram•se informações em Da commissão ele marinha e 
ções sobre a petição em que o al- 4 de Agosto por officio sob guerra. 
feres Manoel Onofre Mouiz Ri- n. 206 . 
beiro pede melhoramento ele ap-
provação que obteve ua Escola 
Militar ele Porto Aleg1•a. 

4 de Agosto .. . • Requisitando do Poder Executivo Pediram-se informações em Da commissão 
cópia das informações ou pare- 5 de Agosto por officio sob industria . 

de fazenda •e 

9 de Agosto .. . . 

ceres que a lntendenciadaGuerra n. 208. Respondido em 2 de 
e a Repartição do Quartel-Mestre Setembro. 
General prestaram ao r equet·i-
mento em que a Companhia -
Fabrica de T ecidos do Rink, pe· 
dia ao Ministerio da Guerra in-
demnisação pelos prejuízos que 
diz ter soffl·ido com o forneci-
mento de pannos para farda· 
mentos, em consequencia ele dif-
ferenças de cambio . 

Requisitando do Ministerio da Pediram-se informações em Dacommissão de 
Guerra informações sobre as pe- 14 de Agosto por officios sob guerra. 
tições de Eugenio Frederico de ns. 222 e 223. Respondido o 
Lossio Seiblitz, major reformado primeiro em 9 de Setembro. 
do corpo de engenheiros, solici-
tando pagamento do soldo que 
deixou de receber ha mais de 15 
annos ; e de Manoel José Pereira 
Junior, general de divisão refor-
mado, pedindo melhoramento de 
reforma . 

marinha e 

» 10 de Agosto . .• Requisitando do Ministe rio ela Jus- Pedil.•anl•se infol·mações em Da com missão de fazenda e 
tiça todos os papeis e documentos 11 de Agosto por officio sob industria. 
que alli existirem sobre o reque- n. 215. Respondido em 22. 
rimento de Belarmiuo Braziliense 
Pessoa de Mello . 

>> H de Agosto . .. Requisitando do Poder Executivo, Pediralll•&e informações em Da commissão de pensões e 
pot· intermedio do Ministerio da 14 de Agosto po1· officio sob contas. 
Marinha, informações sobre a n. 220. 
p etição de D. l\Iaria de Mesquita 
Ribeiro, filha legitima do chefe 
ele esquadra reformado Antonio 
Lopes de Mesquita. 

» i4 de Agosto .•. Requisitando do Ministerio da In- Pediram-se informações em Da commissão ele orça mento. 
dustria e Viação informações 14 de Agosto p01: officio sob 

)} 

)) 

16 

14 de Agosto ... 

acerca do rendimento ela Estrada n. 218. H.espondido em 21 ele 
de Ferro Centra l do Brazil, dis- Setembro. 
criminadamen te em cada um elos 
mezes elo anno de 1892, e nos do 
1o semestre do col'l'ente anuo; 
e igualmente o rela tol'io do en-
genheiro da Estrada ele Ferro 
Central de Pernambuco. 

Requisitando elo Governo infor- Pedh•nlll•se inf•ormações em 
mações e documentos relativos H de Agosto p01: officio sob 
á petição. ele Antonio lgnacio n. 219 . Respondi do em 23. 
Barbosa Junior, que pede uma 
pensão . 

Da commissão ele pensões e 
contas. · 

16 de Agosto •.. Requ isitando do Governo informa - Pediram-se info ·rmações em Da com missão ele orçamento. 
ções circumstanciaclas e o parecer 16 de Agosto por officio sob 
fundamentado sobre a propos ta n. 224. Respondi< lo em 19. 
do director da Estrada de Ferro 
Central do Bt•azil re lativa a di-
versas obras a serem executadas, 
na refer ida via-ferrea. I 
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ASSUMP'l'O ANDAME!f'l'O 

Requis itando i nfor mações aq Mi- Pediratn-8t!> informações em 
nister io da Guerra, acerca das 17 de Agosto por officio sob 
seguintes petições : do ca pitão n. 225. 
refo r mado do exercito João Fl'e-
cle l'i co Hnmem de Ca l'va lho ; dos 
emp ,·egados do Hospita l Mi l i t,• r 
Pt·o .-i~ o r io do Anclaraby ; dos 
ser ventes do Almo:s:al'ifaclo da 
Intencl encia da Gu erra; dos em-
pregauos da I " spectoria Geral 
elo serviço sa níta l'io do exe t·ct to ; 
elos em pregados ela secretar ia do 
Co ll egio Mil itar; do professor ela ! 
~scola Mili tar João Gottlieb 
'l'heodoro Uillacker ; dos empre-
gados c i vis elo Arsenal de Guer ra I 
ela Capital Federa l ; do secl'eta r io 
elo Arsenal de Guerra do Pará 
J oão Vicente da Silva Ferreir a : 
do pessoal ar tístico do Ars•mal 
de Guerra clesh Capital ; dC's 
apontadot·es do mesmo ar s •na l ; 
elos empregados ela secretar ia, 
a lm o:s:arifaclo, e portaria do Hos-
pi lall\lil i tar do Andarah y, e re -
lativamente ao assurnpto de que 
tr:.t tam os projectos ns . 14 A deste 
a nno e 95 de 1892 . 

ODBERV AÇÕES 

Da commissão de orçamento. 

.,. 16 de Agosto . • . Requisita ndo in formações do Go- P edlratn-&<p inform!lções em Da mesma commis~ão. 
ver no acerca do r eq •1erímen to de 23 de Agos to, por officio sob 

» 16 de Agosto ... 

» 17 de Agosto ... 

João Baptista Fe rnandes Braga . n. 249 . 

Roquisit:.ndo informações ao Go-
verno sobre os r equer imentos dP 
José Corrêa de Souza Lopes, 
Zeliuo Antonio Pinto de lliir anda 
e João Antonio Pi n to de Miranda, 
pedindo equipar ação de venci-
mentos . 

Requisi tando i nformações ao Go-
vel'Do sobt·e a peti ção do Dr. Ray-
mundo Belfor t Tei xe ira. pedindo 
augmento de vencimentos . 

Pediratn·li~ i nform ações em Da mesma commissão. 
23 ele Agoslo por offici<> so~ 
n, 250. 

Pediratn-8<p infor mações em Da mesma comm1\ são, 
23 ele Agosto por officio sob 
n. 250 . 

" 17 de Agosto ... R equisitando do Poder E:s:ecut ivo Pediratn-8~ informações em Da mesma commíssão . 
mfor mações rela thas ao requeri- 23 ele Agost{) por officio sob 
menta em que Arth ur i\foncor vo n . .25i. 
pede augmemo de vencimentos . 

29 de Agosto . . . Requisitando. por intermedio do Pediratn-8~ infor mações em Da mesma commissao . 
:Ui ü s •er io da Guerra, i nfor-ma- i de etembl'o por officío sob 
çõe.s ao Gove!'n c . arerca do re- n . Z16. 
q•terimenlo ern q111e os operarios 
das offieínas de 1!'- ordem do Ar-
senal de Gne-n-a desla Capita l 
pedem s-ejam equiparado.'! seus 
ordenados aos. jornaes dos ope-
r ar i - de 1"- o rdem do mesmo 
a r.;>ena l. 

I 
~ 
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PROJECTOS 

NUMEROS ASSU~IP'rO 

6 Marca vencimentos aos escrivães do juizo seccional no Districto Federal e nos Estados (Do Senado). 

7 Autorisn. o Poder Executivo a conceder um anno de licença, com o respectivo or denado, ao 1° offtcial addido 
á secretaria da Justiça e Negocios Interiores, Pedro da Rocha i\iir .. nda, para tratar de sua saude. 

12 D Acceita, com alterações ctue propõe, o projecto n. 12 des·te anno, que manda que pr<3valeça para as proxima~ 
eleições cte deputados e senadores e para a pres idencial a qualificação ele itoral effectuacla em virtude do 
decreto n . 200 A ele 8 ele Fevereiro ele 1890, nos municípios em que se nãu tiver ainda procedido nem em 
1892, nem 1no corrente anno ao pdmeiro a listamento para as eleições ela Repu blica. 

16 :) 

17 

20 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 D 

32 

32 c 

34 

35 

36 D 

37 

38 

40 

45 

51 B 

68 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n. 16 C deste anno, que lixa a d~speza do Ministerio 
das Relações Exteriores para o exercício da 1894. 

Autorisa o Governo a applicar ao pagamento ele passagens de immigrantes o credito consagrado pelo orçamento 
vigente <'t garantia de .J'nos a em prezas que se obrigarem a fuodat· colonias. 

Fixa a força naval para o anno ele 1894 . 

Autorisa o Governo a mandar contar como de serviço o tempo em que o capitão Antonio Lago esteve fóra das 
ti leir as do Exercito. 

Concede a D. Maria do Carmo Alcibíades Amorim Rangel, vi u va do mareehal ele campo refor mado Antonio 
il1a.rtins de Amorim Rangel, uma pensão annual de 1:440', repartidamente com sua filha, lambem viuva, 
D . HenriqueGa Augusta de Amorim e Silva. 

Faz extensivas as disposições elo decreto legislat ivo :1. t 8 de 17 ele Outubro de 189t, aos officiaes do exercito 
reformados a nteriormente á sua promul gação . 

Autol'isa o Poder Executivo a mandar contar ao majot· Francisco Luiz i\loraira Junior, antiguidade do dito 
posto de 7 de Janeiro de 1890, sem direito a indem nisação pecuniaria de especie a lguma. 

Determ ina que na execução das sentenças profP.ridas por tl'ibunaes militares seja computado o tempo da prisão 
preventiva na fôrma do art. 53 do Codigo Penal da Armada (Do Senado). 

Isenta de imposto de heranças e legados e ele qualquer outro dos Estados as apolices da divida publica 
(Do ~enado) . 

Autol'isa o Poder Executivo a conceder licen ça a Francisco Ferreira de Moraes, para introduzir no paiz dons mil 
tt·abalhadores liberianos segundo as condições que es tabelece. 

Emenda do Senado ao projecto da Camara dos Deputados n. 30 C desle anno, que fixa aR forças de terra\ para o 
exercício de 1894. 

Regula o processo de apuração na eleição de Presidente e Vice -Presidente da Republica . 

Emendas do Senacloá proposição da Camara dos Dept!tados, n. 32 B, de 1893, que regula a apuração da eleição 
do Presidente e Vice-Presidente da Repnblica. · 

Autorisa o Poder Executivo a incluir na contagem do tempo de serviço de Casimiro Henriques Rodrigues, contra-
mestre da officina de torpedos do Arsenal de Marinha desta Capital, o em que serviu como ope1·ario do 
Arsenal de Guerra e como armeiro na Europa, segundo os respectivos assentamentos. 

Releva a D. Francisca de Senna Carneiro DuLra a prescripção em que incorreu para perceber a difl'erença de 
meio soldo a que tem direito de 1871 a. 1887 . 

Emendas do Se.naclo ao projecto da Camara elos Deputados n. 36 C, deste anno, fixando a despeza do Ministerio da 
Marinha para o exercicio de 1894 . 

íil mandas substitutivas ela Camara· dos Deputados ao projecto do Senado n. 122 D, de 1892, que r eorganisa o 
Supremo Tribunal Militar as quaes o Senado não deu o seu consentimento . 

Ma nda qne ao tenente-roronel de infantaria Braz Abrantes se.Ja contada de21 de Março de 1891 a a ntigu idade 
da graduação desse posto que lhe foi conferida por decreto de 4 de novembro do mesmo ano o. 

Isenta de direitos aduaneiros cinco a ltares, pertenças e imagens destinados á matriz da freguezia da Lagôa . 

DeLCt·mina que, nos corpos das armas do exercito nos quaes existe apenas um tenente por compa~hia, seJam 
preenchidos por officiaes com o posto de tenente os Jogares de secreta t'lO e quartel-mestre respecttvos. 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos Deputados, que abre um credito ex traordinario de 1.200 :000S 
para dar cumprimento à lei n . 120 de 8 de Novembro de 1892 . 

Concede í). Companhia atlonym <1. de ftação e tecidos .Confiança lndu~trial , isenção de direitos de expediente 
par!~ os ma todaes e a t•tefactos importados e destmados á fundaçao dP. uma outra fab l'!ca nesta mesma 
capi ial. 



NU!IlEROS 

69 

70 

72 

76 A 

79 

80 

Si 

82 J 

83 

84 

86 A 

9.2 

94 

95 

98 

100 

107 

108 

~09 

iH 

112 

113 
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ASSUMP'l'O 

Não approva a Convenção Litteraria celebrada em 31 ele Janeiro de 1890 entre os Govet•nos Brazileiro e 
Francez, com voto em separado ela minoria da commissão, que oll'erece projecto approvando a mesma 
Con,·enção. 

Emendas do Senado ao projecto da Camara dos D eputados n. 209 B de 1892, que approva as divisões dos districtos 
eleitoraes , organ isados pelo Poder Executt v o. 

Concede a Melchert & Comp. e a quaesquer outros fabricantes de papel , estabelecidos na Un~ão, ise nção de dit·eiti:>s 
sobre trapos e reducção de 50 % sobre a materta .. Prtma denonH~aela --: bleackmg-po~':der- que im-
portarem durante 5 annos, a contar da da ta desta le1, com desttnf) as fabrteas de papel J<t estabelecidas 
no paiz . 

Concede á vi uva elo Dr. José Firmino Vellez, secretario da Inspectoria de Saude dos Po1•tos, uma pensão annual 
de 2:4oo~ooo. 

Emenda substitutiva do Senado ao prOJecto da Camara dos Deputados n. 7 de 1892, que a utorisa o Presidente 
da Repuulica a crear uma alfandega na capital do Estado de S. PaLtlo e outra na cidade de Juiz de Fóra, 110 
de Minas Geril.es . 

Permitte ao empregado federal transferido á administração municipal ou á do Estadv continuar a concon er para 
o montepio da repartição a que pertencia, sem preJuizo do novo montepio municipal ou estadoal. 

Emendas do Senado á proposição da Camara elos Deputados, n. 228, de 1892, que autor isa o Poder Executivo a 
abrir o creclito de 12:317'174, pa t·a o pagameruo das despezas feitas por conta da verba «Soccorros Publicas» 
no exercício de 1891, com o tratamento d.e indigentes atacados de molest ias epidemicas no Estado de Santa 
Catbarina . 

Redacção das emendas feitas e approvadas pela Camara dos Deputados á proposta do Governo quê fixa a des-
peza do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores para o exercício de i894 . 

I 
Autorisa o Governo a conceder a José Augusto Vieira e outros !L construcção, uso e goso, durante 30 ann.os de 

um a estrada de ferro de Sapopemba á ilha do Governador, Jtlediante certos favores . ' 

Concede a D. Francisca Xavier Moreira de Castro Ferreira e ou~t·as, em partes iguaes e com direito á successão 
r eciproca, o meio soldo que competil'ia pelas leis ora em vigor a seu irmão o alferes de vo luntarios da patria 
João Moreira da Silva, fa lleciclo na campanha do Paraguay e a contar de 3 de Dezembro de 1867. 

Concede á Sociedade Prop<tgadora das Belbs Artes , além de outros favores, um aaxilio de 100:000$ para as obras 
de reco nslrucção do Lyceo de Artes e Officios, e eleva a 10J:OOO~ a subvenção annual que a mes ma sociedade 
percebe. 

Equipara, quanto ao numero de empregados e respec tivos vencimentos, as Alfandegas do Rio Grande do Norte e 
de Aracajú ás contempladas na tabella P, annexa ao r egulamento appt·ovado pelo d ereto n , 116e de 17 de 
Dezembro de 1892 . 

Autorisa o Govet·no a conceder a Almeida Nazareth& Comp. a consLrucção, uso e goso, du1 ante 50 annos das 
obras para o melhoramento do porto de Ubatuba, no Estado de S . Paulo . ' 

Concede a D. Francisca Amalia Bittencourt Cardoso, viuva do desembargadot• Francisco José ardoso, a pensão 
annual de 1:200$ por sua vida. 

Autorisa o Poder Executivo a mandar reintegrar no posto de fiel de ia classe da armada nacional, com direito ao 
Asylo de In validos da Patria, o ex-Jiel 'l'heodomiro da Gama. 1 

Autorisa o Governo a mandar pagar ao Dr. Albino Gonçalves Meira de Vasconcellos, professor vi talicio do curso 
annexo á Faculdade de Direito do Recife, os vencimentos que deixou de receber, desde a data da sua exone-
ração até á da sua reintegração (Do Senado) . 

Proroga por mais dous annos o prazo concedido á Companhia Colonisação Industcial de Santa Cath art na para 
a inauguração do engenho central na povoação «Palhoça» (Do Senado). ' 

Declat·a nullo e de nenhum efl'eito o dect·eto ele 15 de Ou tubro qe 1890, que concede r! ivcrsos favor cs a Manoel 
Gomes da Costa l!'igueiredo, bem como toda e qualq1ter isençilo ele direitos a fabricas ele ve las e dá outras 
providencias . 

Concede a D. PerciJia Villas-Boas Bandeira e mas irmãs relevação da pen a de prescripçilo ~m que in correram 
para a percepçao da CJULnta parte do meto soldo c~1. paten.te de .se1t pae, o tenente r eformado uo axercito Joa-
qu lln J\1ar •a de Obvetra Vdlas-Boas e autor1sa o t oclel' Ex:ecqttvo a lhes mandar pagar a respecti va impor-
tancia pela tabella le 1841. 

Concede a Ar thur Ambrosio Hered ia de Sá, 1° oUicial da Directol'ia Geral de Estatística, uma~lice nça para tt·atar 
de sua saude. 

Releva ela prescr ipção em que in col'l'eu D. Leono•·. L!;uphrosina ele Andt·ade Vaz Pinto Co lho ·e autorisa 0 P oder 
Ex:ecutivo a mandar pagar-lhe a respect1va 1mp Jrta nc1a. 

Releva D. E1·nes tina Maria Nucator da pt·escripção em que incorr~n pat·a perceber o meio soldo da patente de 
seu fallectclo pae o tenente pbarmaceutteo refot·mado do exerc•to Pedro Alexandt·c Nucator e a utorisa 0 Poder Executivo a manda •· pagar-lhe a respectiva importanctn.. 



NUMEROS 

114 

116 

117 

H9 

120 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

132 

136 

141 

:1.43 

145 

:1.46 

147 

151 

153 

i 54 

~55 

156 
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ASBUMPTO 

Concede ao ex-porteiro do gabinete impet•ial Peclt·o Antonio d e Paiva, a pensiio mensal de 147:'000. 

Dele t•n:tina que a reforma concedida ao padre José Feliciano de Castilho, capellão major graduado do exercito. 
sep considet'ada na effectividade daquelle posto. · 

Manda collocar o 1o !enente de artilharia José da Veig-_a Cabral c outt·os nos logal'es que lhes competirem na 
escala de promoçoes, repal'anclo-se, assun, os pt'CJlllZOs que soffreram na promoção de 17 ele Ma rço de 1890 . 

Manrla co nsiderar, sem perrl a ele antiguidade. a tmnsferencia do 1o tenente de art ilhar ia Tertuliano José da Silva 
Tinoco da a rma de cavallaria para ac1uella por decreto de 15 de 'ovembt·o de 1887. 

Autorisa o governo a conceder um anno de licença com o respectivo ordenado ao Dr. Henr ique ele Toledo 
Dodsworth, preparador effectivo de anatomia descriptiva da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 

Concede a D. Olympia Carolina da Silva Barata, viuva do desembargador Joaqu im Antonio da Silva Barata, 
uma pensão mensal de 100$000. 

Concede a D. Rita Rodrigues da Fonseca Hermes, vinva do mat'echal Hermes Ernesto da Fonseca, a pensão 
annual ele 4:000$, qne será contada da data do fallecimento deste. 

Autorisa o Governo a abrir um credito snpplementar ele 18:480$ para a ugmento elos vencimentos dos remadores 
e patt·ões das capitanias dos par·tos ela Republica no cor:ente exercicio. 

Concede nove mezcs ele licença com ol'denado a Antonio da Silva Netto, chefe da 2a secção da Direcloria GP.ral 
de Estatística, para tratar de sua saude (Do Senado) . 

Autorisa o Poder Executivo a rointegrar no l0gar de 1° escriptut"ario da Alfandega de P ernambuco o 1o escri-
pturario aposentado daqnella alfandega Francidco Lopes Cardim ou a aproveitat· os seus serviços em 
qualquer outro emprego de categoria igual. 

Melhora a aposentadoria concedida a José Antonio de Carvalho, 1° escripturario do Thesouro Nacional, c 
autorisa o Poder Executivo a mandar pagar o que lhe for devido. 

Declara em vigor o decre to de 16 de Janeit·o ele 1890, que aposenta com Ol'denado por inteiro ao bacharel Antonio 
Ferreira dos Santos Caminha no lagar de secretario da Policia do Estado do Rio de Janeiro. 

Concede uma pensão annual de 2:400' a D. Maria Jesuina Lisboa Monteiro, viuva do ministro do Supremo 
Tribunal de Justiça, Manoel Felippe Monteiro . 

Manda incluir no orçamento da receita da União as taxas de concessão de pennas d' agua e os impostos de 
transmissão de propriedade e de industrias e profissões no Districto Federal com des• ino ás despezas com 
os set·viços da Justiça, Policia. Corpo de Bombei ros e abastecimento d'agua do mesmo Districto, até que seja 
elevado a Estado federado e dá outras providencias. 

Concede á Companhia Estrada de Fen·o e Minas S. Jeronymo isenção de direiti)S de importação por tres 
annos para o pixe e breu destinados ao fabrico de« briquettes » e para as machinas e material destinados 
ás suas minas e estl'acla de !erro : e torna extensivos estes favores a todo o cidadão, empresa ou companhia 
que explorar no paiz, IJOm autorisação, a ind ustria de carvão de pedra ou mantiver fabrica para o preparo 
de « briquettes » . 

Autorisa o Governo a abril', desde já, um Cl'edito supplementar df! 250 :000$, á verba - Eventuaes- do orçamento 
do Ministerio da Marinha para c.cco t·rer ás despezas mot1vaclas pelo naufragio do cruzador Almirante 
Ba•·roso e o 1tros serviços da mesma verba. 

Eleva a 96" mensaes a pensã.o ele que gosam D. Maria Angelica Corte Real e D. Adelaide Maria Corte Real de 
Assump.;ão, irmãs do tenente-coronel Alfonso José de Almeida Corte Real. 

Concede a D. Clar a. Bastos de Andrade Vasconcellos, viuva. do capitão do exercito José Marco li no de Andrade 
Vasconcellos, a pensão de 75$ mensaes, equivalente ao montepio militar que não percebe . 

Marca o prazo maximo ele 90 dias aos governos dos Estados em cuja representação se der vaga , por qualquer 
causa, p<tra se proceder a nova eleição. 

Isenta ele direitos de importação e expediente os materiaes e machinismos destinados á fundação de fabricas 
na Repttblica. 

Considera util para aposentadoria o tempo em que serviu como carimbador de notas o 1° escripturario da Caixa 
da Amortização Lourenço Pereira da Silva. 

Emenda do Senado ao projecto da Garoara dos Deputados n. 118 C de 1892, que reorganisa a Repartição Geral 
elos Telegraphos. 

Autorisa o Poder Executivo a contractar com o vice-almirante Arthur Jaceguay a localisação de 50.000 immi-
grantes da Europa e ilhas adjacentes . 

Autorisa o Poder Executivo a contractur com Manoel Fernandes de Almeida o serviço de navegação entre 
os pol'to$ da AracRjú, Parahyba, Natal, Belém, no Brazil, e Lisboa, Antuerpia, Liverpool e Hamburgo, na' 
Eut·opa, mediante a s LtlJvenção de 1.200 libras esterlinas. 
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Concede[~ Com panhia de Fet'l'O l~sma l taclo, estabelecida na Capital elo Estado da Bahia, isenção de direitos ele 
importação por cinco annos da materift pt·ima destinada ao fabrico de artefactos e ob,1 actos de uso domestico. 

AuLurisa o Governo a aposentar o e:~:-secrelario elo Arsenal de Guerra da Bahia João Felinto Alves da Sil va com 
o vencimento desse cargo correspondente ao tempo ele s erviço que lhe competir. 

Concede a pensão annual de i:OOO$ repartidamen·te a D. Ignacia Fra ncisca do Rego i\lont ei t·o e D. Urs ula 
Maria do Rego ~lon teiro, vi uva e fi lh a do major reformado Miguel Joaquim elo Rego Monteit•o. 

,\u tot·isa o Governo a abrir no corr ente exel'cicio um cl'eclito supplementar ele 955:125$100 para vat·ias obras do 
Ministerio ela Justiça e Negocios Interiores. 

Concede a D. Leopoldin<t Candida ele Araujo Jacobina, vi uva elo juiz de direito Dr. Francisco .Tttstiuiano Cesar 
Jacobina, a pensão mensal de 100~000. 

Concede a D. Thomazia Isabel Alvim, vi'ttva elo coronel de engenheiros João ele Souza Mello a Alvim, a pensão 
ele 2 :-100$ annuaef. . 

Autorisa o Governo, pelo Ministet·io da Jttsliça e Negocios In terior es, a abrir no col'l'ente exercíc io um credito ele 
208:204$726 para despezas com serviços da Assistencia Medico-Legal elos Alienados. 

~lauda pagar, de acco rclo com a tabelia ultimamente adoptada, o meio soldo de que gosam D. Rosa Pagels de 
Castro Chaves, viuva do major de engenheiros Cbrysolito Ferreira de Castro Chaves, e suas filhas,. 

Concede a D. Lauriana Rosa. Ribeiro Belias dit·eito ao montepio correspondente ao meio soldo do seu ftlho, 
o 2o tenente da Armada Candido Francisco Ribeiro Bellas, nas condições que estabelece. _ 

Concede a D. Alexandrina Amelia Soares de Azevedo Braga a reversão das quotas do meio soldo do seu falle-
cido pae, o major reformado Jose Pereira de Azevedo, que percebia ...o. suas irmãs já fallecidas . 

. \. d Concede ?o pensão de 600;;> annuaes a D. Maria Guimarães Passos, vi uva elo tenente honorar10 do exerc 1to Pe t•o 
Ayres ele .Oliveira Passos . 

Marca os casos e modo da revisão dos processos findos ele crime> militaren (Do ' e nado) . 

~s tabel ece os princípios geraes em que se deve basear o serviço ela guarda nacional ou milícia civica e auto ·isar 
o Governo a org·anisar o mesmo serviço. 

184 Equipara os vencimentos do contador da marinha, capitão de mar e guerra honorario ·ancisco José Ferre ira, 
aos ele contador geral ela guerra. 

185 

i86 

187 

i91 

192 

196 

193 

'199 

201 

'203 

Reclacção do substitutivo Ja Camara dos Deputados ao projecto do Senado sob n . 74 A de 1'8'Q.2, cleterminan~o_que 
a refot·ma concedida ao general de brigacla Ft·ederico Chr}stiano Buys seJa no posto ele "'eneral ~e cltv1sao. 

Equipara os vencimentos do patl'ão elas embarcações do Commissariado Geral da At·mada aos dos patrões do Ar-
senal de Marinha da Capital. 

Autorisa o Poder Execut ivo a abr ir no cor t·ente exercício os cl'editos supplementares de 200:000:ji á verba- Apo-
sentados -; de 50: OOOS á verba -Ajudas de custo - ; e de 25 :000$ ~. verba - Despezas eventuaes - do 
Ministerio da Fazenda. ' 

Manda contar como util para aposentadol'ia, quando occupe C<j, rgo que dê esse direito, o tempo etu., C{Ue serviu 
Martin iano Alves ele P aiva na guerra do Paraguay e como almoxaril'e elo Arse na l de Marinha do Ladarío. 

Em~ndas do Senado ao projecto n. 72 B2 , de 1892, da Camara dos Deputados, que autorisa o Governo a remover o 
Arsenal de Marinha da Bahia e a mandar construir uma mortona em Matto Grosso . 

Concede [t Companhia Prospel'ielade Caxieose, no Maranhão, a tsenção dos direitos de importação para o material 
clestiuaclo a uma linha ele bonds de Caxias ao riacho Ponte . 

Concede a pensão ele 50$ mensaes a D. Hem•iqueta Carolin~ Guimarães, vi uva de Francisco Leite ele Freitas 
Guimarães . 

Autorisa o Governo a abrir no corrente exercício, pelo Minis·terio elas Relações Exteriores, o credito supplementar 
ele 50:000~ para ajuda de custo elo r egresso da Missão da. C4ina e outras despezas ele natureza extraorclinaria. 

Autorisa o Poder Execut~vo a conceder ~o engenhei r o Crock~ft de Sá, á companhia que orgaoisar ou a quem 
ma10res vantagens oilHecer,a concessao, uso e goso ele uL?''~ I'JSLrada. ele ferro d~ Pcsqueit·a, em Pernambuco, a 
Santa l\1ar1a elo Ar-aguaya , em Goyaz, segundo as concltço~s e os Javol'eS que esLabelece. 

Autodsa. o Gov,erno a contractat· com ?S Dl's. Guilherme ele llieirelles Vianna 7 Jóvino.Rodrigues de Moraes 
Jarclun, ou a companhia que organtsarem ou quem mel4ores vanta.gens oJiat·ecer, n cons tntcção de um a 
estvada de ferro de bitola estreita, ligando as bacias dos 1•ios ' . Franci~co o Tocan·tins, sa"undo as condi-
ções e os favores qne estabelece. c 
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Antorisa o Governo a validar os exames prestados no Se.minario el~ S. José, desta Capital, por Antero Olympio ele 
Siqueira, afun:de~matricular-se em qualquer institu to oillcial de instrucção superior. 

Fixara despeza= elo[Ministerio ela Fazenda para, ? exerci cio de '1894. 

Concede a D. Cecilia Sim as de So Llza, viuva do machinisla da armada 'fhomé Xavier de Souza Junior, uma 
pensão~annual de 960. 000, 

Antorisaii:o Govern o a innovar o contrac to' de que é cessionaria a Companhia Geral de Melhoramentos no 
Maranhão, segundo as bases que apresenta. 

Concede a D. 'l.'heodolina'do.rtMotta Gomes e Silva a reversão ela pensão que percebi<J. sua finada mãe, vi uva elo 
capitão de Vuluntarios ela I atd a Francisco Coelbo Gomes, morto na campanha do Paraguay. 

Manda computar na antill'uiclade do posto ao alferes Aristides Augusto Villas Boas o período decdrrido de 27 
de Agosto de 188cl a 14 ele Novembro de 1885. 

Autorisa o Governo a concede1· ao ex-porteiro da extincta Thesouraria de Pernambuco Alexa ndrino Alves de 
Mendonça, aposentadoria com o vencimento conespondente ao tempo de 10 annos de effiwti vo serviço , 

Concede, desde já . amnist ia a todas asjpessoas di1·ecta ou indirectamente implicadas nos movimentds revolucin-
l)arios, que deram logarjás deposições de autoridades no Estado de San~a Catharina, durante os mezes ele 
Julho e Agosto elo corrente anno . 

Autorisa o Govemo a conceder ao professor Jeronymo Queiroz uma mensalidade de 200~ , ouro, por quatro an -
n o~, afim de aperfe içoar-se na Europa no estudo da musica. 

Autorisn o Governo a conceder ao cabo'de esquadra reformado Amaro da Costa Soares, umn pensão de 1~000 
diarios ,,_ semj prej ui zo elo respectivoJsolclo. 

Concede ao lDr. João Silveira:de[Souza, lente jubilado da Faculdade do Recife, melhoramento de sua jubi lação . 

Autorisa o Governo a abrir no corrente exerc ício o credito extr aordinn rio de 265:980$ para occorrer ás despezas 
da Directoria Sanitaria, do La barataria 13acteriologico e dos Hospitaes de Isolamento . 

Autorisa o Governo a conceder a D. Maria Lins Velloso da Silveira, filha do fallecido capitão Pedro Ivo Vel-
loso da Silveira, a pensão de 100$ mensaes. 

Eleva a 100$.rn f)nsaes a pensão ele que gosa D. Constança Leopoldina de Albuquerque, viltva elo cap•Hão Francisco 
de Paula Almeida e Al buquerque. · 

Concede a D. Hermelina Marcionilla Campello L essa, viuva do mnjor refo rmado Antonio Lessa, uma pensão 
annual igual ao meio soldo que já percebe. 

Eleva á categoria ele Alfanclega a Mesa ele Ren,das de Caravellas, no Estado da Bahia (Do Senado). 

Autorisa o Governo a conceder, em pt·orobaçiJ,o, a Antonio José Fernandes de Oliveira, ch efe de secçã da Bíblia· 
theca Nacional, seis mezes de licença co rn 0 ordenado respectivo para tratar de sua saude onde l11e convter. 

Concede a pensão ele 100$ mensaes repartidamente em favor dos filhos menores ele D. Ieaura Ca t• ol íina Amado 
Caldas e elo fallecido 1° tenente da al"l.llacl <t Henric1ue Francisco Caldas. 

Concede um a nno ele licença ao bachareL Au.,.usto Netto de Mendonça, juiz subs tituto seccional, em Santa Ca-
tharina (Do Senado) . 0 

Autorisa o Podet· Executivo a mandar P'A"'ar a D. Eulalia da Silveira Niemeyer e suas duas filhas solte iras, viuva 
e filha s :do fallecido capitão João Co~raclo cfe Niemeyer, da data desta lei em diante, o meio soldo e pensão 
que percebe, pela labella actual. 

Concede a p. l~ ulalia Mendes Cortez., vi uva elo capitão de fragata Manoel de Araujo Co-.rtez, uma pansrfo igual ao 
meio soldo que actualmente pe.rcebe. 

Melhora a:reforma do 1o tenen.te da: armada Camillo de Lellis e Silva (Do Senado). 

Concede a D. Carlota da Silvá. :Maia: Rodrigues, vi uva do coronel Manoel Antonio Rodl'igues Junior, uma pensão 
ann ual ele 960$000. 

Declara que a an tiguidade doíposto ele a lferes de João José da Luz, hoje capitão do :il.0° regimento r le cavallaria, 
deve ser contada de ',8 de· Janeiro da 1868. 

'concede a D. M<trf,za P.odrigues Cabr al, filha do capilão José Carlos Cabral, mortiJ na guerra cc •ntra o Para-
guay, um a. pensão annual de 8:!8$, independente do meio soldo que percebe. 

Releva o Gabinete Po.r tuguez.cle Leimra do pagamento da divida de 9:319$800 proventiente do imp• os to pt•eclial do 
ediJicio em que fllnc<Jiona• na Capital Federa l. 
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Emenda substitut iva do Senado ao projecto 11. 138 A, de 1892, desta Camara , di spon do sobre em issão ill egal ele 
ti ou los ao por tador e sua repressão. 

Autorisa o Presiden·te da Republica a ab l'it· no corrente exe t·cicio, para os serviços que menciona, creditas na im-
portaucia de 38.610:232~022. 

Manda inclui r no calcu lo do tempo de serviço para a jubilação elo Dt·. João Damasceno Peçanba da Sil va. o 
em CJ.,ue serviu como alumno pensionista do Hospita l J\Ii li tar e como cit·nrgião elo co rpo ele saude elo exercito 
(Do Senado). 

Regula a successão de herdeiros par a o recebimento el o monte pio mil ita t· (Do Senado) . 

Approva, com modificações, o Codigo elas disposições comm uns às i nsüLUições el e ensino s uperior, decretado 
pelo Govem o, sob o n . 1150, ele 3 el e Dezembro de 1892 (Do Senado). 

Dispõe que a approvação no exame de madur eza ou t itu lo de bacharel em scieucias e lettras, dada por ins titui-
ções a que se refere o decre to n. 1194, ele 1892, habilita á matricula nos es tabelecimentos ele ensino superior 
ela Rep ublica (Do Senado) . 

Modifica o dect•eto u . 848, de 11 de Outubro de 1890, que organizou a Jus ti ça F ederal (Do Se nado). 

Manda inclu ir na ap0sentadoria concedida ao thesoure iro da 'l' hesoul'ari a de Fazenda de Sergipe, Odorico An tonio 
Pereira Barreto , o tempo que ser viu como aclm inistl'ador da metia de rendas provinciaes da E stancia . 

Emendas do Senado ao projecto n. 192 P 2 dê 1892, desta Cama r a , sob re obras do p orto ele J araguá, no Estado 
de Alagoas . 

Garante a pensão assegurada pelo a rt . 31 do regulamento approv~do por decreto n. 942 A, de 31 de Outubro de 
~890, a D . Rosa Sanches de Souza Car ne iro, D. Anna de Aguiar Prado e D. Thereza Angehca de Souza , 
mdependente da obrigação estabelecida pelo § 1° do a r t . 14 clp mesmo regulamento. 

Aulorisa o Governo a conceder ao engenheiro civil Augusto Octaviano Pinto a construcção, uso e goso, durante 
50 annos, elas obras pa ra o melhor amento do por to de Belém , no Estado do Pará . \ 

\ 
Autot:isa o Governo a alterar o t raçado, já approvaclo, da 1• secção da Estrada ele F erro Cent ral Alagoana a tê á 

ctdade de S . Miguel, mantido dahi em diante o ela concessão ele 8 ele Novembro ele 1890, de accordo com 
o plano geral ele viação . \ 

Etne ncla do Senado, Bttbstitu ti va do projeclo n . 2031~ , ele 1892 , desta Camara, que reorganiza o ~erviço do Correio 
Federal. \\ 

C·mcede uma pensão de 600$ a nnuaes a D. l\Iaria ele Mesquita Ribeiro. \\ 

' 

!
'Concede a D . Ameli a Fausto ele Souza, viu v a elo coro nei A ugusto F~nsto ele Souza, e a seus quat o filhos menores, 

repal'ltclamcnte, uma pensão mensal de 50$000. 

Concede a D. SaLina de Faria l{ i be iro da Silva , viuva do capitão de a r tilh aria bachat·el João Rtbeiro da Silva 
Jun ior, uma pensão de 60S men •aes . 

Manda cons iderar a relúrma do l.enente-coronel Antomio Augusto Nogueira de Bauman n no pos to de 'tenente-
coronel com a trraduaç ão decol'onel, para todos os eff•ütos . 

Concede a D. J uliana Morei Garcez Pa lha viu va do tenente elo exercito Diogn Gar cez Pa lha , a pensão annual 
ele 960$000 . ' 

Concede a D. M:aTia da Conceição Al buquerque Cava lcante de Caq:~pos Mello, vittva do conselheiro Antonio Ma-
no el ele Campos Mello, uma pensão mensal ele 100$000 . 

Concede a D . F'rancisca Candicla de Gu imarães Macedo, viuva do lD,ajor refor mado elo exercito Fra ncisco Antonio 
de Paula ]\1[ acedo, uma pe nsão ele 60$ rn ensaes. 

Declar!1 que a reforma elo alferes honorar io do exercito Sotero Joa.-luim de Almeida é no pos to de alferes com o 
soldo desse: pos to pela tabe lla que vigor :t va em :1875 . •· 

' ~lé va a 100~ m e·, ·~.saes a ncnsão ele 60' que percebe D. Maria Fet•reira ela·. CuRta Ruui m, viuva do capitão Joaquim 
F reder ico Ki appe cl'a Costa Rubin1 . 

Dispõe sobre a Yi ~aliciedado cl<•s ollicios de contadot· elos .i 1izos elo Dist ricc'·O Fedet·al. 

Manda conLar p ~. ra os efl'e iLos elo § 2o do a l't , ,lo do decre to n. 117 ele 4 de NL 'vem ln·o ele 1892, o tempo de serviço 
pres tado pele, bacharel João Cru vello Cavalca nti , poster iormeq te à sua ;, '.posentadoria. 

.l.u tot·is.t o Gove rno a melhora t· a upo;entadol'ia ele João Rodr igue3 ela Fon .eca Rosa, Lhesou1•e iro da fazenda da 
exLiucLa the som·aria de S . Pau lo. 
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304 Autorisa o Governo a applicar em favor de D. Mari a Adelaide Antunes de Abreu e outra. parentas cons:tngui·-
neas de F r. Saturnino de Santa Cla ra Antunes de Abreu, professot· aposentado do Gym nasio Naciona'l. já 
fa!lecido, a d isposição do art. 27, hypothese 7a do regulam ento qne baixou com o decreto n. 9-12 A, de3( de 
Outubro de 1890. 

305 Manda abonar ao major re fot·mado do exercito Eugenio I?reclel'ico de Lossio Seibli tz o soldo que tleixou de 
receber de 1862 a 1864 . 

306 Proroga a actual sessão legisl11.Liva até o dia 25 do corrente. 

307 Proroga a :wtual sessiio leg isla ti v a até o dia 25 do corrente (Do Se nado). 

309 Auto t·isa o Governo a conceder a José Herzaide Guimarães, 3o escriptUL·a t·io da extincta Thesouraria de Fazenda 
de S . Paulo, a dd ido á A lfandega do Piauhy, um anuo de licença (Do Senado). 

310 Dispõe sobre o modo por que devem ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres da União, os funccionarios apo-
sentados (Do Senado). 

31.L Concede uma pensão mensal de 70$ a D. Henriqu&ta Emilia Soares Everard. 
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PARECERES 

ASBUMPTO 

Dispensa do comparecimento ás sessões, por doente, ao Sr. deputado Dt•. José Gon{)~ives VirlatÕ de Medeiros. 

Concede licença ao Sr. deputado Francisco Furquim Werneck de Almeida, para ausentar-se temporariamente 
do paiz. · 

Opina no sentido de serem approvadas as eleições a que se procedeu no Estado do Ceará e de ser .reconhecidq 
deputado o Sr. Major BenJamin Liberato Barrozo. 

Declara não ser objecto de deliberação a d,enuncia apresentada contra. o Vice-Presidente da. ~epublica pelo~ 
Srs. deputados J. J. Seabra, Alfredo Ernesto ~acques Ourtque e Vwente Antomo do Elsp1r1to Santo; colll 
voto em separado e seguido da denuneta e mats documentos que a mstruem. 

Concede a licença pedida pelo Sr . Yice-:Presiden te da Repu blica p~ra nomear o Sr .. cl~put~do pelo Estado dq 
Rio Grande do Sul, bacharel Vtctormo Rtbetro Carnetro Monte1ro, para uma m1ssao d1plomatica. 

Indefere o requerimento do alferes do Corpo de Bombeiros Emygdio José da Silva, pedindo que se torne effe, 
ctiva a sua promoção de 12 de Março de 1892. 

Indefere o requerimento do tenente de cavallaria Thomé Barboaa Peixoto, pedindo transferencia para a arml\ 
de infantaria. 

Indefere o requE~rimento em que Antonio Rodrigues Gama solicita a concessão qe uma estrac!a de ferro desde 
a es tação de Carandahy, em Minas, á Barra Secca entre as barras dos rios Doce e S. Matheus, no Estadq 
do Espírito Santo. 

Indefere o requerimento de Henrique Adeodato Dias Coelho, inspector da extincta Thesouraria de Fazenda 
de Minas Geraes e actual delegado fiscal do Thesouro Federal, no mesmo Estado, pedindo a ugmento de 
vencimentos. 

Indefere o requerimento dos empregados ela extiucta Thesouraria de Fazenda de Minas Geraes, addidos á 
respectiva delegacia fiscal, pedindo augmento dos seus vencimentos , 

Indefere o r equerimento do bacharel Francisco Ribeiro de Escobar, juiz de direito aposentado, reclamando 
contra a sua aposentadoria e pedindo augmento do respectivo vencime nto , 

Indefere o requerimento do Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, lente juhilado da ·Fa-
culdade de Direito de S. Paulo e actual procurador geral do mesmo !!;atado, pedindo que se declare estar 
comprehendido na disposição do àrt. 9° do decreto n. 117 de 4 de Novembro de 1892. 

Declara ser da competencia do Poder Executivo resolver, de accordo c::>m o decreto legislativo n. 117 de 4 de 
Novembro de 1892, sobee o requerimento de Ra ndolpho Olegario de Figueiredo, 1° escripturario da Alfan-
dega de Corumbá, que pede aposentadoria. 

Indefere o requerimento dos guardas da Escola Militar do Rio Grande do Sul, pedindo augmento de seus venci-
mentos. 

Indefere o requerimento em que o capitão José Maria das Chagas Fernandes de Brito, ajudante do porteiro da 
Alfandega desta Capital, pede melhoramento de aposentadoria. 

Indefere 0 requerimento em que Manoel Maria Velez Uribe pede privilegio exclusivo por 15 annos e outros 
favores para a montagem de uma fabrica de refinação de petmleo crú ou nativo, importado do estran-
geiro. 

Opina no sentido de não poder ser feito alistamento eleitoral fóra dos prazos marcados nas leis ns. 35 e 69 
de 1892. 

Concede a licença pedida pelo Sr. Vice-Presidente da Republica, para o Sr. deputado por Minas Geraes, 
Dr. Francisco Coelho Duarte Badaró poder acce~tar a nomeação de enviado extraordinario e ministro 
jun to á Santa Sé. 

Indefere o requerimento em que D. Lauriana Candida Regueira Duarte de Drummond pede uma pensão. 

Indefere o requerimento do engenheiro Ed11ardo Macedo de Azambuja, pedindo que se declare que a lir.ença 
que obteve do Congresso Nacional foi em prorogação daquella em cujo goso se achava e que lhe fôra 
concedida pelo Poder l!;xecutivo . 

Julga que não pó de ser concedido no corrente exerci cio o credito extraordinario de 400:000$ pedido pelo Sr. 
Vice-Presidente da Republica para a rubrica «Obras :o do orçamento do Ministerio da Marinha. 

[ndefere os requerimentos em que Manoel Arthur Muniz e Astolpho Adolpho de Pai.va, amanuense e guarda 
da Faculdade de Direito do Recife, pedem pagamento de gratificações, a que se Julgam com direito. 

Entende que nada mais ha a resolver sobre a liberdade religiosa, objecto da representação da Igreja e Apos-
tolado Positivis·ta do Brazi l. 



NUMEROS 

4i 

42 

44 

45 

46 

47 

49 

53 

-134 -

ABSUMP'l'O 

Indefere a petição doJ D. Gertrudes Emília de Bittencourt e D. Maria Paula da Cunha Bittencourt, viuva e 
filha do fallecido major graduado do corpo de estado-maior de 2• classe Francisco da Cunha Bittencourt. 

Concede licença ao Sr . deputado Dr. Aristides Maia para retirar-se desta Capital, afim de trMar de sua 
saude. 

IndefeJ:"e o requerimento de J0aquim Fr::.ncisco dos Santos, conferente aposentado da Alfandega do Ceará, 
J que pede melhoramento de aposentadoria. 

Por nada haver que deferir, manda archivar o requerimento em que D. Margarida R ibeiro dos Santos Braga, 
1 filha do alferes r<Jfvrmado do exercito João Ribeiro dos Santos, p ede o meio solllo a que tem di reito. 

Opina no sentido de ser ouvida a commissão d~ orçamento sobre a proposta de C. Iulgen, da Dinamarca, 

I 
para o estabelecimento ele uma linha de vapores entt·e r, porto do Rio de Janeit·o e os ele S. Petersburgo, 
Copenhague, Gotbemburgo e Christiania . 

. Indefo:~t·e o requerimento de João Francisco da Costa, telegraphista aposentado, pedindo melhoramento de I aposentadoria • 

. Concede licença ao Sr. deputado Dr. João Thomaz Carvalhal para estar ausente, por motivo de molestia, até seu I completo resta belecimento. 

' Indefere o requerimento ele Virgílio Alves de Carvalho e outro pedindo concessão de uma estrada de ferro de 
j Cananéa, em S. Paulo, á cidade de Castro, no Paraná. 
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DISCUSSAO DOS ORCAMENTOS 
o 

A proposta da lei do orçamento, fixando a despeza e orçando a receita geral da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, para o exercício de 1894, foi apresentada pelo Poder Executivo em 18 de 
julho de 1893, e nessa data remettida á commissão de orçamento. 

DESPEZA 

Ministerio:?da Justiça .. e Negocias' Interiores. 
» das Relações Exteriores . . 
» da Marinha . . 
» da Guerra . . . . . . . . . 
» da Industria, Viação e Obras Publicas 
» da Fazenda . 

REOEITA 

16.194:225$175 
1.629:992$000 

19.797:491$287 
35.205 : 149$708 
93.121 :591$751 
84.707 :349$312 

250.655:799$233 

Renda ordinaria e extraordinaria. 
Depositas (liquido). 

247.820:930$000 
3.500:000$000 251.320:930$767 

ParBcBrBs da rBSDectiva commissão 

Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 

Projectos ns. 82 a 82 J~ de 1893 

Proj ecto n. S~- 1893 

Apresentado em 30 de junho. 
Discutido nas sessões de 8, ll e 31 de julho. 
Oradores : · 
Os Srs. Antonio Olyntho, J . de Siqueira e Fonseca Hermes. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 8 de julho. 
Entra conjunctamente em discussão com o projecto a seguinte emenda: . 

1 - O governo é autorisado a mandar pagar á mesa administrativa da Santa Casa da Misericordia 
da Bahia a quantia de 19: 642$933, do aluguel de seu predio, que serviu de F o rum naquelle 
Estado. 

S . R.- Sala elas sessões, 8 de julho de 1893- Moraes e Barros.- Francisco Sodré.-
Leopoldo de Bulhões.- Alberto Brandão.- Severino Vieira .- Leite e Oiticica. 
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São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 82 

2 -Na rubric:1 XXXIX, onde se diz : para iniciar-se a construcção do edificio para a Escola de 
Minas de Ouro Preto, 50:000 ; diga-se: para iniciar- se a construcção do edificio para a Escola 
de Minas 100:000$, alterando-se a somma total da rubrica de accordo com o augmento da 
nova consignação . 

Sala das sessões, 5 de julho de 1893 .- Gonçalves Ramos.- Rodolpho Abreu .- Aristides 
Maia. - F. Badaró.- Necesio Tavares.- D. H. Lima.- Rodrigues Fernandes. - Francisco 
Veiga.- Gonçalo de Lagos.- A. Botelho .- Leonel Filho. - Almino Affonso.- Augusto 
Maran hão.- Domingos Porto.- Costa Machado.- Henrique A. de Carvall10 .- Palletta.-
Carlos Chagas.- Antonio Olyntho . 

3 - A' rubrica XXXVII- Accrescente-se onde convier- elevada a 12:000$ no exorcicio a 
subvenção ao Instituto Bacteriologico por não ter sido incluída no orçamento vigente a 
subvenção de 6:000$ que por lei lhe é consignada e levada a verba de 148:200$000 . 

Sala das sossões, 6 de julho de 1893.- Lopes Trovão .- França Carvalho. 
4 - A' rubrica XXVII - Fica convertido em Internato o 2" Externato do Gymnasio Nacional, 

com o mesmo pessoal docente actualmente em exercício e com o mesmo pessoal admin istrativo. 
Augmente-se no projecto a verba necessaria. 

Sala das sessões, 3 de julho de 189::! .-Epitacio Pessoa.- Nilo Peçanha.-Augusto Vinhae3 . 
õ - Art. 1", §IX- Sejam eliminadas as palavras seguintes : 

Supprimida a consignação de 6 :000' para gratificaç--ão aos empregados que ti verem exercício 
temporario no gabinete das directorias geraes . 

Sala das sessões,6 de julho de 1893.- Alfredo Ellis. 
6 - Restabeleça-se a verba da proposta do Governo para a policia do Districto Federal, c1·eandc-se 

na respectiva secretaria o Jogar de fiel do thesoureiro, que vencerá de ordenado a quantia de 
2 :400$ e de gratificação a de 1: 200$, annuaes. I 

Sala elas sessões, 8 de julho de 1893 .- M. Vallqclão . 
7 - Onde convier- N .. . 

Magistrados em disponibilidade 300:000$000. 
Sala elas sessões, 8 de julho de 1893 .- João de Siqueira . 

ADDITIVO AO PROJECTO N , 82 \ 

S - FJcam sob a jurisdicção do Instituto Sanitario Federal os serviços ela estação central de 
desin facção . 

S. R.- Aug usto de Freitas ....... Santos Pereira. 
9 -Ao n. XXXVII.- Instituições subsidiadas. - 4ccrescente-se: Subvenção ao Lyceu da 

Capital ele Goyaz 20:000$000. 
Sala das sessões , 8 de julho de 1893. - Santos Pereira .- Benjamin Barroso.- Bellarmino 

CJarneiro.-Lima Bacury.-Salgado dos Santos.- Valente Novaes.-Oliveira Pinto ...... Lamounier. 
- Matta Bacellar.- João de Siqueira.- Pacifico Mascarenhas. - Antonio Olyntho .- Manoel 
Fulgencio.-Domingos Rocha.-C. Palleta. - Mull!')r .-Badaró.-Bellarmino de ~endonça.
s . L. Medrado. - Martinho Rodrigues. - Caetano de Albuquerque.- Urbano de Gouvêa. -
Al ves de Castro .- Leonel Filho.- Indio do Brazil. 

10 - Supprimida a consignação de 1 :800$ para um auxiliar de secre tario , augmente-3e mais 
1 :000$ ao secretario e diga-se no total 580 :525 000 . 

Sala das sessões, 3 de julho de 1893.- Urbano çle Gouvêa . 
11 - N. XLI - Ma,ntenha-se a verba do § 42 da PJ'oposta -:- Corpo de Bombeiros (incluindo 

reformados) 776:882$300 . 
12- Art. ZO : 

a) Continúa a cargo do Ministerio do Interior a administração do corpo de bombeiros, 
entrando a Intendencia com a metade ou quantia ;necessaria para o custeio do mesmo corpo. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1893.- Thomaz Delfino .- Alves de Castro.- Carlos 
Campos. - Sampaio Ferraz.- Urbano de Gouvêa.,- A. Azeredo. 
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13 - Substitua-se o art. 7° pelo seguinte : 
O Poder Executivo, de accol'do com as consignações decretadas para o pessoal e material 

- respectivos, fundirá a Dil'ectoria Sanitaria Federal com o Laboratorio de Bacteriologia para 
constituir o Instituto Sanitario Feder[Ll e expedirá regulamento, dando regimento e definimlo 
as funcções e attribuições do Instituto, que terá a se u cargo os seguintes serviços : 

1. o O estudo das molestias transmissíveis iniligenas ou exoticas que se desenvolverem em 
qualquer ponto do paiz; 

2. 0 O exame das condições mesologicas em geral ; e em particular o estudo microscopico e 
chimico do ar e da agua, bem assim o estudo do sub-sólo e da vegetação e das aguas do 
sub-sólo ; 

3. 0 O serviço ele estatística demographo-sanitaria da Republica, encarado de modo geral e 
minuciosamente em relação ao Districto Federal ; 

4. 0 0:; assumptos que se prendem ao exercício dn. medicina e ela pharmacin. ; 
5. o A organisação de um codigo pllarmaceutico que deverá vigorar em toda a Republica. 
S. R.- Arthur Rios.- c. Palelta.- Rodolpho · Abreu.- Antonio Olyntho.-- Santos 

Pereira .- Costa Machado.- M. Caetano .- A. Azeredo.- Francisco Veiga.- Prisco 
Paraizo.- c. Sena.- Seabra. - Carlos Chagas.- Necesio Tavares.- Chagas Lobato.-
Gonçalv~s Ramos.- Henrique A. de Carvalho.- A. Botelho.- Leonel Filho.- Sampaio 
Ferraz.- Bellarmfno Cn.rneiro.- Arielieles Maia . ..:... Horacio Costa.- Nilo Peçanha.- .Toão 
de Siqueira. 

14- O n. XX substitua-se pelo seguinte : 
Repartição Sanitaria Federal e Laboratorio Bacteriologico fundidos em Instituto Sauitario 

Federal, para as seguintes communicações : 

1 director (medico) . 
1 ajudante do director (medico) 
1 secretario (medico). . . . . . 
1 archivista e bibliothecario (medico). 
2 amanuenses a 3:000$000. 

Pessoa~ 

1 demographista (medico) . . . . . . 
1 ajudante do demogra.phista (medico) . . 
2 auxiliares do demographista a 2:400$000. 
1 cartographo. . . . . . . . . . • . . . . 
1 chefe de ln.boratorio (medico) . . . . . . · . . . . 
4 auxiliares technicos (medicas ou phn.rmaceuticos) a 4:800$000. . . . . 
4 enca~regaclos da tiscalisação das phar~~cias ( pharmaceuticos) a 4:800$000. 
1 porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
1 continuo . 

Materia~ 

Livros, objectos de expedinte, revistas, jornaes, etc. 
Impressão de relatorios, boletius e annuarios . . . 
Acquisição de apparelhos, instrumentos e reactivos 
Serventes . . . . . . . . . . 
Aluguel de casa, asseio elo edificio e eventuaes . 

Hospitaes de isolamento 

Pessoal e material 

12:000$000 
6:000$000 
7:200$000 
4:800$000 
6:000$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:800$000 
4:000$000 
7:200$000 

19: 200$000 
19:200$000 
2:400$000 
1: 800$000 

105:408$000 

4:000$000 
10:000 ' 000 
6:000$000 
3: 000.$000 
9:000$000 

32:000$'l00 

100:000$000 
Sala das commissões, 8 de julho de 1893 .- Arthur Rioe.- Santos Pereira:- Prisco Pa-

raíso.- Seabra.- S. Landnlpho Medrado.- M. Cae tanq. - · Augus to de Fre1~as.- Chagas 
Lobato.- Palletta .- Henrique A. de Carvalho .- Alvaro Botelho.- Le?n~ l Filho:- Car~os 

Chagas.- $ampai,o F.err_n z.;- )3el!armino;9arneiro.- ~· Azeredo.- Aristides Maia.- Nilo 
Peçanha.- Horacio Costa.- João ele Siquemt.- Antomo Olyntho. 
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EMENDAS AO PROJEOTO DE ORÇAMENTO DO MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORES, FORMULADO ' 
PELA RESPEOTIV A OOMMISSÃO DA OAMARA DOS DEPUTADOS 

1S - Despezas com o palacio da Presidencia da Republica - Restabeleça-se a. consignação de 
35:000$ do projecto do governo. 

§ 9• 

16 - Secretaria de Estado- Restabeleça-se, como no projecto do governo, a consignação de 
6:000$ destinada aos empregados que tiverem exercício nos gabinetes dos directores geraes, 
de accordo com o decreto n. 1160, de 6 de dezembro de 1892, art. 48, e eleve-se a 4:000$ a 
de 3:200$ do projecto para pagamento da diiferença de vencimentos de quatro segundos 
officiaes ela extincta Secretaria do Interior, equiparados aos primeiros officiaes da actual 
organisação. 

§ 12 

1.,.,- Policia do Districto Federal- Em vez da quantia de 2.171:711$267, proposta pela commissão, 
diga-se 2. 878:158$475 ; supprimidas do proj ecto do governo as consignações, na impor:tancia 
de 9:720$, destinadas a gratificações para residencias ele officiaes da brigada, e elevada 
a 100:000$ a de 50:000$, para diligencias policiaes. 

§ 15 

18- Guarda Nacional- Restabeleça-se a quantia. de 200:000$ pedida pelo governo para o fim in-
nicado no projecto e para pagamento da despeza com a impresssão das patentes dos offlciaes, 
despezas estas inferiores á renda dos respectivos títulos em toda a União. 

§ 16 
I 

19- Junta Commercial-Eleve-se a consignação de 4:SOO$ a 6:000$ destinada a pagamento de 
aluguel de casa. 

§ 18 

20 - Assistencia de alienados-Restabeleça-se a quantia de 672:725$, pedida pelo governo. 

§ 19 \ 
21 - Serviço Sanitario Marítimo-Restabeleça-se emqu~nto não for reformado o serviço, a impor-

tancia pedida de 537:580$000. 

§ 17 

22 - Do orçamento (Archivo Publico): 
Art. Fica o governo autorisado a alterar o regulamento do Archivo Publico Nacional expe-
dido com o decreto n. 6164, de 24 de março de 187p, para o fim de dar a instituição o neces-
sario merecimento, compatível com o novo regime~ político e administrativo, devendo con-
signar-se que os autos e processos judiciarios fipdos, decorrido o prazo de 30 annos, serão 
guardados no Archi v o Publico. 
O pessoal da repartição ficara assim constituído: 
I director. . . . . . . . 
3 chefes de secção a 6: 000$000. 
4 archivistas, a 4:800$000. . . 
4 sub-archi vistas, a 3: 600$000. 
l porteiro. . . • . 
2 contínuos, a 1:600$ . 

A despeza com o material será a pedida na propol\ta ao governo, isto é . 

r o tal. 

~ 

9:0001000 
18:000 000 
19:200 000 
14:4001000 
2:400 000 
3:200 000 

66:200$000 
9:480$000 

75:680$000 
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§ 22 

23- Faculdade de Direito de S. Paulo-Diga-se 296:600$ em vez de 312:600$ do projecto do go-
verno, supprimidas as consignações para premios e para viagem scientifica na importancia 
de 16:000$000. 

§ 23 

~4 - Faculdade de Direito do Recife-Diga-se 313:825$em vez de 329:825$ do projecto do governo, 
supprimidas as consignações para premios e para viagem scientifica na importancia 
de 16 : 000$000. 

§ 24 

~~-Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro-Diga-se 598:112$ em vez de 614:112$ do projecto 
do governo, supprimidas as consignações para premios a lentes e viagem scientitlca na im· 
portaucia de 16:000$000. 

§ 25 

~6-Faculdade de Medicina da Bahia.:.... Em vez de 583: 900$:do projecto· do governo diga-se 567:900$ 
supprimidas as consignações para premios e viagem scientilica na importancia de 16:000$000. 

§ 26 

~~- Escola Po1ytechuica-Em de 495:571$ do projecto do governo diga-se 479:571$, supprimidas 
as consignações para premios e viagem scientitlca, e mantida a de 24:000$, destinada a gra· 
titlcações pro lab01·e aos lentes que dirigem 1aboratorios ou gabinetes. 

§ 27 

~S- Escola de Minas de Ouro Preto-Em vez de 174:800$ proposto pela commissão, restabeleça-
se a quantia de 184:800$ pedida pelo governo. 

§ 28 

~9 - Pedagogium - Restabeleça-se a quantia de 54:600$, pedida pelo governo. 

§ 29 

30 - Gymnasio Nacional - Restabeleça-se a quantia de 366:040$, pedida no proje~to do 
governo. 

§ 31 

31- Instituto Narional de Musica -Mantenha-se a quantia de 131:600$, como no projecto do 
governo. 

§ 35 

.3 .2 - Museu Nacional - Em vez de 180:720$ doprojecto do governo diga-se 180:420$, suppri-
mida a gratificação de 300$ ao agente thesoureiro. 

§ 41 

33 - Obras - Diga-se: 
Para pessoal technico. . . . , . . . . . . . . . . 24:000$000 
Para material, a saber: conservação, accrescimo, reparos, pintura 

de edificios, quer proprios nacionaes, quer particulare3, . do serviço 
do Ministerio, e continuação tlas obrns já encetadas. 576:000$000 

Annexo- 1 2 
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§ 43 

34 - Eventuaes - Restabeleça-se, pelas razões indicadas no projecto do governo, a quantia de 
200:000$, pedida, correndo por esta verba a despeza com a catechese, emquanto a cargo da 
União. 

se; - Supprimidos : 
O art . 4° e seu paragrapho. 
O final do art. 5°, onde se lê - deiroando por isso 8, até- nesta classe. 
Os arts. 6°1 8o e 9o. 

36 - No art. 7°, accrescente-se: 
IV. Exercício da medicina e da pharmacia e confecção do Codigo Pharmaceutico. 
V. Hospitaes de isolamento. 

Sala das sessões, 8 de julho_de 1893.- Antonio Olyntho. 

3?' -Ao§ 38 do art. 1° - Instituto Historiao e Geographico Brazileiro- Em vez de 6:000$ , 
como está na proposta, diga-se 9:000$000. 

Sala das sessões, 8 de julho de 1893.- Indio do Brazil.- Antonio Olyntho. 

Na sessão de 11 de julho. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

as - Ao§ 9° do art. 1° restabeleça-se a consignaoão de 3:200$ da proposta do governo para 
pagar o quadro dos segundos officiaes da extincta Secretaria do Interior, como dift'erença 
entre os vencimento3 de 4:000 , marcados para e~sa classe na tabella annexa ao decreto 
n. 216, de 22 de fevereiro de 1890, pelo qual foi reorganisada aquella secretaria, e os de 
4:800$ que já percebiam na qualidade de officiaes, ficando eliminada essa consignação logo 
que, em virtude de lei posterior, os vencimentos re~pectivos attinjam ou excedam a 4:800$000. 
- S. R.- Arthur Rios. 

39 - Art. 5.0 Supprima-se.-:s. R.- Arthur Rios. 

40 - Augmente-se a verba de 300:000$, pedida pelo Sr. João de Siqueira para os juizes em 
disponibilidade, com a quantia de 9:600$, para pagamento aos juizes de direito Augusto 
Carlos de Amorim Garcia, Ernesto Augusto da :Silva Freire, José Cavalcanti de Arruda 
Camara e Domingos da Costa Ramos, não aproveitados nas organisações estadoaes, nem decla-
rados em disponibilidade pelo governo federal, revogado, quanto aos tres ultimos, o art. 4°, 
III, da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. -

Sala das sessões, 11 de julho de 1893 .- Epitacio Pes~oa. 

41- Ao art. 1°, n. 22- Faculdade do Recife- accrescente-se : mais 1:200$ de gratificação ao 
lente cathedratico de medicina legal, nos termos do decreto n. de 3 ele dezembro de 1893. 
-S. R.-Rosa e Silva. 

4~- Onde se diz - Gymnasio Nacional para um só estabelecimento -diga-se- Gymnasio Na-
cional.- Como na proposta do Poder Executivo, ficando este autorisado : 1°, a ,reformar o 
Gymnasio Nacional, tornando tambem privativas as cadeiras ainda communs; 2°, a converter 
em internato o segundo externato, funccionando nq mesmo edificio em que esta actualmente 
e com mais tres inspectores de alumnos; 3°, a abrir' o credito necessario á referida .reforma e 
conversão, marcando para o pessoal exclusivo dq internato os vencimentos constantes da 
tabella annexa ao decreto n. 1095 de 22 de novembro de 1890.- Nilo Peçanha. 

43- Ao art. 1° : 
Sejam mantidas todas as verbas, segundo a proposta do governo, consignadas nos ns. 19, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Ao art. 6. 0 Snpprima-se. 
Sa.la, das commissões, ll de julho de 1893.- Santos Pereira. 
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44- Ao n. XIX: 
Inspectoria Geral de Saude dos Portos - Capital Federal e Estado do Rio de Janeiro: 

o 
A 
<l 

PESSOAL z 
1>1 
A 
~ o 

1 Inspec tor geral ....... . .........•................. 8:000$000 
5 Ajudantes a ............ •••.........•.............. 5:600$000 
1 Secretario ............. . .•......................... 5:600$000 
4 Medicos auxiliares que deverão ser os actuaes inspe-

ctores sanitarios de navios ........................ 4:000 000 
1 Official ...........•...•........................... 3:600$000 
2 Amanuenses a ..................................... 2:000$000 
1 Interprete .....•.....•............................. 2:000$000 
1 Porteiro ..........•.•......................•...... 1:600$000 
1 Continuo ...•..........•.......•..••......•........ 1:200$000 

33:600$000 

Sala das sessões, lO de julho de 1893.-Santos Pereira. 
4~- Ao n. 13: 

o o l<l I'< o. Z..:l < !>1<l s 
~§ r:. 

e:: . 
~< <l 

~ I> 
<:!:> 

4:000$000 12:000$000 
2:800$000 42:000$000 
2:800$000 8:400$000 

2:000$000 24:000$000 
1:400$000 5:0001000 
1:000. 000 6:000. 000 
1:000$000 3:000$000 

800$000 2:4001000 
600$000 1:800 000 

16:400$000 104:600$000 

Restabeleça-se a verba para pagamento do auxiliar technico do gabinete do ministro, 
cr~ado pelo regulamento aunexo ao decreto n. 1160 de 6 ue dezembro de 1892. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1893.- Carlos Campos. 
46- Pessoal da secretaria da Escola Polytechnica : 

Onde se lê - sub-secretario com 2:700$ de ordenado e 1:300$ de gratificação, 4:000$ ; 
lêa-se- 3:000$ de ordenado e 1:500$ de gratificação, 4:500$000. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1893.- ,Marciano de Magalhães, 

Na sessão de 27 de julho. 
Vai a imprimir o seguinte parecer da commissão de orçamento sobre emendas apresentadas 

em 2a discussão : 

N. S~ A-1893 

Parecer sobre emendas apresentadas em 2a discussão do orçamento da despeza do Ministerio da. 
Justiça e .Negocies Interiores para o exercício de 1894 

A commissão de orçamento, estuuando as emendas ofl'erecidas ao projecto de orçamento do Minis-
teria da Justiça e Negocies Interiores, começa por ofl'erecer á apreciação da Camara dos Srs. Depu-
tados as seguintes emendas, que consultam melhor as exigencias dos diversos serviços a cargo 
desse Ministerio e attendem a justas reclamações de varios chefes dos mesmos serviços. 

Rubrica XIII : 
Substitua-se pela seguinte : 
Policia do Districto Federal- para metade das despczas, nos termos da 

lei n. 76 de 16 de agosto de 1892, inclusive a gt'atifi.cação de 3:600$ p'l.ra o 
auxiliar militar, que além desta só terá as vantagens da patente que effe-
ctivamente tiver no exercito, ou no quadro da Brigada Policial, deuuziria do 
total do calculo feito para as despezn s do ser• viço a import-Lncia r! e !. 332:334$430 
nas consig-nações para o pessoa l e material da brigada policial, p1·oveniente da 
elevação elo uumero de officiaes e praças da mesma brigada além do quadro 
determinado na citada lei n. 76, da creação de uma contadoria e tle gratifi-
cações para residencia dos membros da Contadoria 

A commissão • 
2.1_7 1:711$260 
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XV 

Guarda nacional, inclusive para gratificação a empregados da secretaria que 
forem occupados nesse serviço fôra das horas do expediente 

A commissão. 
XVII 

Arcbivo Publico.- Elevada de 23:600$ a consignação pedida para o pessoal, 
que o Poder Executivo fica autorisado, em reforma da repartição, a orga-
nisar de accordo com a tabella seguinte : 

Director. . . . . • . , 
2 chefes de secção a 6:000$000. 
2 archi vistas a 4:800$000 . • 
4 sub-archivistas a 3:600$000. 
I porteiro . . . . • . 
2 con tin uos a 1 : 600$000 . 
Total para o pessoal e material. 

A com missão . 
XVIII 

9:000$000 
12:000$000 
9:600$000 

14:400$000 
2:400$000 
3:200$000 

Assistencia de Alienados.- Supprimam-se as palavras- de 20:000$- da con-
signação para enfermeiros, inspectorias, etc.- e em vez de - 38:000$-
diga-se - 52:000 ·da dita para alimentação, etc.- em vez de -3:000$-
diga-se- I :000 -da dita para material de lavagem de roupa, etc.- e 
em vez de 5:000$- diga-se- 3:000$;da dita para combustível. 

A commissão . 
XXII 

Emenda do Sr. Rosa e Silva: I 

50:000$000 

60:080$000 

593:525$000 

I 
Ao art. 1°, n. 22- Faculdade do Recife- accrescente-se: mais 1:200$ de gratificação a · 

lente cathedratico de medicina legal, nos termos do d(Jcreto n. de 3 de dtlzembro de 1892. 
S. R.- Rosa e Silva. 

xxm 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.- SupprimaJ,n-se as palavras-e de 
10:000$ da dita para laboratorios- e accrescente..,se- inclusive a impor-
tancia de 16:800$ para quatro substitutos, nos termos da lei n. 138, de 
21 de junho do corrente anuo • • . • . • • • . • . . • • 
S. R.- A commissão. 

XXIV 

Faculdade de Medicina da Bahia- Eliminem-se as palavr~s-de 9: 120$ na consi-
gnação para serventes, etc., até as palavras-cada um. Eliminem-se mais 
abaixo as palavras- 10:000$ da consignação p3.ra \iespezas com laborato• 
rios e accrescente-se no fim - inclusive a importancia de 6 :000$ -para 
vencimentos de quatro substitutos nos termos da lei n. 138 de 21 de junho 
-visto exercerem tres destes substítutos as fuucções de preparador e 
terem de perceber a mais sômente a differença entre os vencimentos deste 
emprego e os de substituto. 
S. R.- A commissão. 

XXV 

Escola Polytecbnica.- Eliminem·se as palavras - deduzida a importancia de 
24:000$, etc., até ás palavras- cada um delles- e accrescente-se- inclu-
sive a consignação de 60:000$ para reforma de mat~rial scientifico, ou não, 
observatorio astronomico, topographia, geodesia , • • . . . . • 

Esta consignação sô terá vigor no exercício desta lei. 
S. R.- A commissão. 

594:300$000 

589:900$000 

480:295$000 
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XX VIl 

Gymnasio Nacional- - Depois da palavra- conservadores- accrescente-se-
dez inspectores de alumnos e eleve-se a verba a 
S. R.- A commissão. 

XXXIV 

Museu Nacional- Substituam-se as palavras que se seguem pelas seguintes-
supprimida a consignação de 18:600$ para vencimento de quatro sub-
directores, lagares que, não estando ora preenchidos, ficam extinctos, por 
dispensa v eis. 
S. R.- A commissão. 

XXXVII 

A commissão opina que nesta rubrica podem ser approvadas as· seguintes emendas 

244:600$000 

162:420$000 

A' rubrica XXXVII- Accrescente-se onde convier- elevada a 12:000$ no exercício a subvenção 
ao Instituto Bacteriologico, por não ter sido incluída no orçamento vigente a snbvenção de 6: 000$, 
que por lei lhe é consignada e elevada a verba ele 148:200$000. 

Sala das sessões, 6 de julho de 1893.- Lopes Trovão.- França Carvalho. 
Com a seguinte sub-emenda da commissão :-em vez das palavras- no exercício-diga-se 

- sómente no exercício desta lei. 
Ao IL XXXVII.- Instituições subsidiadas-Accrescente-se: Subvenção ao Lyceu da Capital 

de Goyaz 20: 000$000. 
Sala das sessões, 8 de julho de 1893.- Santos Pereira.- Benjamin B:;trroso .- Bellarmioo 

Carneiro.-Lima Bacury .-Salgado dos Santos .- Valente de Novaes.- Oliveira Pinto. - Lamou-
nier.- Matta Bacellar.- João de Siqueira.- Pacifico Mascarenhas.- Antonio Olyntho.- Manoel 
Fulgencio.- Domingos Rocha.- C. Paletta.- Müller.- Badaró.- Bellarmino de Mendonça.-
S. L. Medrado.- Martinho:Rodrigues.- Caetano de Albuquerque.- Urbano de Gouvêa.- Alves 
de Castro.- Leonel Filho.- !adio do Brazil. 

Ao § 38 do art. 1.0 - Instituto Historico e Geographico Brazileiro- Em vez de 6:000$, como 
esta na proposta, diga-se- 9:000$000. 

Sala das sessões, 8 de julho de 1893.- Indio uo Brazil.- Antonio Olyntho. 
Com a seguinte sub-emenda, que a commissão o:trerece - O Instituto deverá crear uma com-

missão central encarregada ~e organisar e publi~ar a biographia nacional das sciencias geographicas. 
A commissão. 

XX. XIX 

Obt•as- A esta rubrica a commissão o:trerece a seguinte emenda : 
Em vez de 50:000$; diga-se 30:000$ para a continuação das obras da Faculdade de Medicina da 

Bahia e 20:000$ durante o exercício desta lei para auxiliar a Misericordia da Bahia na construcção 
de uma maternidade, que servirá ao ensino da clinica de obstetrícia e gynecologia da faculdade. 

S. R.- A commissão. 

XL 

Eventuaes . 150:000$000 
o Governo é autorisado a mandar pagar á mesa administrativa da Santa Casa da Misericordia 

da Bahia a quantia de 19:642$833, do aluguel de seu predio, que serviu de F01·um naquelle Estado. 
S. R.- Sala das sessões, 8 de julho de 1893.- Moraes e Barros.- Francisco Sodré.- Leo-

poldo de Bulhões.- Alberto Brandão.- Severino Vieira.- Leite Oiticica. 
Abrindo ao orçamento uma rubrica, sob o titulo - Magistrados em disponibil~da9-e - por não 

estar a respectiva despeza contemplada na proposta do Governo, ente_nde a . co~missao que, sendo 
insufficiente e incompleta a emenda apresentada pelo Sr. deputado Joao de Siqueira : 

Onde convier _... N ... 
Magistrados em disponibilidade 300: 000! 000. 
Sala das sessões, 8 de julho de 1893.- João de Siqueira. 
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Seja a mesma emenda substituida pelo que propõe a commissão, visto elevar-se a 209 o numero 
de juizes de direito e a 22 o dos desembargadores em disponibilidade. 

Magistr·ados em disponibilidade. 
A commissão. 
Art. 6. 0 

Substitua-se pelo seguinte: 

XLII 

589:600$000 

Ficam suspensas todas as disposições que concedem gratificaçõ·~s acldicionaes, ou accrescimos de 
vencimentos a lentes e professores de institutos officiaes de qualquer categoria, até que essa 
mataria seja regulada por lei do Congresso Nacional. 

A commissão. 
Artig-o . Emquanto o numero de lentes substitutos nas faculdades de Medicina do Rio de 

Janeiro e da Bahia se mantiver superior ou igual ao numero das secções, não poderá haver 
nomeação de lentes substitutos nas referidas faculdades. 

Paragrapho unico. E' supprimida a 12a. secção de substitutos, passando as matarias que a 
constituem a fazer parte da 7a secção. 

A commissão. 
Substitua-se o art. 7° pelo seguinte : 
O Poder Executivo, de accordo com as consignações decretadas para o pessoal e ma.terial 

respectivos, fundirá a Directoria Sanitaria Federal com o Laboratorio de Bacteriologia para 
constituir o Instituto Sanitario Federal e expedirá regulamento dando regimento e definindo as 
funcções e attribuições do Instituto, que terá a seu cargo os seguintes serviços: 

1. 0 O estudo das molestias transmissiveis indígenas ou exoticas que se desenvolverem em 
qualquer ponto do paiz ; · 

2. 0 O exame das condições mesologicas em geral ; e em particular o estudo microscopico e 
chimico do ar e da agua, bem assim o estudo do sub-sólo e da vegetação e das aguas do sub-sólo ; 

3.0 O serviço de estatística demographo·sanitar}a da Republica, encarado de modo geral e 
minucio,;amente em relação ao Districto Federal ; 

1 4,0 Os assull_lpto~ que se preJ?dem ao exercic~o da m~dicina .e ~a pharmacia; . 
5.0 A orgamsaçao de um cod1go pharmaceutwo, que devera v1gorar em toda a Repnbhca. -
S. R.- Arthur Rios.- C. Paletta.- Rodolpbo Abreu.- Antonio Olyntho.- Santos Pereira. 

-Costa Machado.- M. Caetano.- A. Azarado.- Frapcisco Veiga.- Prisco Paraizo.- C. Sana. 
- Seabra.- Carlos Chagas.- Necesio Tavares.- Ch:rgas Loba.to.- Gonçalves Ramos.- Hen-
rique A. de Carvalho.- A. Botelho.- Leonel Filho.- Sampaio Ferraz.- Bellarmino Carnàiro...-
Aristides Maia.- Horacio Costa.- Nilo Peçanha.- João de Siqueira. 

Entende a commissão, inspirando-se no patriotismo 13 previdencia Jfonomica da Camara, que 
não podem merecer sua approvação, por onerosa aos cofres publicas sem vantagens reaes para o 
serviço, as seguintes - emendas- que aliás, sendo approvadas, devem constituir projecto em 
separado nos termos do art. 131 do Regimento. \ 

O n. XX substitua-se pelo seguinte : ~ 

Repartição Sanitaria Federal e Laboratorio Bacteriologico fundidos em Instituto Sanitario 
Federal, para as seguintes con!'ignaQães : 

1 director (medico) . 
1 ajudante de director (medico) 
1 secretario (medico). . . . . . 
1 archivista e bibliothecario (medico). 
2 amanuenses a 3:000$000 . 

Pessoal 

1 demographista (medico) . . . . . • 
I ajudante do demographista (medico! . . 
2 auxiliares do demographista a 2:400$000. 
l cartographo . . . . . 
l chere de laboratorio (medico) . . . . • . . . . . . 
4 auxiliares techoicos (medicas ou pharmaceuticos) a 4:800$000. . . . . 
4 encarregados da fiscalisação das pharmacias (!Jharmaceuticos) a 4:800$000. 
1 porteiro . . 
1 continuo • . . 

.12:000$000 
6:000$000 
7:200$000 
4:800$000 
6:000$000 
6:000 000 
4:800$000 
4:800$000 
4:000$000 
7:200$000 ' 

19: 200$000 
19: 200$000 
2:400$000 
1:800$000 

105:400$000 
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Material 

Livros e objectos de expediente, revistas, jornaes, etc. 
Impressão de relatarias, boletins e annuarios • . 
Acquisição de apparelhos, instrumentos e reactivos. 
Servente. . . . . . . . . . • . 
Aluguel de casa, asseio do ediflcio e eventuaes. 

Hospitaes de isolamento 

4:000$000 
10:000 000 
6:000$000 
3:000$000 
9:000$000 

32:000$000 

Pessoal e material • 100:000$000 
Sala das commissões, 8 de julho de 1893.- Arthur Rios.- Santos Pereira.- Prisco Paraíso. 

- Seabra.- S. Landulpho Medrado.- M. Caetano.- Augusto de Freitas.- Chagas Lobato.-
Paletta.- Henrique A. de Carvalho.- Alvaro Botelho.- Leonel Filho.- Carlos Cha,:,as. - Sam-
paio Ferraz.- Bellarmino-Carneiro.- A. Azeredo.- Aristides Maia.- Nilo Peçanha.- Horacio 
Costa.- João de Siqueira.- Antonio Olyntho. 

Por onerarem o Thesouro sem a justificativa de proverem as necessidades reclamadas pelo wm 
publico, t ondo varias icléas em algumas dellas contidas sido tomadas em consideração nas emendas 
offerecidas pela commissão, as seguintes: 

Despezas com o palacio da Presidencia da Republica - Restabeleça-se a consignação de 
53:000$ do projecto do Governo. 

§ 9• 

Secretaria de Estado - Restabeleça-se, como no projecto do Governo, a consignação de 
6:000~, destinada aos empregados que tiverem exercício nos gabinetes dos directores geraes, de 
accordo com o decreto n. 1160, de 6 ele dezembro de 1892, art. 48, eleve-se a 4:000$ a de 3:200$ do 
projecto para pagamento da di:trerença de vencimentos de quatro segundos offlciaes da extincta 
Secretaria do Interior, equiparados aos primeiros offlciaes da actual organisação. 

§ 13 

Policia do Districto Federal - Em vez da quantia de 2.171:711$267, proposta pela commissão, 
diga-se 2.878:158$475 ; supprimidas do projecto do governo as consignações, na importancia de 
9:720$, destinadas a gratificações para residencia de olficiaes da brigada, e elevada a 100:000$ a de 
50:000$, para diligencias policiaes. 

§ 15 

Guarda Nacional - Restabeleça-se a quantia de 200: 000$ pedida pelo Governo para o fim 
indicado no projecto e para pagamento da despeza, com a impre são das patentes dos officiaes, 
despezas estas inferiores à renda dos respectivos titulas em toda a União. 

§ 16 

Junta Commercial - Eleve-se a consignação de 4:800$ a 6:000$, destinada a pagamento de 
aluguel de casa. 

§ 18 

Assistencia de Alienados - Restabeleça-se a quantia de 672:725$, pedida pelo Governo. 

§ 19 

Serviço Sanitario Marítimo -Restabeleça-se, emquanto não for reformado o serviço, a impor-
tancia pedida de 537: 580$000. 
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§ 17 

Do orçamento (Archivo Publico) : 
Art. Ficn. o Governo autorisado a alterar o regulamento do Archivo Publico Nacional expe-

dido com o decreto n. 6164, de 24 de março de 1876, para o fim de dar a instituição o necessario 
merecimento, compatível com o novo regimen político e administrativo, devendo consignar-se que 
os autos e processos judiciarios findos, decorrido o prazo de 30 annos, serão guardados no Archivo 
Publico. 

O pessoal da repartição ficara assim constituído : 
1 director . . . • . . 
3 chefes de secção a 6:000$000 
4 archivistas, a 4:800$000. . 
4 sub-archivístas, a 3:600$000. 
1 porteiro. . . . . . 
2 contínuos, a l: 600$000 . 

A despezn, com o material sera a pedida na proposta do governo, isto é 

Total . 

§ 22 

9:000$000 
18:000$000 
19:200$000 
14:400$000 
2:400$000 
3:200$000 

66:200$000 
9:480$000 

75:680$000 

Faculdade de Direito de S. Paulo- Diga-se 296:600$, em vez de 312:600$, do projecto do 
governo, supprimidas as consignações para premios e para viagem scientifica, na importancia 
de 16: 000$000. 

§ 23 

Faculdade de Direito do Recife-Diga-se Sl3:8r25$, em vez de 329:825$, do projecto do 
governo, supprimidas as consignações para premias e para viagem scientifica, na impo1:tancia 
de 16:000$000. 

§ 24 

Faculdade de Meàicina do Rio de Janeiro - Diga-se 598:112$, em vez de 614:112$, do projecto 
do governo, supprimidas as consignações para premias a lentes e viagem scientifica, na importancia 
de 16:000$000. \ 

§ 25 

Faculdade ele Medicina da Bahia - Em vez de 583:900$, do projecto uo governo, diga-se 
567:900$, supprimidas as consignações~ para premias e viagem acientiftca, ua importancia de 
16:000$000. 

§ 26 

Escola Polytechnica- Em vez de 495:571$, do projecto do governo, diga-se 479:571$, súppri-
midas as consignações para premi os e viagem scientifica, e mantida a de 24:000$, destinada a grati-
ficações pro labore aos lentes que dirigem laboratorios ou gabinetes. 

§ 27 

Escola de Minas de Ouro Preto-Em vez de 174:800$, propostos pela commissão, restabeleça-se 
a quantia de 184:800$ pedida pelo g·overno. 

§ 28 

Pedagogium- Rest .tbeleça-se a quantia de 54:60q$, pedida pelo governo. 

§ 29 

Gymnasio Nacional- Restabeleça-se a quantia de 366:040$, pedida no projecto elo governo. 
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§ 31 

Instituto Nacional de Musica- Mantenha-se a quantia de 131:600$, como no projecto do 
governo. 

§ 35 

Museu Nacional- Em vez de 180:720$ do projecto do governo, diga-se 180:420$, supprimida a 
gratificação de 300$ ao agente-thesoureiro. 

§ 41 
Obras- Diga-se : 

Para pessoal technico . o o o • o • o o • o • • • • 24:000$000 
Para mateeial, a saber: conservação, accrescimo, reparos, pintul'a de edificios, quer 

proprios nacionaes, quor particulares do serviço do Mioisterio e continuação 
das obras já encetadas o 576:000$000 

§ 43 

Restabeleça-se, pelas razões indicadas no projecto elo governo, a quantia de 200 :000$ pedida, 
correndo por esta verba a de3peza com a catecllese emquauto a cal'go da. União. 

Supprimidos : 
O art. 4° e seu paragTapho. 
O final do ªl't . 5°, onde se lê - deixando por isso 8, até- nesta classe o 

Os arts. 6o, 8 ' ego, 
No art. 7°, accrescente-se : 
IV. Exerci cio da medicina e da pharmacia e confecção do Codigo Pharmaceutico. 
V. Hospitaes de isolamento . 
Sala das sessões, 8 de julho de 1893- Antonio Olyntho. 
Ao art. 1°. 
Sejam mantidas todas as verbas,~segundo a proposta do governo, consignadas nos ns. I9, 2I, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
Ao art. 6°, supprima-se . 
Sala das commissões, 11 de julho de 1893. -Santos Pereim. 
Art. 1°, § I9. Sejam eliminadas as palavras ·seguiotes : 
Supprimida a consignação de 6:000$ para gratificação aos empregados que tiverem exercício 

temporario no gabinete das directorias geraes . 
Sala das sessões, 6 de julho de 1892. -Alfredo Ellis. 
Ao n. 13. Restabeleça-se a verba para ·pagamento do auxiliar technico do gabinete do Ministro, 

creado pelo regulamento ao nexo ao decreto n. liGO, de 6 de dezembro de 1892. 
~ Sala das sessões, 11 de julho de 1893.- Carlos Campos. 

Supprimida a consignação de 1:800$ para um auxiliar de:Secretario, augmente-se mais I :000$ 
ao secretario e diga-se no total 580:525$000 o ' ' ·:,., lll 

Sala das sessões, 3 de julho de 1893. -Urbano de Gouvêa. 
Pessoal da secretaria da Escola Polytechnica : 
Onde se lê - sub-~ecretario com 2:700$ de ordenado e 1:300$ de gratificação, 4:000$; leia-se-

3:000$ de ordenado e I :500$ de gratificação, 4:500$000. 
Salajdas sessões, ll de julho de 1893. -Marciano de Magalhães. 
Na rubrica XXXIX, onde se diz : para iniciar-se a construcção do adificio para a Escola da 

Minas de Ouro Preto, 50:000$; diga-se - para iniciar-se a construcção do editl.cio para a Escola de 
Minas 100:000$, alterando-se a somma total da rubrica de accordo com o augmento da nova 
consignação. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1893. -Gonçalves Ramos. - Rodolpho Abreu. - Aristi_das 
Maia. -F. Darlaró. - Nacesio Tavares . - D. H. Lima. -Rodrigues Fernandes.- Franmsco 
Veiga.- Gouç:1lo de La~os.- A. Botelho.- Leonel Filao.- Almino AJ:l.'onso. -Augusto Mara-
nhão. -Domingos Porto. -Costa Machado.- Ha_nrique A. da Carvalho. - Paletta. -Carlos 
Chagas. -Antonio Olyntho. 

Annexo- 3 
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Art. 5. o Supprima-se. - Arthm• Rios. 
Observa a commissão que não tem razão de ser, por não haver sido supprimida nem modificada, 

a consignação a que se refere a seguinte emenda : 
Ao § 9• do art. 1 o. Restabeleça-se a consignação de 3: 200$ da proposta do g-overno, para pagar 

o quadro dos segundos offlciaes da axtincta Secretaria do Interior, como diff•3rença, entre os venci-
mentos de 4:000$marcados para essa classe na tabella annexa ao decreto n. 216, de22 de fevereiro 
de 1890, pelo qual foi reorganisada aquella secretaria, e os de 4:800$ que já percebiam na qualidade 
de offlciaes, ficando eliminada essa consignação logo que, em virtude de lei posterior, os vencimentos 
respectivos attinjamou excedam a 4:800$.- S. R.- Arthur Rios. 

Entende a commissão que incorre na mesma censura, feita á emenda do Sr. deputado Arthur 
Rios, a rubrica XX, a seguinte emenda. 

Entretanto, si, contra o parecer da commissão, aquella for approvada, é de rigorosa equidade 
que esta t ambem o seja, devendo, neste caso, ser destacada para constituir projecto em separado. 

Ao n. XIX: 
lnspectoria Geral de Saude dos Portos. -Capital Federal e estado do Rio de Janeiro: 

o o 1-<t: o (.)0 E-< 
l'l < Z..:l < o 1"1-«l 

PESSOAL z H :<:::> 1"1 ~ HZ 
~ oz 
~ < ~< o ~ 

<!) ;> 

1 inspector geral . 8:000$000 4:000$000 12.000$000 
5 ajudantes a. . . 5: 600$000 2:800$000 42:000$000 
1 secretario . . . 5:600$000 2:800$000 8:400$000 
4 medicas auxiliares, que deverão ser os actuaes ins-

pectores sanitarios de navios. 4:000$000 2:000$000 24:000$000 
1 offlcial . 3:600$000 I :400$000 5:000$000 
2 amanuenses a. 2:000$000 l :000$000 6:000$000 
1 iuterpretre. I · 2:000$000 l :000$000 3:000$000 
1 porteiro. . l :600$000 800$000 2:400$000 
1 continuo. . 1:200$000 600$000 1:80.0$000 

33:600$000 16:400$000 104:600$000 

Sala das sessões, 10 do junho de 1893. -Santos Pereira. 
A emenda quo se segue, apresentada pelo Sr. deputado Epitacio Pcissoa, na parte referente ao 

juiz Augusto Carlos de Amorim Garcia, que, achando-se no quadro da magistratura perpetua, ao 
tempo em que foi vromulgada a Constituição, foi posteriormente declarado avulso, sem o haver 
pedido, parece attendivel, devendo em todo o caso, si for approvada constituir projecto em separado; 
na parte, porém, em que é referente aos outros dous juizes, nomeados depois . da Constituição, con-
forme o declara o seu autor, essa emenda não tem razão de ser, visto que o art. 6° das disposições, 
transitarias da citada Constituição teve por fim garantil1- os direitos dos magistrados nomeados pelos 
moldes do antigo regimem, não podendo cogitar de abusos que, depois de sua promulgação, com-
metteu o governo, fazendo novas nomeações, quando já lhe faltava a competeucia constitucional. 

Art. 5.• Suprima-se.- Arthur Rios. 
Augmente-se a verba de 300: 000$ pedida pelo Sr . João de Siqueira para os juizes em disponi-

bilidade, com a quantia de 9:600$ para pagamento aos juizes de direito Augusto Carlos de Amorim 
Garcia, Ernesto Augusto da Silva Freire, José Cavalcanti de Arruda. Camara e Domingos da Costa 
Ramo, não aproveitados nas organisações estacloaes ne~ declarados em disponibilidade pelo governo 
federal, revogado quanto aos tres ultimas o art. 4•, Ill, da lei n. 26 de 30 de dezembro de 1891. 

Sala das sessões, 11 de junho de 1893.- Epitacio P13ssoa. 
A emenda offerecida pelo ~:. de~utn:do Oliveira Vajladão, sem designação da disposição, a qu? 

se r?fere, acha-se em parte Ja preJudicada pela emenda do Sr. deputado Antonio Olyntho a 
r~~rwa XIII, e na outra. parte não deve ser acceita pela mesa, em vista da terminante dispo-
Siçao do art. 131 do regimento, ou pelo menos, quando approvada essa ultima parte, deve cons-
tituir projecto separado. 

Restabeleça-se a ver~a da proposta do governo par~ a policia do Districto Federal, creando-
se na respectiva secretana o Jogar de fiel do thesoureiro, que vencera de ordenado a quantia 
de 2:400$ e de gratificação a de 1:200$, annuaes. 

Sala das sessões, 8.dejulho de 1893.- M. Valladfj:o. 
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A ultima ponderaçã.o feita sobre a precedente emenda quadra perfeitamente à emenda seguinte, 
que traz incumbida a revogação indirecta e cavillosa de uma disposição de lei especial, qual a do 
art. 58 da lei n. 85, de 21 de setembro de 1892, pelo que é a commissão de parecer que essa 
emenda seja rejeitada. 

N. XLI. Mantenha-se a verba do § 42 da proposta- Corpo de Bombeiros (incluindo refor-
mados) 776:882$300. 

Art. 2.• : 
a) continúa a cargo de Ministerio do Interior a administraçã.o Corpo de Bombeiros, entrando a 

intendencia com a metade ou quantia necessaria para o custeio do mesmo corpo. 
Sala das sessões, 3 de junho de 1893. - Thomaz Del fino. - Alves de Castro. -Carlos Campos. 

-Sampaio Ferraz.-Urbano de Gouvêa. -A. Azeredo. . 
Entende a commissão que deve tambem ser destacada do projecto de or~amento, para cons-

tituir projecto separado, a seguinte emenda : 

Acltioo ao projecto n . 82 

Ficam sob a jurisdição do Instituto Sanitario Federal os serviços da estação central de 
desinfecção. 

Sala das sessões, 27 de junho de 1893.- Augusto de Freitas. -Santos Pereira. 
As emendas qne se seguem propoem-se a restaurar o regimen do internato em um dos gym-

nn.sios, cluplic<tta que ainda ex iste nestn, capital por falta de boa vontade na execução e consagra-
ção do pensamento do legislador, manifestado de modo inequívoco no§ 4• elo art . 2° d<t lei n. 126 B 
de 21 de novembro de 1892, que autorisou o governo a fundie os dous estabelecimentos em um só ; 
e mais terminante ainda na rubrica 33 do citado art. 2•, em que se restringiu a verba para a des-
peza com o respectivo serviço, contando-se com a fusão dos dons institutos. 

Essas emendas não consageam idéa nova ; pretende apenas restabelecer uma instituição ana-
cbronica, incompatível com as luzes e com o progresso moral do seculo. 

E essa instituição, que desafia contra si a repulsa energica de todos os pedagogistas e mora-
listas, ainda quando collocada sob melhores e mais zelosos auspícios, que não os da direcção official, 
nestes assumptos, sempre imprevidente, tropega e incompetente, confiada ao caso ~;~ exercida por 
prepostos, o mais das vezes, sem vocação, sem estímulos, sem o corretivo, ao menos, fiscalisação 
prompta, activa e intelligente, e, finalmc3nte, sem responsabilidade real e efl.'ectiva, j à foi, aqui 
mesmo condemnada, ha menos de dous annos, pelo senso commum nacional, tendo por orgão 
muito legitimo e competente representante da nação no Congresso Nacional, na legislatura. act.ual. 
Os fundamentos dessa condemnação assentam em antecedentes historicos do mais subido valor para 
justificai-a . 

E para que não se diga ser isso mera phantasia, pede a commissão licença para extractar 
aqui o que menciona. o relatorio apresentado pelo ministerio da instrucção publica, o Sr. Dr. João 
Barbalho Uchóa Cavalcante, hoje digno senador- pelo estado de Pernambuco, ao Presidente da Repu-
blica em 1891, isto é, no mesmo anno em que o Congt·esso da Nação, rendendo homenagem á ver-
d<ide e aos sãos priucipios, aboliu o internato, que se pretend.e ora restaurar. 

c O Gymnasio Nacional, diz o Dr. Barbalho, citado no relatorio, pag. 15, está divid.ido em 
internato e externato. » 

« A experiencia demonstra, da comlXtracão, elos resultados dos dous estabelecimentos, que o 
externato corresponde melhoT aos seus fins que o internato, attenden :lo a grande d.aspeza que traz 
aos cofres publicas. 

« Funcciona. o internato em um edificio sem as condições hygienicas necessaria~ e sobretudo 
sem a caJ;Jaci C: ade para. desenvolvimento da instituição, nem possibilidade de poder ser accrescido . » 

Depms de descer a minndeneias sobre a falta absoluta de condições do edificio em que funccio-
nava o internato e a impossibilidade de mell!Orat• esse edificio, qu'3 é o mesmo em que se pretende 
operar a resurreição do novo L azaro, enuunciava-se o Sr. Dr. Barbalho , enc:1rando o assumpto 
sob o ponto de vista moral a social : 

« Não sou dnquelles poucos que ainr.la defeudem a conservação de internato para instrucção 
publicn, e principalmente official. 

«Si o grande clesidemtum aconselhado pelo desenvolvim'3 nto do seculo é firmar tanto quanto 
possível a liberdade do ensino, desligando-o da intervenç;ío official, os internatos mantidos pelo 
E~taclo devom desapparecer com razão, entregando-se ci ramilia a edt!Cação o não se afi·oHxando p01" 
meio delles os laços, que cumpre sempre existir entre os alumnos e sous paes. 

«Aos paes a educ1ção, ao Estado o auxilio á insti·ucção li vre. \) 
Depois de formular, com assits felicidade, nestas ultimas palavras, o lemma p)r cuja con-

sagração devem luctar todos os que since t•ament!3 se interessam pela educaçã.o da mocidade, accres-
centa o Sr. senador Barbalho, refclrindo-se aos abusos de que acabava de ser theatro o internato 
otllcial: 

« Os factos occorridos no anno proximo findo e ultimamente, demonstrando o estado d.e indis-
ciplina do internato do Gymnasio Nacionn,l, aconselham sua p1·ornpta ex tinçao. » 

« Razã.o tinha Ferneuil quando os denomiun,va: un bizarre melmUJe du convent et de la caseTne.>) 
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Longe iria a commlssão si, abundando nessas considerações, quizesse acompanhar, mesmo a 
grande distancia, a corrente, hoje quasi unanime, dos educacionistas e moralistas, que fulminam os 
internatos, e substractar os seus vigorosos concertos apoiados na experiencia dos factos contra essa 
perniciosa instituição. 

Para não abusar da attenção da Camara, cujos luminosos subsidias, alias, dispensam o desen-
volvimento da mataria, limita-se a indicar aos curiosos os trabalhos: de lsaac Taylor, Home Edu-
cation; Henri Sainte, Claire Deville, L'internat dans t'eclucation, memoria apresentada a academia 
de sciencias moraes e politicas em sessão de 29 de 1891, Carla Belgiojoso, Scuola Famiglia, e 
mais abundantemente J. M. Guardia, L'education dans l'êcole Ubre. 

Mas não foi de certo, cedendo unicamente ~1 essas considerações ele ordem moral e politica si não 
ainda por obediencia aos princípios consagrados na Constituição de 24 de fevereiro de 1891, quando 
define as fuucções dos diversos orgãos dos poderes politicos no systema redei'ativo, que o Congresso 
Nacional, ha cerca de dous annos, aboliu o internato em um estabelecimento de ensino official, insti-
tuição que sómente a beneficio do inventario podera ter sido recebida pelo novo regimen. 

Com e:ffeito, sendo inconcusso que no systema das republicas federativas a. acção do governo 
federal deve girar na elevada e ampla esphera, onde se agitam os problemas que interessam a 
união e harmonia dos estados federados entre si, e às relações da nacionalidade, que elles unidos 
constituem, com as nações estrangeiras, fora não só rebaixar a sua alta missão, mas ainda detur-
pai-a inteiramente, pretender fazer descer a acção desse governo, o seu zelo pelos mais alevantados 
negocias publicas e a sua alta competencia administrativa até á rouparia, a despensa e a cozinha de 
um internato, que afinal de contas não obedecem a outras regras que não sejam as da economia 
domestica. 

Nestas condições, a adopção das emendas a que se refere a commissão não seria sómente um 
erro e uma contradicção inj ustificavel para a legislatura, que ha menos de dous annos aboliu a idéa 
que ellas consagram ; fora, ao demais, falta de comprehensão dos preceitos cardeaes da lei funda-
mental que nos rege . 

Onde se diz - Gymnasio Nacional para um só estabelecimento - diga-se- Gymnasio Nacional, 
como na proposta do Poder Executivo, ficando este autorisado: 1°, a ref0rmar o Gymnnsio Nacional, 
tornando tambem privativas as cadeiras ainda communs; 2°, a converter em internato o segundo 
externato, funccionando no mesmo editlcio em que está actualmente e com mais tres inspectores de 
alumnos; 3°, a abrir o credito necessario á referida reforma e conversão, marcando para o pt~ssoal 
exclusivo do internato 03 vencimentos constantes da tabella annexa ao decreto n. 1095, de 22 de 
novembro de 1890.- Nilo Peçanha. 

A' rubrica XXVII- Fica -convertido em internato o 2° externato do Gymnasio Nacional, com o 
mesmo pessoal docente actualmente em exercício e qom o mesmo pessoal administrativo. 

Augmente-se no projecto a verba necessaria. 1 

Sala das sessões, 3 de julho de 1893 . - Epitacio Pessoa.- Nilo Peçanha.- Augusto Vinhaes. 
Sala das commissões, 27 de julho de 1893.- Severinp Vieira.- Leopoldo de Bulhões.- Alberto 

Brandão .- F . Sodré.- Seabra.- Leite e Oiticica.- Rosa e Silva (com restricções). 

Proj ect.o · n. 8.2 B -1893 

Redacção para 3a discussão 

Apresentado em 9 de agosto - N. 82 B- 1893. 
Discutido nas sessões de 15, lô, 17 e 22 de agosto. 
Oradores: 
Os Srs. Epitacio, Santos Pereira, Nilo Peçanha, A. Olyntho e Serpa. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de lô de agosto, 
São lidas e remetti1as á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Orçamento do Interior: 4,.- Ao n. 21. Faculdade de direito de S. Paulo -Conservem-se como na proposta do governo 
a verba de pagamento de accrescimo de vencimento a lentes cathedraticos e secretarias na 
somma de 5:000$ ; a de 8:000$ para premias a lentes que compuzerem obras. ' 

48- Ao n. 22. Faculdad.e de Direito .de Pernambuco - Restabeleça-se a verba de 3:000$ para 
pagamento de accrese1mos de venCimentos e a de 8:000$ para premias. 

49 - Ao n. 25. Escola Polytechnica- Restabeleça-s~ a verba de 48:576$ para accrescimo de 
vencimentos, a de 8:000$ para premias e a de 8:00P$ para viagens scientificas. 
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HO - Ao n. 23. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro - Restabeleçam-se as verbas pedidas 
no projecto do governo para pagamento de accrescimos de vencimentos a lentes substitutos, 
na somma de 18:612$; a de 8:000$ para premias a lentes que compuzerem obras e a de 8:000$ 
para viagens scieutificas. 

H1 - Ao n. 24. Faculdade de Medicina da Bahia.- Conservem-se, como na proposta do governo, 
as consignações de 15:000$ para pagamento de accrescimo de vencimentos a lentes; a de 8:000$ 
para premias a lentes que compuzerem obras, etc.; e de 8:000$ para viagens scientificas, e 
accrescente- se á verba 16:800$ para pagamento a lentes substitutos, nos termos da lei n. 138, 
de 31 de julho do corrente anno. 

~~ -Ao§ 5. 0 Supprima-se. 
Sala das sessões, 16 de ago~:~to de 1893.- Christino Cruz.- Costa Rodrigues.- Manoel 

Caetano.- Lyra.- Bastos do Nascimento.- Epitacio Pessoa.- Sá Andrade .-Tolentino de 
Carvalho.- Moreira da Silva .- Martinho Rodrigues.- Fonseca Hermes.- Indio.- Pedro 
Cbermont.- Gonçalves Ferreira.- Santos Pereira.- João de Siqueira. - Paula Guimarães. 
- Garcia Pires.- Americo Luz.- Pacifico Mascarenhas.- Manoel Fulgencio.- João Luiz. 
- Zama.- Augusto Severo.- Torquato Moreira.- C. Novaes.- Antonio Olyntho.- M. 
Moura.- Prisco Paraíso.- Retumba.- Francisco de Mattos.- José Mariano.- Virgilio 
Pessatl.- Fonseca e Silva.- Oliveira Pinto.- Urbano de Gouvêa.- S. L. Medrado.- Vieira 
Bueno.- Matta Bacellar.- Leonel Filho.- E. Solou.- A. de Freitas.- Tosta.- J. 
Ourique.- Gonçalves Ramos.- Couto Cartaxo.- Lamounier.- Necessio Tavares.- A. 
Botelho.- L. Filgueiras.- E. Gonçalves. - C. Paletta.- João Vieira. 

~ 3 - Art. 1. 0 §IX. Sejam eliminadas as palavras seguintes: 
Supprimida a consignação de G :000$ para gratificação aos empregados que tiverem exer-

ci cio temporario no gabinete das directorias geraes. 
Sala das sessões, ll de agosto de 1893.- Couto Cartaxo.- Santos Pereira.- Urbano de 

Gouvêa.- Tolentino de Carvalho. - Barão de S. Marcos.- Prisco Paraíso.- D. H. Lima. 
-A. Cavalcanti.- V. Pessoa.- João Luiz.- Mursa .- M. Caetano.- Corrêa daCosta.-
J. Retumba.- Bastos do Nascimento.- Alberto Salles.- Alfredo Ellis.- Adolpho Gordo.-
Henriqut~ Baptista.- Paulino Carlos.- França Carvalho.- Costa Machado.- Alfredo 
Barbosa.- Luiz de Andrade.- Eduardo Gonçalves.- Benedicto Leite.- Casimira Junior. 
- Torquato Moreira.- Lyra.- Lamounier.- Azeredo.- C. Novaes.- Matta Bacellar.-
João de Siqueira.- S. L. Medrado.- Jesuíno de Albuquerque.- G. Pires.- Amorim 
Garcia.- A. Fialho.- Vieira Bueno.- Paula Guimarães.- Benjamin Bandeira.- Salgado 
dos Santos.- Nogueira Paranaguá .- Rodolpho de Abreu.- Paletta.- Viotti.- Ramos.-
Sá Andrade. - Caetano de Albuquerque.- Martinbo Rodrigues.- J. de Siqueira.- Alves 
de Castro.- Athayde Junior. 

~4 - § 15. Restabeleça-se a verba pedida pelo governo e redija-se assim: 
Despezas imprescindíveis com a Guarda Nacional da Capital Federal e demais Estados da 

Republica- 200:000$000. 
Sala das sessões, 12 de agosto de 1'893.- Marciano de Magalhães.- Alfredo Ellis.-

Paulino Carlos.- Frederico Borges.- Augusto Severo.- Alminio Afl'onso.- C. Novaes.-
Casimiro Junior.- Nilo Peçanha.- Rodolpho Abreu .- Leonel Filho.- Eduardo Gonçalves. 
- Fileto Pires.- S. L. Medrado.- B. Bandeira.- Salgado Jos Santos.- Gonçalo de Lagos. 
- Matta Bacellar.- João de Siqueira.- A. Fialho.- Lima Bacury.- Nogueira Paranaguá. 
-Luiz de Andrade.- Mursa.- Barão de S. Marcos.- Prisco Paraíso.- Dutra Nicacio.-
P. Viotti.- Antonio Olyntho.- Goqçalves Ramos.- Chagas Lobato.- Carlos Chagas.-
Urbano de Gouvêa.- Vieira Bueno.- Alves de Castro.- Paulo Guimarães. - Leovigildo 
Filgueiras.- Alberto Salles.- Cassiano do Nascimento.- J. Ourique.- Lauro Muller .-
Caetano de Albuquerque.- Santos Pereira.- Couto Cartaxo.- Zama.- Torquato Moreira. 
-Pedro Americo.- F. Schmidt.- Homero Baptista.- A. Cavalcante.- João Avellar.-
José Bevilaqua.- Thomaz Del:fino.- Oliveira Pinto.- Ivo do Prado. 
Na sessão de 17 de agosto. 
E' lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 

Emenda 

~~-Supprima-se o§ 3° da redacção para 3" discussão do projecto n. 82 B. 
Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.-Alfredo Ellis. 
E' igualmente lida a seguinte 

Emenda 
~6-Accrescente-se : 

Art. Os desembargadores e juizes de direito, declarados em disponibilidade, continuarão a 
perceber seus ordenados até que sejam aproveitados os seus serviços em cargos de magistra-
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tura, ou aposentados na fórma da Constituição, art. 6• das disposições provisorias, e leis 
anteriores em vigor. 

Os referidos juizes não poderão ser aposentados com ordenado proporcional, salvo o~caso de 
pedido do interessado . 

S. R.- Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Justiniano de Serpa.-André Cavalcante. 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emenclas 

~~-Mantenha-se a verba pedida para pagamento dos juizes de direito e desembargadores em 
disponibilidade. 

S. R.-Sala das sessões, 17 de agosto de 1893. -Justiniano_de Serpa.-André Cavalcante. 
~S-Emenda ao art. I•, § 38, accrescente-se- e mais 5:000 para o Asylo Isabel, da Capital Fede-

ral e 5:000$ para o Asylo da Velhice Desamparada, augmentada a respectiva verba. 
Sala das sessões, 17 de agosto ele 1893.-Matta Machaelo.-Ignacio Tosta.-Pires Ferreira.-

Barão de S. Marcos. -Pedro Americo .-Inclio do Brazil.-F. Baclaró. 
~9-Accrescente-se á rubrica- Obras- para o pagamento das obras da Faculdade de Direito do 

Recife l 00: 000$000. 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1893. -Bellarmino Carneiro.- Gonçalves Ferreira.-João 

Vieira.-Pereira de Lyra.-Rosa e Silva.-Luiz de Andrade.-Horacio Costa.-José Maria111o. 
60-Rubrica 13-Em vez de-inclusive-diga-se-supprimida a gratifi~ação de 3:600$ para o 

xiliar-e supprimam-se as palavras.- que além desta até-quadro da. Brigada. Pulicial. 
au-

Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.-Severino Vieira. 
G1-Ao n. 7- Secretaria da Ca.mara dos Deputados : 

Eleve-se a consignação de compra de livros para a bibliotheca a. 
Sala das sessões, 17 de agosto de l 893.-Fróes da Cruz. 

6~-A' rubrica n. 37 diga-se : I 

Lyceu de Artes e Officios. . . . . . . . . . 
Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano-Substituam-se as 

vel'bas destinadas a um instituto e publicaç~o de tra.balhos historicos 
pela seguinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lyceu de Artes Mecanicas e Liberaes de Peenambpco, para ser equiparado 
o subsidio do ela Bahia, eleve-se a verba respectiva a . 

, I O: 000$000 

100:00Jl$000 

5:000$000 

10:000$000 
Sala elas sessões, 17 de agosto de 1893. - Bellarmino Carneiro. -Pereira de Lyra. -

Augusto Severo.- José Mariano. \ 
63- XLII-§ 15.- Diga-se 250:000$, sendo 50:000$ para grat~ficações dos trabalhos de 

registros e expedição de patentes da guarda nacional, feitas em hora fóra do expediente. 
Sala das sessões, 14 de julho de 1893 .- Glicerio . 

64 - Ao n. XXII- Augmentando-se a verba corp a quantia necessaria para pagamento dos 
vencimentos dos lentes das novas cadeiras creadas nos cursos annexos, reforma em vigor. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Tolenpno de Carvalllo.-José Mariano.- João de 
Siqueira.- Horacio Costa.- F. Schmidt.- Alfredo Ellis. 

6~ - Substitua-se o paragrapho 6• pelo seguinte : 
Fica convertido em internato o segunclo Externato elo Gymnasio Nacional, com o mesmo 

pessoal clocente, actualmente em exercício, e com o mesmo pessoal adrp.inistrativ\o. 
Augmente-se no projecto a verba necessaria. , 
Sala das sessões, ll de agos to de 1893.- Epitacio Pessoa.- Nilo Peçanha.- Leonel Filho. 

Emendas additivas ao projecto de orçame11to do 111inisterio da Justiça e Negocias Interiores 

66 - Art. Fica o Governo autorisado a reorgani~ar o serviço da Assistencia Medico-Legal de 
Alienados nos limites da verba votada no orçamento. 

S:.tla das sessões, 15 de agosto de 1893.- An ton,io Olyntho.- Gonçalves Ramos. 
6~ - No n. 37 supprimam-se as palavras que se seguem a- Instituto Historico e Geographico 

- àté - sciencias g raJ?hicas. 
Supprima-se o§ 5.• 
Sala das sessões, 15 ele agosto de 1893.- Anton,io Olyntho. 
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68 - Art. Fica. o Poder Executivo a.utorisa.do a. a.ppUca.r à reforma. do material scientifico, nas 
escolas de ensino superior, as sobras que se verilicarem nas respectivas rubrica svotadas para. 
o exercício desta lei. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.- Antonio Olyntho.- E. Ramos . 

69 - Restabeleça-se a verba de 54:600$ da proposta do Poder Executi vo, para custeio do 
Pedagogiv.m. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1893 .-Antonio Olyntho. 

7'0 - Casa de Correcção : 
Rubrica - Pessoal - 38 :100$, em vez de 32 :300$000 . 

Rubrica - Officinas - 43:298$280, em vez de 49 :098$280. 
O augmento de 8:300$ para alterar os vencimentos do pessoal, de accordo com a tabella junta. 

supprimindo os Jogares de um capellão, dous amanuenses e um contin uo. ' 

ORDENADO GRATIFICAÇÃO TOTAL 

Director 5:000$000 3:000$000 8 :000$000 
Vedor. 2:200.~000 1: 800$000 4:000$000 
Medico. . . . 2:400$000 1:600$000 4:000t000 
Chefe da Contadoria. . . 2:200$000 1:400$000 3:6oo ··ooo 
Escripturario. . 1:200$000 1: 000$000 2:200$000 
5 amanuenses 1: 000$000 800$000 9 :000$000 
Conferente . I :200 '000 800 ·000 2:000$000 
Porteiro comprador. I :200$000 800~000 2:000$000 
Capellão e preceptor 1: 600$000 800$000 2 :400$000 
Continuo . 600$000 300$000 900$000 

38: 100$000 
Ditferença. 5:800$000 

Sala das sessões , 17 de agosto de 1 893. - França Ca1"valho. 

Despeza effectuada com o pessoal e material, de janeiro a junho de 1893, discriminada pelas 
verbas do orçamento 

-
ORÇADO ~ARA 

DESPENDIDO SOBRA PARA VERBAS DE JANEIRO A DEFICIT 
O EXERCICIO JUNHO SEIS MEZES 

-
Empregados da directoria (pessoal). 32:300$000 15:325$063 16:974$937 
Ditos da penitenciaria (material). · 40:340$000 18:471$341 21:868$659 
Ditos da padaria (idem) . . 3:200$000 1:591$065 1:608$935 
Di los da abegoaria (idem). 1:200$000 432.,;.258 767$742 
Salarios dos mestres (idem) . 19:598$280 5:755$000 13 :843$280 5:800$00 
Pharmaceuticos . . 1: 800~000 900$000 900$000 
Pensionistas • . . . 2:640 ·ooo 1: 320$000 1:320$~>00 
Sa1arios dos penitenciados. . 5:000$\JOO 1:624$761 3:375$239 
Comedorias aos empregados . . 7:1 24$400 4::170$233 2:754$167 
Sustento, vestuario, curativo, etc. 25:471$520 14:198$526 11: 272$994 
Sustento, ferragens dos animaes, etc. 750f000 783$800 .............. 33$80 
Objectos de expediente. 8oo ·ooo 518$600 281$400 
Mataria prima . 18:500$000 12: 287$~04 6:212 596 
llluminação . • . . . • . 10 :000$000 6:062 809 3:937$191 
Ferramenta, sua conservação, etc. 6:000$000 1: 825$180 4:174$820 
Collecção de leis . 10$000 o •• ••••••• •• • • 

10$000 
Assignatura do Diario Otficial. 18$000 18$000 

200 000 Publicações . . • . • . . 200$000 .............. 
Taxa de esgoto . 60$tl00 ... ··········· 60$000 

o 

o 

169:212$200 85:484$040 89:561$960 5:833$80 o 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1893.- Tlzompson.- F1·ança CanJatho . 
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?'l. - Accrescente-se no orçamento do Ministerio dos Negocias Interiores a verba. de 3:500$ para 
a installação de um laboratorio de microscopia clinico annexo ao hospital de S. Sebastião e 
mais a de 9:600$ para custeio e ordenado do director do mesmo. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893. - Thomaz Delfino.- Jesuíno de Albuquerque. 
?'~ - A' rubrica 9a : 

Secretaria de Estado: 
Nas consignações para o material mencione-se a consignação de 2:000$ para publicação do 

relatorio apresentado ao Governo pelo lente da Faculdade do Recife, Dr. Joaquim de Albu-
querque Barros Guimarães, sobre identificação de criminosos, elevada a verb'a. na importancia 
da consignação. 

Sala das sessões, l6de agosto de 1893.- Severino Vieira. 
?'3 - 25.- Escola Polytechnica: 

F' ara custeio dos laboratorios, 24:000:5000. 
Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Paula Guimarães . 

~4- Ao n . 3°- Em vez de- 50 :000 , diga-se - 10:000$000. 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.- Espírito Santo. 

?'e:;- Ao numero 13- Supprima-se a verba da quantia de 2 .171:711$260, ficando a policia do 
Districto Federal a cargo do respectivo município. 

~6- Ao n. 14 - Supprima-se a verba da qu·mtia de 154:692$400, como no n. 13. 
~'>'- Ao o. 15 - Reduzn-se a 20 :000$ a verba de 50 :000$000 . 
~S- Ao n. 20 - Supprima- Je a verba da quantia de 184:800$, ficando a Escola de Minas de 

Ouro Preto a cargo do respectivo Estado. 
~9- Ao n. 39 - Supprima-se a verba da quantia de 100:000$, destinada á construcção da Escola 

de Minas, por ficar estr1. a cargo do respectivo Estado. . 
SO- Ao§ 1°- Supprima-se. 
SI - Ao §5°- Supprima-se . 1 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Espiritc\ Santo. 

Emenda ao art . q0 

S~ - Os dous primeiros officiaes do extincto Ministerio da Justiça, Josino do Nascimento Ferreira 
e Silva e Augusto Henrique de Almeida, que actualmente se acham addidos á Directoria da 
Justiça, em consequencia da ultima ·reforma, serão considerados desde já, para todos os 
e:ffeitos legaes, como pertencendo ao quadro e:ffectiyo do pessoal dt~t respectiva secretttria de 
est-ldo, deixando igua lmente de ser preenchidas m:üs duas vagas quê se der,tm na sua classe. 

Não ha augmento de despeza com esta providencia, porquanto o~ dous funccionarios em 
questão, depois da reforma feita pelo decreto n. llf30 de 16 de dezembro ultimo, foram con-
siderados addidos á Directoria da Justiça, e garantidos os direitos pot• elles adquiridos, mas 
não é justo que fiquem elles, que são antigos, addidos indefinidamente e privados das vanta-
gens inherentes aos empregados do quadro. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Nilo Pec;anha. 
83- Ao n. XXII- Faculdade do Recife: 

A ugmentando-se a verba para a di:fferença de vencimentos dos lentes do 1 curso annexo, 
conforme as disposições vigentes, equiparados ao SUjlerior. 

Sala das sessões, 31 de julho de 1893.- João Vieira.- Luiz de Andrade.- Seabra .. - Lou 
r anço de Sá.- Epitacio Pessoa.- Gonçalves Ferreira.- J. Mariano . 

I 

Na sessão de 19 de agosto. 
Vai a imprimir o seguinte parecer da commissão de orçamento sobre ·emendas apresentadas 

em 3a discussão: 

N. S~ I-J.S~3 

Parecer sobre as emendas offerecidas em 3a discussão do ~rojecto que fixa a despeza""do Ministerio 
da Justiça e Negocios Interiores para o exercício de 1894 -

A commissão de orçamento, te~rl_o ex.aminado a~ emendas oJferecida.s na 3" discussão do projecto 
n. 82 B, .que fixa as deS'pezas do M1msteno da Justiça e N~gomos InteriOres, opina pela approvação 
das segumtes : 
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A' rubrica 9• : 

Secretaria de Estado : 
Na~ consignações para o material mencione-se a consignação de 2:000$ para publicação do 

relatorw a_Pres~ntado ao ~ove~no p~lo len.te .da Faculdade cfo Recife, Dr. Joaquim de Albuquerque 
Barros Guunaraes, sobre 1denhficaçao de cnmmosos, elevada a verba na importancia da consignação. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.- Severino Vieira. 

A' rubrica 1~ :-E~ yez de - inclusiv~ a gratificação- diga-se : - supprimida a gratificação 
de 3:600$ do auxthar m1lttar, que percebera as vantagens da patente que tiver na Brigada Policial, 
nos termos do r egulamento annexo ao decreto n. 1160 de 6 de dezembro de 1892, supprimidas as 
palavras- além desta .•. até - quadro da Brigada Policial.- Severino Vieira. 

Rubrica 28- Gymnasio Nacional 308:600$000. 

Para as seguintes consignações : 
Pessoal 

1 director. . 
1 vice-director 
1 secretario . 
1 escnvao. . . . . . . . • 

24 lentes catbedraticos elfectivos. 
3 professores de artes. 
2 preparadores 
7 inspectores. 
1 bedel. 

(Um só estabelecimento) 

1 parteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Pessoal de nomeação do director e material, inclusive despezas com exames. 

1 director. . 
1 vice-director 
1 secretario • 
1 escrivão. . . . . 
3 professores de artes. . . . 
2 professores cathedraticos extinctos . 
1 substituto (classe extincta). 
7 inspectores . 
1 bedel. . . . 
2 preparadores . 

PESSOAL ADDIDO 

(Por etfeito da fusão) 

Vencimentos 
6:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:600$000 

144: 000$000 
10:800$000 
3:600$000 

16:800$000 
2:400$000 
1:400$000 

48:000$000 

6:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:600$000 -

10:800$000 
9:600$000 
2:400$000 

16:800$000 
2:400$000 
3:600$000 

Moraes Barros.- F. Sodré.- Leite e Oiticica.- Leopoldo 
Severino Vieira. 

de Bulhões.- Almeida Nogueira.-

Opina ainda a commissão que, rej eitado na 1" parte, seja, quanto á 2"' e 3•, elevando as 
subvenções do Instituto Archeologico e Lyceu de Artes e Officios de Pernambuco, approvada a 
seguinte emenda : 

A' rubrica n. 37 diga-se: 
Lyceu de Artes e Ofll.cios. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano - Substituam-se as verbas 

destinadas a um instituto e publicação ele trabalhos historicos pela seg uinte. 
Lyceu de Artes Mecanicas e Liberaes de Pernambuco, para ser equiparado o 

subsidio do tla Bahia, eleve-se a verba respectiva a. 
Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Bellarmino Carneiro.- Pereira de 

Lyra .- Augusto Severo.- José Mariano. 

100:000$000 

5:000$000 

10:000$000 

Opina tambcm que, reduzida a 50:000$ a consignação de 100:000$, seja approvada a seguinte: 
Ao n. 39- Obras: 
Accrescente-se á rubrica -Obras - para o pagamento das obras da Faculdade de Direito_ do 

Recife I 00:000$000 . 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1893 .- Bellarmino Carneiro.- Go~çalves Ferreira.-. João 

Vieira.- Perei ra de Lyra.- Rosa e Silva.- Luiz de Andrade.- ·Horacw Costa.- José Martano. 
Annexo - I• 
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Opina ainda, a commissão que merece a approvaçi1o da Camara o seguinte additivo, que provê 
sobre os meios de me lhorar, sem augmento de despez~1 . , a organisação do serviço a que se retere : 

Art. Fica o Governo autori"ado a reorganisar o serviço da Assistencia Medico- Lega l de 
Alienados nos limites da verba votad<t no orçamento. 

Sala das sessões, 15 de agosto éle 1893 .- Antonio Olyntho .- Gonçalves Ramos. 
Que a emenda do Sr . deputado Ni lo Peçanha, concebida nos seguintestermo3: 
Os dous primeiros offlciaes do extincto Ministerio da Justiça, Josino do Nascimento Ferreira e 

l'ilva e Augusto Henrique de Almeida, que actualmeute se acham addidos á Directoria da Justiça, 
em consequencia ela ultima reforma, serão considerados desde já, para todos os effeitos legaes, como 
perteucendo ao quadro e.ITectivo do pessoal da respectiva secretaria de estado, deixando igualmente 
de ser preenchidas mais duas vagas que se deram na sua classe . 

Não hn. augmento ele despeza com esta providencia, porquanto os dous funccionarios em questão, 
depois da reforma feita pelo decreto n . 1160 de 6 de dezembro ultimo, foram considerados addidos 
á Directoria da Justiça, e garantidos os direitos por elles adquiridos, mas não é justo que fiquem 
elles, que são antigos, addidos indefinidamente e privados elas vantagens inherentes aos empregados 
do quadro . 

Sala das sessões, 17 ele agosto de 1893.- Nilo Peçanha. 
Seja substituída pelo seguinte auditivo : 
As primei ras vagas que occorrerem na Secretaria da Justiça e Negocias Interiores serão 

preenchidas pelos empregados addidos da respectiva categoria, não se podendo fazer nomeação ou 
promoção para a dita categoria, emquanto não for esgotada a lista de addidos . 

Opina ainda a commissão que seja approTada a seguinte emenda, representando a importancia 
ue 24:000 nella mencionada o total da consignação para custeio dos laboratorios da Escola 
Polytechnica : 

25 - Escola Polytechnica: 
Para custeio dos laboratorios, 24:000$000. 
Sala elas sessões, 17 de agosto de 1893.- Paula Guimarães . 
A commissão, pelos motivos expandidos no parecer que deu sobre as emendas apresentadas em 

2" discussão do projecto n. 82, motivos que a Camara adoptou por votação de accordo com o mesmo 
parecer, continua a opinar pela rejeição das seguintes emendas : 

Orçamento do Interior : 1 
Ao n . 21- Faculdade de Direito ele S. Paulo- Co~servem-se como nn. proposta do Governo 

a verba de pagamento de accrescimo de vencimento a ~entes cathedraticos e secretarias, na som ma 
de 6:000$ ; a de 8:000 pura premios a lentes qne compuzerem obras. 

Ao n. 22 - Faculdade· de Direito de Pernambuco,_ Restabe leça-se a verba ele 3:0(10, para 
pagamento de accrescimos ele vencimentos e a ele 8:000$ para premios. 

Ao n. 25 - Escola Polytechuica - Restabeleça-se a verba ele 48:576$ para accrescimo de ven-
cimentos, a ele 8:000~ para premios e a de 8:000$ para vip.gens scientificas . 

Ao n . 23 - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro - Restabeleçam-se as verbas pedidas no 
projecto do Governo para pagamento· de accrescimos de vencimentos a I ntes substitutos, na somma 
de 18 :612$, a de 8:000$, para·pretrrios a lentes que compuzerem obras e a de 8:000 para viagens 
scientiôcas . · · , 

Ao n . 24 - Faculdade de Medicina da Bahia - Coqservem-se, como nn. proposta elo Governo 
as consignações de 15:000$ para pagamento de accrescimo de vencimento a lentes; a de 8:000 para: 
premios a lentes que compuzerem oi.Jras, etc.; a de 8:000$ para viagens scientificas , e accrescente-se 
á verba 16:800$ para pagamento a lentes substitutos, nos termos da lei n . 138, de 31 de julho do 
corrente anno. 

Ao§ 5° - Supprima-se. 
Sala das sessões, 16 ele agosto de 1893 . - Chrjstino Cruz .- Costa Rodrigues.- Manoel 

Caetano, - Lyra.- Bas tos do Nascimento. - Epitacio P~ssoa . - Sá Andrade. - Tolentino de Car-
valho.- Moreira da Silva. - Martinho Rodl'igues .- Fonseca Hermes.- lndio. - Pedro Che1;mont. 
- Gonçalves Ferreira. - Santo3 Pereim. - João de Siq\leira. - Pau la Guimarães.- Garcia Pires. 
- Americo Luz.- Pacifico Mascarenhas .- Manoel F\llgencio. - João Luiz .- Zama. - AuO'usto 
Severo. - Torquato Moreira .- C. Novaes.- Antonio Olyntho . - M. Moura. - Prisco Parai~o .
Retumba. - Fr:1ncisco de Mattos.- José Mariano .- Virgílio Pessoa.- Fonseca e Silva. - Oli-
veira Pinto. - Urbano de Gouvêa.- S. L. Medmdo.- Vieira Bueno.- Matta Bacellar.- Leonel 
Filho. - F. So lou. - A. de Freitas .- Tosta,.- J . Ourique.- Gonçalves Ramos.- Couto Cartllxo . 
- Lamounier. - Necesio Tavares. - A. Botelho. - ·L . E'i lgueiras.- E. Gonçalves. - c. Paletta.-
João Vieira . 

Ar t. 1°, § IX - Sejam eliminadas as palavras seguintes : 
Supprimicla a consignação de 6:000$ para gratificavão aos empregados que t iverem exercício 

temporario qo gabinete das directorias geraes . · 
Sala das sessões, l l de agosto dtl 1893 .- Couto Cartuxo. - Santos Pereira .- Urbano de Gouvêa. 

- Tolentino ele Carvalho.- Barão de S. Marcos. - Prisco Paraíso .- O. H. Lima. - A. Cavalcanti. 
-V, Pessoa. - João Luir-.- Mursa.- M. Caetano .- Corrêa da Costa. - J . J{.etumba.- Bastos 
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do Nascimento.- Alberto Salles.- Alfredo Ellis.- Adolpho Gordo.- Homero Baptista.- Paulino 
Carlos.- França Carvalho .- Costa Machado.- Alfredo Barbosa.- Luiz de Andrade.- Eduardo 
Gonçalves.- Benedicto Leite.- Casimira Junior. - Torqultto Moreira.- Lyra.- Lamounier.-
Azeredo.- C. Novaes.- Malta Bacellar.- João de Siqueira .- S. L . Medrado.- Jesuíno de Albu-
querque. - G. Pires.- Amorim Garcia.- A. Fialho.- Vieira Bueno.- Paula Guimarães.-
B~nj ~min Barroso.-.Salg,tdu dos Santos . - Nogueira Paranaguá .- Rodolpho Abreu.- Paletta.-
Vwth.- Ramos.- Sa Andrade .·- Caetano de Albuquerque.- Mar tinha Rodrigues.- J. de Siqueira. 
-Alves de Castro.- Athayde Junior. · 

Emenda ao proj ecto n . 92 B: 
§ 15. Restabeleça-s3 a verba pedida pelo Governo e redija-se assim : 
Despezas imprescindíveis com a gLwrda nacional da Capital Federal e demais Estados da 

Republica - 200:000$000. 
Sala das sess?es, 12 de agosto de 1893.- Ma.rciano de Magalhães.- Alfl'edo Ellis.- Paulino 

Carlos.- Frederico Borges.- Augusto Severo.- A !mino Affonso.- c. Novaes . - Casimira Junior. 
-Nilo Peçanha.- Rodolpho Abreu.- Leonel Filho.- Eduardo Gonçalves.- Fileto Pires.-
S. L. Med~ado_.- R. Bandeira.- Salgado dos Santos.- Gonçalo de Lagos .- Matta Rtcelhr.-
João de S1que1ra.- A. Fialho.- Lima Bacury.- Nogueira Paranaguá .- Luiz de Andrade .-
Mursa.- Barão de S. Marcos.- Prisco Paraíso.- Dutra Nicacio.- P. Viotti.- Antonio Olyntho. 
-Gonçalves Ramos.- Chagas Lobato.- Carlos Chagas.- Urbano de Gouvêa.- Vieira Bueno.-
Alves de Castro.- Paula Guimarães.- Leovig·ildo l?ilgueiras.- Alberto Salles. - Cassiano do 
Nascimento.- J . Ourique . - Lauro Muller.- Caetano de Albuquerque.- Santos Pereira.- Couto 
Cartaxo.- Zama.- Torquato Moreira .- Pedro Americo. - F. Schmidt.- Homero Baptista.-
A. Cavalcanti.-João Avellar.-José Bevilaqua.-Thomaz Oelfino.-Oliveira Pinto.-Ivo do Prado. 

Supp1•ima-se o§ 3° da redacção para 3" discussão do projecto n. 82 B. 
Sala das sessões , 17 de agosto de 1883 . - Alfredo Ellis. 

XLII - § 15. Diga-se - 250:000$, sendo 50:000$ para gratificações elos trabalhos Lle r egistro 
e expedição de patentes da guarda nacional, feitas em horas fóra do expediente. 

Sala elas sessões, 14 de julho de 1893 .- Glicerio. 

A commissão é de parecer que seja rejeitado, por estar já contemplado na rubrica 1 o augmento 
de q11e trata a seguinte emenda: 

Ao n. XXII- Augmentanclo-se a verba com a quantia necessaria para pagamento dos venci-
mentos elos lentes das novas cadeiras creadas nos cursos annexos, reforma em vigor. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Tolentino de Carvalho .- José Mctriano.- João de 
Siqueira.- Horacio Costa.- F. Schmidt.- Alfredo Ellis. 

A emenda immedia ta manda snpprimir um~ clausula, que aliás os legae3 representantes elo 
Instituto I-Iistorico e Geogt•aphico Brazileiro espontaneamente acceit:tm em officio de 18 de maio do 
corrente anuo, dirigido ao Sr. Ministro da Justiça e Negocias Interiores, officio que foi enviado por 
cópia a esta Camara, para deliberar sobre o assumpto, e se acha ora em poder da commissão. 

Por esta razão e a mesma commissão de parecer que seja rejeitada a dita emenda : 
Ao n . 37- Supprimam-se as palavras que se seguem a- Instituto Historico e Geograp!licd1 

até- sciencias graphicas. 
Supprima-se o § 5. o 

Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.- Antonio Olyutho. 

Pensa a commissão que tambem não devem ser approvadDs as duas_emendas que vão a~ai:ltd 
transcriptas: a Ja, por derogar, sem motivo plausível, uma regra de mawr alcance no . reg1men 
orçamentario, firmada pelas leis que regem a contabilidade publica ; e a 2a, por ser contraria ao voto 
já manifestado pela Camara : 

Art. Fica o Poder Executivo autorisado a applicar á reforma do materi!l-1 scientifico, nas 
escolas ~e ensino supeeior, as sobras que se veridc.1.rem nas respecttvas rubr10as votadas para 
o exercício desta lei. 

Bah das sessões, 16 de ago3to de 1893 .- Antonio Olyntho.- E. Ramo.>. 

Restabeleça-3e a verba de 54:600$ da proposta do Poder Executi YO, para custeio do Pedagogium ~ 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.- Antonio Olyntho. 

Parece tambem á commissão que não estão no caso de ser acceitas as seguintes emendas 
Ao n. 3° -Em vez de- 50:000$, diga-se 10:000$000. 
Sala das sessões, 16 de agosto de 1893.- Espírito Santo. 
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Ao n . 13- Supprima-se a verba ela quantia de 2.171:711$260, ficando a policia do Districto 
Federal a cargo do respectivo município. 

Ao n. 14- Supprima-se a verba da quantia de 154:692$400, como no n. 13. 
Ao n. 15 - Reduza-se a 20 :000$ a verba de 50:000$000. 
Ao n. 26 - Supprima-se a verba da quantia de 184:000$, ficando a Escola de Minas de Ouro 

Preto a carg-o do respectivo Estado. 
Ao n. 39 - Supprima- se a verba da quantia de 100:000$, destinada á construcção da Escola de 

Minas, por ficar esta a cargo do respectivo Estado. 
Ao§ J•- Supprima-se. 
Ao § 5° - Supprima-se. 
Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Espírito Santo. 

Ao n. 7 -Secretaria da Camara dos Deputados : 
Eleve-se a consignação ele compt•a de livros para a bibliotheca a 10:000$000. 
Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Fróes da Cruz. 

Emenda ao art. 1 o, § 38, accrescen te-se -e mais 5:000$ para o Asylo Isabel, da Capital Federal, 
e 5:000$000 para o Asylo ela Velhice Desamparada, augmentada a respectiva verba. 

Sala elas sessões, 17 ele agosto de 1893.- Matta Machado. - Ignacio Tosta.- Pires Ferreira.-
Barão de S. Marqos.- Pedro Americo.- Iodio do Brazil.- F. Badaró. 

A commissão deixa de tomar conhecimento e emittit• paeecet• sobre as seguintes emendas que, 
naturalmente por terem escapado ao zelo da Mesa, de envolta com a enorme quantidade elas que 
foram o.fferecidas, não tiverem o mesmo despacho de outras que foram devolvidas a seus autores 
para tratarem da mataria em pr>ojecto de lei. 

Essas emendas, assignadas, a primeira pe los Srs. deputados Thomq,z Delfino e Jesuíno de 
Albuquerque e a segunda pelos Srs. deputados Thompson e França Carvalho, contrariam formalmente 
o disposto no paragrapho unico do art. 131 do regimento da Camara : 

Accrescente-se no orçamento do Ministerio dos Negocios Interiores a verba de 3:500$ para 
a installação de um laboratorio de microscopia 9linica annexo ao hospital de S. Sebastião e níais 
a de 9:600$ para custeio e ordenado do director do mesllj-o. 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- Thomaz Delfino.- Jesuíno de Albuquerque. 

Casa de Correcção : 
Rubrica- Pessoal- 38 : 100$, em vez de- 32:300$QOO. 
Rubrica- Officinas- 43:298$280, em vez de - 49:098$280. 
O augmento de 8:300$ é para alterar os vencimentos do pessoal, de accordo com a tabella junta, 

supprimindo os logares de um capellão, dous amanuenses e um contin~o. 

·' -
ORDENADO GRATIFICAÇÃO 

---., 

1\ 
birector . . . 5:000$000 3:000$000 8:000$000 
Vedor. 2:200$000 1:800$000 4:000i000 Medico. . . . . . 2:400$000 I 600$000 4:000. 000 
Chefe de contabilidade. ' 2:200$000 1 400$000 \ 3 :600$000 Escripturario. 1: 200$000 1 000$000 2:200$000 5 amanuenses . l:OIJ0$000 800$000 9:000$000 Conferentes . . 1:200$000 8001000 2:000$000 Porteiro comprador. 1: 200$000 800 000 2:000$009 Capellão e preceptor . . 1:600$000 8001000 2:400$000 Continuo . . 600$000 300 000 900 000 

Di.ffer ença. 38: 100! 000 
5 :800 ·000 

Sala das sessões, 17 de agosto de 1893.- França Carvalho. 

\ 
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Despeza effectuada com o pessoal e material, de janeiro a junho de 1893, discriminada 
pelas verbas do orçamento 

ORÇADO PARA DESPENDIDO SOBRA PARA VERBAS DE JANEIRO A DEFIOIT 
O EXERCICIO JUNHO SEIS MEZES 

Empregados da directoria (pessoal) . 32:300$000 15:3251063 16:974$937 
Ditos da penitenciaria (material). 40 : :~40$000 18: 47 1 341 21:8ó8 659 
Ditos da p.1daria (idem) . 3:200$000 I :591$065 1:608. 935 
Ditos ue abegoaria (idem). 1:200. 000 432. '258 767$742 
Salario dos mestres (idem) 19: 598.'280 5:755$000 13:843$'280 5:800$000 
Pharmaceuticos . 1 :800$000 900$000 900$000 
Pensionistas . ... 2:040$000 1: 320.000 1: 320$000 
Salarios dos penitenciados . 5:000$000 1:624$761 3:375$239 
Comedorias aos empregados . 7: 124S400 4:370S233 2:754$167 
Sustento, vestuarios, cura ti vos, etc. 25:47 1$5'20 14: I 98. 526 11 :272$994 
Sustento , ferragens elos animaes,etc . 750. ·ooo 783$800 33$800 
Objectos de expediente. 800. 000 518 600 281$400 
Ma teria prima 18:500~000 12:287$404 6:212$596 
I li um inação 10 :000.'000 6:01:\2$809 3:937$191 
Ferramenta, sua conservação, etc 6 :000 000 I :825$180 4:174$820 
Collecção de leis . . . . 10$000 10$000 
Assignatura do Diario Official 18$000 18$000 
Publicações . . . • . . 200$000 200$000 
Taxa de esgoto . . 60$000 . 60$000 

169:212$200 85 :484$040 89:561$;)60 5: 833$800 

Sala das commissões, 17 de agosto de 1893.- Thompson.- França Carvalho . 

Na sancção do mesmo artigo e mais na do art. 127 in fine do mesmo regimento incorre a 
emenda seguinte, que, além de constituir uma !lisposição permanente, crea inplicitamente despezas 
novas para consignações que ora não existem nas tabellas explicativas do orçamento da despeza, 
quaes sejam as consignações para pessoal para cozinha, cópa e rouparia do internato, alimentação 
e outras despezas . 

Substitua-se o § 6° pelo seguinte : 
Ficà convertido em internato o segundo Externato do Gymnasio Nacional com o mesmo pessoal 

docente, actualmente em exercício, e com o mesmo pessoal administrativo. 
Augmeot e-se no projecto a verba necessaria. 
Sala das sessões, ll de agosto de 1893. - Epitacio Pessoa. - Nilo Peçanha.- Leonel Filho. 

Nem o governo, na proposta que elaborou, mostrou ter conhecimento das disposições vigentes, 
a que se refere a emenda infra e por virtude das quaes teri am sido «equiparados ao superior)) os 
vencimentos elos lentes elo curo n.nnexo, nem a commissão log-rou encontrar essas disposições, apezar 
elas investigações a que entregou-se o seu obscuro relator, que debalde recorreu auxilio do illus-
trado autor da emenda. 

Não existindo, pois, como é convicção da commissão, disposições legaes no sentido a que se 
refere a emenda, é bem de ver que esta incide claramente na sancção do citado art. 131 do 
regimento. · 

Ao n. XXII - Faculdade do Recife : 
Augmentanclo-se a verba para a di:fl'erença de vencimentos dos lentes do curso annexo, con-

forme as disposições vigentes, equiparados ao superior . 
Sala das commi.ssões, 31 de julho de 1893. - João Vieira. - Luiz de Andrade . - Seabra. -

Lourenço de Sá.- Epitacio Pe soa.- Gonçalves Ferreira.- J. Mariano . 
Sala das commissões, 19 de agosto de 1893.- Moraes l::larros, presidente.-Francisco Sodré.-

Leite e Oiticica.- Rosa o Silva (com restricções).- Almeida Nogueira. -Alberto Brandão. -
Leopoldo de Bulhões. - Severino Vieira, relator. 
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Proj ecto n. 8.2 J - 1893 

Reda.cção final 

Apresentado em 27 de agosto- N. 82 J- 1893. 
Discutido na sessão d~ 28 de agosto . 
Oradores: 
Os Srs. : B. Carneiro, Fróes da Cruz, Severino Vieira, J. Vieir:\1 Rodolpho Abreu, 

Fróes da Cruz e Almeidn. Nogueira. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 28 de agosto. 
São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

84 -Ao art. - Rubrica 39-0bras-ilt-fine diga-se, em vez de pagamento elas Obras ela Faculdade 
de Direito do Recife, proseguimento, etc.- Como no original da emellda que apresentei. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.- Bellarmino Carneiro. 

Si::>- Destaque-se da relação a emenda que eleva os vencimentos dos professores do curso 
annexo á Faculdade de Direito do Recife para constituir projecto em separado . 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.- Seterinp Vieira. 

86- Ao n. 21- diga-se: 7:20ü$ para equiparação dos vencimentos do.:; professores do curso 
annexo aos do superior. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.- João de Siqueira.- João Vieira.- José Mariano. 

Projecto n. 8.2 J- l.S93 

Redacção :final (2~) 

Apresentado em 28 de agosto. 
Discutido na sessão de 29 de agosto. 
Orador: 
O Sr. Severino Vieira; 

\ 

OBSERVAÇõEs.- Das emendas apresentadas em 2" fl3" discussão e bem assim a redacção final 
foram approvadas as de ns. 1, 2; 3 (com a sub-emenda da commissão impressa no parecer 
n. 82 A), 5, 8, 9, 28, 30, 36, 37 (com a sub-emenda da commissão impressa no parecer n. 82 A); 
38, 40,41, 47, 48, 49~ 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59 (com a parte additiva da commissão, impressa 
no parecer n. 82 1), 60; 62, 65, 66, 69, 72, 73, 83, 84 e 86; separadas para constituírem pro-
jectos distillctos as de ns. 13, 14, e 44; não foram a,cceitas pela Me.-!a as de ns. 6, lO e 46; 
prejudicadas por terem sido approvados os substitutivos da commissão impressos nos pareceres 
ns. 82 A e 82 I as de ns. 7 e 82:; todas as outras foram rejeitadas umas e prejudicadas outras. 

A proposta do Governo sobre a despeza do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, convertida 
em projecto de lei, com as emendas approvadas pela Camara, sob n. 82 J •, foi remettida para o 
Senado Federal em 29 de agosto, d'onde, depois de approvado, subiu á sancção . 

Sanccionado. Lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893 (Art. zo). 
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Ministerio das Rel(1,ções Exteriores 

Proj ectos ns. 16 a 16 D de 1893 

Proj ecto n. 16 - 1893 

Apresentado em 3 ele junho. 
Discutido na sessão de 16 de junho. 
Oradores : 
Os Srs. Aristides Maia e Badaró. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 16 de junho. 
E' lida e entra conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

1- A' verba- Legações e consulados - accrescente-se mais a quantia de 66 :000$ para a le.,.ação 
e consulados da China, creaclos pelo decreto de 10 de junho de 1893 . o . 

Sala das sessões, 16 de junho de 1893. - Moraes Ba.rros.- Aristides Maia.- Leite e Oiticica.-
Alberto Brandão.- B. Valladares.- Leopoldo de Bulhões .- Severino Vieira . 

E' tambem lida a segninte 

Emenda 

2- Ao projecto u. 16: 
Fica supprimiclo o consulado de Frankfort. 
Sala das sessões, 16 de junho de 1893.- A. Montenegro. 

Proj ecto n. 1 6 A - 1893 

Redacção para 3• discussão 

Apresentado em 20 de junho. 
Discutido na sessão ue 27 de junho. 
Oradores : 
Os Srs. : (Encerrada a discussão sem oradores.) 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 27 de junho. 
São lida~ , apoiadas e enviadas a commissão de orçamento as seguintes 

E mendas 

3- Additivo ao projecto n. 16 A: 
Art. Fica o governo autorisaclo a desapropriar o precl io em que funcciona a secretaria. de 

estado, ou:outro que mais convenha. ; abrindo para isto o credito necessario até a quantia de 
250:000$, incluindo-se nesta verba a despeza com reparos·que forem necessarios. 

4 -Aon.7do art. 1•: 
Em vez de 170:000$, diga-se 290:000$, a differença para mais destinada à commissãu de 

limites com a Guyana Franceza. 
S. R.- Sala das sessões, 27 de junho de 1893. - A. Mon tenegro . 
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Nesta sessão foi a imprimir o seguinte parecer da commissão de orçamento sobre as emendas 
apresentadas em 3a discussão: 

N. 16 B -1893 

Additivo e emenda o:fferecidos na 3• discussão do projecto n. 16 do corrente anno, que fixa a 
despeza do Ministerio das Relações Exteriores par a o exercicio de 1894 

A emenda e o additivo, apresentados ao projecto n. 16 A deste anuo, são fundados em razões 
ponderosas expoRtas pelo Sr. Ministro das Relações E:XLei'Íores em seu ultimo relatorio, parece por 
isso á commis~ão de orçamento que devem ser ap·provados, redigido o add.i tivo em projecto separado 
na fórma do regimento. 

Sala das commissões, 27 de junho de 1893. - Aristides Maia.-Alberto Brandão.-F. Sodré. 
-Severino Vieira.-Leopoldo de Bulhões . 

Additivo ao projecto n. 16 A 

Art. Fica o governo autorisado a desapropriar o predio em que funcciona a Secretaria ele 
Estado, ou outro que mais convenha, abrindo para isto o credito necessario até a quantia de 
250:000$, incluindo-se nesta verba a despeza com reparos que forem necessarios . 

Emenda - ao u. 7 do art. 1°: 
Em vez de 170:000$, diga-se 290:000$, a differença para mais destinada á Com missão de 

Limites com a Guyana Franceza . 
S. R.- Sala das sessões, 27 de junho de 1893.- Montenegro. 

Projecto n. 16 O- 1 893 

Apresentado em 1 de julho. 
Discutido em 3 de julho . 
Oradores: 

Redacção final 

Não havendo quem pedisse a palavra, é encerrada a 4iscussão e approvada a redacção. 
Observações: 
Das emendas apresentadas tanto em 2" como em 3a. discussão foram approvadas as de 

ns. 1 e 4; Destttcada para constituir projecto di;;tincto a de n. 3 ; não acceita pela Mesa em 
virtude do paragrapho unico do art. 131 do Regimento Interno a de n. 2. , 

A Proposta do Governo sobre a despeza do Ministerio das Re lações\ Exteriores, convertida em 
projecto de lei, com as emendas approvadas pela Camara, sob n. 16 C, fdi remettida para o Senado 
Federa l em 1 de julho. ' 

Voltou emendado pelo Senado em 31 de julho e na fórma do art. 128 do Regimento Internq, 
foram as emendas do Senado remettidas á Commissão de Orçamento, que sobre el!as deu parecer, o 
qual foi a imprimir sob n. 16 D. 

Proj ecto n. 16 :Q - 1883 

Emendas do Senado ao projecto n. 16 c - 1893 

Apresentado em 4 de agosto. 
Discutido em 7 de agosto (Sessão noturna). 
Oradores : 

O Sr. Montenegro. 
Encerrada a discussão. 
Na sessão de 10 de agost o, são rejeitadas as emendas do Senado. 
Na sessão de ll de agosto o projecto, de accordo com a disposição do art. 135 do regimento 

interno, é devolvido ao Senado, donde, sus tentado u voto da Camara dos Deputados, é 
remettido á sancção do Vice- Presidente da Republica . 

Saocciouado por lei n. 191 B de 30 de setembro qe 1893 (Art. 3°). 
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Ministerio da Marinha 

Projectos ns. 36 a 36 D de 1893 

Proj ect;o n. 36- 1893 

Apresentado em 16 de junho. 
Discutido nas sessões de 19 de junho e 19 de julho. 
Oradores: 
O Sr. Seabra, que apresenta requerimento de adiamento. 

iEMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 19 de julho. 
São lidas e remettidas á commissão de orcamento as seguinte§!: 

1- Accrescente-se ao art. 1• n. 12:- Arsenaes, mais 10:500 para a escolêJ, de nautica do Pará. 
S. R.- Montenegro.- Matta Bacellar.- Valente de Novaes. - Hollanda Lima.- Pedro 

Chermont.- lndio do Brazil. 
2- Ao projecto n. 36, orcamento do Ministerio da Marinha . 

Ao n. 12 do art. I•- Restabeleça--se a verba para o pessoal e material do Arsenal de 
Pernambuco. 

S. R.- Sala das sessõ s, 19 de junho de 1893.- Goncalves Ferreira.- F. Badaró.- J. 
Vieira.- Pedro Chermont.- Miguel Castro .- Bastos do Nascimento.- Oliveira Pinto.-
João de Siqueira.- Virgílio Pessoa.- Si Andrade .- Luiz de Andrade.- A. Azeredo.-
Manhães Baneto.- Raymundo Bandeira.- Fleury Curado.- Christino Cruz.- Epitacio 
Pessoa.- Martinho Rodrigues.- Jesuíno de Albuquerque.- Espírito Santo.- Basilio dos 
Santos.- Solon.- André Cavalcanti.- Tolentino de Carvalho.- Rosa e Silva .- B. S. 
Marcos.- Theophilo dos Santos.- Prisco Paraíso.- J. J. Seabra.- Costa Rodrigues.-
Couto Cartaxo.- Novaes Mello.- Garcia Pires.- Juveocio de Aguiar.- Caetano de Albu-
querque.- Anfrisio Fialho.- Goncalo de Lagos.- Manoel Fulgencio.- Luiz Murat.- J. 
de erpa. - Santos Pereira.- Lopes Chaves.- Bellarmino de Mendonca.- Sebastião L. 
Medrado.- Jacques Ourique.- Lourenco de Sá.- Demetrio Ribeiro.- Augusto Freitas.-
Indio do Brazil. 

Proj ecto n. 36 A - 1893 

Apresentado em 17 de julho. 
Discutido na sessão de 19 de julho. 
Oradores: (não houve quem pedisse o palavra.) 
Encerrada a discussão, é approvado o projecto com emenda. 

Proj ect;o n. 36 B - 1893 

(Redacção para 3a discussão) 

Apresentado em 19 de julho. 
Discutido nas sessões de 20 e 21 de julho. 
Oradores: 
Os Srs.: - Seabra, que requer adiamento da discussão, Glicerio, Garcia Pires, Retumba e 

F. de Mattos. 
EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 20 de julho. 
E' lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

3- Elimine-se a consignação de 2:582$ para o ajudante do Observatorio, reduzindo-se a impor-
tancia ao total da verba. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1893.- Severino Vieira. 
Annexo- 5 
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E' lido, apoiado e enviado á commissão de orçamento o seguinte 

A dditivo 

4 - Fica o Poder Executivo autorisa,elo: 
Jo, a pór desdej a em vigor a organisação que for adaptada para as t abellas de vencimentos 

dos offi ciaes do todas as classes da armado, de accórdo com a autorisação dada pelo Poder 
Legislativo; 

2°, a despender para isso o que for necessario augmentar nas verbas votadas , tanto no r esto 
do exercício correo te como no de 1894. 

Sala das commissões, 20 de julho de 1893.- Barão de S. Marcos, presidente.- Oliveira Val-
lacli~o .- Pires Ferreira.- Retumba,- Marciano de Magalhães. 

Proj ecto n. 36 O - 1893 

Apresentado em21 de julho. 
Discutido na sessão ele 22. 

R edacção final 

Não havendo oradores, é encerrada a discussão e approvada a redacção. 
Observação . Das emendas apresentadas tanto em 2a como em 3• discussão foram approvadas as 

de ns. 1 e 3 ; incluicla nas disposições do projecto n. 36 A a de n. 2 e não acceita, por incidir na dispo-
sição do Reg imento Interno, a de n. 4. 

A proposta, do Governo sobre a despeza do Ministerio da Marinha, convertida em projecto ele lei 
com as emendas approvadas pela Camara sob n. 36 C foi remettida para o Senado Federal em 24 
de julho. 

Voltou emendada pelo Senado em ll de agosto . 
Na fórma do art. 128 do Regimen to Interno foram as emeQdas do Senado enviadas á commissão 

de orçamento, que sobre ellas deu parecer, o qual foi a imprimir sob n. 36 D. 
I 

I 
Proj ecto n. 36 D - 1893 

(Emendas do Senado ao proj~cto n. 36 C) 

Apresentado em 14 de agosto. 
Discussão das emendas em 17 de agosto, que é encerrada S'3m debate. 
Na sessão de 21 de agosto entram em votação e são Ilejeitadas as emándas ás rubricas 2• e J7a 

e approvada a r elativa a rubrica 20~. , 
Na sessão de 22 de agosto, o projecto, de accordo com a disposição do art. 135 do r egimento 

interno, 6 devolvido ao Senado, donde, mantido o ultimo voto ela Camara dos Deputados, é r e-
mettido a sancção do Vice-Presidente d:l. Republict\. 

Sanccionado. Lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893 (Art. 4°). 

Ministerio da Guerra 

Projectos ns. 194 a 194 :n de 1893 

Proj ecto n. 194 .._., 1893 

Apresentado em 2 de agosto. 
Discutido na sessão de 3 (nocturua), 4, 7 e 7 (nocturn~). 
Or::tdores : 
Os Srs. Alberto Brandão , Jacq ues Ourique, Garcia Pires, Jacques Ouriqne, Belarmino de 

Mendonça, Belarmino de Mendonça e Almeida Nogueira. 
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EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 3 de agosto (nocturna). 
São lid::ts, apoiadas e enviadas a commissão de orçamento, as seguintes: 

1 - Seja eleva~a a 8~:000$ a _verba de 32:COO$, pedida pelo governo para as obras do quartel do 
16° batalhao de mfautarta, no forte de S. Pedro, e mais para o quartel do 9° batalhão , na 
Palma. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1893.- Barão de S. Marcos. 
2 - Accrescente-se :· 

Estado de Goyaz - Reparos do predio onde f'uncciona o 20° batalhão de infantaria 
10:000$000. 

Sala das sessões, 3 de ago3to de 1893 .- Alves de Castro.- Urbano de Gouvêa. 
3 - Ao~ 29 - Observatorio Asteonomico do Rio de Janeiro. 

Diminua-se do material- 3:000$ - em vez ele- 15:000$ - para compra e concertos de 
instl'umentos, etc.,- diga-se 12:000$000. 

No pessoal - em vez ele- 3:000$- para um artista mechauico -diga-se 3:600$0JO. 
Em vez de - 2:400 -para um ajudante do artista -diga-se - 2:800$000. 
Em vez de - 1:200 - para o porteiro - diga-se - I :480$00J . 
Em vez de - 2:880$ - p:1ra tres guarda-mauobras - diga-se - 3:600$000. 
Em vez de - 2:000 - para diaria do pessoal quaado em serviço exterior do Observatorio 

-diga-se - 3:000:!;000. 
Sala elas sessões, 3 ele agosto ele 1893.- Iuclio do Braz i!. 
Na sessão ele 4 ele agosto. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes: 

4 - Accrescente-se: 

Rio Grande do Norte 

Calçamento do pateo fronteiro ao quartel do 34° batalhão de infantaria 5:700$000. 
Sala das sessões, 4 de agosto de 1893 .- Augusto Severo. 

!;:» - Eleve-se, como na pt•op:>sta do governo, a 30:000$ a verba para obras militaras, em Matto 
Grosso. 

S. R.- Sala das sessões, 4 de agosto de 1893 .- Caetano de Albuquerque.- Antonio 
Azeredo . 

6 - Da verba, sob a rubrica- Presídios e colou ias militares -destaque-se a quantia de 20:600$ 
para os reparos de que necessita a e.>trada que liga a cidade de Corumbá a colonia Major 
Albuquerque. · 

S. R.- Sala das sessões, 4 de agosto de 1893.- Caetano de Albuquerque.- Antonio 
Azeredo. 

Na sessão de 7 de agosto. 
São lidas, apoiadas e postas conjunctamente em discussão as Sêguili.tes: 

,. - § 20 - Reduza-se a 300:000$ a consignação de 400:000$ para. forragens; o augmente-se de 
100:000$ a para remonta ele cavallos para o exercito. 
·S. R.- Sala da,s sessões, 7 de n.gosto de l!-393.- Homero Baptista. 

S- § 4. 0 Reduza-se a 30:000.' n. consignaçii:o de 50:000$ , para construcção de quarteis para uma 
bateria de artilharia e um esquadrão de cavallaria, na linha de tiro do Rio Pardo ; e 
accresceute-se:- C3rco de in veruadas no proprio nacional - Saycau - 20:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 7 d,e agosto de 1893.- Homero Baptista. 
São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamen to as seguintes: 

9 - Na rubrica lO - Inspectoria Geral elo Serviço Sanitario do exercito: 
Elevem-se de 50 °/a os vencimentos do pessoal da secretaria, e em vez d<3 26 :880$ diga-se 

- 4.0:320$000. 
S. R.- Sala das se3sões, 7 de agosto de 1893.- Paula Guimarães. 
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10- Art. § 4° - Obras militares: 
Continuação das obras do Hospital Central em S. Francisco Xavier, 100:000$000 . 
Canalisação de agua no Re:l.lengo, 60 :000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 7 de agosto de 1893.- Paula Guimarães.- Augusto de Freitas. 

- Bevilaqua.- Urbano Gouveia.- Ignacio Tosta.- Thomaz Delfino. 
11 - Ao art. § 4. \ Obras militares: 

Para reparos e augmento do quartel do 20° batalhão de infantaria de Goyaz, 20:000$000. 
Construcção do predio para enfermaria militar, 20:000$000. 
Sala das sessões, 7 de agosto de 1893.- Fleury Curado . 

1~ - II - Hospitaes e enfermarias: 
Augmente-se a verba ·da quantia de 2:520$, para a equiparação dos vencimentos dos 

empregados do Hospital do Andaraby com os do Caste!lo . 
Sala das sessões, 5 de agosto de 1893.- Jacques Ourique.- Thomaz Deltino.- Jesuíno dé 

Albuquerque. 
13- Ao § 4. 0 - Substitua-se- Amazonas- Reparo de quarteis, fortificações, etc ., 10 :000$ -

pelo seguinte:- Amazonas. Continuação das obras do quartel do 36° batalhão de infantaria, 
fortificações, etc., 50 : 000 000. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1893 Lim!t Bacury.- Salgado dos Santos - File to Pires. 
14 - Ao art. § (Presidias e colonias militares): 

Colonias da foz de lguassú . 
Commissão estrategica . 
Sala das sessões, 5 de agosto de 1893.- Bellarmino de Mendonça. 

1~·=- Ao art. § (Obras militares) : 

PARANÁ 

Alargamento do predio que serve de quartel ae 17° batalhão de 
infantaria, reduzida de 21: 104$301 a . . . . . . . . 

Concertos na enfermaria militar de Curityba . . . . . . 
Collocação de seis para-raios no quartel do 3° regimento de arti-

lharia . . • . . . . • . . . . . . . . . 
Modificação das antigas baias do quartel do 8° regimento de ca-

vallaria . · . . . . . . . . . . . 
Obras de reparos no quartel do 3° regimento de artilharia. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1893.- Bellarmino :114endonça . I 
\ 

I 

100:000$000 
100:000$000 

10:000$000 
1:917$383 

5:664$750 

2:824$835 
663 047 

21 :5!l7$273 

Na sessão de 8 de agosto vai a imprimir o seguinte p~recer da commissão de orçamento sobre 
emendas apresentadas em 2• discussão : , ' 

N. 1.94 A -1~93 

Parecer da commissão de orçamento sobre as emendas offerecidas em 2• discussão do projecto 
que fixa a despeza do Ministerio da Guerra para o exercicio de 1894 

A commissão de orçamento, tendo presentes as emendas offerecidas ao projecto n. 194, que fixa 
a despeza com os ser viços do Ministerio da Guerra para o exercício de 1894, é de parecer que : 

Sejam rejeitadas as seguintes emendas ao § 4° : 
N. es- Art. § 4. 0 - Obras militares: 

Continuação das obras do Hospital Central em S. Francisco Xavier, 100:000$000. 
Canalisação de agua no Realengo 60:000$000. 
S. R.- Sala das sessões, 7 de agosto de 1893.-Paula Guimarães.- Augusto de Freitas.-

Bevilaqua. - Urbano Gouvêa. -Ignacio Tosta .- Thomaz Delfino. 
A prime_ira parte refere·se n. uma despeza,_ aclmittitla a couvenieocin. da localidade do 

hospttal, adtave1 para melhores tempos fin ancetros; a segunda é relativa a uma obra de 
caracter municipal, para cuja realisação existe um auxilio de 30:000$ no orçamento federal 
vigente. 
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N. ~ -Seja elev~da a _80:000$ .a verba de 32:000$ pedida pelo GovArno para as obras do quartel 
do 15° batalhao de mfantana, no forte de S. Pedro, e mais para o quartel do 9° batalhão, 
na Palma. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1893.- Barão de s. Marcos. 
Accrescente-se : 

Rio Grande do N arte 

N. 1~- Calçamento do pateo fronteiro ao quartel do 34• batalhão de infantaria 5:700$000. 
Sala das sessões, 4 ele agosto de 1893.- Augusto Severo. 
Ao art. § Obras militares : 
Para reparos e augmento do quartel do 20° batalhão de infantaria de Goyar., 20:000$000. 

N. 11 - Construcção do predio para enfermaria militar, 20:000~0CO. 
Sala das sessões, 7 de agosto ele 1893.- F1eury Curado. 

N. '7- Ao§ 4. 0 Substitua-se- Amazonas- Reparo ue quarteis, fortificações, etc., 10:000$-
pelo seguinte:- Amawnas - Continuação das obras do quartel do 35o batalhão de infantaria, 
fortificações, etc., 50:000$000. · 

Sala das sessões, 5 de agostó de 1893.-Lima Bacmy.-Salgado dos Santos.-Fileto Pires. 
N. 14-Ao art. § 4. 0 Obras militares: 

Paramt 

Alargamflllto do predio que serve de quartel ao 17° batalhão de infantaria, reduzida 
de 21: 104$301 a ...........•.........•.•....•......................•........ 

Concertos na enfermaria militar de Curityba ...........•..... . ................... 
Collocação de seis para-raios no quartel do 3° regimento de a::.>tilharia ............. . 
Galpão para um tanque do 3° regimento de artil haria ...........•................. 
Modificação das antigas baias do quartel do 8° regimento de cavallaria ............ . 
Obras de reparo no quartel do 3° regimento de artilharia ........................• 

S~la das sessões, 5 de agosto de 1893.- Bellarmino Mendonça. 
Que sejam approvadas com modificações as seguintes : 

10:000$000 
1:917$383 
5:554$750 

571 $258 
2:824$835 

553$047 

21:587$273 

N. 9 - § 4.0 Reduza-se a 30:000$ a consignação de 50:000$, para construcção de quarteis para 
uma bateria de artilharia e um esquadrão de cavallaria, na linha de tiro do Rio Pardo; e 
accrescente-se :-Cerco de invernadas no proprio nacional - Saycan - 20:000$000. 

S. R.- Sala das sessões, 7 de agosto de 1893.- Homero Baptista. 
A commissão opina que seja approvada na 1• parte e reduzida a verba a 10:000$ na 2•. 

N. 1- Accrescente-se : 

Estado de Goyaz 

Reparos do predio onde funcciona o 20° batalhão de infantaria 10:000$000. 
Sala das sessões, 3 de agosto de 1893.- Alves de Castro.- Urbano de Gouvêa. 
Reduza-se a verba a 5:000$000 : 
Ao§ 10. Que seja rejeitada a seguinte emenda, por não ser cabivel em lei orçamentaria, 

nos termos do regimento da Camara. 
N. 6 -Na rubrica 10- lnspectoria Geral do Ser viço sanitario do exercito. 

Elevem-se ele 50 °/ 0 os vencimentos do pessoal da Secretaria, e em vez de 25:880$, 
diga-se- 40:320$000. 

S. R.- Sala das sessões, 7 de agosto de 1893.-Paula Guimarães. 
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Ao § 11. Seja rejeitada pela mesmn. razão supra a emenda seguinte : 

DOUS HOSPITAES E ENFERMARIAS 

N. -10- Augmente-se a verba da quan tin. de 2 :520$, pa.ra a equi paração dos vencimentos dos 
empregados do hospital do Andarahy com os do Cn.stello. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1893 .- Jacques Ourique.- Thomaz Del fino .- Jesuíno de 
Albuq uerq ne. 

Ao§ 20. Que seja approvatla, nn. Ja parte e rejeitada na 2• a seguinte : 
N. S- § 20. Reduza-se a 300:000 a consignação de 400:000$ para forragens; e augmente-se 

de 100:000$ a para remonta de cava !los para o exercito. 
S . R. - Saln. das sessões, 7 de agosto de 1893. - Homero Baptista .. 
Ao§ 26 . Que sejam rejeitadas as emendas seguintes : 

( 2" parte) 

N . 1 3 - Eleve-se, como na proposta do Governo, a 30 :000$ ajverbn. p1ra as obras militares , em 
Matto Grosso. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1893.- Cat:tano de Albuquerque. - Antonio Azeredo. 
Da verba sob a rubricJ.-Presidios e colon ias militares- destaque -se a quantia de 20:000$ 

para os reparos de que necessita a estrada que liga a cidade ele Corumba a colonia Major 
Albuquerque. . 

Sala cln,s sessões, 4 de agosto de 1893 . - Caetano de Albuquerque . - Antonio Azeredo. 
N. 4 - Ao art. § (Presídios e colonias militares) : 

Colonia da foz do Iguassú .... ... ....... . . .. . .. .. . ............. .... . . 100 :000$000 
Com missão estrategica . . . .. . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. • .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . 100 :000$000 

Sala das sessões, 5 de agosto de 1893 .-J?ellarmiuo Mendonça . 
O projecto da commissão conserva a verba de1 100 :000$ dn, proposta do Governo para 

ambas estas consignações. 
Ao§ 29 . Que seja approvado na Ja parte e rejeitado no mais, por envolver mater in. 

extranha a lei de orçamento, nos termos do regimento da Camara, a seguinte emenda : 
N. 3- Ao§ 29 - Observatorio Astronomico elo Rio ele Ja.neiro : 

Diminua-se do material- 3:000$ - em vez de- 15:000 - para compra e concertos de 
instrumentos, etc. , diga-se 12:00o.•ooo. 

No pessoal - em vez de - 3:000. para um artista mechan'co- dig-a-se - 3:600$000. 
Em vez de - 2:400 para um ajudante do artista - diga-se - 2:800 000. 
Em vez de - 1:200 - pára o porteiro- diga-se - 1:480$000. , 
Em vez de - 2:880$ - para tres gua!'da-manqbras - diga-se - 3:600 000. 
Em vez de - 2:000$ - para diarias do pessoal , quando em serviço exterior do Obser va-

torio - diga-se - 3:000$000. 
Sala das sessões, 3 ele agosto de 1893 .- Indio do Bl'azil . 
Sala das commissões, 8 de agosto de 1893. -Almeida Nogueirn..- F. Sodré . - ~everino 

Vieira. - Leopoldo de Bulhões . - Rosa e S ilva . - .. Se abra. 

Projecto n. 194 B -1893 

(Redac~ão para a 3n qiscussão) 

Apresentado em 11 de agosto. 
Discutido na sessão ele 14 de n.gosto. 
Oradores : 
Os Srs. : Lamounier , Augusto Freitas e .(l.ugusto Severo . 

EMENDAS APRESE!i'TADAS 

Na sessão de 14 de agosto é lida, apoiada e entra e~ discussão a seguinte : 
16 - Ao § 27 . Em vez de 760: 000$ - diga- se - 600 : 000$000. 

Sala das sessões, 14 de agosto ele 1893 .- Lamouuier Godofredo. 
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São lidas, apoiadas e enviadas á commissão d~ orçamento as seguintes : 
17'- Ao § 29. Observatorio do Rio de Janeiro. - Restabeleça-se a verba proposta pelo Poder 

Executivo. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Indio do Brazil. 

18- § 4° Diga-se- Continuação das obras no Hospital Central em S. Francisco Xavier, 100:000$ · 
canalisação de agua no Realengo, 30 : 000$000. ' 

Sala das sessões1 14 de agosto de 1893.- Paula Guimarães.- Urbano de Gouvêa. 

19 - Art. O governo empregará os officiaes e praças do exercito no estudo e construcção 
da estrada de ferro de Catalão a Cuyabit, passando por Goyaz. 

Paragrapbo. No orçamento do Ministerio da Industria se consignará verba para 
gratificações especiaes aos offi0iaes e praças neste serviço empregados . 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893. - Urbano de Gouvêa.- Alves de Castro.- Bevilaquá. 
- Lauro Muller.- Pacifico Mascarenhas-.- Americo Luz.- Gabriel de Magalhães.-
Lamounier.- Augusto Severo.- B. Carneiro .- Benjamin Barroso .- C. Navarro. - Matta 
Bacellar.- Fileto Pires.- Lima Bacury.- Corrêa da Costa.- Nogueira Paranaguá.-
Leonel Filho .- F. Schimidt.- Caetano de Albuquerque.- Paula Guimarães. - Amorim 
Garcia.- A. Cavalcante.- Bellarmino de Mendonça. 

~O - Para material do Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro - augmente-se a verba 
de 15:000$ - destinada á compra e concerto de instrumentos - para 30:000$000. 

Sala das sessões , 14 de agosto de 1893.- Augusto Severo. 

~1 - Para reparos no quartel do 34° batalbio de infantar-ia 5 :000$000. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893 .- Augusto Severo. 
Na sessão de 16 de agosto vai a imprimir o seguinte parecer da commissão de orçamento 

sobre emendas apresentadas em 3a. discussão : 

N. 194 C -1893 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 3• discussão do projecto n. 194 B, deste anno, que fixa 
a despeza do Ministerio da Guerra para o exercicio de 1894 

A commissfio de orçamento, t endo presentes as emendas ofrerecidas em 3a discussão ao projecto 
que fixa as despezas do Ministerio da Guerra, no exercício de 1894, é de parecer : 

§ 4,o . 
Que seja approvada, reduzidas as verbas a 60:000$ e a 20 :000$, a emenda seguinte : 
§ 4. a Diga-se - continuação das obras no hospital central em S. Francisco Xavier, 100:000$ ; 

canalisação de agua no R.ealengo, 30 :00C$000. 
Sala das commissões, 14 de agosto de 1893. - Paula Guimarães.- Urbano de Gouvea. 
Que seja rejeitado, por haver verba para taes despszas na consignação geral para Reparação, 

obras de asseio e imprevistos em quarteis, etc., do Estauo do Rio Gr,Lnde elo Norte, a seguinte 
emenda: 

Para reparo no quartel do 34° batalhão de infantaria 5:000$000. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893 .- Augusto Severo. 

§ 27 

§ 27. Que seja rejeitada a seguinte emenda referente - á somma da consignação-: Cred!to 
orçamentario desse paragrapho, sem que seu ~utor. tenha declarado a qual das coos1gnaçoes 
ela tabella. se refere a reducção propost~• ; alem d1sso, a verba da proposta do Poder Executtvo, 
qu\3 era de 950:000$, foi já. r eduzida por votação da CamaL'It na importancia de 200 :000$, 
a saber: transporte de tropas, etc., de650:000$ a 500:000$ ; clespezas diversas, de 100: 000$ 
a 50:000$000. 

Ao§ 27 . Em vez ele 760:000$000- diga-Je : 600 :000$000. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Lamotmier Godofredo. 
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§ 29 

Que seja approvada a seguinte emenda, que importa em. uma ditl'erença de 3:000$ r elativa ás 
despezas com a verba- materiaes. 

Ao § 29. Observatorio do Rio de Janeiro. Restabeleça-se a verba proposta pelo Poder 
Executivo. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Indio do Brazil. 
Que seja, por conseguinte, rejeitada esta outra : 
Para material do Observatorio Astronomico do Rio de Janeiro- augmente-se a verba de 

15:000 -destinada á compra e concerto de instrumentos- para 30:000$000. 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Augusto Severo. 

EMENDAS ADDITIV AS 

Que seja approvado o seguinte additivo : 
Art. b governo empregará os officiaes e praças do exercito no estudo e construcção da estrada 

de ferro do Catalão a Cuyabá, passando por Goyaz . 
Paragrapho. No orçamento do Ministerio da Industria se consignará verba para grat ificações 

especiaes aos officiaes e praças neste serviço empregados . 
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893. - Urbano de Gouvêa.- Alves de Castro.- Bevilaqua.-

Lauro Muller.- Pacifico Mascarenhas .- Americo Luz.- Gabriel de Magalhães.- Lamounier.-
Augusto Severo.- B. Carneiro.- Benj amin Barroso .- C. Navarro.- Matta Bacellar . - Fileto 
Pires .- Lima Bacury.- Correia àa Costa.- Nogueira Paranaguá.- Leonel Filho.- F. Schmidt. 
-Caetano de Albuquerque.- Paula Guimarães.- Amorim Garcia.- A. Cavalcanti . - Bellarmino 
de Mendonça. 

Que seja rejeitada ou considerada prejudicada a seguinte emenda, por conter mataria extranha 
ao orçamento do Ministerio da Guerra. 1 

Accrescente-se : 1 

Fica extensivo aos officiaes generaes da armada, que fizeram a campanha do Paraguay, o-goso 
do soldo da tabella actual. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- Barão de S. Marcos. 
Sala das commissões, 16 de agosto de 1893.- Morq,es Barros.- Almeida Nogueira, relator .-

Leopoldo de Bulhões.- Leite e Oiticica.- Alberto Brandão.- Rosa e Silva. 

I 
Project.o n. 194 D - 1893 \ 

Apresentado em 17 de agosto. 
Discutido na sessão de 19 de agosto. 
Oradores: 

Redacção final 

Não havendo oradores, é encerrada a dicussão e approvada a redacção. 
OBSERVAçõEs -Das emendas apresentadas tanto eq1 2• como em 3" discussão foram approvadas 

as de ns. 6, 17 e 21 ; 2, 8 e 18 com sub-emendas da commissão, impressas no parecer n. 194 C ; 3 e 7 
quanto á la parte; destacada para constituir projecto distincto a de n. 19; não submettidas á 
votação por contrarias ás disposições r egimentaes as de ns. 9, 12 e a 2" parte da de n . 3; 
todas as demais emendas foram rejeitadas. 

A proposta do Governo sobre a despeza do Ministerto da Guerra, convertida em projecto de lei 
com as emendas approvadas pela Camara dos Deputados, sob n. 194 D, foi remettida ao Senado 
Federal em 19 de agosto, donde, depois de approvada, subiu á sancção. 

Sanccionado. Lei n. 191 B de 30 de setembro de 181;!4 (Art. 5°). 
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Ministerio da Industria Viação e Obras Publicas 

Projectos ns. 237 e 23'7 D de 1893 

Proj ecto n. ~3?' - 1893 

Apresentado em 19 de agosto. 
Discutido nas sess~es de 23, 23 (nocturna) e 25. 
Oradores: 
Os _Srs.: -Pacifico Mascar enhas, Torquato Moreira, Valente de Novaes, Arthur Rios, Seabra, 

J. de Siqueira, Bulh~es, Rosa e Silva, Fonseca Hermes, B. de Mendonça, Almino Atl'onso , Demetrio 
Ribeiro, Martinho Rodrigues e Lauro Muller. 

EllfENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 23 de agosto são lidas e apoia•las diversas emendas que vão á commissfí.o de orça-
mento e que se acham impressas no seguinte parecer : 

N. ~3"' A -1893 

Parecer sobre as emendas apresentadas em 2"' discussão do projecto de orçamento da despeza do 
Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas para o exercício de 1894 

A Commissão de Orçamento vem otl'erecer o seu parecer sobre as emendas apresentadas em 
2" discussão ao projecto do orçamento do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas. 

Secretaria de Estado 

Não deve ser approvada a seguinta emenda do Sr. deputado Demetrio Ribeiro : 
1- Restabeleça-se o numero de serventes consignado na proposta - Demetrio Ribeiro: 

Raz~es: Nanhuma repartição t em esse numero de serventes, notando-se que o Thezouro 
tem apenas 12, pagos pela consigmção- Material- e os dos outros ministerios, em numero 
muito menor, são pagos pela verba - Eventuaes -pela qual tambem o Ministerio da Industria 
os gratificava. Só agora apparecem os serventes no quadro do pessoal da Secretaria, e esta 
novidade só se nota no orçamento deste ministerio. 

A Commissão, devidamente informada, reduziu o numero de serventes de 15 para 10. 

Terras P.ublicas e Colonisação 

~ - Supprimam-se as palavras deduzida a quantia de 75:300$ até um continuo e accrescente-se 
á verba essa quantia . - Arthur Rios. 

A commissão, de accordo com o inspector geral desse serviço, considerando que a fisca-
lização de burgos agrícolas organizados e outros. em via de organização podem exigir a ma-
nutenção ainda de alguns funccionarios da respectiva repartição, resolveu que seja substituída 
a emenda do Sr. deputado A. Rios pela seguinte : 

Deduzida a quantia de 23:500$ pela suppressão dos seguintes Jogares: 
I chefe de secção 6:000$, 1 offlcial 4:000$- e 3 amanuenses 13:500$000 .)) 
Ns . 3, 4, 5 e 6: 
E' de parecer a commissão que sejam rejeitad<tS as emendas sob esses numeros. 
A de n. 3, do Sr. deputado Torquato Moreira, porque vai de encontro ao contracto cale- · 

brado pelo Governo Fedeeal para o transporte de immig rantes; a de n. 4, do Sr. deputado 
Pereira , Lyra, porque, alám de incorrer no mesmo vicio da emenda anterior, importa em 
uma reorgani zação completa elo serviço, qufl não se compadece com a discussão da lei orça-
mentaria ; a de n. 5, elo Sr. deputado Marciano de Magalhães, isenta os burgos agricolas da 
despeza com a suft fisca lização, attenta eontra um principio acceito e que deve ser mantido e a 
de n. 6, do Sr. deput-l do Demetrio Ribeiro, porque contraria o systema que se procura fazer 
vingar, da transferencia para os Estados do serviço de colonisação. 

Annexo- 6 
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3- A verba destinada a passagens de immigrantes, será igualmente dividida pelos Estados, 
devendo ser entregue em dinheiro aos Estados a que tenha sido entregue o serviço de coloni-
sação a sua respectiva quota. 

Rio, 22 de agosto de 1893. - Torquato Moreira. - Athayde Junior. - Horacio Costa. 
4 -O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. 0 E' livre a entrada em todo o territorio ela Republica, de immigrantes ele qualquer 
nacionalidade ou procedeucia, ficando porém, reservada a cada Estado a faculdade de escolher 
o immigrante que mais lhe convenha. 

Art. 2. 0 Aos individuas e companhias que se propuzerem a transportar immigrantes pa~a 
o paiz, o governo só poderá conceder subvenção ou outro qualquer favor, quando se obri-
garem a localizar os immigrantes transportados, como proprietarios em fazendas, burgos e 
colonias agrícolas. 

Art. 3.0 Promulgada a lei, ·a governo entrara em accordo com os individuas ou emprezas, 
que actualmente percebem favores da União, para o transporte de immigrantes, afim de que 
mediante novas bases, se obriguem a localisa.r os immigrantes que transportarem. 

Art. 4. 0 O Governo cedera aos Estados as hospedarias nelles existentes, assim como os 
escriptorios e mais estabelecimentos destinados ao serviço de colonisação e immigração, pas-
sando o mesmo serviço para os respectivos Estados. 

Art. 5.0 Aos Estados que chamarem a si o serviço de colonisação e immigração, dará a 
União um auxilio proporcional, que será fixa.do pelo Poder Legislativo em cada exercício 
financeiro. 

Art. 6. o De accordo com o art. 35 da Constituição, deverá o Govemo da União crear 
institutos de educação profissional nos Estados e estabelecer colonias agrícolas e industriaes 
com applicação especial á producção das zonas em que forem ellas estabelecidas . 

Art. 7. 0 O Governo continuará a fiscalizar e superintender todo o serviço de colonisação 
e immigração no que não for peculiar aos Estados. 

S. R. Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.~- Pereira de Lyra. -Augusto Severo. -
Bellarmino Carneiro. 

t:; -São isentas do pagamento de fiscalisação as em prezas de localização de immigrantes em terras 
particulares cujos contractos auteriormente feitos com o Governo não contiverem a clausula 
expressa que obrigue os contractantes ao pag!imento para fiscalização dos respectivos serviços. 

I 
S. R. Sala das sessões, 23 de agosto de l8Q3 . -Marciano de Magalhães. - Eduardo 

Gonçalves. 
6- Uma parte da verba destinada à colonisação sera 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 Rruguayana, observando-se para a execução 
desse serviço as disposições da lei n. 163, de 16 de janeirú de 1890, referentes á colonisação 
nacional no tBrritorio da Guyana Brazileira. - Qemetrio Ribeiro. 

A commissão, attendendo á necessidada de manterem-se os aldeamentos dos índios em 
Matto-Grosso, afim de evitar a sua dispersão, e a volta á vida norhada, prejudicial a todas as 
povoações e fazendas de criação daquelle Estado, acceita a seguinte• , 

~-Da verba- Terras publicas e colonisação - sejarr,t applicados 45:000$""á colonisação naciona~l, 
no Estado de Matto-Grosso. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1893. - A. Azeredo. 

Estradas ele ferro 

E' de opinião a commissã. sejam rejeitadas as emendas sob ns. 8, 9, lO, ll, 12 e 13. 
S - Estrada de Ferro do Sobral : 

Accrescente-se- Prolongameuto da Estrada de Ferro do Ipú a Cratehús: 600:000$. -
Martinho Rodrigues. 

Não tendo ainda chegado a Ipú a linha de ferro do Sobral e não constando que haja 
explo_ração e est.udo para o prolongamento alludido, parece escusado onerar-se o orçamento, 
nas mrcumstancms actuaes, com a despeza proposta. 

9 - E' autorisado o Governo a contractar com a Compp.nhia União Sorocabana e Ituana o prolon-
g~m~nto da sua estrada de ferro, desde a cidade de Itapetiuinga até a navegação fluvial do 
:R.1berra de Iguape, em Sete Barras, sob as bases do contracto celebrado com a Companhia 
Sorocab11na, em 30 de novembro de 1888 . 

Sala das sessões, 25 de agosto de 1893. -Moreira da Silva. 
As circumstancias financeiras do paiz aconsel\lam o adia.mento do melhoramento proposto 

pelo Sr. doputado Moreira da Silva. 
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1 0 - Art_. 1. 0 -,Verba .. 16:- Dessa verba seja destacada a quantia de 15:000$, que serão 
appltcados a acqm.stçao e assentamento de um guindaste, servinJo par.:~, o carregamento e 
descarga do material pesado, na estação de Honorio Bicalho. 

Sala das sossões, 23 de agosto de 1893.- Urbano Marcondes.- Rodolpho Abreu. 
Da verba pedida para custeio da Estrada de Ferro Centeal não se póde destacar quantia 

alguma, porquanto toda a importancia tem app licação especificada. 
11 - Estrada de Ferro Central de Pernambuco : 

Accrescente-se- Ramal de Jaboo.tão, Luz, Cham de Alegria e Gloria de Goitá. 
Estudo, preparação do leito, via permanente e linha telegraphica . ........ 146 :099$872 
Sala dasrsessões, 14 de agosto ele 1893.- João de Siqueira e outros. 
Não pó de a com missão dar o seu assentimento á emenda supra: 1 o, porque a verba a que 

se refere é destinada na proposta do governo a outro ramal da Estrada de Ferro Central de 
Pernambuco, de Tapera a Gloria do Goita, cujo percurso é muito menor do que o de Jaboatão, 
ora lembrado : 2", porque e~se ramal da emenda, além de não estar estudado, vae invadir a 
~ona privilegiada da Estrada de . Ferro Ingleza do Limoeiro; 3°, porque, á vista das 
mformações prestadas a commissão pelo digno ex-director da Estrada de Ferro Central de 
Pernambuco , resolveu applicar a conclusão das obras dessa estrada, a mais importante do 
E~tado, a consignação proposta para o ramal da Tapera a Goita, cujos estudos, por deficientes, 
nao foram approvados. 

1.2 - O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a desannexar o serviço dos suburbios na 

Estrada de Ferro Central e contractar com os cidadãos Justin & Bandeira ou companhia que 
organisarem a construcção de uma estrada de ferro, de um metro de bitola, nos termos de 
seu requerimento, partindo do Campo da Acclamação e terminando em Sapopemba, e 
escolherá o systema deJracção mais conveniente. 

a) A concessão sera sem garantia de juros e vigorará durante 35 anuos, prazo em que 
reverterá gratuitamente para a União, devendo os est.udos definitivos ser apresentados 
dentro de um anuo e os trabalhos ficarão concluídos em f r )S . 

b) Os concessionarioa depositarão no Thesouro uma caução de 100 :000$ para garantia 
do contracto . 

c) O Estado terá direito a 50 "la da renda1liquida da -estrada, não podendo esta quota 
ser inferior a 100 :000$ annuaes. -

Art. 2.0 Os coucessionarios gosarão das vantagens concedidas a outras estradas. 
a) Terão privilegio de zona de tres kilometros para cada lado do eixo da linha sem 

prejuízo de qualquer estrada e respeitando direitos de terceiro. 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario .- Pires Ferreira . 
Não póde merecer o apoio da commissã~ a emenda sob n. 12 porque, pelo plano apresentado 

pelo governo para solução da crise ele transportes que se manifesta. na Estrada de Ferro 
Central do Brazil, e que a commissão acceita, o assumpto de que trata a emenda foi regulado 
do modo o mais satisfactorio e completo. 

13 - Fica o govei'llO autorisado a. transferir á I11tendencia Municipal da Capital Federal a Estrada 
de Ferro do Rio do Ouro, uma vez concluídos os trabalhos para o abastecimento das aguas. 

Sala das sessões, 23 ele agosto de 1893 . - Alberto Brandão . 
Esta emenda contraria o pensamento ela Camara, ja revelado pela adopção do projecto 

n . 130, deste anuo, e que no Senado tomou o n. 51, considerando o abastecimento de agua 
desta capital como serviço federa l, e a Estrada ele Ferro do Rio do Ouro é indispensavel para 
esse serviço, não militam! o razã.o a lguma em favor da pretenção que a emenda contém· 

E' de parecer a commissão que sejam approvadas as seguintes emenuas sob ns. 14, 15 e 16. 

14 - Para estudos elo prolongamento ela Estt•ada ele Ferro de Sobral- 40:000$000 . 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Nogueira Paranagna.-José Bevilaqua. 
A de n. 14, porque, por todo este exercício, deve ser inaugurado o prolongamento da 

Estrada de Ferro do Sobru.l ao Ipü. 
1õ- Accrescente-se:á verba-Prolongamento da Central elo Brazil : 

Augmeutacla ele 1.900:000$ para o alargamento ela bitola ela mesma es trada, da Cachoeira 
a Taubaté.- Urbano ele Gouvêa. 

A commissão acceita. esta emenda por conter a principal medida para: solução da crise ele 
transportes, segundo a opinião do governo, manifestada em . parecer lummoso, acompanhado 
de documentos, quo serão presentes a Camara. 
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16- Accrescente-se onde convier : 
Augmentem-se 200:000$ para os estudos da estrada de ferro estrategica de Catalão á 

Cu yabá, que será construída pe la força publica federal, nos termos do additivo, já approvado 
pela Camara, do orçamento do Ministerio da Guerra.- Urbano de Gouvêa. 

A acceitação desta medida impõe-se pela necessidade revelada no tempo da g·uerra do 
Paraguay, e ainda ha pouco pela sedição em Matlo Grosso, de facilitar a communicação dest a 
capi tal com a fronteira e capital do Estado de Matto Grosso; estando dependente a navega.ção 
do rio Paraguay das boas relações nossas com as republicas visinhas, é de max1ma 
conveniencia collocar-nos ao abrigo de quaesquer eventualidades, que nos impeçam o livre 
transito por aquelle rio. 

Obms diversas nos Estados 

As emendas sob ns. l 'i, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sente a commissão não poder 
aconselhar á Camara que as approve . 

1~- Emenda ao n. 190 - Accrescentem-se 150:000$ para a terminação das obras de melhoramento 
do r io das Velhas, de Santa Luzia de Sabará á barra do Parauna. . 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Pacifico Mascarenhas. 
18 - Na rubrica 1 9a, onde se lê -deduzida a quantia de 284:487$500 pela suppressão da consignação 

para melhoramento do rio S. Francisco, diga-se- 100 :000 para a htrgar, aprofundar e 
balisar o canal do Sobradinho e melhorar o rio desde Santarém até á eidatle do Joazeiro ; 
30:000$ para a desobstrucção do rio Gurgueia, da cidade de J uru menha á vil la da Apparecida . 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893 .- Arthur Rios.- Nogueira Paranagua. 

Essas duas emendas propoem a despeza de 280:000$ par 11 melhoramentos de que não 
cogitam a proposta e o relatorio do Ministerio da Industeia, Viação e Obras Publicas. 
A commissão julgou e julga ainda adiavel a continuação do serviço no rio S. Francisco, 
visto chegar a Joazeiro brevemente a Estrada de Ferro da Bahia . 

Quanto á desobstrucção do rio das Velhas, competia á Companhia de Navegação a Vapor 
do Rio S. Francisco, de conformidade com o seu contracto, e foi por ella executat lo até o anno 
passado, não havendo razão para que esse meiJwramento onere os cofres publicas. 

Não teem razão de ser as emendas de ns. I 9 ~ 25, porquanto as verbas pedidas para o 
serviço de que el!as tratam estão consignadas na proposta do governo e especificadas na 
tabella explicativa, conforme a necessidade de cadft serviço a juizo da administração publica. 

19- A' rubrica n. 19-0bras diversas nos Estados-accrescente-se: 
Cem contos para occorrer ·as despezas com os estudos para melhoramento do porto de 

Belém, no Pará . 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- C. NQvaes e outros. 

~O - Ao n. I 9 do projecto n. 237 accrescente-se : \ 
Mantida a verba - 400:000$- destinada ao melhoramento da ·barra do Natal e votada 

para os exercícios de 1892 e 1893 . ' 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Amorim Garcia e outros.- \ 

~~- Material para as obras do porto do Natal, em logar de-100:000$-diga-se-200:000$000. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1893 .- Augusto Severo e outros. 

~~- A' rubrica n. 19 accrescente-se : 
Quarenta contos para auxilio das obras de melhoramento do porto da V.ictoria. 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.-Torquato Moreira e outros. 

~3- Rubrica n. 1 9-0bras diversas nos estados: 
. Augmenta-se com 20 :000$ para desobstrucção do porto de Mamanguape, no estado da 

Parahyba . 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Sá Andrade e outros. 

~4- Seja elevada a 100: 000$ a verba destinada ao porto de Angra dos Reis . 
Sala das sessões, 23 d.e agosto de 1893.- Urbfl,no Marcondes e outros. 

~~-Fica affec ta a quan tia de 30:000$ para estudos do porto de Macahé. 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Almeiua Pereira e outros. 
A commissão entende que devem ser acceitas as emendas seguintes, apresentando sob 

n. 28 uma sub- emenda. 



-45-

~6- Da verba-Obras diversas nos estados- sejam applicados: 
100:000 para estudos e melhoramentos da navegação do rio Crujaba.- A. Azeredo e outros. 

~"'- Fica consignada. a quantia de cem contos para alargar a barra da Lagôa Araruama, no 
estado do Rio de Janeiro.- Erico Coelho.-AliJerto Torres. 

~S-Ao art. 1• § 19- Obras diversas nos estudos-accrescente-se : 
Augmentada de 100:$000 para as estradas estrategicas no Parana e serviço de coloni-

sação a cargo ela commissão estrategica no mesmo estado . 
Sala das sessões,23 de agosto de 1893.- Bellarmino Mendonça. 

SUB-EMENDA A 1 DE N. 28 

Augmentada de 100:000$ para as estradas estrategicas no Parana e auxilias a colonia da 
foz do Iguassu. 

~9- Para continuação das obras do Rio Parnahyba, 100:000$000. 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Pires Ferreira e outros. 

Pensa a commissão que as tres seguintes emendas, sob ns. 30 31 e 32, tractam de melhora-
mentos que deviam ser realisados por conta dos cofres estadoaes ; a Camara, porém, tendo em 
vista as condições dos estados a que se referem, resolvera como entender em sua sabedoria . 

ao- 25: 000$ para a estrada que communica a villa ue Sant' Anna do Paranahyba, em Matto 
Grosso , co}TI a villa ele Jaboticabal, no estado de .. s. Paulo. 

31- Accrescente-se onde couber: mais oitenta contos para a construcção de uma ponte sobre o 
· Rio Negro, na villa do mesmo nome, no estado do Parana. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Marciano de Magalhães.- Eduardo Gonçalves. 
3~- Augmente-se a verba destinada ás obras nos estauos com a quantia de 200:000$, para abas-

teclmento de agua a cidade de Macáo, no estado do Rio Grande do Norte, fazendo o governo 
as obras convenientes. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1893.- Almino Affonso. 

SUBVENÇÃO A COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO 

A commissão propõe a approvação das emendas subordinadas a esta rubrica sob: 
33- Augmente-se 10 :000$ na consignação para o serviço ue reboques das barras de Benevente 

a Itapemirim. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1893- Torquato Moreira e outros. 

34- Restabeleça-se a verba de 421:200$, proposta pelo governo, para subvencionar a navegação 
do Amazonas e atliuentes, visto como se acha pendente do Poder Executivo a escolha da melhor 
proposta das que foram apresentadas por difl'erentes companhias para creação deste serviço. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Indio do Brazil e outros. 

TELEGRAPHOS 

A commissão entende que devem ser rejeit.adas as emendas sob ns. 35, 36, 37, 38, 39 e 40, 
referentes à rubrica supra, porque parcelhtm a consignação pedida pa-ra constrncção de novas 
linhas, em prejuízo de serviço qne rleve obedecer a um plaoQ . 

A ugmentou, porém de 200:000$ a referida C)nsignação, deixando ao criterio do governo a 
sua distribuição. 

3õ- Para a estação telegraphica de Aquinos, no estado do Ceara, incluindo os vencimentos do 
empregado respectivo, 5:000$000. 

Sala das sessões, 23 ele agosto de 1893.- J. de Serpa e outros . 
36- Paragraphos- Comprehendiclas as quantias de 10:000$ para a construcção de um ramal á 

vi !la. ele Guaratuba, no estado do Paraná, incidindo no ponto mais proximo da linha geral e 
20:000$ para o material dLStinado a linha da villa União da Victoria a Palmas ou Guara-
puava, cuja construcção incumbe á commissão estrategica uo mesmo estado . 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1893.- Bellarmino de Mendonça e outros. 
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3?'- Paro. prolongar as linhas telegraphicas do Amarante a cidade de Oeiras, passando na villa 
da Colonin., 30:000$; das Bar1•as a villa Porto Alegre, passando pelo Retiro e Batalha 20:000$ 
e da cidade dn. Parnahyba ao Porto da Amarração, 5 :000$000. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Pires Ferreira.-Nogueirn. Paranaguá e outros. 
38- Por conta da consignação - estabelecimento de novas linhas- liguem- se as povoações da 

fronteira S. Luiz, Sn.nto Angelo, Palmeira e Nonohay á estação telegraphica que mais convier 
e ligue-se Encruzilhada ao Rio Pardo (linha já estudada e orç1da), no estado qo Rio Grande 
do Sul. 

S:1la das sessões, 22 de agosto de 1893 .- Homero Baptista e outros. 
39-Augmente-se de 50:000$ a verba destinacla ao serviço telegraphico do estado de Sergipe, 

afim de serem estabelecidas as linhas e estações consideradas convenientes pela Dircctoria 
Geral do Serviço Telegraphico. 

Sala das sessões, 25 de agosto de 1893.- I v o do Prado e outros. 
40- Para os ramaes de Angicos a Macáo e de Mossoró a Areia Branco. 50:000$000. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1893.- Augusto Severo e outros. 
41- (Emenda da commissão)~ Augmentada a consignação- Construcção de novn.s linhas- de 

200:000$000. 

OBRAS PUBLICAS DA CAPITAL FEDERAL 

A commissão approva a seguinte emenda: 
42- Augmente-se com a quantia de 600:000$ a verba supra, para continuação d<\S obras do 

abastecimento de agua á esta capital. 
Sala das sessões, 25 de agosto de 1893 .- Urbano de Gouvêa . 

GARANTIA DE JUROS ÁS ESTRADAS DE FERRO 
I 

I 
A' vista das informações pre3tadas á commissão pelo inspector geral da. fiscalisação_das 

estradas de ferro e das difl:'erenças de ca.mbio serem pa.gas pelo Ministerio da. Fazenda, é de 
parecer que seja approvada. a. seguinte emenda: 

43- Reduza-se a 10 .000 :000$ a verba supra ele 13.33~:565$236. 
Sala das sessões, 25 de agosto de 1893.- Urbano de Gouvêa. 
Não podem ser submettídas a votos, porque não permitte o1regimento o augmento ou 

diminuição de vencimentos nas leis annuas, as seguintes emendas : \ 
44- 2a Auxílios á agricultura . 

Accrescente-se:-augmentada. de 5:400$ a verl)a para elevarem-se-a 12:000$ annuaes os 
vencimentos do director do Jardim Botannico e a 7:200$ os ele ajudante secretario, equipa-
rados, assim, aos empregados de igual categoria, qlle menoros ordenados teem no re~pecti vo 
ministerio. · 

Sala dn.s sessões, agosto de 1893.- Fonseca Hermes. 
4õ - Os vencimentos dos funccionarios da Directoria Geral de Estatistica ficam equiparados res-

pectivamente aos da Secretaria do Minist erio dn. Industria. Viação e Obras Publicas. 
Sala das sessões, 23 de agosto de 1893 .- Sampaio Ferraz. 

ADDITIVOS 

Entende a commissão que não podem ser acceitos os)eguintes additivos sob ns. I, II, III, 
porque o primeiro refere-se a um:1 consignação quE) a commissão julga dever set' supprimida; 
o segundo, porque trata de assumpto que com segurança sera attendido pelos poderes est ado· 
aes de S. Paulo ; e o terceiro porque contraria um additi v o já proposto pela com missão no 
projecto que oifereceu a Camara. 

46 - Onde couber:- Da consignação que for votada para o serviço da Colonisação do Estado do 
Rio Grande do Sul, será consagrada uma parte ao estabelecimentc> de nucleo dos colonos 
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nacionaes em t errenos elo proprio federal- Saycan,- no mesmo Estad o, adjacentes á Estrada 
de Ferro de Taquary a Cacequy observando-se para esse serviço as disposições da lei n .1 63 de 
18 de janeiro de 1890 referentes a colonisação nacional no territorio da Guyaua Brazileira. 

Sala das sessões, 28 de setembro de 1892.- Demetrio Ribeiro. 

li 

4~- E' o g-overno autorisado a auxiliar com 100:000$ o governo mun icipal da cidade de Tt1tuby 
do Estado de S. Paulo para a fundação de u m Instituto Agrícola e Zootecbnico. 

IIl 

48 -E' o poder executivo auctorisado a innovar, sem augmento de subvenção os contractos da 
Companhia Pernambucana de Navegação. 

Sala das sessões, de agosto de 1893 .- Tolentino de Carvalho e outros . 

E' igualmente de parecer a commissão que seja rejeitado o additivo sob n. 4, que autorisa 
novas despezas para a exploração do planalto central, quando a comissão incumbida desse 
serviço já fez os convenientes es tudos, pronunciando-se a favor da zona que percorreu. 

IV 

4 9 - Fica o Poder executivo auctorisado a despender até 100:000 • com os estudos de uma outra 
zona no planalto central elo Brazil , com o fim especial de para ella mudar a capital da 
Republica. 

A com missão encarregada de taes estudos ftcaril obrigada: 
1°, a explorar a r egião cortada pelas linhas de li mites do Estado de Goyaz, Bahia e 

Piauhy; 
2°, a estudar um plano de viação que tenha por fim ligar a zona escolhida os pontos 

principaes da Republica. 
Saladas commissões23 de agosto de 1893.- Paranaguá.- Ivo do Prado e outros. 

v 
~O -E' o governo autorisado a mandar proceder, na zona demarcada do planalto central, aos 

estudos necessarios á fixação do local em que deve ser, na fórma da Constituição, construída 
a futura capital da Republica, fazendo proceder ao levantamen to topograpbico da zona res-
pectiva e ao reconhecimento de uma via- forrea que mais directamen te possa ligar aquella 
região a estn, cidade, para o que podara abrir os necessarios creditas, até a quantia maxima 
de 350: 000$000 . 

Sala das sessões, 25 de agosto de 1893.- Lauro Mull er . 

Parece á commissão que o que urge fazer no sentido da emenda é levar a zona demarcada 
para a futura capital a linha ferrea, podendo a commissão que for incumbida da exploração da 
linha estrategica de Catalão a Cuyabá proceder aos estudos de um r amal que vá á referida 
zona. A Camara resolverá como entender melhor, não só sobre esse como sobre o seguinte 
additivo. 

VI 

~1 - E' o governo Í' autorisado n, gar antir juros at é 6 °/o pelo prazo maximo de 20 annos sobre o 
capital de 15.000:000$, afim de ser esta som ma eiiectivamente applicada em auxilio da indus-
tria pastoril e agrícola do Rio Grande do Sul, sendo, p8.ra isso , distribuída parcelladamente 
pelas regiões daquelle estado assoladas pela guerra civil . 

Sala das sessões, 23 de agos to de 1893.- Demetrio Ribeiro. 

Termina a commi.ssão o seu parecer oiierecendo o seginte additivo: 

VII 

6.2 - Fica aprovado o contracto celebmdo entre o governo e a Western and B~·a~ilian Telegraphe 
Company, a que se ref<!l re a mensagem de 24 de julho do corren te anno . 

Sala das sessões, 25 de agosto de 1893 .- Moraes Barros, presidente.- Leopoldo de 
Bulhões, relator.- Leite e Oiticica.- Severino Vieira.- Alberto Brandão, com restricções. 
-Rosa e Silva, com restricções.- Almeida Nogueira. 
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Proj ecto n . .23~ B -1893 

(Redacção para 3o. discussão) 

Apresentado em 31 de agosto . 
Discutido nas sessões de 2 e 9 de setembro . 
Oradores : 
Os Srs . Gonçalves Chaves, João Avellar, Domingos Rocha, Paranaguá, Domingues, Homer o 

Baptista e Rodolpho de Abreu . 

EME~~AS APRESE~TADAS 

Na sessão de 2 de setembro são lidas, apoia las e entram conjunctamente em discussão as 
seguintes : 
~3 - Ao n . 3- Agencia Central de Immigmção (rectificação): 

Onde se diz - 23:500$, diga-se 25 :300$, pela suppressão dos seguintes log.tres : 
1 chefe de secção. ô:000$000 
1 offi. ~ial. 4: 000. 000 
3 amanuenses . . . 8 : 100$000 
3 aj udantes de interprete. 7: 200$000 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.- Morae;; Barros . - Alberto Brandão .- Lepoldo 
de Bulhões. - Leite e Oiticica. - Severino Vieira. 

ADDITIYO 

~4 - Fica o governo autorisado: 
- a proro,zar por um flnno o prazo fixado á Empreza Iodustrhl e Constructora do Rio 

Grande do Sul para conclusão das obras da Estrada de Ferro de Pelotas á colonia de São 
Lourenço; 

- a conceder igual favor: á Compagnie General de Chemins de fer Bresilien para a 
conclusão dos trabalhos do t•amal da Serrinha a Morretes; á Estrada de Ferro de Leopoldina 
para a terminação das obras da construcção do ramal de anta Erluardo ao Cachoeira de 
Itapemirim da linha de Carangola ; á Estrada de Ferro de Muzambinho para a conclusão das 
obras do ramal da Campanha ; 

- a conce ler igual favor, por dons annos, á Comp1.nhia Colonisação Industrial de Santa 
Catharina para inauguração do engenho central da Palhoça. 

Sala das commissões, 2 de setembro de 1893.- Moraes Barros, presidente. - Leopoldo de 
Bulhões, relator .- Severino Vieira.- Alberto Branch'io.- Leite e Oiticica . 

E' lida, apoiada, pelo numero de assignaturas, e enviada á commissã<J de orça · 
mento a seguinte 

33 - Supprima-se o n. 9 do art . 1 o sob a lettra A . 
. Sala ch1.s sessõe~, l de setet;nbro de. 1893 . -:- Angelo Pinheiro .- Ped~o Chermont. - Epi· 

taeto Pe3soa.- Indw do Braztl. - Lntz Dommooues . - Augu to de Frettas.- G. Pires . -
Paula Argollo. - Annibal Falcão .- :\Iioouel Ca"tro. - Cost1 Rodrigues. - Sá Andrade. -
Couto Cartax:o . - AmorimGarcia. - ~lareira d ilva. - Fleury Curalo.- F. Hermes .-
Zama. - Gonçalv -Ramos. - Fróes da Cruz_ - Fernrtndo Sim1.s. - Lopes Trovão. - Aza-
rado. - André Cavalcante.- .João Vieir1. - GoQçalves Ferreira .- Santos Pereira . -
Lourenço de :::;á.- Chri:>tin'> Cruz . - Thomaz D:3lfioo. - .T o-~ Marianno. - Fonseca e 
Silva .- F. Solou .- :\'1. Caetano. - A. Fialho. - B·utos do :-{ascimeoto.- A. i\Iilton. -
Pereira de Lyra.- E1uarlo Gonçü>e~ - J . Retumba . - .\yre· Bello.- Gonçalo de 
Lasro· .- Horacio Co-ta .- Luiz •le .-\.ndraie. - ~Iu·tinho Ro·lri~ue .- João de iqueira.-
Jacqu Ourique. - Raymundo Baa•leira.- Bellarmiuo Carneiro. - ~latta Bacellar . - C. 
Novaes.- Jnvencio de Aguiar. - Tolentino de CarvaJ.ho . 
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Ficam sobre a mesa, pa?'a serem sujeitas a apo iamento , de accordo com o art . 127 do regi-
mento , as seguintes : 

Emenda á r ubrica 5• - Telegraphos : 
M6 - Augmente-se a verba com mais 50:000$ para continuação da linha telegraphica de 

Caxias no Estado do Maranhão pelo valle do Itapecur ú, ao do Tocantins em Goyaz, passando 
pela 'cidade de Carolina, com dir ecção a futura C..tpital Federal. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.- Christino Cruz . - Costa Rodrigues.- Luiz 
Domingues . 

M7 - A's estradas de ferro pertencentes 1t0 plano de viação geral da Un ião, e que não tenham 
garant ia de juros, fica o governo autorisado a conceder subvenção ki lometrica de 15:000$, 
subvenção quo só se tornará effectiva á proporção que secções das mesmas es tradas sejam 
const l'Uida.se abertas effectivamente ao trafego. 

Sala das sessões, 2 dA setembro de 1893 .- Santos Pereira:. 

Ao Ministe?·io da V iaçtlo 

MS - Para prolongar a linha telegraphicn. de Barras, no Piauhy, a cidctde do Brejo, no Maranhão, 
passando pelas villas da Bata lha, Retiro, Porto Alegre e S. Bernardo, a quantia de 
50:000$000 . 

Sala das sessões, 25 de agosto rle 1893.- Pires Ferreira .- Christino Cruz .- Benedicto 
Leite.- Casimira J unior. - Luiz Domingues . 

~9 - E' o gove t·no autorisado a prot·ogar até 4 rla março rle !895 o prazo concedido á Companhia 
de Obras Hydraulicas para iniciar as obras do pe>r to de J<tr aguá, no est ado das Alagóas . 

Sala das sessões, agosto de 1893.- Lauro Muller.- Indio do Brazil. 

Additi vo d ?'ubrica n . 19 

60 -Fica o Poder Executivo autorisado a contratar com a em preza de navegação ou particular 
que melhores vantagens offerecer, o serviço de desobstrucção e navegação do Alto Itapicurú, 
de Caxias a Picos . . 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1893.- Christino Cruz. 
61 - A' rubrica 5a : 

A' verba - Telegraphos - accrescente-se : 40:000 assim distribuídos : 12:000$ para 
construcção de uma linha telegraphica simples, da villa de Itapemir im a Santo Antonio do 
Rio Novo; 14:000$ para a construcção de outra de Anchieta a Alfredo Chaves e 14:000$ para 
outra de Santa Cruz á villa do Páo Gigante, no Estado do Espirito·Santo. 

S. R.-Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.- Athayde Junior.- Torquato Moreira.-
Horacio Costa . 

6.2- A' rubl'ica segunda - Auxílios á agricultura in fine :- Diga-se : r eduzida de 450 :000$ a 
400:000$ a consignação para garantia de juros, etc ., e applicada a quantia. de 50 :000$, prove-
niente da mesma reducção, á conclusão, do edificio acquisição de moveis, utensílios e montagem 
de laboratorios da Academia do Commercio de Juiz de Fóra, Estados de Minas Geraes . 

S. R .- Sala das sessões, de agosto de 1893 .- Bellarmino Car neiro . - Rodolpho 
Abreu.- Antonio Olyntho. - Paletta . - Valladares . - J. Avellar . - D. Rocha .- Pacifico 
Mascarenhas.- Pereira de Lyra. - Gonç'l-lves Ramos.-Chagas Lobato.-Ribeiro de Arantes . 
Ferreira Rabello. - Fortes Junqueira.- A. Stockler. - Leonel Filho. - João Luiz. - Du tra 
Nicacio.- Alvaro Botelho.- Gonç'l.lves Chaves .-Lamounier Godofredo.- Homer o Baptista . 

63- E' o Poder Executivo autorizado a in novar, sem augmento de subvenção, os contr actos da 
Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão. 

Sala elas sessões, 31 de agosto de 1893. - Chrystino Cruz. 
6 4- Estrada de Ferro de Sobral : 

Com os estudos do prolongamento d;t Estrada de Fet•ro do Ipú a Castilhos . . 50:000 000 
Com o prolongamento da mesma estrada do Ipú a Castilhos.. .. . .. . . . . . . .. . 500:000$000 

Sala das sessões, 1 de agosto de 1893.- :\1artinho Rodrigues.- Bastos do Na3cimento .-
Nogueira Paranagua.- J . OUI'ique .- Couto -cartaxo. - Pedro Chermont.- Ayres Bello . -
Augusto Severo. - Torquato Moreira.- Pires Fer reira.- Novaes . - André Cavalcante .-
Fonseca Hermes.- Almeida Pereira. - Manhães Barreto.- Santos Pereira .- F. Solon.-

Annexo - 7 
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Luiz Domingues.- José Avélino.- Augusto Freitas .- L. 'rrovão.- I-L Lima . - Alves de 
Castro.-Tolentiuo ele Ca.rvalho.-Lourenço de Sá.-F. Schmidt.-Christino Cruz.-Thomaz 
Delfino.- Gonçalo de Lagos.- Urbano de Gouvêa. - J. Mariano.- Bellarmino Mendonça.-
Angelo Pinheiro.- Demetrio Ribeiro.- Pereira de Lyra.- Indio.- Carlos Campos.- B. 
Carneiro.-Miguel Castro.- Amorim Garcia. 

6~ - Consi9:ne-se na verba destinada á construcção de novas linhas telegraphicas a quantia de 
100:000:;; para o prolongamento do telegrapho ele Januaria a Joazeiro. 

Sala das sessões, ::tgosto de 1893.- Gonçalves Chaves .- Matta Machado.- Ame-
rico Luz.- João Luiz.- J. Mariano.- Pacifico Mascarenhas.- Domingos Rocha. 

66- Ao§ 17- Consigne-se para o prolongamente da Estrada Central do BJ'azil 3.000:000$000. 
Serão feitas por administração as obras ainda não contractadas, ou cujos contractos 

venham a caducar. 
S. R.- Sala das sessões, setembro de 1893.-Gonçalves Chaves.-Rodolpho Abreu. 

-Pacifico Mascarenhas.- J. Avellar.- Dutra Nicacio.- A. Stockler.- A. Bacellar.-
Lamounier Godofredo.- João Luiz.- Valladares.-G. Ramos.- Ribeiro de Arantes.- C.' 
Palleta .- Leonel Filho.- Fortes Junqueira.- Domingos Rocha.- Matta Machado.-
Americo Luz.- Jacob da Paixão.-Costa Machado. 

67'- Consignem-se as quantias de 25:000$ para a construcção da linha telegraphica de Joinville 
a S. Bento e 50:000$, para a de Blumenau á cidade de Lages, no estado de Santa Catharina. 

Sala das sessões, de setembro de 1893.-F. Schmidt.-Carlos Campos.-Lauro Muller. 
-Pedro Chermont.-Mar·tinho Rodrigues.-André Cavalcante.-Indio.-Ayres Bello.-Chris-
tino Cruz. -Luiz Domingues.-Thomaz Delfino. 

EMENDAS N. ] 7 

68 - Subistitua-se pelo seguinte : 
Pr·olongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil, feitas as obras por administração 

no trecho locado, caso caduquem os actuaes contractos, l. 700:000$000. 
Sala das sessões, 2 de setembro de 1893 .-J. A vellar,-Pacifico Mascarenhas.-Rodolpho 

Abreu.-Gonçalves Chaves.-João Luiz.-Lamouni'er .-A. Botelho.-A. Stockler.-Dutra 
Nicacio. 

69 - Accrescente-se onde convier : 
Fica o governo autorisado a garantir juros ~té 6 °/0 pelo prazo maximo de 20 annos 

sobre o capital, até o maximo de 15:000$, que for eJiectivamente applicado na industria 
pastoril e agricola do Rio Grande do Sul, sendo papcelladamente distribuído pelas regiões 
daquelle estado assolado pela guerra civil. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.-Domingos Rocha.-Demetrio Ribeiro. 
7'0 - Ao § IX, lettra e, substitua-se pelo seguinte : 

E' o governo autorisado a mandar proced0r, na ~ona demarcada do ph1nalto Central, ao~ 
estudos necessarios á fixação do local em que deve ser, na forma da Constituição, cons-
truída a futura capital da Republica, fazendo proceder ao levantamento topographico da zona 
respectiva e ao reconhecimento da via-ferrea de Pirapora que mais directamente a liga a esta 
cidade para aquella região, e que podara abrir os neeessarios creditas, até a quantia maxima 
de 250:000$000. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 18\!:3.-Domingos Rocl!a. 
~1- Da verba-Obras diversas nos estados-seja consignada a de 50:000$, para uma estrada que 

com_munique a villa de Corrente passando pela villa do Gilbué no Piauhy, com a povoação do 
Esp1rito Santo , em Goyaz, e a villa de Santa Rita do Rio Pr·eto no estado da Bah1a. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.-Piri3S Ferreira.-A1ves de Castro.- França 
Carvalho.;-Pereir~ _de ~yra.-Co~to Car_tax~.-J. 0~\ique.- Sa1gad? dos Santos.-Nogueira 
Paranagua.-AnfriSlo Fmlho.-Joao de S1que1ra.-Jose Mariano.- Lima Bacury.-Luiz Do-
mingues.- Olympio Campos. -

7'.2 - Fica o Poder Executivo autorisado a despender até 100:000$ com os estudos de uma outra zona 
no planalto Centl'al do Brazil, com o fim especial de para elle mudar a capital da Republica. 

A commissão encarregada de taes estudos ficará qbrigada : 
1°, a explorar a r egião cortada pelas linhas d~ limites dos estados de Goyaz Bahia e 

Piauhy; ' 
. 2~, a estudar um plano de viação que tenha por fim ligar a zona escolhida aos pontos 

prmCipaes da Repubhca: 
Sala das commissões, 23 de agosto de 1893.-Par<).naguá.- Ivo do Prado e outros. 
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.,.-3 - Fica restabelecida a verba de 40 :000$ para a construcção da linha telegraphica de There-
zina a Amarante, no Piauhy. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.- Luiz Domingues. -Nogueira Paranaguá.'-
Olympio Campos. - Pires Ferreira. - A. Fialho . - Nelson de Vasconcellos. - Pereira de 
Lyra. - Salgado dos Santos. - Lima Bacury. 

~ 4 - Accrescente-se onde convier : 
A fiscalisação dos burgos agrícolas já estabelecidos em terras particulares é isenta de 

qualquer onus, desde que nos contractos feitos anteriormente com o govorno não tenham 
sido expressos nas clausulas dos mesmos contractos. 

S. R. -Sala das sessões , l de setembro de 1893.- Marciano de Magalhães.- Eduardo 
Gonçalves . 

~S- A' 11 ~ verba do art. l 0 do projecto n. 237, accrescente-se: 150:000$ para supprir a deflcien-
cia elo orçamento, para custeio da linha pl'incipl l e occorrer ás despezas da inauguração e 
custeio do ramal de Glicerio á União e 613:000$ para a acquisição do material rodante e 
sobresalentes. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893. -José Mariano . ...:.... Ayres Bello. -João de 
Siqueira. - Lourenço de Sá. - Costa Rodrigues.- Annibal Falcão. 

~6 - A' rubrica 6.a - Subvenção ás companhias de navegação a vapor - accrescente-se mais 
a quantia de 56:000$, pal'a custear o serviço de navegação de cabotagem do Ce:.trá ao Pará, 
até ao fim do exercício. 

No mesmo contracto, que fizer o governo para esse serviço, incluirá uma viagem mensal 
ao porto da Tutoya, no Estado do Maranhão. 

Sala das sessões da Camara dos Deputados, 31 de agosto de 1893 . - Benedicto Leite.-
Casimira Junior. - Luiz Domingues. - Christiuo Cruz. - Costa Rodrigues. - Pedro 
Chermont. 

Orçamento do Ministerio da Viação, Inclustria e Obras Publicas 

EnfENDAS 
~~ - Sob a rubrica 3a : 

Restabeleça-se a verba para pagamento dos vencimentos do pessoal existente nas re-
partições croadas em diversós Estados a saber : 

Rio Grande do Sul 

Delegacia de I" classe - Pessoal. ............•.•...•....•... 
Hospedaria do Crystal, idem ............................... . 

Santa Catharinq, 

Delegacia de 2a classe - Pessoal ..........•...........•...•. 
11 Hospedaria, idem .....•..........................•....•..... 

Paranà 

Delegacia de 2" classe - Pessoal ..........•. .• ...........•.. 
Hospedal'ia, idem ....•...... . ..•..........• ..• ....•.•......• 

Bahia 

Delegacia de 3a classe - Pessoal. ......................... . 
Hospedaria, idem ................. . ..... .•..... .... ... ... ... 
Nucleo Virgí lio Damasio, idem .............. ... ............ . . 

Pernambuco 

Delegacia de 3a classe - Pessoal ............................ . 
Hospedaria, idem .. . ...... • ... . ..... . ...... .... ... . ......•.. 
Nucleo Suassuna, idem .•............•.......•..•....••..... 

Eliminada a verba na importancia de ....................•... 

16:560$000 
14:160$000 

30:720$000 

12:000$000 
7:320$000 

19:320$000 

12:000$000 
7:320$000 

19:320$000 

9:600$000 
5:620$000 

12:600$000 
27 :720$000 

9:600$000 
$ 

12:600$0()0 
27:720$000 

124 :800$000 
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ADDITIVO 

7'8 -o Governo dentro do exercício de 1894 transferil'á aos Estados a propriedade de quaesquer 
immoveis e elo material comprehendido no serviço ele immi ~<ração e co lonisação nos mesmos 
Estados, mediante o encargo unico de incumuirem-se respectivamente das despezas com os 
vencimentos do pessoal conservado pela presente lei. 

S. R.- Sala das sessões, setembro de 1893.- Severino Vieira. - Marciano de Magalhães. 
-Paula Guimarães.- L. Filgueiras. 

Min ísterío da Industria 

7'9- 25 . Redija-se assim: Eventuaes, sendo de 350:000$ para estudos que fixem o local destinado 
á nova Capital do União no planalto já demarcado, levantamento topographico daquella zona 
e reconhecimento das ligações por vias-ferreas e mixtas ( ferro-ftuviaes) que unam o ponto 
escolhido para o levantamento da cidade ao littoral da Republica, especialmente o de um 
ramal da estrada de ferro do Catalão.- Lauro Muller. 

SO-Art. I• n. 5 - Para o ramal telegraphico de Angicos a Macáu, 25:000$000. 
Para o ramal telegraphico de Mossoró a Areia Branca, 10:000$000. 
Diversos ramos em Sergipe, 30:000$000. 
Sala das sessões , 2 de setembt•o de 1893.- Augusto Severo.- Ivo do Prado. - Fonseca e 

Silva.- Alfredo Barbosa.- Almino Affonso.- Torquato Mor eira.- Bellarmino Carneiro.-
B. Barroso. - M. Valladares .- Carlos Campos.- Pereira de Lyra .- i::ialgado dos Santos. -
Nilo Peçanha.- Ayres Bello.- Pires Ferreira.- Urbano de Gouvêa . -Rodolpho Abreu. 

SI- Ao orçamento de Viação. Onde convier : 
A' verba - telegraphos- accrescente-se a quantia de 20:000 , para a construcção de 

linhas para a Lage de Muriabé e para o Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio.- Nilo 
Peçanha.- Azeredo.- Athayde. 

8.2- Subvenção ás companhias de navegação a vapor. 
1 

Navegação do rio Araguaya. 
Accrescente-se 30:000$, para pagamento da subvenção á navegação do baixo Tocantins, 

em cumprimento do contracto de 24 de outubro de ~890, autorisado pelo decreto n. 862 de 15 
do dito mez e anno. 

Sala das sessões, de setembro de 1893.- H. Lima . - Alves de Castro.- P. Guimarães. 
- M. Caetano.- Montenegro. - Costa Rodrigues.- Matta Bacellar.- Novaes.- Benj amin 
Barroso.- Salgado dos Santos.- Lima Bacury.- José Bevilaqua.- Urbano de Gouv;~a. 

I 
SS- Tendo o Estado do Espírito Santo contractado a introducção de vinte mil immigrantes, sem 

com isso onerar os cofres da União, e, tendo ainda chamado a si o, serviço de colonisação, 
proponho a seguinte emenda : \ 

A' rubrica n. 3 - accrescente-se : ~ 
300:000$ para auxiliar as despezas com a introducção de immigrantes no Estado do 

Espírito Santo, de accordo com o contracto celebraqo pelo governo daquelle Estado em 3 de 
junho de 1892 e innovado a 28 de julho de 1893. 

Rio, 2 de setembro de 1893. - Torquato Moreira .- Athayde Junior.- Horacio Costa. 
84- A' rubrica 5: 

Comprehenda-se na quem tia de 200:000$ destipada á consit'ucção das novas linhas - a 
importancia de 35 :000~ para unir as povoações ela fronteira do Estado do Rio Grande do Sul-
s. Luiz, Santo Angelo e Palmeira, por linhas te1egraphicas, á estação que mais convier, assim 
como para a linha que deve ligar Encruzilhada a R\o Pardo, no mesmo Estado. 

S. R.-Sala das sessões, 2 de setembro de 1893 . - Homero Baptista.- Pereira da Costa. 
S~- N. 19. Obras diversas nos Estados . 

.Mantenha-se a consignação pedida na proposta para a Estrada D. Francisca . 
Sala das sessões, agosto de 1893.- A. Morei r~t da Silva.- Salgado dos Santos.- Al-

fredo Barbosa . - André Cavalcanti.- Paula Guimar,ães.- Lauro Muller .- Pedro Chermont. 
-Virgílio Pessoa.- Fonseca e Silv-a. - J. ourique.- Juvencio de Aguiar .- Tolentino de 
Carvalho.- Christino Cruz.- Costa RodrigueH. - G. Pires .- Alves de Castro. - J. Retumba. 
-F_. Schmidt.- Ivo do Pra:u o.- J'.u gusto Severp.- Ho!'acio Costa .- Carlos Campos .-
Bevilaqua:.- _Bastos do Nasc1~ento.- Lopes Chaves .- João de Siqueira .- J. Mariano. -
Angelo Pmhe1ro.- Bellarmwo de Mendonça.- M. de Magalhães.- Santos Pereira .-
Domingos Rocha :- Epitacio Pessoa.- Sá Andrade. 
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EMENDA AO N. 20 

86 - Eleve-se a 150 :000$ de conformidade com a clausula 14 do decreto n. 909, de 23 de outubro 
de 1890, a verba de 100:000$ consignada ás obrnsdo caes da Sagração, no Estado do Maranhão, 
ficando o Poder Executiv0 autorisaclo a modificar nesse sentido o contracto com a Companhia 
Geral de Melhoramentos no Maranhão, incumbiuadaquelle serviço. 

Sa la das sessões, I de setembro de 1893.- Luiz Domingues.- Benedicto Leite.- Casi-
mira Junior.- Costa Rodrigues.- Christino Cruz .- Torquato Moreira.- Nilo Peçanha.-
Gonçalo de Lagos.-Horacio Costa.-Matta Bacellar. - Novaes. -Benj amin Barroso.-Salgado 
dos Santos.- Lima Bacury.- Fi leto Pires.- Pires Ferreira.- Lamounier.- H. Lima.-
Martinbo Rodrigues.- Bastos do Nascimento.- Fonseca e Silva. - A. Fialbo.- Lourenço de 
Sá.- Augusto Severo.- Nogueira Paranaguá.- Garcia Pires. - Zama.- B. Carneiro.-
J. Retumba . - Fonseca Hermes.- Fleury Curado .- Angelo Pinheiro.- Sá Andrade.-
Juvencio de Aguiar.- José Avelino.- Alfredo Barbosa. - Urbano de Gouveia.- Ivo do 
Prado.- Seabra. - A. Moreira da Silva.- Espírito Santo. 

EMENDA AO N . 3 

S.,., - Restabeleçam-se as verbas da preposta do governo para o serviço nos Estados de Pernam-
buco, Bahia, Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul, e respectivo pessoal, tudo confor-
me a proposta referida .• 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1893 . - LauroMuller.- Schmidt. - B. Carneiro.-
Tolentino de Carvalho.- Ayres Bello.- Rosa e Si lva. - Gonçalves Ferreira.- André 
Cavalcante. - Espírito Santo.- Louren ço de Sá. - João de Siqueira. - J. Vieira.- Juvencio 
de Aguiar. - Francisco de Mattos.- Augusto de Freitas.-Paula Argollo. - S<J.ntos Pereira. 
- Bellarmino de Mendonça.- Cbristino Cruz.- Sá Andrade.- Homero Baptista.- Thomaz 
Dellino.- Alberto Torres.- Carlos Campos.- Ivo do Prado.- Martinbo Rodrigues .-Bevi-
laqua. - Ignacio Tosta . 

EMENDA AO N. 20 

SS - Em vez de 500 :000$ para ~conservação e melhoramento do porto do Recife, diga-se 450:000$ 
para conservação e melhoramentos do porto do Recife e 50:000$ para melhoramentos da barra 
de Goyana. 

S. R.- Sala das sessões, 2 de setembro de 1893. - Pereira de Lyra.- Bellarmino Car-
neiro.- H. Lima.- Malta Bacellar.- Casimira Junior.- A. Monteuegro.- A. Barroso.-
Salgado dos Santos.- Lima Bacury .- André Cavalcante.- M. Valladão. - Thomaz Delfino. 
- Augusto Severo.- Carlos Campos.- Ivo do Prado.- Nogueira Paranaguá.- Novaes.-
Martinho Rodrigues.- Indio. 

Na sessão de 9 de setembro . 
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte emenda : 

89 - Rubrica 4a : 
E' elevada a verba na importancia de 1.187:787$ di.fferença para mais nas tabellas votadas 

na lei de reforma dos correios . 
Sala das commissões, 9 de setembro de 1893. - A commissão. 

São lidas, apoiadas e remettidas á commissão de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

90 -E' o Poder Executivo autorisado a auxiliar o governo municipal da cidade de Tatuby, do 
Estado de S. Paulo, com a quantia ele 60:000$ na fundação de um instituto agrícola e zoo-
technico . 

Sala das sessões, 2 ue setembro de 1893. - Cincinato Braga.- Pedro Chermont. -
Fonseca Hermes . - L. Bacury. - Azeredo . - Pereira de Lyra. - B. Barroso . -
F. Schmidt. - Luiz Domingues.- Sn,lgado. - Nogueira Paranaguà. - Augusto de Freitas. 
-Ivo do Prado. - A. Moreira da Silva.- Pires Feneirn,.- J. Avellar. - Novaes.-
Bellarmino de \'fendonça. -Thomaz Del fino. - Miguel de Castro. - Garcia Pires.- Christino 
Cruz . - Gonçalves Chaves. - B. dos S<wtos. - Matta Machado . - Ribeiro de Arantes . -
Ferreira Rabello. - João Luiz. - Epitacio Pessoa. - Valladares. - Cesar Zama. -
J. Ourique.- S. L. Medrado. -Paula Argol lo. - Jacob da Paixão. - Bastos do Nascimento. 
- F . Solon. - Retumba. - Fleury Curado. - Leovigildo Filgueiras. - André Cavalcant i. 
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- Santos Pereira. - Torquato Moreira .. - Horacio Costa . - Vieira Bueno. - Indio. -
Mursa. -Lopes Trovão. -Couto Carta,xo . - B. Carneiro.- Carlos Campos. -Barão de 
S. Marcos.- Sá Andrade. - F. Simas.- Amorim Garcia.- José Avelino.- J. Mariano. 
- Tosta. - Marlinho Rodrigues. - Cassiano do Nascimento. -A. Fialho. -Lopes Chaves. 
- Virgílio Pessoa . ...:.. Pereira ela Costa. -Dutra Nicacio . -Ferreira Brandão. - Domingos 
Porto. - Domingos Rocha . -Leonel Filho . - Amerlco Luz. 

91- Supprima-se á rubrica 22 - Obras Publicas da Capital Federal- 1. 906:232$500. 
Sala das sessões, 9 de setembro de 1893 . -Ivo do Prado. - Cincinato Braga . - Jacob 

da Paixão. - Americo Luz. - A. Stockler. -A. Freire . -Almeida Pereira . -I. Tosta. 
- Epitacio Pessoa.- Pedro Chermont.- Ange lo Pinheiro. - Bevilaqua. -Lauro Muller. 
-Jesuíno de Albuquerque. -F. Schmidt. - Gonçalo de Lago3. -Leonel Filho. -A. Bo-
telho. - André Cavalcanti. -Luiz Domingues. - Christino Cruz . - Olympio Campos . -
Santos Pereira . - Domingos Rocha . - P. Guimarães . -A. Azeredo.·- Indio. -Carlos 
Campos. - Mat•tinho Rodrigues. -João de Siqueira.- Fróes da Cruz. - B. Leite.- Fer-
reira Brandão. - Julio de Mesq uita . -Frederico Borges . - Valladares. - Ayres Bello.-
J. Ourique.- Furquim Werneck. - Bellarmino Carneiro. - J . Avell ar. - Augusto 
Severo.- A. Junior . -Nilo Peçanha. - Alfredo Barbosa. -Sá Andrade. - Matta Ba-
cellar.- B. Barroso . -Salgado elos Santos. -Lima Bacury. -Alfredo Ell is . -Moreira 
da Silva. -Thomaz Delfi no. - Pereira de Lyra. - Tolen tino de Carvalho . - Dutra 
Nicacio. - Raymundo Bandeira. - Torquato Moreira, - Novaes . - B. dos Santos. -José 
Mariano . - J. Retumba. - Virgílio Pessoa. 

9.2-Ao § 6° : 
Para melhoramento elos portos de S. Sebastião e Ubatuba, Estado ele S. Paulo, 200:000$000 
Sala das sessões, 9 de setembro ele 1893.- Almeida Nogueira. 

93- Ao art. 1°, n. 5, accrescentem-se 30:000$ para estabelecimento ele uma linha telegraphica 
que ligue a estação de Barl'eiros a S. José ela Coróa Grande, Maragapy, no Estado de Alagóas, 
seguindo d'ahi para a estação de Porto Calvo, comprehendido na verba pedida o dispendio 
com os respectivos empregados. 

Sala das sessões, 2 de junho de 1893. - Ayres Bello.- Lourenço de Sá.- Garcia Pires.-
Horacio Costa.- J. Marianno.- Luiz de Andrade.- Novaes.- Virg·ilio Pessoa.- Luiz 
Domiugues.- Raymunclo Bandeira.-Salgado dos Santos.- Ivo do Prado.- José Avelino. 
-F. Schmidt.- André Cavalcante.- B. Barroso.-- Tolentino de Carvalho.- Alfredo Bar-
bosa.- J. Ourique.- Augusto Severo.- D. Manhães Barreto.- Couto Cartaxo.-Valladares. 
- Bellarmino de Mendonça.- Sá Andrade.- Martinho Rodrigues.- Juvencio de Aguiar.-
A. Falcão.- Fonseca e Silva.- Demetrio Ribeiro. ·-Torquato Moreira.- Lauro Muller .-
Lima Bacury. 

94- Fica o governo autorisado : 
1°, a innovar o contracto da companhia Brasilia,n Subma1· ine, cuja concessão termino a 

16 de agosto de 1892, sem privilegio de ordem alguma ; ' ~ 
2°, a applicat' á reconstrucção elo edificio em que funcciona a administração central da 

Repartição Geral dos Telegraphos a importancia, por ella arrecadada durante cinco annos, 
prove_niente dos impostos que pagaram as companhias de cabo submarino, que aportam 
ao pa1z; 

3°, a contrac tar, si assi m julgar conveniente, cpm Richard Ready, ou com quem melhor 
vantagem otret•ecet', o assentamento ue um cabo sub~fl u vial entre Belém e Manáos. 

Sala elas sessões, 4 de setembro de 1893. - Torquato Moreira. - Luiz Domingues.-
Severino Vieira.- Azeredo. - M. Valladão. - Man4ães Barreto.- Christino Cruz.- Urbano 
de Gouvêa. - Athayde Junior.- Francisco de Matto13 .- Manoel Caetano.- Carlos Campos. 
-A. Falcão.- Espírito Santo.- Paul a Guimarães. - Horacio Costa. 

9~- A' lettra C do n. 9 do ar t. 1°, accrescente-se- desde já . 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.- Toleqtino de Carvalho. 

ADDITIVO 

96 - .Fica concedida á empr~za Carris de Ferro de San ta Cruz a Itaguahy o v.largamento da 
bltol.a a Jm,60, com. t_racçao .a vapor e o prolongamento. de sua linha a té ao porto de Itacu-
russa, onde constrmra um caes de embarq~e, tendo umcamente direito ao uso e goso por 
espaço de 50 annos, época em que revertera esta estrada para o governo da União. 

Sala das sessões, setembro de 1893. - F1·ança Carvalho. 
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917'- Rubrica 5n : 
Das consignações para novas coustrucções, seja destinada a quantia de 50:000$ para uma 

linha que ligue o porto mais conveniente da linha de S. Francisco á es tação terminal da 
Estrada de Ferro Central da Bahia. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.-M. Caetano.- A. Milton.- Ignacio Tosta.-
Seabra. - Paula Guimarães.- Arthur Rios.- Francisco de Mattos .- Severino Vieira.-
Leovigildo Filgueiras. 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

98 -Ao n . 16 art. 1°. 
Redija-se da fórma seguinte: 
Estrada de Ferro Central do Brazil, sendo iniciada a construcção das officinas da bitola 

estreita na cidade de Sabará, nos terrenos alli adquiridos pela estrada de ferro, para esse fim 
22.983:276$306 . 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1893 .- Rodolpbo Abreu .- J. Avellar .- Leonel 
Filho.- Lamounier . - Valladares.- Arnerico Luz.- Paletta. 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas na rubrica 1" : 

99 - Mantenha-se a verb:1 de 2:000$ para compras de livros. 
S. R.- Christino Cruz.- Benjamin Barroso.- A. Fialho.-F. Hermes .- A. Barbosa. 

-Nogueira Paranaguá.- J . de Serpa.- Costa Rodrigues. 
100 -Na rubrica 25•, depois das palavras sendo 250:000$ para- diga-se (em vez do que 

se segue) : 
«Uma commissão provisoria de caracter technico, sob a direcção de um syndico, com 

o encargo de escolher o local para a futura cõlpital da União, dentro da zona demarcada; 
estudar e organisar o plano geral de sua·edificação, e de -proceder ao estudo no traçado mais 
directo de uma estrada de ferro que ligue a futura capital á cidade do Rio de Janeiro, 
aproveitando as linhas existentes naquella direcção, em trafego e em construcção . » 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893 .- Bellarmino de Mendonça.- Fleury Curado .-
Mursa. 

101 - Accrescentar onde convier as seguintes emendas: 
I. a Como meio de propaganda em fctvor da immigração e colonisação, a Republica se 

fará representar na exposição universal de Antuerpia, no proximo anuo vindouro . Para este 
fim o governo mJl.ndarli. para aquella exposição os productos brazileiros que figuraram na 
exposição de Chicago. O pessoal encarreg,tLlo de dirigir os trabalhos na mencionada 
exposição será o da superintendencia da immigração e colonisação que esta funccionando na 
Europa . 

2 . a Como expressão da harmonia e concordia entre os brazileiros e dos vínculos de 
indissoluvel união e amizade entre os Estados que constituem a patria republicana, será 
celebrada nesta capital, no dia 1 de maio de 1895, uma grande festa em honra da Fede1·ação . 
Por essa occasião terá logar uma exposição representativa do progresso nacional em todos 
os szus ramos . 

Sala das sessões daCamarct dos Deputados, 5 de setembro de 1893 .- Anfrisio Fialho. 
Na sessão de 11 de setembro, vae a imprimir o seguinte parecer da Commissão de 

Orçamento sobre emendas apresentadas em 3a discussão: 

Par ecer sobre as emendas apresentadas em 3a discussão do projecto de orçamento da despeza 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas para o exercicio de 1894 

A commissão de orçamento vem dar· o seu parecer sobre as emendas otrerecidas em 
3a discussão ao projecto de orçamento do Ministerio da Inclustria, Viação e Obras Publicas . 

Pela proposta do governo, incluindo-se os serviços de illuminação, esgotos e abasteci-
mento d'agua, a despeza daquelle ministerio ascende.á quantia de 99 .503:985$377, reduzida 
pela commissão a 94.810:399$992. 

As emendas apresentadas e approvadas em 2" discussão elevam a despeza a 
100.202:699$864 ou demais 5 .392:299$872. 

As apresentadas em 3" discussão augmentam-n'a de 3.792:800$, e, si forem approvadas, 
a despeza total será de 103.994:699$864, ou 105.182:486$864, addicionado o augmento de 
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1.187:787$ votado em a lei da reforma dos correios, ou mais 5.673:204$487 em relação á 
proposta do governo e 10.372:086$872 em relação ao projecto da commissão de orçamento. 

E' a commissão de p~recer que sejam approvauas as emendas sob ns . 1 e 2, porque não 
alteram o vencido em 2a discussão e são de mera redacção : 

N. 1 - Ao n. 3- Agencia Central de Immigração (rectificação): 
Onde se diz - 23:500$, diga-se - 25 :300$, pela suppressão dos seguintes Jogares: 

1 chefe de secção ......... ... ........................... . ............... 6:000$000 
1 official . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 000$000 
3 amanuenses..... . ........ .. ....... . . . ......... ... ... . ...... . . . ........ 8 : 100$000 
3 ajudantes de interprete ........ . ........ . ......................... , ... 7:200$000 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.- Moraes Barros.- Alberto Brandão.-Leopoldo 
de Bulhões.- Leite e Oiticica. - Severino Vieira. 

EMENDA AO PROJECTO N. 237 B 

N. 2- Rubrica 4a : 
E' elevada a verb[t na importancia de 1.187:787$, differença para mais nas tabellas 

votadas na lei de reforma dos correios.- A commissão. 
N. S - Fica o governo autorisado : 

1°, a innovar o contracto da Companhia Brasilian Submarine, cuja concessão terminou 
a 16 de agosto de 1892, sem privilegio de ordem alguma; 

2°, a applicar á reconstrucção do edilicio em que funcciona a administração central da 
Repartição Geral dos Telegraphos a importancia, por ella arrecadada durante cinco annos, 
proveniente dos impostos que pagaram as companhias de cabo submal'ino, que aportam 
ao paiz; . 

3°, a contractar, si assim julgar conveniente, com R.ichard Ready, ou com quem 
melhor vantagem ~fferecer, o assentamento de um cabo sub-fluvial entre Belém e Manáos. 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893. - Torquato Moreira. -Luiz Domingues. 
-Severino Vieira.- Azeredo.- M. Valladão. -Manhães Barreto. - Christino Cruz.-
Urbano de Gouvêa. - Athayde Junior. - Francisco de Mattos. - Manoel Caet ano. 
Carlos Campos.- A. Falcão. -Espírito Santo.- Paula Guimarães.- Horacio Costa. 

N. 9 - Rubrica 5•: 
Das consignações para novas construcções· seja destinada a quantia de 50:000$ para 

uma linha que ligue o porto mais conveniente da linha de S. Francisco á est~ção terminal 
da Estrada de Ferro Central da Bahia. · 

Sala das sessões, 4 de set embro de 1893.- M. Ca.etano. -A. Milton. - Ig naCio Tost . -
Seabra.- Paula Guimarães.- Arthur Rios.- Francisco de Matt s.-Severino Vieira. -
Leovigildo Filgueiras. 

Ministerio da Indu$tria 

N. 3 - 25. Redija-se assim : 
Eventuaes, sendo de 350:000$ para estudos que fixem o local destinado á nova 

capital da União no planalto já demarcado, levantamento topographico daquella zona e 
reconhecimento das ligações por vias ferreas e mixtas (ferro·flnviaes) que unam o ponto 
escolhido para o levantamento da. cidr,de ao littora l ela Republica, especialmente o de 
um ramal da estrada de ferro do Catalão.- Lauro Müller. 

E' igualmente de parecer que sejam approvadaf1 as emendas-sob ns. 4, 5, 6, 7,·8, 9 e 10. 
N. 4 - Fica o governo autorisado : 

A prorogar por um anuo o prazo fixado á Empreza Industrial e Constructora do Rio 
Grande do Sul para conclusão das obras da Es.rada de Ferro de Pelotas á colonia 
de S. Lourenço ; 

A conceder igual favor á Compagnie Generale de Chemins de Fer Brêsiliens para a 
conclusão dos trabalhos do ramal da Serrilha a Morretes ; á Estrada de Ferro Leopoldina 
para a terminação das obras da const rucção do ramal de Santo Eduardo ao Cachoeira 
de Ita. pemirim, da linha de Carangola ; á Estrada de Ferro de Muzambinho para a 
conclusão das obras do ramal da Campanha; 

A conceder igual fcwor, por dous anuas, a Co;rnpanhia Colonisação Indust rial de Santa 
Catharina para inauguração do engenho central da Palhoça, 

Sala das commissões, 2 de setembro de 1892.- J.ly1oraes Barros, presidente.- Leopoldo de 
Bulhões, relator.- Severino Vieira.- Alberto BraDrdão.- Leite e Oiticica. 
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N. ~-Ao n. 17: 
Substitua- se pelo seguinte 

Prolongamento da Estrada ele Ferro Central do Brazil, feitas as obras por administração, 
no trecho locado, caso caduquem os actuaes contractos, 1. 700:000$000. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893. -J. Ave llar. - Pacifico Mascarenhas. -
Rodolpho Abreu. -Gonçalves Chaves.- João Luiz. - Lamounier. - A. Botelho. - A. 
Stockler.- Dutra Nicacio. 

N. 6- E' o governo autorisado a prorogar até 4 de março de 1895 o prazo concedido a 
Companhia de Obras Hydt•aulieas para iniciar as obras do porto de Jaraguá, no Estado 
das Alagóas. 

Sala das sessões, agosto de 1893.- Lauro Müller.- Indio do Brazil. 
N. ~- Additivo a rubrica n. 19 do art. I•do projecto de orçamento do Ministerioda Industria, 

Viação e Obras Publicas : 
Fica o Poder Executivo autorisado a contractar, com a empreza de navegação ou 

particular que melhores vantagens o:trerecer, o serviço de desobstrucção e navegação do 
Alto ltapicurú, de Ca.xias e Picos. 

Sala das sessões, 26 ele agosto de 1893.- Christino Cruz. 
N. 10- Subvenção ás companhias de navegação a vapor : 

Navegação do rio Araguaya : 
Accrescentem-se 30:000$, para pagamento da subvenção a navegação do baix:o Tocantins, 

em cumprimento do contracto de 24 de outubro de 1890, autorisado pelo decreto n. 862 de 
16 do dito mez e anno. 

Sala das sessões, setembro de 1893.-H. Lima.- Alves de Castro.- P. Guimarães.-
M. Caetano.- Montenegro. - Costa Rodrigues. - Matta Bacellar . - Novaes. -Benjamin 
Barroso.- Salgado dos Santos.- Lima Bacury.- José Bevilaqua.- Urbano Gouvêa. 

Pensa a commissão, a vista das considerações preliminares deste parecer, que devem ser 
rej eitadas as seguintes emendas: 

N. 11 - Supprima-se o n . 9 do art. I • sob a lettra A. 
Sala das sessões, 1 de setembro de 1893.-Angelo Pinheiro.- Pedro Chermont.- Epitacio 

Pessóa.- Indio do Brazil.- Luiz Domingues e outros. 
N. 1 2 - Augmente-se a verba com mais 50:000$ para continuação da linha te1egraphica de Ca-

xias, no Estado do Maranhão, pelo valle de Itapecurú, ao de Tocantins, em Goyaz, passando 
pela cidade de Carolina, com direcção à futura Capital Federal. 

Sala elas sessões, 28 de agosto de 1893.-Christino Cruz .- Costa Rodrigues.- Luiz 
Domingues. 

EMENDA AO PROJECTO N. 237 

N. Jl3 - A's estradas de ferro pertencentes ao plano de viação geral da União, e que não tenham 
garantia de juros, fica o governo autorisado a conceder subvenção kilometrir.a de 15:000$, 
subvenção que só se tornará etl'ectiva á proporção que secções das mesmas estradas sejam 
construídas e abertas e:trect!vamente ao trafego. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.- Sautos Pereira. 
N. 14 - Para prolongar a linha telegraphica de Barras, no Piauhy, a cidade do Brejo, no 

Maranhão, passando pelas villas da Batalha, Retiro , Porto Alegre e S. Bernardo, a quantia 
de 50 : 000$000. 

Sala das sessões, 26 de agosto de 1893.- Pires Ferreira ,_: Christino Cruz.-Benedicto 
Leite.-Casimi ro Junior.- Luiz Domingue5. 

N. 1~- Ao§ 17 - Consigne-se para o prolongamento da Estrada Central do Brazil-3.000:000$000. 
Serão feitas por administração as obras ainda não contractadas, ou cujos contrac tos 

venham a caducar . 
s. R. - Sala das sessões, setembro tle 1893.- Gonçalves Chaves.- Rodolpho Abreu.-

Pacifico Mascarenhas. - J. A v e !lar .- Dutra Nicacio e outros . 
N. 16 - Consignem- e as quantias de 25 :000 p1.ra a construcção da linhl1 telegraphica de Joinville 

a S . Bento e 50:000 pa.ra a de Blurrieoau á cidade de Lages, no Estltdo de Santa Catharina. 
Sala das sessõe~ , setemhro de 1893.- F. Schmidt.- Car los Campos .-Lauro Müller. 

-Pedro Chermont.- Martinho Rodl'ig ues. 
Annexo- 8 
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EMENDA AO PROJECTO N . 237 A 

N. 1?' -A' rabeica seganda - Auxilias a a.geicul tu r a in fine:- Diga-se : reduzida, ele 450:000$ a 
400:000$ a consignação para garantia de juros, e tc., e applicada a quantia ele 50:000$, prove-
niente da mesma reducção, á conclusão do edificio, acquisição de moveis , utensílios e montagem 
de laboratorios da Academia do Commercio ele Juiz de Fóra, no Estado de Minas Geraes. 

Sala das sessões, agosto ele 1893 .- Bellarmino Carneit·o.-Rodolpho Abreu.- Antonio 
Olyntho.- Paletta.- Valladares.- J. Mar·iano.- Pacifico Mascarenhas. 

N. 18 -A' verba -Telegeaphos- accrescente-se: 40:000$ assim distribuídos : 12:000$ para con-
strucção de uma linha telegraphicJ. simples , da villa elo Itapemirim aSanto Antonio do Rio 
Novo, e 1 4 : 000 ~ para constrncção de outra de Anchieta a Alfredo Chaves e 14:000$ para outra 
de S<tnta Cruz á vi !la do Páo Gigante, no Estado elo Espír ito Santo. 

Sala das sess_õ9s, 30 de agosto de 1893 .- Athayde Junior.- Torquato Moreira.- Horacio 
Costa. 

N. 1 9 - Consig ne-se na verba destinada á construcção ele novas linhas telegeaphicas a quantia de 
100:000$ para o prolongamento do telegrapho ele Jan uaria a Joazeiro. 

Sala elas sessões, agosto de 1893 .- Gonçal ves Chaves.- Matta Machado.- Americo 
Luz.-João Luiz.-J. Mariano. - Pacifico Mascarenhas.-DomiogosRocha. 

N • .20 - E' o Poder Executivo autor isado a innovar, sem aug-mento de subvenção, os conka.ctos 
da Companhia de Navegação a. Va pot• elo Maran hão . 

Sala das sessões, 31 de agosto ele 1893. - Chl'is tino Cruz. 
Ao projecto 11'. 238 B- Estrada ele Ferro do Sobral: 

Com os estudos do prolongamento da Estmcla de Ferro de Ipú a Castilllos.. ... . . . . 50 :000$000 
Com o prolongamento da mesma estrada de Ipu]a Castilhos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 :000$000 

Sala das sessões , l de agosto de 1893. - Martinho Rojrigues.- Bas tos do Nascimento.-
Nogueira Paranaguá.-J. Ourique.-Couto Cartaxo.-PedrJ Cl!ermont.-Ayres Bello. 

EMENDA AO PROJECTO N r 237 B 

N . .21 - Acceescente-se onde convier : 
Fica o governo autorisado a garantir juros até 6 °/0 pelo prazo max imo de 20 annos sobre 

o capital, nté o maximo de 15:000$, que for effectivamente applicado na industria pastoril e 
agrícola elo Rio Geande do Sul, sendo parce llaclamente distribuído pelas regiões daa,uelle 
E'lla,Jo assolado pela gul3rra civil. 'i 

Sala das sessões, 2 ele se tembro de 1893 .- Domingos Rocha.- Demetrio Ribeit·o. 
I 

EMENDA 
' \ 

N . .2.2 -Fica restabelecida a verba de 40!000~ para a construcção da lin\ha telegraphica 
Therez ina a Amaeante, no Piauhy . \ 

Sa.la das sessões,. 31 de ag~sto de 1893 .. - Luiz Domingues.- Nog ueiea Paranaguá.-
OiymplO Campos.- Ptres Ferrmra.- A. F1alho.-.- Nelson de Vasconcellos.- Pereira de 
Lyra.- Salgado dos Santos.- Lima Bacury . 

EMENDA AO PROJECTO N , 237 A 

N • .23 - Accrescente-se onde convier: 
A fiscalisação dos burgos agrícolas, já estabGle'.l idos em terras particulares,· é ise.~ ta de 

qualquer onus, desde que nos contractos feitos anteriormente com o governo não tenham sido 
expressos nas clausulas dos mesmos conteactos. 

Sala das sessões, 1 de setembro ele 1893 .-Marcillno ele Magalhães.-Eduardo Gonqalves. 
N • .24 -Fica o Poder Executivo autori sado n despençl.er a té 100:000$ com os estudos de uma 

outra zona no planalto central do Brazil, com o tim especial ele para elle mudar a capital 
da Repub!ica. 

A commissão encarregada ele taes estudos ficará obrigada : 
lo, a explorar a r egião cort!l.da pelas linhas de limite;; dos Estados de Goyaz Bahia e 

Piauh y 1 ' 
2', a estudar um plano de viação que tenha por fim ligar a zona escolhida aos pontos 

principaes da Republica. 
Sala das commissões, 23 ~e agosto de 1893. - Paranaguá.- Ivo do Prado e outros. 
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N • .2~ - Ao§ IX, lettra e, substitua-se pelo seguinte : 
E' o g·overno aut?risa.'lo a _mandar proceder, na zona rlemarca~a do planalto c<::ntttal; 

nos est.uc1os necessarto~ a flxaçao d? loca l em que deve ser, na forma da Constit uição, 
construJd;t a. futura. capital da. Republtca, fttzen.Jo pt·oce~er ao levantan1:ento topograpltico da 
~ona re~pec ttva e ao r econhectmen to d<t vta-ferrea de Ptrapot·a que mats directamente a liga 
a esta mdade para, aquella região, e que poderá abrir OR oecessarios credi tas, até á quantia 
maxima de .250:000$000. 

Sa la das sessõe3, 2 de setembro de 1893. - Domingos Rocha. 

N . .26 - Da verba - Obras di versas nos Estados-sej a consignada a ele 50:0::JO$ para uma 
estrada que communique a vi lla do Corrente, passando pela vi lla do Gilbué, no Piauby, com 
a povoação do Espírito-Santo, em Goyaz, e a villa de San ta Rita, do Rio Pre to, no Estado 
da Bahia . 

Sa la d<ts sessões, 2 de se tembro de 1893.- Pires Ferreira.- Alves de Cas tro.- França 
Carvalho.- Pereira Lyra.- Couto Cartaxo .-J. Ourique e outros. 

N . .2~ - Art. l n. 5- Para o rama l t elegraphico de Angicos a Macáo, 25:000$000. 
P<tra o r amal tel egraphico de Mo soró a Areia Branca, 10:000$000. 
Diversos ramos em Sergipe, 30 :000.$000. 
Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.- Augusto Severo. - Ivo do Prado.- Fonseca e 

Silva.- Alfredo Barbosa. - Almino A1l'onso .- Torquato Moreira.- Bellarmino Carneiro 
e outros . 

N . .28 - Ao orçamento de viação. Onde convier : 
A' verba - Telegl'aphos - accrescente-se a quantia de 20:000$ para a construcção de 

linhas para a Lage do Mul'iahé e para o Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio.- Nilo 
Peçanha.- Azeredo .- Atii ~ yde . 

N . .29 -A' rubrica n. 3 - accrescente -se : 
Tresentos contos de réis para auxiliar as despezas com a inteoducção de immigrantes no 

Estado do Espiri to Santo, de accordo com o contracto celebrauo pe lo governo daquelle E~ tado 
em 3 de junho de 1892 e innovado a 28 de julho de 1893 . 

Rio, 2 de setembro de 1893. - Torquato Moreira. - Athayda Junior.- Horacio Costa. 

EMENDA 

N. 30 - N. 19 - Obras diversas nos Estados. 
Mantenha-se a consignação pedida na proposta para a Estrada D. Francisca. 
Sala das sessões, agos to da 1893.- A. lVIoraira da Si lva.- Salgado dos Santos. - Alfrado 

Barbosa.- André Cavalcante.- Paula Argollo. 

EMITINDA AO N . 20 

N. 31 -Eleve- se a 150 :000$, da conformidade com a clausula 14• do decreto n. 90\J, de 23 de 
outubro da 1890, a verba de 100:000$ consig nada ás obras do caes da Sagração, no Estauo do 
Maranhão , ficando o Poder Ex:ecuti vo autorisado a moditicae nesse s::mtido o contracto com a 
Compa nhia Geral de Melhoramentos no Mar anhão, incL•.mbida daque lle serviço. 

Sala das sessões , 1 de setembro de 1893". - Luiz Domingues.- Benedicto Leite.- Casimira 
Junior.- Costa Rodrigues.- Christino Cruz. 

N. 3.2 - Ao projecto n. 237 B. A' rubrica 5a : 
Comprehende- se na quantia de 200 :000$, destina.da á const rucção da~ novas linhas, a 

importancia ele 35 :000$ para unir as povoações ela fronteira do Estado do Rw Gra nde do Sul, 
S. Lui z, Santo Angelo e Palmeira, pot· linhas t elegraphicas , a estação que mais convier, 
assim como para a linha que deve ligar Eucruzilhada a Rio Pardo, no mesmo Es tado. 

Sala das sessões, 2 de setembro Lle 1893.- Homero Baptista.- Pereira ela Costa . 

EMITINDA AO~N . 20 , 

N . 33 - Em vez de 500:000 '· para conservação e melhoramentos do porto do Recife, di ga-se -
450:000$ pal'a conservação e melhoramentos elo por to do Recife •e 50:000) para melho1·amentos 
da barrª' de Goyana. 

Sala das sessões, 2 de setembro de 1893.- Pereira de Lyra.- Bellarmino Carneiro.-
H. Lima.- Matta Bacellar.- Casimil'o Junior e outros , 
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EMENDA AO N. 3 

N. 34 - Restabeleçam-se as verbas da proposta do g-overno para os serviços nos Estados de 
Pernambuco, Bahia, Paranà, Santfl. Catharina e RIO Grande do Sul, e respectivo pessoal, 
t udo conforme a proposta referida. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1893.- Lauro Müller.- F. Schmidt.- Bellarmino 
Carneiro,- Tolentino de Carvalho.- Ayres Bello . 

N. 3~ - E' o Poder Executivo autorisado a auxiliar o governo municipal da cidade de Tat uhy, 
do Estado de . Paulo, com a quantia de 60:000$ na fundação de um instituto agrícola e 
zootechnico . 

Sala das se sões, 2 de setembro de 1893.- Cincinato Bl'aga.- Pedro Chermont. - Fonseca 
Hermes.- L. Bacury . - Azeredo.- Pereira de Lyra .- B. Barroso.- F. Schmidt. - Luiz 
Domiugues.- Salgado.- ogueira Pttranaguá. - Augusto do Freitas.- Ivo do Prado. - A. 
Moreira da Sil va.- Pires Fel'l'eira .- J. Avellar.- Nuvaes.- Bellarmino Mendonça.- Tho-
maz Delfino.- Miguel de Çastro . - Garcia Pires.- Chl'istino Cruz. - Gonçalves Chaves.-
B. dos Santos.- Matta Machado.- Ribeiro de Arantes. -- Ferreira Rabello.- João Luiz.-
Epitacio Pessoa.- Valladares.- Cesar Zama .- J . Ourique.- S. L. Medrado.- Paula Ar-
gollo.- Jacob da Paixão.- Bastos do Nascimento.- F. Solon.- Retumba.- Fleury Curado. 
- Leovigi ldo Filgueiras .- Anc!ré Cavalcante.- Santos Pereira. - Torquato Moreira.-
Horacio Costa.- Vieira Bueno.- Indio .- Mu1>sa. - Lopes Trovão.- Couto Cartaxo .- B. 
Carneiro.- Carlos Campos.- Barão de S. Marcos.- Sá Andrade.- F . Simas.- Amorim 
Garcia.- José Avelino. - J . Mariano.- Tosta.- Martinho Rodrigues.- Cassiano do Nasci -
mento.- A. Fialho.- Lopes Chaves. - Virgilio Pessoa. - Pereira. da Costa.- Dutra Nicacio, 
-Ferreira Brandão.- Domingos Porto.- Domingos Rocha.- Leonel Filho.- Americo Luz. 

AO PROJEOTO N. 237 B 

N. 36:- Suppr imam-se a rubric.t 22- Obras Publicas da Capital Federal - 1. 906 :232$500 . 
Sala das sessões, 9 de setembro de 1893.- Ivo do Pmdo.- Cincinato Braga.- Jacob da 

Paixão.- Americo Luz. - A. i::ltockler.- A. Freir~ .- Almeida Pereira. - I. Tosta.- Epi-
tacio Pessoa.- Pedro Chermont.- Angelo Pinheiro.- Bevilaqua.- Lauro Müller .-Jesuino 
de Albuquerque.- F. Schimidt. - Gonçalo de Lagos.- Lêonel Filho. - A. Botelho.-André 
Cavalcante.- Luiz Domingues. - Christino Cruz.·- Olympio Campos.- Santos Pereira .-
Domingos Rocha. - P . Guimarães. - A. Azeredo. - Indio. - Carlos Campos. - Martinbo Ro-
drigues.- João de Siqueira. - Fróes da Cruz.- B. Leite. - Ferreira Brandão. - Julio de 
Mesquita.- Frederico Borges .- Valladares. - Ayres Bello . - J. Ouriq ue.- Furquim W er-
neck. - Bellarmino Carneiro.- J. Avellar.- Augusto Severo.- A. Junior .- Nilo Peçanha . 
- Alfredo Barbosa.- Sa Andrade. - Matta Bacellar.- B. Barroso. - Salgado dos Santos. -
Lima Bacury.- Alfredo Ellis. - Moreira da Silva. - Thomaz Deltl.no. - Pereira de Lyra. -
Tolentino de Carvalho.- Dutra icacio .- Raymundo Bandeira.- Torquato Moreira.-
Novaes.- B. dos Santos.- José Mariano.- J. Retumba .- Virgilio Pessoa. 

AO PROJECTO N. 237 B 

N. 3~ - Para melhoramento dos portos de s. Sebl+stião e Ubatuba, Estado _de S. Paulo, 
200:000$000. 

Sala das sessões, 9 de setembro _ de 1893.- Almeida Nogueira. 

AO PROJECTO N. 237 B 

N. 38- Ao art. 1°, n. 5, accrescentem-se 30:000"' para estabelecimento de uma linha t ele-
grapbica que ligue a estação de Barreiros a S. José da Coróa Grande e Maragapy, no Estado de 
Alagôas, seguindo dahi para a estação de Pol'to Calvo, comprehendido na verba pedida o 
dispendio com os respec!i vos em pregados . 

Sala das sessões, 2 de junho de 1893. - Ayres Bello.- Lourenço cte Sá. - Garcia Pires.-
Horacio Costa.- J. Mariano. - Luiz de Andrade.- Novaes.- Virgílio Pessoa.- Luiz Domin-
gues.- Raymu ndo Bandeira.- Salgado dos Santo::;.- Ivú do Prado. - José Avelino. - F. 
Scbmidt.- André Cavalcante. - B. Barroso.- Tohmtino de Carvalho. - AlfreJo Barbosa.-
J. Out·ique.- Augusto Severo.- D. Manhães Barreto.- Couto Cartaxo.- Valladares.- Bel-
larmino de Mendooça. - ·Sa Andrade. - Martinho Rodrigues.- Juvencio de Aguiar.- A. 
Falcão.- Fonseca e Silva.- Demetrio Ribeiro. - Torquato Moreil'a.- Lauro Müller.- Lima 
Bacury. 
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AO PROJECTO N, 237 B 

N. 39 -A' lettra C do n. 9 do art. 1°, accrescente-se- desde já. 
Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.- Tolentino de Carvalho. 

N. 40- Ao n. 16 do art. 1°. 
Redija-se da fórma seguinte : 
Estrada de Ferro Central do Brazil, sendo iniciada a construcção elas officinas da bitola 

estreita. da cidade de Sabará, nos terrenos alli adquiridos pela estrada de ferro, para esse 
fim 22.983:276$306. 

Sala das sessões, 9 de setembro de 1893.- Rodolpho Abreu.- J. Avellar.- Leonel Filho.' 
- Lamounier.- Valladares.- Americo Luz.- Paletta. 

N • 41. - Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas -á rubrica 1 a : 

Mant enha-se a verba de 2:000$ para compra de livros. 
S. R.- Chl'istino Cruz.- Benjamin Barroso.- A. Fialho.- F. Hermes.- A. Barbosa. 

-Nogueira Paranaguá.- J. Serpa.- Costa_Rodrigues. 

EMENDA AO PROJECTO N . 237 B 

N. 4.2- Na rubrica 25a, depois das palavras sendo 250:000$ para, diga-se (em vez do que se 
segue) : 

«Uma commissão provisoria Lle caracter technico, sob a direcção de um syndico, 
com o encargo de escolher o local para a futura capital da União, dentro da zona 
demarcada ; estudar e organisar o plano geral de sua edificação, e de proceder ao 
estudo no t raçado mais directo de uma estrada de ferro que ligue a futura capital á 
cidade do Rio de Janeiro, aproveitando as linhas existentes naquella direcção, em trafego 
e em construcção.» 

Sala das sessões, 4 de setembro de 1893.- Bellarmino de Mendonça.- Fleury Curado.-
Mursa. 

EMENDA 

N. 43 - Sob a rubrica 3a : 
Restabel~ça-se a verba para pagamento dos vencimentos do pessoal existente nas 

r epartições creadas em diversos Estados, a saber : 

Rio Grande do SuZ 

16:560$000 
14:160$000 

30:720$000 

Delegacia de Ia classe- Pessoal. ... •.. . ...... ... • ... -.. .... . 
Hospedaria do Crystal, idem ............................. . 

:Santa Catharina 

12:000$000 
7:320$000 

19:320$000 

Delegacia de 2• classe - Pessoal· .....•.....••.•. • ....••. : 
Hospedaria, idem .......•.•....•..••••.••..••..•....•••.. · •. 

Paranà 

12:000$000 
7: 320$000 

19:320$000 

Delegacia de 2• classe- Pessoal ......................... . 
Hospedaria, idem ......•...... , , , •..• . .•.....••••••.••...•. 

Bahia 

9:600$000 
5:620$000 

12:600$000 
27:820$000 

Delegacia de 3a classe - Pessoal. •...........•.........•.. 
Hospedaria, idem . ...... . .. ... . . .•..... .. .. . •....... • ... . .. 
Nucleo Virgilio Damasio, idem ............................ . 

Pernambuco 
9:600$000 

$ 
12:600$000 

27:820$000 

Delegacia de 3~ classe - Pessoal ... ..........•...... . ...• . •. 
Hospedaria , idem ... . .. . ..... .... .• . ....•. ..• ......•.•..... 
Nucleo Suassuna, idem ................ • ...... · .. · .•. · .... · 

Eliminada a verba na importancia de ..• . ...........•.••.• 124:800$000 

• 



• 
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ADDI1'1VO 

O "'overno dentro elo exercicio ele 1894 transrerirà aos Estados a propriedade de 
quaesquer imrnoveis e elo material cornprehendido no serviço de immigração e colonisação 
nos mesmos Estados, mediante o encargo unico de incumbirem~se respectivamente das 
despezas com os vencimentos do pessoal cons'3 rvado na preseute lei. 

Sala das sessões, setembro de 1893.- Severino Vieira.- Marciano de Magalhães.-
Paula Guimarães.-L. Filgueiras. 

A seguinte emenda s::>b n. 44 cogita de credi tes supplementares para o exerctcio 
uctual que já fora m solicitados em mensagem do Poder Executivo e em caso algum 
podiam ser incluídos no orçamento para. 1894 . 

N.44 -A'verbado art. l•doprojecto n. 237, accrescente-se: 150:000$ para supprit' a clefi-
ciencia do orçamento, para o custeio da linha principal, e occorrer às despezas da inauguração 
e custeio do ramal de Glicerio à União e 613:000$ para acquisição de material rodante 
e sobresalentes. 

Sala das ses ões, 2 de setembro de 1893. - Jos3 Mariano.- Ayres Bello.- João de 
Siqueira.- Lourenço ele Sâ.- Costa Roclrigu~s.- Annibal Falcão. 

A' rubrica 6"- Subvenção às companhias de navegação a vapor - accrescente-se mais 
a quantia de 56:000 ·, para custear o serviço de navegação de cabotagem do Ceará ao 
Parà até ao fim elo exerci cio . 

No mesmo contmcto, que fizer o governo para esse serviço, incluirá uma viagem 
mensal ao porto da Tutoya, no Estado do Maranhão. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893 .-Benedicto Leite.-Casimiro Junior.- Luiz 
Domingues . -Christino Cruz.- Costa Rodrigues.- Pedro C hermont. 

Finalmente, entende a commissão que não é cabivel no projecto a seguinte emenda: 

ADDITIVO AO ORÇAMENTO DE VIAÇÃO 

I 
N. 4~ - Fica concedido à Em preza Carris de Ferro clq Santa Cruz a ltaguahy o alargamento 

de bitola a 1m,60, com tracção a vapor e o prolongamento de sua linha até ao porto 
de ltacurussá, onde constt·uirà um caes de embarque, t endo unica.mente direito ao uso 
e goso por espaço de 50 annos, época em que reverterá esta estrada para o governo 
da União. 

Sala das sessões, setembro de 1893. - França Carvalho. 
Sala das commissões, 11 ele setembro ele 1893. - Moraes B~rros.- Severino Vieii•a., 

vencido quanto à rejeição ela emenda n. 43.- Alberto Brandão, idem.- Eduardo Gonçalves, 
com restricções.- Rosa e Silva, idem. - Angelo Finheiro, idem.- Leite Oiticica, idem • 

Projecto n. ~3~ D -1.893 

(Redacção :final) 

Apresentado a 16 de setembro. 
Entra em discussão em 18 ele setembro. 
Encerrada a discussão por falta de oradores, é approva<la a redacção. 
OBSERYAçõEs .-Das emendas apresentadas em 2" e 3a discussão foram approvadas as de ns. 

7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 1, 22,23 a 27, 28 (conjunctamente com a sub-emenda da com-
missão), 29. 32 a 37,4 1 a 43, 48, 50 (de accordo com o arlcli tamen to ela commissão), 52 a 54, 56, 
58, 6~, ~2, 64, G~ , 66 (som~nte a I a parte), 67, 68, 73, 76, 79 a 87, 89, 90 e 97; destacadas para 
constLtUirem proJectos d1stmctos as ele ns. 59, 60, 63, 139, 74, 94 e 97; prejudicada, . por têr sido 
approvada a sub-emenda da commissão, a ele n. 2; rept·adas a pedido dos au teres as ele ns. 45, 
e 95 :não acceita por contraria ao regimento interno a de n. 101 ; todas as demais emendas 
e acldi tivos foram rejeitadas urnas e prejudicadas outras. 

A proposta do govet•no sobre a de3peza do Ministerjo ela lndustria, Viação e Obras Publicas, 
convertida ~m projec.to de lei, com as emendas approvadas pela Camara dos Deputados, sob 
n. ~37. D, f01 !emett1da ao Senado Federal em 18 de se tembro, donde depois de upprovuu a 
subtu a sancçao. 

Sanccionado. Lei n. 191 B de 30 de setembro de 1893 (Art 6•). 
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Ministerio da Fazenda 

Projectos ns. 206 a 206 D de 1893 

P ~·oj ecto n. ~06 - 1893 

Apresentado em 8 de agosto. 
Discutido na sessão de 15 de agosto. 
Oradores: 
Os Srs. Retumba e França Carvalho. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 15 tle ago3to. 
São lidas, apoiadas e enviadas á com missão de orçamento as seguiu tes: 

1.- A' verba- Exercícios findos: 
A ugmente-se a quantia de 607$500, diviua reconheciua pelo Thesouro ao 1° escripturario 

da Thesouraria de Fazenda da Parahyba, Balduino José Meira, por serviços prestados fóra das 
horas do expediente, em virtude de ordem do Ministerio da Fazenda .- Epitacio Pessoa. 

~.- Alfantlega da Parahyba: 
Pessoal- Em Jogar de 55:5,10$000 ~·diga-se- 60 :07 1$000, sendo o augmento distribuído 

do seguinte modo: 
Capatazias : 
Mandador - em lagar de 2$000 - diga-se - 2$::00 ; 
Abridor - em lagar de l$800 - diga-se - 2$200; 
Trabalhadores- em Jogar de l$600 - diga-se- 2$000 . 
Guardas: 
Commandantes - em lagar de l: 150$000- diga-se - 1:500$000 ; 
Guardas - em lagar de 12:000$000 - diga-se- 14:400$000.- Epitacio Pessoa. 

3.- Alfandega da Bahia : 
Augmentem-se as consignações para o material com a quantia del lOO:OOO$ para a acquisição 

de machinas, guillllastes e ascensores, e reparos dos ja existentes, acquisição de material 
trabalho etc. 

Augmente-se a consignação par.t a capatazia com a quantia correspondente á elevação do 
numet·o de trabalhadores a mais 20. 

Sala das sessões, li de agosto de 1893.- Francisco de Mattos. - Barão de S. Marcos .-
]. Retumba.- A . Montenegro .- M. Caetano .- A . Filho. - Lourenço de Albuquerque. - J. 
Mw·iano . - Paula Guimartíes. - Seabra .- A. Moreira dct Silva. - Belta1·mino de llgen-
donça.- Indio do Brazil. 

4 .- N. 12 - Alfandega ele Porto Alegre, accrescen te-se: 
Pa1•a construcção de armazem, ............•..•..........•.......•.•..... 

~.-- Alt'andega de Uruguayan:t accrescen te-se : 
Para reparos do editlcio da guarda-moria e registros do porto ..... , ....... . 
Para construcção de editicio apropriado, proximo do porto .......•......... 

6 - Alfandega do Rio Grau de . 
Accrescente-se : 

55:000$000 

5:000$000 
100:000$000 

Para reparos impresciudiveis no eclificio proprio em que funcciona . 9 :430$000 

""- N. 14- Mesas de Rendas. 
S. Boi'ja - Para construcção de edificio para r egistro do porto e 

morada dos g uardas. . . . . . . . . 10:000$000 
Pelo tas- Par,t coost1·ucção de editlcio apropriado. . . . 40:000$000 
Itaqui- Para construcção tle eclificio para registro do porto. 10:000$000 

S. R. - Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.- Homero Baptista.- c. do Nascimento. -
Pereira da Costa. 
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S - Ao n . 26 do orçamento da Fazenda, accrescente-se - sendo 50:000$ para reconstrucção do 
edificio da, Alfanclega da Parabyba ; 50:000 pa1'a concertos na do Para ; 30:000$ para a do 
Maranhão; 30:000, para a de Pernambuco; 20:000$ para a de Santos; 20:000$ para a de 
P<tr<~naguit; e 100:000$, repartidamen te , pwa as demais a lfu,nclegas dos Estados. 

Sala elas sessões, 14 de agosto de 1893.- J. Relumba.- A. Montenegro.- Matta Bacellar. 
- C. Novaes.- Q[tsimiro Junior.- Luiz Domingues.- Benedicto Leite.- Gonçalo de 
Lagos.- Epitacio Pessoa .- Sa Andrade.- Couto Cartaxo.- P. Americo.- Pedro Cher-
mout.- Indiodo Brazil.- Benjamin Barroso.- Tolentino de Carvalho.- Alfredo Ellis.-
Martinho Rodrigues.- Virgílio Pessoa. 

9 - Ao n. 32 do orçamento da Fazenda accrescente-se: 
Pa"'a,mento a Mary Hi1ncox, viuva de Joseph Hancox, da quantia de 404:347$930, resto de 

sua d'ivida reconhecida pel a lei n. 26 , de 3 de dezembro de 1891, art. 16, pela rescisão de um 
contt·acto para canalisação e esgoto de aguas pluviaes nesta c.tpital. 

Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.- J. Retumba . 
10- Restabeleçam-se ~ s verbas consignadas nas t abellas da proposta do governo relativamente 

ao pessoal e vencimentos dos ns. 8 e 12 do proj ecto n. 206. 
Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.- França, Carvalho. 

11- Ao n. 27 accrescente-se-100:000$ para as obras neceEsarias nít Alfandega do Espírito Santo. 
Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.- Horacio Costa.- Atbayde Junior. 

12 - Onde convier - Accrescente-se: 
Pctm pagamento de meio soldo vencido a que tem direito D. Maria Joaquina de Albuquerque, 

viuva do capitão Laurindo José da Silveira, D. Rita de Cassia Soares, viuva do capitão João 
Antonio Soares, e D. Isabel Ho ffmftnn , mãe do alferes Henrique Hoffmann : 24:029$400, sendo 
para a 1• 8:850$, para a 2• 9:669$ e para a 3a 5: 510 400.- Demetrio Ribeiro. 

13 - A's rubricas- Thesouro Federal - Caixa da Amortisação - Alfandega e Casa da Moed.a: 
Restabeleça-se a propost a do Poder Executivo ·na parte referente ao augmento de venci-
mentos do pessoal de administração . 

14- Onde convier: 
Os empregados de concurso não poderão ser remqvidos para cargos de catbegoria inferior 

aos que occuparem, e só poderão ser demittidos em virtude de sentença.- Epitacio Pessoa. 
Na sessão de 18 de agosto . 
Vai a imprimir o seg uinte parecer da commissão de orçamento sobre as emendas apresen-

tadas em 2a discussão : 

N. 206 A~ 1893 

Parecer sobre as emendas offerecidas na 2a discussão do nrojecto que fixa a despeza do Ministerio 
da Fazenda para o exercicio de 1894 

A' commissão do orçamento foram presentes as emendas ofl'erecidas em za discussão ao orça-
mento do Ministerio da Fazend<t ;;ex aminou-as e pa.ssa a dn,r sobre ellas o seu parecer: 

I. a 

A emenda aprese!l~ada pelo Sr . . deputado Epitac io Pe3spa m11nda consignar a quantia de 607$500 
para pagamento da d1v1da t'econheCid:t pelo Thesouro ao to escriptueario da Thesouraria de Fazenda 
da Parabyba Balduino José Meira, por serviços prestados Córa das horas do expediente em vir·tude 
de ordens do Ministerio da Fazenda . ' 
. _Não foram ~res~ntes documentos do reconheci mento du, divida, nem esclarecimento rtl"'um que 
JUStifique a acce1taçao desta emenda pela com missão ; não póde, por isto, deixar de rejeital~a. 

A _emenda apresentada pelo mesmo Sr. deputado ma!fdando augmentar o jornal do mandador, 
do a~r1dor e dos trabalh_ado~es , bem como os vencimentos dos guardas da Alfandegada Parahyba, 
con~1gna peque~a ~levaçao as mesmas verbas , parecendo possível de ser acceita · merece a appro-
vaçao da comm1ssao. ' 
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3,a 

Merece do mesmo morlo approvação da commissão a emenda apresentada pelos Srs. deputados 
Francisco de Mattos e outros. consignando a verba de l OO : 000$ para a Alfandegada Bahia. 

Rsta alf'andega tem, no orçamento do corrente exercício, a consignação de 50 :000$ para melho-
ramentos ; por engano ciado na somma das consignações, deixou de ser empregada essa quantia, que 
ficará assi m annul lada, para ser substi tuída pr3la de 100:000:· do futuro exercício. 

A commissão chegou ao conhecimento, pelas informações que lhe foram ministradas, de que a 
quantia reclamada para concertos no e lificio , acquisição de machinismo", guindastes e ascensores e 
outros, não póde deixar de ser concedida, pelo estudo em que se acha essa alt'andega, cujo movi-
mento augmenta, havendo se estra ~ados os existentes e sendo urgente a necessidade de adquirir 
novos, para attender ao serviço do recebimento de mercadorias. Do mesmo modo e pelas mesmas 
razões, é r azoavel o augmeoto do numero de tr,J.balhudores a 60, de 40 que são, ao passo que nas 
alfaodegas de igual categoria é maior o numero de trabalhadores ; Pernambuco tem 86, Pará tem 
90 e Santos tem 100. 

4.• 

Da emenda apresentada pelos Srs. Homero Baptista e outros para as alfc~ndegas do Estado do 
Rio Grande do Sul,. é de parecer a com missão que sejam acceitas as seguintes partes : 

a) a que consigna 5 :000$ para reparos no edificio da guardamo ria e registro do porto, na 
alf'andega ele Uru ,({uayana ; 

b) a que consigna 9:430$ para reparos imprescindíveis no edificio proprio em que funcciona a 
alfandega do Rio Grande; 

c) são serviços urgentes e que não podem ser adiados. Quanto ás outras, entende a commis~ão 
que devem ser rejeitadas . 

5 ." 

Sobre a emenda apresentada pelos Srs. J. Retumba e outros, a commissão é de parecer que seja 
ella acceita, com as seguintes moliticações , que attendem ao serviço reclamado nas mesmas: 

I Alfandegada Parahyba 30:000$000 
li Alfandega do Pará. 30:000$000 
UI Alfandega do Ma.ranhão 30:000 000 
I V Alfandega de Pernambuco. 30:000$000 
V Alfandega de Santos. . 20:000$000 

VI Alfandega de Paranaguá 20:000$000 
VII Alfandega do Ceará . 20:000 000 

VIII Alfandega ele Manáos . 20:oOO 000 
IX Alfandega de Sergipe • 15:000$000 
X Alfandega de Maceió . . . . 15:000$000 

XI Al fandega do Desterro . . . . 15:000$000 
XII Alfandegado H.io Grande do Norte 15:000$000 

A commissão attendeu assim ás observações constantes do relataria do Sr. ex-ministro da 
fazenda, quanto aos concertos e obras de que precisam essas alfandegas, distribuindo a consignação 
de I 00: 000$ propostos na emenda pelas alfandegas não indicadas. 

6." 

Quanto á emenda apresentada pelo Sr . J. Retumba consignando pagamento a Mary Hancox, da 
quantia de 404:347 930 resto da sua divida reconhecida pela lei n. 26, de 3 de dezembro de 1891, 
pela rescisão de um contracto para canalisação e esgoto de aguas pluviaes, entende a commissão 
que não póde ser acceita. 

o direito da reclamante não esta liquido; depende de estudos sobre o modo ele ser etfectuado 
esse pagamento, sendo certo que a reclamante j á foi paga da quantia consignada na lei citada que 
dispõe pagar-se-lhe 300 :000$, nada mencionando quanto á moeda em que deve ser feito. No estudo 
que fez da reclamação apres3utada á com missão, esta resolveu ouvir a com missão de constituição, 
legislação e justiça, à qual vai enviar os papeis. 

7."' 

A emenda apresentada pelo Sr. Horacio Costa entende a commissão que deve ser acceita com a 
sub-emenda que offerece, reduzindo a consignação de 30:000$, quanto foi determinado para outras 
alfandegas. _Não parece razoavel maior consignação. 

Annexo - 9 
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8." 

A emencla apresentada pelo Sr. Demetrio Ribeiro julga a com missão que não deve ser acceita ; 
na verba- Pensionistas- está incluída a de 400 :000$ pat:a pensões cujo direito for reconhecido 
pelo Poder Executivo ou por lei novamente decretada; si as pessoas de que trata a emenda teem 
direito em lei, o Poder Executivo tem competencia para mandar pagar as pensões , devendo ser 
pl'ocessado no Thesouro o seu requerimento, com as provas que o justiquem; si porém, deve esse 
pagamento se1· reconhecido pelo Congresso Nacional, não pódel' ser isto feito na lei do orçamento, 
por contrario ao regimento da casa e das regras que presidem á confecção dos orçamentos. 

9.a 

As emendas formuladas pelos Srs. Epitacio Pessoa uma e França Carvalho a outra, consignam 
disposições identicas, senda mais ampla a primeira. 

E as emendas, propondo a elevação ou augmento permanent9 em vencimentos, não são cabíveis 
em projecto de lei orçamentaria, em vi rtude do disposto no art. 131 do regimento interno da Camara . 
Entretanto, a commi são empenha-se em tomar na consideração devida a matel'ia, das mesmas 
emendas em projecto orrerecido pelo Sr. deputado Nilo Peçanha, determinando e r egulando os 
vencimentos elos empregados elos differentes ministerios - projecto, sobre o qual já tem estudo a 
com missão, e que apresentará á Camara ensejo de clelibemr no assumpt , sem ofl'ens(l, dos princípios 
de equidade e sem destoar daquella igualdade que a Constituição r ecommeucla como característica 
das leis ela Republica. 

Sala das commissões, 18 ele agosto de 1893.- Moraes Barros.- Leopoldo de Bulhões.- · 
Almeida Nogueira.- Rosa e Silva (com res tricções).- Leite e Oiticica, vencido quanto ás emendas 
apresentadas pelos Srs. França Carvallw e Epitacio Pesso ~t; entemlo que não é o caso do art. 131 
do regimento. 

A lei do exercício corrente autorisou o governo a r eformar as repartiçõ9s de fazenda submet-
tendo a reforma á deliberação do Congresso Nacional, o que o governo fez pel0 decreto n. 1166, de 
17 de dezembro, organ izando as tabellas ora em vigor e consignando no ultimo artigo, que propria, 
nas bbellas do orçamento para 1894, as alterações necessarias sobre o pe~soal e vencimentos. 

Isto foi feito nas tabellas ofi'er ecidas com a proposta do governo em que estão incluídas as 
alterações no pessoal e nos vencimentos. 1 

A commissão de orçnmento, oo seu parecer, julgou de conveniencia propor á Camara nfio 
acceitar as tabe llas offerecidas pelo governo, declarando f3 Xpressamente que deixava á sabedoria da 
Camar a deliberar sobre a accei tação da proposta do governo ou da com missão. 

A Camara tem de decidir sobre essas tabellas , pela primeira vez, na votação do orçamento e 
seria faltar ao que está declarado no parecer da commissão repe llir o meio unico que se o.tl'erace ele 
se pronunciar a Camara sobre a preferencia a uma das d~ as propostas. 

Entendo por isto, que nã.o póde ser rep !lida, a errenclu, por não estar no caso do art. 131 
do regimento, desde que essas tabellas pendem de approvação da Camara , na fórma elo decreto 
1166, expedido com autorisação legislativa, devendo por isto ser submettidas á votação. 

EMENDAS APRESENTADAS AO PROJECTO N. 206 DE 1893 (ORÇAMENTO DA FAZENDA) 

A' verba- Exercícios findos: 
Augmente-se a quantia de 607$500, divida reconhecida pelo Thesouro ao 1° escripturario da 

Thesouraria de Fazenda da Parahyba, Balduino Jos~ Meira, por serviços prestados fóra das 
horas do expediente, em virtude de ordem do Ministerio da Fazenda.- Epitacio Pessoa. 

2. " 
Alfandega da Parahyba : 
Pessoal - em logar de 55:540$ - diga-se - 60:071~ , sendo o augmento distribuído do se-

guinte modo : 
Capatazias : 
Mandador - em Jogar de 2$- diga-se 2$500. 
Abridor- Jogar de J$800 -diga-se- 2$200; 
Trabalhadores - em Jogar de l$600- diga-se - 2$000. 
Guardas : 
Commandan te _... em logar de 1 :250$ - diga-se - 1 :500$000 ; 
Guardas- em Iogar de 12:000$ - diga-se- 14:400$000.-Epitacio Pessoa. 
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3. a 

Ao projecto n. 206 (Alfanclega ela Bahia) : 
Augmen tem-~e as consignações para material com a quantia de 100:000$ para a acquisição 

ele machmas, gumdastes e ascensores, e reparos dos já existentes, acquisição de material de 
traba lho, etc. 

Augmente-se a consignação para a capatazia com a quantia correspondente á elevação do 
numero de trabalhadores a mais 20. 

Sala das sessões, ll de agosto ele 1893. - Francisco de Mattos. - Barão de S. Marcos.- J . 
Ret~mba.- A. Mon~enegro . - M. Caetauo. - A. Fialho.- Lourenço de Albuquerque.- J . 
Marrauo. - Paula GUimarães.- Seabra.- A. Moreira da Silva.- Bellarmino de Mendonça.-
Iuclio elo Brazil . 

N. 12- Alfandega de Por to Alegre . 
Accrescente-se : 
Para constr ucção ele armazem 55:000$000 . 
Al fandega de Uruguay:10a: 
Accrescen te-se : 

4." 

Para r eparos no edificioda guarda-moria e registro elo por to . 
Para construcção de edificio apropriado , proximo do porto. . 

Alfandega do Rio Gmnue. 
Accrescen te-se ; 

Para reparos imprescindíveis no edificio proprio em que funcciona. 
N. 14- Mesas de R<:mdas. 

S. Borja- Para construcção de ecl ific io para registro do porto e morada dos guardas. 
Pelotas- Para construcção de edificio apropriado. . . . • . . . . . . 
Itaqui- Para construcção de edi ficio para reg istro do porto . 

5:000$000 
100: 000$000 

9:430$000 

10:000.'000 
40:000. 000 
10 :000$000 

S. R . Sa.Ja das sessões, 15 de agosto de 1893.-Homero Baptista.-C. do Nascimento .-
Pereira da Costa. 

5 ." 
Ao n. 26 elo orçamento ela Fazenda, accrescente-se - sendo 50:000 para reconstrucção do 

edificio da A1f<tnclega da Parahyba ; 50:000$ para concertos na do Pará ; 30:000$, para a do 
Maranhão, 30:000"', para a de Pernambuco ; 20:000$, para a de Santos ; 20:000$, para a de 
Paranaguá ; e 100:000$, repartidamente, para as demais A1fandegas dos Estados. 

Sala das sessões , 14 de agosto de 1893 .-J. Retumba.- A. Montenegro.- Matta Bacellar.-
C. Novaes . - Cas imii'O Junior .- Luiz Domingues. - Benedicto Leite .- Gonçalo de Lagos.-
Epitacio Pessoa.- Sá Andrade.- Couto Cartaxo. - P. Americo. - Pedro Chermont.- !adio 
uo Brazil. - Benjamin Barroso.- Toleatino de Carva1ho .- Aifredo Ellis. - Martinho Ro-
drigues.- Virgilio Pessoa. 

6." 
Ao n. 32 elo orçamento da fazenda accrescente-se : 
Pagamento <t Mary Hancox, viuva de Joseph Hancox, da. quantia. ele 404:347$930, resto ele 

sua divida r econhecida pela lei n . 26, de 3 de dezembro de 189 1, art. 16, pela recisão de um con-
tracto para canalisação e esgoto de aguas pluviaes nesta capital. 

Saltt das sessões, 14 de agosto de 1893. - J . Retumba . 

7. " 

Ao n . 27 accrescente- se - 100:000$ para as obeas necessarias na Alfan.Jega do Espír ito Santo . 
Sala das sessões, 15 de agosto de 1893 .-Horacio Costa.- Athayde Junior . 

8." 
Onde convier- Accrescente-se : 
Para pagamento de meio soldo vencido a que tem direito D. Maria Joaquina de Albuquerque, 

viuva do capitão Lauriado José da Silveira ; D. Rita de Cassia Soares, viuva do capi tão João An-
t onio Soares e D. Isabel Ho.ffmaun, mãi do alreres Henrique Hoirmaun- 24 :029.~400 , sendo para 
a primeira., 8:850$ ; para a segunda, 9:669$ e para a terceiea, 5:510,$400.- Demetrio Ribeiro. 
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9." 

Restabeleçam-se as verbas consignadas nas tabellas da proposta do governo relativamente ao 
pessoal e vencimentos dos ns. 8 e 12 do projecto n. 206 . 

Sala das sessões, 15 de agosto de 1893. - França Carvalho. 

10. " 

A's rubricas- Thesouro Federal- Caixa ela Amortisação- Alfandega e Casa da Moeda: 
Restabeleça-se a proposta do Poder Executivo na parte r eferente ao augmento de vencimentos 

do pessoal de administração. 
Onde convier : 
Os empregados de concurso não poderão ser removidos para cargos de categoria inferior aos que 

occuparem, e só poderão ser uemittidos em virtude de sentença. - Epitacio Pessoa. 

Project,o n. 206 B - 1893 

( Redacção para 3 a discussão) 

Apresentado em 28 de agosto. 
Discutido nas sessões de 30 e 31 ele agosto e 6 de setembro. 
Oradores os Srs. Bevilaqua, Azeredo, J. de Siqueira, Oiticica, Garcia Pires e Oiticica. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 30 de agosto: 
São lidas, apoiadas e= postas conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas additiJas 

1~- Art. J.o Fica o governo autorisado a ceder gratuitamente a irmaudade do Santíssimo Sacra-
mento da Candelaria da Capital Federal o t errenq necessario, na Quinta da Boa Vista, junto 
da estação da Mangueira, da Estrada de Ferro Central do Brazil , pant a construcção de um 
asylo primaria e profissional para crianças pobres de ambos os sexos . 

Art. 2. o O t erreno sera demarcado de accorclo com a planta que for apresentada ela 
irmandade ao governo e por este approvada. 1 

Sala das commissões, 18 de agosto de 1893.-Moraes Barro's.- Almeida Nogueirli.. -
Alberto Brandão, relator.- Rosa e Silva.- F. Sodré.- Leite e Oiticica.- ~eopoldo de Bulh õ"es. 

São lidas, apoiadas pelo numero das assignaturas e enviadas á commissão de orçamento as 
seguintes. 

1.6- Augmente-se á rubrica 26- Obras - 100:000$ ~ara auxi liar a construcção da Alfandega 
de Paranagua. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1893. - Marciapo de Magalhães. - Eduardo Gonçalves.-
Indio do Hrazil.- Horacio Costa. - Tosta.- Azeredo. - Gonçalo de Lagos .-Jacques Ou-
riques. - Manoel Caetano. -B. Leite.- A. Fiallfo.- Almino Affonso .-J. de Serpa.-J. 
Retumba.- A. Moreira da Silva. - Caetano de AI bqquerq ue.- Alfredo Barbosa.- J. Mariano. 
-Pires Ferreira. - C. Novaes .- Fróes da Ct•uz. - M. Guimarães. - Salgado .-Assis Brazil. 
- Cassiano do Nascimento .- Martinho Rodrigues.- Jesuíno de Albuquerque.- José~ Bevi-
laqua.- Bellarmino Mendonça.- Alves de Castro.- F. Schimidt.- Alfredo Ellis. _.:."André 
Cavalcanti.-Sampaio Ferraz. - Urbano Marcondes.- Mur.sa.- Santos Pereira.- João Luiz. 
-Lamounier.- Ribeiro de Arantes.- Pacifico Mascarenhas. - G. Pires.- João de Siqueira. 
- Barão de S. Marcos.- Nilo Peçanha. 

1?'- Augmente-se a rubrica 26 -Obras- de 100: 000$ para as obras da Alfandega do Para. 
Sala rlas sessões, 29 d_o agosto ~ e 1893. - Montenegro.- Matta Bacellar.- C. Novaes.-

Pedro Chermont. - Ind10 do Braz1l.- Rodolpl10 Apreu.- Azeredo.- Horacio Costa. - Luiz 
de Andrade .- Pedro Americo.- B. Carneiro, - .Pereira de Lyra. - G. Pires.- Fróes da 
Cruz.- Leonel Fi lho.- Salgado.- Lima Bacury. - Almino A:tfonso .- Manhães Barreto. -
Miguel Castro.- Jesuiuo.- Augusto Severo. - A. Fialho .- Bellarmino Mendonça. - Sá 
Andrade.- Lauro Muller.- Caetano de Albuquerque.- Bastos do Nascimento.- Martinho 
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Rodrigues.- J. de Serpa.- Retumba.- Epitacio Pessoa.- José Avelino.- João de SiM 
queira .- Casimira Junior.- C. Braga (para entrar em discussão) .- Alfredo Ellis.-M. 
Caetano.- Christino Cruz.- André Cavalcante.- Nilo Peçanha.- Paula Guimarães.-
Domingos Rocha.- A. Botelho.- Valladares.- Carlos Chagas. - Mariano de Magalhães.-
Leovigildo Filgueiras .- J. Tosta.- J. Bevilacqua. - B. Leite.- Vieira Bueno.- Alves 
de Castro . 

18 - Restabeleça-se a proposta do Poder Executivo na parte referente ás rubricas - Thesouro 
Nacional, Caixa da Amortisação, Alfandegas e Casa d·t Moeda. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.- Leite Oiticica. - Ayres Bello.- Urbano Mar-
condes .- A. Junior.- João de Siqueira. - A. Fialho. - Christino Cruz.- Manhães Bar-
reto.- J. Retumba.- Virgilio Pessoa.- José Mariano. - Novaes.- Beujamin Barroso.-
Salgado dos Santos.- Lima Bacury.- Augusto Severo .- Pereira de Lyra. - França Car-
valllO.- Epitacio Pessoa.- Barão de S. Marcos. - Sebastião Medrado.- Horacio Costa.-
A. Moreira da Silva.- Roclolpho Abreu .- Dutra Nicacio.- A. Botelho.- B. Leite.- Luiz 
Domingues .- Erico Coelbo.- Azereclo.- Torquato Moreira.- G. Pires. - Lourenço de Sá . 
- Seabra. - B. Carneiro. - F. Schmidt.- Nilo Peçanha. - Nogueira Paranaguá .-Olympio 
Campos.- Almeida Pereira.- Alfredo Ellis.- Lamounier.- Almino Affonso.- Tolentino 
de Carvalho.- Martinho Rodrigues.- Manoel Coelho.- Mursa.- Casimira Junior.- Frederico 
Borges.- Luiz de Andrade.- Matta Bacellar.- Francisco do Mattos.- Angelo Pinheiro.-
A. Fleury Curado.- M. Simas.- Lauro Muller.- Bastos do Nascimento.- Bellarmino 
Mendonça . 

19 - Ao n. 18. Fica-supprimida a verba destinada ao custeio das fazendas nacionaes, passando 
estas desde j á a pertencer aos respectivos estados, respeitados os direitos adquiridos . 

Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.- Fileto Pires.- Lima Bacury.- Salgado dos 
Santos.- Almino Affonso .- C. Novaes .- Matta Bacellar .- Pires Ferreira.- José Be-
vilacqua.- Urbano de Gouvêa .- F. Solon. - Gonçalo de Lagos.- B. Valladares. - G. 
Viotti.- E. Ramos.- Fleury Curado.- Carlos Campos. - Nogueira Paranaguá.- B. Car-
neiro.- Alberto Torres.- J. Mariano .- José Avelino .- D. S. Lima. - Pedro Americo.-
Alfredo .- Barbosa.- Luiz Domingues. - A. Fialho.- Miguel Castro. - Mursa.- Necesio 
Tavares. - Henrique de Carvalho. - Nelson de Vasconcellos. - A. Montenegro.- João de 
Siqueira.- Torquato Moreira. - Rodolpho Abreu .- J. Retumba.- Amorim Garcia.- B. 
Leite.- Casimira Junior.- Cassiano do Nascimento .- Francisco de Mattos.- Indio do 
Brazil.- Alves de Castro. - Caetano de Albuquerque. - Bastos do Nascimento .- Corrêa da 
Costa.- André Cavalcante.- Antonio Olyntho .- Lamounier.- Santos Pereira.- Barão de 
S. Marcos.- Epitacio Pessoa.- Sá Andrade.- 1\iartinho Rodrigues. 

20 - Art. E' o governo autorisado a fazer concessão á Sociedade Pro pagadora das Bellas 
Artes do domínio util, por meio de aforamento perpetuo, do terreno da rua Treze de Maio 
pertencente á União, na qual se acham em gl'ande parte as derrocadas edificações do Lyceu 
de Artes e Officios desta capital, com reversão para o Estado do mesmo terreno e das novas 
construcções, no caso de extinção da mesma sociedade; outrosim, a conceder-lhe o uireito de 
applicação da lei de desapropriação, por utilidade publica nacional, aos predios e terrenos 
necessarios aos melhoramentos e desenvolvimento das edificações do referido Lyceu. 

S. R. -Sala das sessões, 30 de de agosto de 1893. - Bellarmioo Carneiro.-José Bevilaqua. 
-Horacio Costa.- Thomaz Delphino.- Rodolpho de Abreu .- Atahyde Junior .- Sampaio 
Ferraz .- Rosa e Silva.- Lopes Trovão.- Nilo Peçanha.- Novaes Mello.- A. Azeredo . 
-Frederico Borges .- Ferreira Pires.- Indio do Brazil. - Roddgues Fernandes.- Matta 
Bacellar.- Frarrcisco de M<tttos.- A. Moreira da Silva.- Homero Baptista. - Alfredo BarM 
bosa.-Sá Andrade. - M. Valladão .- Bellal'mino Mendonça.- Torquato Moreira.- Leonel 
Filho. - Marciano de Magalhães.-Virgílio Pessoa. - Leandro Maciel. - Retumba.-Manhães 
Barreto.- M. c. Bastos do Nascimento. - S. Marcos. - Valente de Novaes.- Ivo do Prado. 
-Nelson de Vasconcellos.- Luiz de Andrade.-Gonçalo de Lagos.-Jesuino de Albuquerque. 
- Ignacio Tosta. - J. v. Meirc~. de Vasconce llos.- Pires Feneira.- D. Lima.- Eduardo 
Gonçalves.- Cassiano do Nascimento .- Polycarpo Viotti. - Ferreira Brandão.- Mursa.-
Anfrisio Fialho.- Carlos Campos. - Fleury Cut·;u.lo .- Outra Nicacio.- André Cavalcanti.-
Fernando Simas.- Pedl'o Americo.- F. Schimidit.- Almino Atronso .-Pereil'a da Costa .-
Nogueil'a Paranaguà.- Fileto Pires. - Christino Cruz.- LimaBacury .-Salgado do Santos. 
-Pereira Lyra.- Raymundo Bandeira. - Paula Guimarães. 

Fica sobre a mesa a seguinte 

Emenda 

21- Al't. 1. o A cunhagem em moeda, de ouro de particulares é gratuita na casa da moeda. 
Art. 2o nenhum outl'o metal pode ser cunhado em moedas para particulares. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.- José Bevilaqua.- Bellarmino Carneiro. 
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Na sessão de 31 de agosto. 
São Ji.clas, apoiadas e remettidas á commissão de orçamento as seguintes: 

~~-Artigo adclitivo onde convier: 
Art. Fica o governo autorisaelo a elevar a cinco o numero elos escripturarios das delega-

cias fiscaes de Goyaz e Matto Grosso, sendo dons primeiros escripturarios e tres segundos, 
prehenchendo os novos logu.res com os empregados addidos ás caixas economicas. 

Sala das sess.ões 31 de agosto de 1893.- Alves de Castro.- Urbano de Gouvea.- A. 
Azeredo. 

~3- Accrescente-se ao n. 21: 
Para pag-amento de meio soldo vencido a que t em direito D. Maria Joaquina de Albuquer-

que, viuva do capitão Laurindo José da Silveira; Rita de Cassia Soares, viuva do capitão 
João Antonio Soares, e D. Izabel Hotrman, mãe do alferes Henrique Hofl'man- 24:029$400, 
sendo para a primeira 8:850$; para a segunda 9:669$ e para a terceira, 5:510$400. 
-Demetrio Ribeiro. -Pires Ferreira.- Nilo Peçanha. -Fonseca e Silva. - Augusto 
Severo. 

~4 - Artigo additivo : 
As caixas economicas dos estados de Pernambuco, Bahia, S. Paulo e Rio Grande do Sul 

continuam sob o regimen autonomico dos decretos ns . 55911 de 18 ele abril de 1874 e 9737 de 2 
de abril de 1887, não derogados pelo decreto n. 1168 de 17 da dezembro de 1892, que só é ap-
plicavel ás caixas economicas que funccionavam annexas as Thesourarias de Fazenda. 

~~-Fica elevado a 10 :000" o maximo dos depositas com juros nas caixas economicas . 
S. R . Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.- Severino Vieira.- Alfredo Ellis .- José 

Mariano.- Ignacio Tosta. 
- Art. Ficn. o governo au torisado a crear uma mesa· de rendas a lfamlegada, á margem 
esquerda elo rio Paraguay, no estado de Matto Grosso, e ponto mais ])roximo da fronteira com 
a Republica do Paraguay, approveitando para ella os empregados addidos . 

Sala das sessões, 30 de agosto ele 1893 .- Azeredo.- Caetano de Albuquerque.- Corrêa 
da Costa.- F. Solou. I 

~'L" - Destaque-se da verba 970 :000$ destinada á Imprettsa Nacional a quantia da 5:600$ para pa-
gamento de um chefe cJa secção de artes daquelle mesmo estabelecimento. 

Saladas sessões,20 de agosto de 1893.- Sampaio Ferraz. 

~s - Additivo: 
Para consteucção de um editicio para Alfandega n:t cidade da Parnahyba, no Piauhy, 

150: 000$000. 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Pires Ferr(:lira.- Nogueir Paranagua.- Nelson de 
Vasconcellos . - A. Fialho. 1 

~9 - Emenda additiva : 
Eleva-se a v~rba-exercici~s. findos á quantia de mais 4~2:0QO"' para occorrer ao pagamento 

das elespezas feitas no exerclCJO de 1892 pela verba colomsaçao e que não foram pagas até a 
presente data por falta de creditas.- Marciano ele Magalllaes.- Eduardo Gonçalves . 

30 - Eleve-se a 100:000$ a consignação de 30:000$ para as obras necessarias na Alfandegado 
Espirito Santo . 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.- Horacio Costa.- A. Junioe .- Torquato Moreira. 
31- Para as olwas da Alfandegada Parahybado Norte, diga-se 50:000$ e não 30:000$000 . 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893 .- J. R.e~umba.- Epitacio Pessoa.- Sá Andrade . 
-Couto Cartaxo. 

3~ - Indemnisação ao estado do Maranhão, para execução da lei n. 117 de 4 dtl novembro ele 
1892, 439:406$532. 

Gala das sessões, 21 de agosto de 1893.- Casimirq Junior.- Luiz Domingues.- Benedicto 
Leite.- Christino Cruz.- Costa Rodrigues. 

ALFANDEGA DE MAC.i\.IIÉ 

33- Para as obras do eclificio destinado á Alfandega de Macahé 100:000$,- França Carvalho.-
Almeida Pereira. 
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34 - Ao art. 2° accrescente-se : 
§ Exceptuam-se os logares de commissões, comprehendido entre estes o cargo de inspecto-

r es das alfandegas, que vagarem de ora em de11nte . 
3!:> - Ao 11rt. 3° accrescente-se : 

Desde que tenham attingido dez annos de serviços publicas comput11veis para aposentadoria. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.- Bellarmino Carneiro. 

36 - Art. l. o Fica o governo autorísado a abrir desde ja os crerlitos necessarios para a execução 
da lei o. 149 A, de 20 de julho ultimo, que creou as alfandegas de S. Paulo e Juiz de Fóra. 

Sala das sessões, 28 de ag-osto ele 1893 .- Alfredo Ellis.- C. Paletta. 
37' - Para construcção da casa p11ra alftmdega da cidade de Parnahyba, 100:000"'000 . 

Sala das sessões, 31 de agosto ele 1894.- Nogueira Paranagu:i..- Pires Ferreira. 
38- Artigo. O governo Providenciará para que a Associação Commercial do Rio de Janeiro 

contribua com uma quota da renda que se arrecadar pelo ed ificio, nomeando o governo 
fisc11 l dessa renda, para ser indemnizado o Tilesouro do pagamen to dos juros e da amorti-

zação do emprestimo contractado com o Banco All iauça elo Por to, e que está sendo feito pelo 
Thesouro como fiador e principal pagador. · 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893 .- Leite e Oiticica. 
39 - No caso de ser approvada a emenda que manda restabelecer a t abella elevando os venci-

mentos dos empregados elo Ministel'io da Fazenda, accrescente- se onde convier : 
São para todos os atreitos, equiparados aos sub- directores do Thesourú os chefes de secçã~ 

da Alfandega ela Capital Fecleml, inclusive o que serve de ajudante de inspector, sem pre· 
juizo dos vencimentos que ja percebe. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.- Homero ·Baptista. 

EMENDA ADDITIV A 

40- Art. 1, 0 A cunhagem em moeda de ouro de particulares é gratuita na Casa da Moeda . 
Art. 2 .0 Nenhum outro metal póde ser cunhado em moedas para !?articulares . 
S. R.- Sala das sessões, 30 de agosto de 1893, 5° ela Republica.- José Bevilaqua.- Bel-

larmino Carneiro . 
41 - Ao art. 1°, no 7° accrescente-se : 

Incluindo-se entre estes, os elas extinctas secções de estatística commercial na Capital 
Federal e nos Estados . 

S. R.- Bellarmino Carneiro. 

ARTIGO ADDITIVO 

4~ - E' modiflcada a lei n. 126 B, de ele novembro de 1892, que rege o actual exercicid, 
quanto ás seguintes verbas: 

Art. 29 . Distribua-se a consignação de 1. 036:000$ do seguinte modo: 
Alfanclega da Capital Federal. . . . • . . . • . 
Para a execução elo decreto o. 31, ele 12 de janeiro .de 1893. 
Para a alfandega de Manáos 
Para a alfanelega da Bahia. . . . . 
Para a compra do trapiche S. João no Para . . . 
Para obras nos estados e ediflcios a cargo do Thesouro 
Para obras imprevistas e urgentes 

43 - N. 34 - Creditas e:~peciaes : 
Eleve-se a consignação total, distribuída assim : 
Creditas das tabellas do governo . 
Emprestimo do Estado de Sergipe. 
Idem do Estado do Piauhy . . . . . • 
Idem da Associação Com marcial do Rio de Janeiro 
Emprestimo Rotschild 

651 : 800$000 
100:000$000 
50:000$000 
50 :000$000 

180:000$000 
54:000$000 
50 :000$000 

1 . 136 : 0000000 

70 :000$000 
110: 509$570 
42:4 18$619 

325 :036$180 
9 . 335 :000$000 
9.882:964$369 
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Supprimam-se as palavras- e o 10.0 

Accrescente-se : 
4~ - Art . E' o governo autorisado a abrir, no exercício de 1894, .os creditas supplementares 

para as-verbas indicadas ua tabella que acompanha a presente lei. 
Ao n. 18, do art. l,o 

46 ........ Restabeleça-se o logar de escrevente, na secção do r.elador , elevando-se com 1:800$ a con-
signação para os vencimentos deste a 78:160$000. 

Ao n. 32. 
4~ - Corrija-se a som ma para 990:587$190. 

Sala. das sessões, 29 de agosto de 1893.- Leite e Oiticica. 
Ao n. 12 . 

48 - Alfandega ela Capital Federal - Elevada a verba com a importancia de 1:800$ para gra-
tificação d-e alimentação que sempre venceram os dous aj udantes do guarda-mór. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.- Severino Vieira. 
49 - Tabellas das verbas do orçamento, para as quaea o governo poderá abrir credito supple-

mentar no exercício de 1894. 

Mínisterio do Interior 

Soccorros publicas. 

]:finisterio das Relações Ex terio?·es 

Ajudas de custo. 
Extraordinarias no exterior. 

Ministerio da Marinha 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados - Pelo soldo de oillciaes e praças. 
Munições de bocca - Pelo sustento e diéta das guarnições dos na'Vios da armada. 
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, naufrag·ios, lijamento de objectos ao 

mar e outros sinistros. ' 
Fretes - Por differença de cambio e commissões qe saques, tratamento de praças em portos 

estrangeiros e em Estados onde não ha hospitaes e enftlrmarias e para despezas de enterro. 
Eventuaes - Pelas passagens antorisadas por lej, ajudas de custo e gratificações extraor-

dinarias, tambem determinadas por lei. 

Ministerio da Guerra 

Hospitaes - Pelos medicamentos, diétas, utensis a praças de pret. 
Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premios aos mesmos. 
Etapas - Pelas que occorrerem além da importf.l,ncia consignada. 
Despeza de corpos e quarteis - Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactivas-Pelas etapas das praças in validas e soldo dos officiaes e praças reformados . 
Ajudas de custo -Pelas que se abonarem aos offi.ciaes que viajam em commissão de serviço. 
Fabricas - Pelas diétas, medicamentos, utensis e 13tapas diarias a colonos. 
Diversas despezas e eventuaes- Pelo transporte de praças. 

Ministe?·io da Agrícu~tura 

Garantia de juros ás estradas de ferro e aos 13ngenhos centraes - Pelo que exceder ao 
decretado, 

Correio geral. 
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!J!linislerio ela Fazenda 

Juro da divida inscripta, etc.- Pelo~ reclamados além do algarismo orçado. 
Caixa de Amortização - Pelo feitio de notas. 
Jui zo seccional - Pelo que fu.ltat' para pagamento da porcentagem da divida arrecadada. 
Di fferença de cambio - Pelo que for pr·eciso a!im de realisar-se a remessn. de fundos para 

o exterior e o pagamento dos j n!'os e amortização dos seus emprestimos uacionaes de 1868, 
1878 e 1889 e das apolices convertidas ao ,iuro de 4 °/0 em onro.-

Juros diversos e juros de bilhetes do Thesouro - Pelas importancias que forem precisas 
além elas consignadas. · 

Commissões e corretagens - Pelo que for necessario além da somma concedida. 
Ju:-os dos emprestimos do cofre dos orphãos - Pelos qu forem recl:J.mados, si sua impor-

t ancia exceder á do credito votado . 
Juros elos depositas das caixas economicas e dos montes de soccorro - Pelos que forem 

devidos além do credito votado . · 
Exercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos e outros vencimentos 

marcados em lei. 
Reposições e restituições - Pelos pagamentos reclamados quando a importancia delles 

exceder á consignação . 
Capital Fedem!, 26 de janeiro de !892 .• - Francisco de Pt\Ula Rot.lrigues Alves . 

EMENDA ADD!TIVA 

õO- Os agentes estadoa'ls que , em virturle de convenio entre o governo ela União e o dos 
estados, foram ou forem encarregados ela arrecadação da lic3nça para a venda de fumo em 
bruto ou de qualquer modo preparado, a que se refere o art. 9 elo decreto n. 1203, de 28 de 
setembro de 1892, teem direi to de porcentagem de que trata o art. 25 do decreto de 17 de maio 
de 1892, relativa ao imposto do fumo. 

S. R.-Sala das sessões, de agosto de 1893.-Ignacio Tosta.-M. Caetano.-Paula Guimarães. 

EMENDAS 

!31- Ficam equiparados os vencimentos dos escripturarios das repartições de Fazenda da Capital 
Federal aos do Thesouro.- França Carvalho. 

õ~-Ao n. 13: 
Seja equiparada~ delegacia fisc:tl elo estado de Matto Grosso á de Minas Geraes. 

~3- Ao n. 8 : 
Sejam elevados a 14:000$ annuaes os vencimentos do thesoureiro geral do Thesouro Nacional. 

õ4- Ao n. 12 ; 
S3ja augmentado de quatro guardas o pessoal da Alfandega de Corumbá. 

õS- Aon. 27 : 
Seja consignada a quantia de 30:000$ para melhorar o galpão que serve de edificio da Alfan-

dega de Corumbá. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1893 .- A. Azarado. - Correia ela Costa .~ J. Mariano. 

J. Retumba. - F. Solou.- Lourenço de Sá.- Alfredo Ellis. - Luiz de Andrade.- João de 
Siqueira. - Nogueira Paranagua.- Costa Rodrigues.- Gonça lves Ramos .- c. Palleta.-
Aives ele Castro .- Bevi lacqua.- Dutra Nicacio.- B>~stos do Nascimento.- Rodolpho de 
Abreu.- Augu to Severo.- H. Lirmt. - Demetrio Ribeiro.- Atay•l ·~ Junior.- Torquato 
Moreira. - Ayres Rocha.- Juvencio de A;ruiar. - Christioo Cruz. - M. Caetano. - T\JOmaz 
Delftoo.- J. Avellar.- To\ cni lioo fie Carvalho.- F. Schmiclt.- Gonçalo do Lago .- Matta 
B;welbtr. - Homero Baptista.- G. Pires.- Pit•es Fél'reira.- Barão de S. lVhtrcos. - ilo 
Peçaoha.- Benedicto Leite. - Ztma.- Alberto Torl'es.- João Vieira. - Ferreira Rabello . 
- Antonio 0\yotho.- Angelo Pinheiro .- Carlos Campos.- Martinho Rodl'igu~s. - Frede-
rico Borjes.- Julio Mesquita .- Miguel Castro. - Fileto Pires .- I. Tosta. - Froes da Cruz . 

õ6- Exercícios findos: _ 
Incluidos 432:000$ para liquidação das contas com a despeza de colonisação no Paraná, 

exercício de 1892. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893. - Marciano de Magalhães.- Eduardo Gonçalves . 

~?' - Accrescente-se onde couber : 
Os mestres, contramestres, mand:1dores e operarias civis ou militares dos arsenaes de 

guerra são tambem incluídos nos favores concedidos . 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.- Marciano de Magalhães. 

Annexo -10 
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EMENDAS 

Alfandega de Manáos 

~S -Pessoal igual ao da tabella N, vencimentos da tabella Y I37:000$000 
~9 - Material, como na proposta e mais 50:000$ para acquisição de barcas de 

vigia e escalares, ou uma lancha a vapor e material uas capatazias . . . 72 :560$000 
60 - Predio - começo de construcção para um predio em que funcciona a re-

partição e armazens . 150 :000$000 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1&93 .- Lima Bacury. - Salgado dos Santos.- Fileto 

Pires.- Alfredo José Barbosa . 
61- A' rubrica 15: 

Augmente- se na verba do pessoal da Casa da Moeda 21:700 , destinada a augmentar, 
portanto, os vencimentos dos funccionarios technicos, ficando assim a parte da verba integral, 
correspondente a esse pessoal, actualmente computada em 79:700$, elevada a IOI :400$, 
segundo a tabella seguinte : 

Tabella de vencimentos dos empregados t echnicos da Casa da Moeda 

CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO VENOIMENTO TOTAL 

I chefe de laboratorio chimico 3:200 000 I:600 000 4:800$000 4:800$000 
4 ensaiaúores. ... .. 2:400$000 1:200$000 3:600$000 14:400$000 
1 chefe da officina de gravura 3:200$000 I 1:600$000 4:800$000 4:800. 000 
2 gravadores . . . . . . 2:400$000 1:200 000 3:600. 000 7:200$000 
I chefe da officina de fundição 3:200$000 I:600, 000 4:800SOOO 4:8~000 
2 aj udantes . .. ..... 2:400$000 1 :200:"000 3:600$000 7:200$000 
1 chefe da officina de laminação . 3:200 000 I :600 000 4:8UOSOOO 4:800$000 
2 a,iudantes . ... .. 2:400 000 1:200$000 3:600$000 7:2008000 
1 chefe da officina de machina;; 3:200 000 1:600$000 4:800$000 4:800$000 
2 ajudantes ... .... 2:400$000 1:200$000 3:600$000 7:200$000 
1 chefe da officina de xylo-chimi- I !ravura. 3:000 000 1:600 000 4:800$000 4:800$000 
2 aju antes . . .. ... 2:400$000 1:200$000 3:6003000 7:200S000 
1 chefe da officina de estamparia. 3:200$000 1:600$000 4:800 -000 4: 80 000 
2 ajudantes . . . . . . . 2:400 000 I :200 000 3:600$000 7:200$000 
1 fiel de balança . ..... 2:400$000 1:200$000 3:600$000 3:600$000 
1 auxiliar dasecção de resistencia 2:40~00 1:200$000 3:600$000 3:600$000 
1 desenhista-artíst ico 2:000$000 1: 000$000 3:000$000 3:000$000 

101:400$000 

Sampaio Ferraz.- Epitacio Pessoa.- A. Falcão.- Couto Car taxo. - Alfredo Ellis. - J. Ma-
riano.- G. Alberto Saltes.- Prisco Paraizo.- Sá Andrade.- Amorim Garcia. - E . Coelho. -
Car los Chagas .- Zama.- Chagas Lobato. 

E menda 

6~-Na verba exercícios findos : 
Augmente-se 6:075 para pagamento á viuva do deputado Ernesto Alves, proveniente de 

tres mezes de subsidio a que tinha direito o finaqo . 
Sala das sessões, I de setembro de I893. - A. Azeredo.- Alberto Brandão.- Lauro 

Muller.- Demetrio Ribeiro.-Ayres Bello. - B. dos Santos.- J . Avaliar .- F. Solon. -
Torquato Moreira . 
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Na sessão de 4 de se tembro: 
Vai a imprimir o seguinte parecer da Commissão de Orçamento sobre as emendas apresen-

tadas em 3a discussão : 

N. ~06 C -1893 

Parecer sobre emendas o:fferecidas em Sa discussão"ao projecto n. 206 B, deste anno que fixa. a 
despeza do ministerio da fazenda para o exercício de 1894 ' 

A commissão de orçamento, á qual foram presentes as emendas otrerecidas ao proje~to do orça-
mento do Ministerio da Fazeada, em 3"' discussão, vem, cumprindo o regimento, dar o seu parecer 
sobre as mesmas emendas. Julgou de conveniencia, para mais regularidade, catalogai-as segundo 
a ordem das rubricas a que ellas se referem. 

}a 

Ao art. 1°, no 7° accrescente-se : 
Incluindo-se entre estes, os das extinctas secções de estatística commercial na Capital Federal 

e nos estados-S. R.- Bellarmino Carneiro. 
A esta emenda a commissão dá parecer contrario á sua adopção ; as secções de estatística com-

marcial foram extinctas pela lei n. 126 A, sendo dispensados os funccionarins respectivos. Incluil-os 
agora na classe dos das repartições extinctas será chamai-os ao quadro das repartições de fazenda, 
ao qual elles não pertenciam, pms que essas secções de estatística eJ·am á annexas ás associações 
commerciaes. Equivalerá isto a revogação de uma lei e á nomeação de empregados, o que não póde 
ser feito em lei de orçamento. 

Restabeleça a proposta do Poder Executivo na parte referente ás rubricas- Thesouro Nacional, 
Caixa de Amortização, Alfandegas e Casa da Moeda. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893 - Leite Oiticica- Ayres Bel! o- Urbano Marcondes -
A. Junior- João de Siqueira- A. Fialho- Christino Cruz- Manhães Barreto- J. Retumba 
- Virgílio Pessoa -José Mariano- Novaes- Benjamin Barroso - Salgado dos Santos- Lima 
Bacury - Augusto Severo -Pereira Lyt•a - França Carvalho - Epitacio Pessoa - Barão de São 
Marcos - Sebastião Medrado-. Horacio .costa:- A. Morei~a da Silva- Rodolpho Abreu- Dutra 
Nicacio- A. Botelho- B. Leite- Lu1z Domwgues- ErJCo Coelho- Azeredo- Torquato Mo-
reira - G. Pires -Lourenço de Sá- Seabra - B. Carneiro - F. Shmidt- Nilo Peçan ha -
Nogueira Paranaguá- Olympio Campos- Almeida Pet•eira- Alfredo Ellis- Lamounier-
Almino Affonso - Tolentino de Carvalho - Martinho Rodrigues - Manoel Coelho - Mursa -
Casimira Junior- Frederico Borges - Luiz de Andrade - Matta Barcellar - Francisco de Mattos 
-Angelo Pinheiro- A. Fleury Curado- M. Simas- Lauro Muller- Bastos do Nascimento 
- Bellarmino de Mendonça. 

Sobre esta emenda ha divergencia na com missão. 
A maioria julga que ella deve ser destacada para formar projecto especial e mesmo não ser 

acceita na lei do orçamento, por envolver augmento de vencimentos, conforme expoz no parecer 
na 2" discus&'io do projecto. 

Dous dos membros da commissão, de accordo com o voto vencido, no mesmo parecer, entendem 
que se trata de pronunciamento da Camara sobre tabellas ainda sujeitas á sua deliberação e, por-
tanto, possíveis de ser alteradas com esse primeiro voto da Camara sobre ellas ; por isto cabe per-
feitamente na lei do orçamento a votar e deve ser acceita pela Camara. 

Ao n. 8: 
Sejam elevados a 12:000$ annuaes os vencimentos do thesoureiro geral do Thesouro Nacional. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1893 - A. Azeredo -Corrêa da Costa - J. Mariano. 
A commissão entende que esta emenda não póde ser acceita para a discussão, por se oppor a ella 

o regimento ; trata-se de elevar os vencimentos de certo e determinado empregado, o que não póde 
ser feito na lei do ~rçamento. 

Eleve-se a 100:000$ a consignação de 30:000$ para as obras] necessarias na Alfandega do Es-
pírito Santo. 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1893 - Horacio Costa- A. Junior- Torquato Moreira. 
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A' vista da elevação das despezas publicas no exerci cio de 1894, a eommíssão j alga muito ele-
vada a consi~nação proposta nesta emenda ; como são necessarias as obras nesta alfandega, entende 
que a verba tica bem dotada com a quantia de 50:000$ no presente exercício, quanto acredita que 
poderão ser gastos . Propõe por isto a submenda seguinte : 

Eleve-se a 50 :000$ a consignação de 30:000$ para as obras necessarias á a lfandegada Victoria, 
no Estado do Espírito Santo. 

Additivo : 
Para construcção de um edificio para alfandega na cidade da Panahyba, no Piauhy, 150:000$000 
Sala das sessões, 21 de agosto da 1893 - Pires Ferreira - Nogueira Paranaguá - Nelson de 

Vasconcellos - A. Fin,lho. 
Entende a commissão que muito ha a gastar com os edificios, existentes, a vista da insuffici-

enciacla receita ;julga por isto de couveniencia não começar novos edilicios, ao menos no exercício 
já tão sobrecarregado com despeza decretada acima da receita orçada . 

E' por isto contraria a esta emenda. E5ta emenda é reproduzida com a de n. 9, em qne se con-
signa 100:000$ para a mesma alfandega. 

Para as obras da alfanclega da Parahyba da Norte, diga-se 50:000$ e não 30:000$000. 
Sala das sessões, 29 agosto de 1693 - J. Retumba - Epitacio Pessoa- Sa Andrade -Couto 

Cartaxo. 
A commissão foi informada de que são urgentes as obras reclamadas por esta alfn,ndega, cujo 

edilicio abateu; acceita por isto a emenda proposta, que attende a serv iço urgente. 

7"' 
- I 

Para obras do ediflcio destinado á alfandega de Ma~ahé 100:000$-França Carvalho- Almeida 
Pereira. 

A alfandega de Macehé ainda não funcciona ; foi cr~acla o anuo passado e tem no orçamento do 
corrente exercício a verba de 100:00$ ; a commissão a()ceita a emenda, com a seguinte sub-emenda 
que offerece : 

Accrescente-se as palavras « si não forem applicados os 200:000$ destinados na lei do orçamento 
ele 1893» . 

Art. Fica o governo autorisado a abrit' desde já os creditas necessarios para a execução da lei 
n. 149 A, ele 20 de julho ultimo, que creou as alfandegas de S. Paulo~ Juiz de Fóra. 

Sala das sessões, 28 ele agosto de 1893 - Alfredo Ellis - c. Palefta . 
I 

A lei n. 149 A, de 20 de julho de 1893 dispõe no art. 2° que o provi~,Tiento dos empre"'OS 
das alfandegas doS. Paulo e J ui r. de Fóra não sera feito antes que o governo do~ respectivos Estaâos 
oil'ereça ao federal um ediflcio com a capacidade, mobilia, machinismo e utensilios necessarios a 
installação do serviço aduaneiro . \ 

Antes de cumprida. esta imposição da lei, parece prematuro consignar verba para essas alfan-
degas. 

A commissão é por isto contraria á emenda. 

9• 

Para construcção da casa para alfandegada cidade de Parabyba, 100:000$000 . 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893 - Nogueira Paranaguà - Pires Ferreira. 
Pelas mesmas razões expostas sobl'e a emenda de_n. 5, a oommissão é contraria a esta emenda; 

é serviço novo que convem não intentar, á vista da deficiencia da receita para a despeza já decretadà.. 
\ 

lO 

No caso de ser approvacla a emenda que manda restabelecer a tabella elevando os vencimentos \ 
dos empregados do Ministerio da Fazenda, accrescente-se, onde convier: 

São, para todos os e fl'eitos, equiparados aos sub-directores do T besouro os chefes de secção da 
A:lfandega ela 9apital Federal,inclusive o que serve de ajudante do inspector, sem prejuízo dos ven-
Cimentos que Ja percebe. 

Sala das se;sõe~. 31 ele agosto de 1893 - Homero Bfi.Plista . 
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A com missão julga esta emenda contraria ao regimento ; é equiparação de vencimentos deter-
minados em tabellas organisadas, obedecendo a razões de ardam publica, quaes as categorias dos 
funccionarios e o trabalho nas repartições a que pertencem. Não póde ser feita essa equiparação em 
lei de orçamento. 

1 I 
Ao n. 12 . 
Alfandegada Capital Federal - Elevada a verba com a importancia de 1:800$, para grati-

ficação de alimentação que sempre venceram os uons ajudantes do guarda-mór. 
Sala das sessões, 31 de agosto ele 1893.- Severino Vieira. 
A emenua merece acceitação por parte da commissão; os ajudantes do guarda-mór são obri-

gados, ás mais das vezes, a conservar-se á fcente do serviço, o que os obriga a elespezas extraordi-
narias com a limentação . Sempre perceberam essa gratificação, que é justa, por serem obrigados a 
des pezas em llem elo fisco. 

12 
Ao n. 12. 
Seja augmentado de quatro guardas o pessoal ela Alfandega de Corumbá . 
A emenda merece ser acceita; o augmen to do numero de guardas é necessario, altentas as 

condições dassa alfandega . 

13 

Alfandega de Mandos 

Pessoal igual ao da tabella N, vencimentos da tabella Y . . . . . 137 :000$000 
Material, como na proposta e mais 50:000$ para acquisição de barcas 

de vigia e escalares, ou uma lancha a vapor e material uas capa-
tazias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72:560$000 

Predio - Começo de construcção para um predio em que funcciona a 
repartição e armazens . : 150:000$000 

Sa la das sessões, 31 de agosto de 1893.- Lima Bacury .- Salgado dos Santos.- Fileto Pires . 
Alfredo José Barbosa. 

Esta emenda deve ser votada por partes, por conter disposições diversas . A primeira parte, 
que se refe1'e ao pessoal, entende a commissão que deve ser rejeitada, importa nova classificação á 
Alfandega de Manáos, o que não póde ser feito na lei do orçamento . A segunda, que consigna mais 
50:000 '· paea acquisição de barcas de vigia e escalares ou uma, lancha a vapor, deve ser adiatla , 
pois que a Alfanelega de Maná.os já foi contemplad:t no orçamento com 20:000$ para materiaes e 
concertos. E tá, por isto, j;i attendicla. 

A terceira deve ser rejeitada, por ser despeza nova que Jnuito convém não fazer, â. vista da 
deflciencia da receita. 

14 
Ao n. 13. 
Seja equiparada a delegacia fiscal elo Eslado de Matto Grosso á de Minas Geraes . 
A emenda uào póde ser acceita ao projecto do orçamen to; é mudança de categoria de repar-

tição, o que só pócle ser proposto em proj ecto que diga r espeito a este assumpto. 

15 

Art. Fica o governo autorisado a crear uma mesa de rendas alfandegad::t, á margem 
esquerda do rio P,traguay, no Estado de Matto Grosso, e ponto mais proximo da fronteira com a 
Republica do Paraguay, aproveitando para ella os emprggaclos addidos. . 

Sala das sessões, 30 de agosto de 1893 .- Azeredo.- Caetano de Albuquerque .- Corrêa da 
Costa. - L. Solon . 

Está esta emenda nas mesmas condições da anterior, mais justificada ainda a sua não acceitação 
para a discussão, porque a creação de uma repartição, o que não póde ser fei to na lei do orça-
mento, onde se trata de consignar verba para despeza jà existente. 

16 

Destaque-se da verba 970:00J$ destinada á Imprensa Nacional a qúantia de 5:600$ para paga-
mento de um chefe da secção de ar tes daquelle mesmo estabelecimento. 

Sala elas sessões, 20 de agosto de 1893. -
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A emenda não póde ser acceita para a discussão por envolver a creação do Jogar de secção de 
artes na Imprensa Nacional. Demais não se póde fazer a inclusão que se propõe, destacando a 
quantia de 5:600$ para o pagamento do emprego novamente creado, porque a consignação de 
970:000$ para a verba, tem determinação especial aos serviços designados na tabella pela qual 
todo o credito deverá ser distribuído; não cabe nesse a nova despeza, pelo que a com missão entende 
não deyer a emenda ser admittida. 

A' rubrica 15: 
Augmente-se na verba do pessoal da Casa da Moeda 21:700$, destinada. a augmentar, portanto, 

os vencimentos dos funccionarios technicos, ficando assim a parte da verba integral, correspon-
dente a esse pessoal, actualmente computada em 79:700$, elevada a 101:400$, segundo a tabella 
seguinte: 

Tabella de vencimentos dos empregados technicos da Casa da Moeda 

CATEGORIAS ORDENADO GRATIFICAÇÃO VENCIMENTO TOTAL 

1 chefe de laboratorio chimico .............. 3:200$000 1:600$000 4:800~000 4:800$000 
4 ensaiadores ................••............ 2:400~000 l :200 000 3:600 •000 14: 400~000 
1 chefe da officina de gravura ............... 3:200 ·000 l :600 000 4:800$000 4:800 000 
2 gravadores ..........................•.... 2 :400 000 1:200$000 3:600.''000 7:200$000 
l chefe da officina de fundiQão ............ .. 3:200$000 1:600$000 4 :800.000 4:800$000 
2 aj urlantes ................................ 2:400$000 1:200$000 3:60U$UOO 7:200$000 
l chefe da officina de laminação ............. 3: 200$000 1:600$000 4:800$000 4:800$000 
2 ajudantes ................................ 2:400$000 1: 200$000 3:600$000 7,20,000 l chefe da officina de machinas .............. 3:200$000 1:6000000 4:800 000 4:800 ·000 
2 ajudantes .... .. ......................... . 2:400$000 1:200$000 3:600$000 7:200 000 
l chefe da officina de xylo-chimigravura .... 3:000$000 1:600$000 4:800$000 4:800 000 
2 ajudantes ................................ 2:~00$000 1:200$000 3:600$000 7:200$000 
l chefe da officina de estamparia ............ 3: OO$Oeo 1:600$000 4:8001000 4:800$000 
2 aj udantes ................................ 2:400$000 l :200.,.;000 3:600 000 7:2Q0$000 
l fiel de balança .............••....•....... 2:400 uoo 1:200$000 3:600$000 3:600$000 
l auxiliar da secção de resistencia .......... 2:400.'000 l : 200.~000 3:600,$000 3:600'000 
l desenhista-artistico ...................... . 2:000$0p0 1:000$000 3: 000$000 3:000$000 

lO l : 400$000 

S. R.- Sampaio Ferraz.- EpitacioPessoa.- A. Falcão.- Couto\ Cartacho.- Alfredo Ellis. 
- J. Mariano.- G. Alberto Salles.- Prisco Paraizo.-- Sá Andrade.-\Amorim Garcia.- E. Coe-
lho.- Carlos Chagas.- Zama.- Chagas Lobato. 

A commissão entende não dever a emenda ser accei~a; esses funccionari.os não fazem parte do 
quadro das repartições de fc~,zenda e os seus vencimentes estão consignado:~ no projecto taes como 
foram propostos pelo Poder Executivo. Só uma lei especial póde modificai-os; é contrario por isso 
a sua acceitação, 

18 
Ao n. 18, do art. 1°. 
Restabeleça-se o logar de escrevente, na secção do zelador, elevando-se com l :800$ a consignação 

para vencimentos deste a 78:160$000. 
A emenda restabelece um logar existente na repartição do zelador dos proprios nacionaes · 

a commissão rejeitou a proposta do governo, reorgani~ando esta repartição e substituindo o logar 
de escrevente pelo de auxiliar . 

Sendo restabelecida a tabella antiga desta repart~ção, o Jogar deve ser conservado ; a com-
missão acceita a emenda. 

19 
Accrescente-se ao n 21: 

. Para paga:~entq d~ meio-soldo ve~:lCi~o, a que t~m direito D_. Maria Joa;quina de Albuquerque, 
vruva dq capltao Laurmdo José da Sllve1ra; D. Rlta de Cass1a Soares, vmva do capitão João 
Ant~nio_ Soares, e D. Isabel Hoffmann, mãe do alferes [-ienrique Hoffman -24:029$400, sendo para 
a pmne1ra, 8 .850$ ; para a segunda, 9:669$ e para a terceiro, 5:510$400.-Demetrio Ribeiro-Pires 
Ferreira.-Nilo Peçanha.-Fonseca e Silva.-Augusto i3evero. 
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A' commissão foi presente um projecto de lei que concede esse pagamento; esse projecto não 
foi entretanto votado, nem passou pelas discussões nas duas casas do parlamento. Não é 1sto, porém, 
documento que signifique liquidação do direito dos centemplados na emenda, de modo a autorizar 
consignação na lei do orçamento. 

A commissão não julga que essa consignação possa ser votada no projecto em discussão; é por 
isso contraria a emenda. 

20 

Augmente-se à rubrica 26- Obras -100:000$ para auxiliar a construcção da Alfandega de 
Paranaguá. 

Sala das sessões, 19 de agosto de 1893.-Marciano de Magalbães.-Eduardo Gonçalves.- Indio 
do Brazil. - Horacio Costa.-Tosta.- Azeredo.-Gonçalo de Lagos.- Jacques Ourique.- Manoel 
Caetano.- B. Leite.- A. Fialho.-Almino Affonso. -J. Serpa.-J . Retumba.-A. Moreira da 
Silva.-Caetano de Albuquerque.-Alft·edo Barbosa.-J. Mariano.- Pires Ferreira.- c. Novaes . 
-Fróes da Cruz.-M. Guimarães.-Salgado.-Assis Brazil.-Cassiano do Nascimento.- Martinbo 
Rodrigues.-Jesuino de Albuquerque.-José Bevilaqua.-Bellarmino Mendonça.-Alves de Castro. 
-F. Schmid t.-Alfredo E llis.-André Cavalcante . -Sampaio Ferraz.-Urbano Marcondes.-Mursa. 
-Santos Pereira.- João Luiz.-Lamounier.- Ribeiro de Arantes.- Pacifico Mascarenhas.- G. 
Pires.-J. de Siqueira.-Barão de S. Marcos.-Nilo Peçanha. 

Pelas mesmas razões já expostas no parecer sobre outras emendas que eonsignam verbas para 
despezas novas, a commissão oppõe-se à acceitação desta emenda pdla defficiencia da receita. Tem 
por isso opinião contraria à acceitação desta emenda. 

21 

Augmente-se á rubrica 26- Obras - de 100:000$ para as obras da Alfandega do Pará. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1893,-Montenegro.-Matta Bacellar.- C. Novaes.-Pedro 

Chermont.-Indio do Brazil.-Rodolpbo Abreu.-Azeredo.-Horacio Costa.-Luiz de Andrade.-
Pedro Americo.-B . Carneiro.- Pereira de Lyra.-G. Pires.-Fróes da Cruz.-Leonel Filho.-
Salgado.-Lima Bacury .-Almino Affonso.-Manhães Barreto.-Miguel Castro.-Jesuino.-Augusto 
Severo.-A. Fialho.-Bellarmino Mendonça .-Sà Audrade.-Lauro Muller.-Caetano de Albu-
querque.- Bastos do Nascimento.- Martinho Rodl'igues.-J . de Serpa.- Retumba.- Epitacio 
Pessoa.-José Avelino .-João de Siqueira .-Casimiro Junior.-C. Braga( para entrar em discussão) 
-Alfredo Ellis.-M . Gaetano.-Christino Cruz.-André Cavalcante.-Nilo Peçanha.-Paula Gui-
marães.-Domingos Rocha. -A. Botelho.-Valladares.- C ar los Chagas. -Mariano de Magalhães. 
-Leovigildo Filgueiras.-J. Tosta.-J. Bevilaqua.-B. Leite.- Vieira Bueno.-Alvesde Castro. 

O orçamento do exercício vigente consigna a verba de 180:000$ para a compra do trapiche 
S. João, no estado do Pará; a commissão está informada de que o trapiche já foi vendido a outro, 
que não o governo, por não querer o proprietario acceitar a quantia consignada, a mesma entre-
tanto por que foi orçado o edifl.cio pelo engenheiro commissionado pelo governo. 

Entende por isto que a consignação proposta deve ser acceita, inutilisada a consignação do 
orçamento vigente; propõe por isso a seguinte sub-emenda:Accrescente-se 4caso não seja realisada 
a compra do trapiche S. João». 

22 
Ao n. 27: 
Seja consignada a quantia de 30:000$ para melhorar o galpão que serve de edificio da Alfandega 

de Corumbá. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.-A. Azeredo.-Correia da Costa.-J. Mariano. 
A melhora do galpão que serve de edificio da Alfaudega de Corumbá, é daquellas despezas que 

podem merecer adiamento, á vista da defl.ciencia, ja conhecida, da receita, a commissão é por isto de 
opinião contraria á adopção desta emenda. 

23 
Emenda additiva: 
Eleve-se a verba-Exercícios findos- á quantia de mais 432:000$ para occorrer ao pagamento 

das despezas feitas no exercício de 1892 pela verba colonisação e que não foram pagas até a presente 
data por falta de credito.-Marciano de Magalhã.es.- Eduardo Gonçalves . 

A emenda consigna verba para pagament? de despezas que a commi_ssão não teve do~ume~to 
algum que provassse haverem sido ellas reailzadas, nem o Poder Executivo propoz cons1gnaçao, 
nem foi presente prova alguma desse serviço, que correu, como allega o autor da emenâa, por 
secretaria differente da do orçamento em discussão. 

A commissão é contraria á aceitação da emenda. 
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24 

Indemnisação ao estado do Maranhão, para êxecução da lei n. 117 de 4 de novembro de 1892, 
439:496$532. . 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1893.-Casemiro Junior.-Luiz Domingues. -Benedlcto Leite. 
- Christino Cruz.- Costa Rodrigues. 

A emenda é o cumprimento de uma disposição de lei que reconhece o direito a indemnisação e 
autorisa o pagamento de quantia certa, a mesma propos ta na emenda. j 

E' por isto a commis5ão de parecer que ella seja acceita. 

24 A 
Na verba exercícios findos : 
Augmente-se de 6:075$ para pagamento a viuva do deputado Ernesto Alves, proveniente de 

tres mezes de subsidio a que tinha direito o finado . 
Sala das sessões, 1 de setembro de 1893.-A. Azereclo.-Alberto Brandão. -Lauro Muller.-

Demetrio Ribeiro.-Ayres Bello.-B. dos Santos.-J. Avellar.-F. Solon.-Torquato Moreira. 
-Garcia Pil'es.-Frederico Borges. -Horacio Costa.-St ntos Pereil'a .-G. Ch:wes.--Nilo Peçanha. 
-João Luiz. - Atbaycle Ju nior.-André Ca,valcante.-Tolentino de Carva1ho.-Er ico Coelho.-Mursa. 
- Augusto Severo. - Alberto Salles .-B. Leite. - Rorlo1pho Abreu. - Cbag-a.s Lobato.- Virgílio 
Pessoa.-Barão de S. Marcos.-F. Schmidt.-L. S. Me lrado.-J . Retnmba.-A . Milton .-Lima 
Bacury.-Angelo Pinheiro.-Dutra Nicacio.-Arthur Rios .-J. ela Paixão .- C. Palleta .- Pires 
Ferreira.-Christino Ct•uz.-C. Zama .-Casimiro Junior.-Paula Guimarães.-A . Gordo .-Glicerio. 
- Alves de Castro.-B. Carneieo .-Luiz de Andrade.-João Pereira.-Urbano de Gouvêa .-Seabra .. 
-Lomounier.-Argollo.-Lourenço de Sá 

A com missão pediu in ror mações :1 secretaria sob1·e a quantia que tinha direito o deputado falle-
cido e verificou que elle tem direito a quantia ele 2:050$, assim distribuiUa: 
Subsidio de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 1891. 1: 500$000 
Idem de 16 a 26 de fevereiro . 550$000 

Dá por isso parecer em favor ela emenda, reduzindo a quantia com a seguinte sub-emenda- em 
vez de 6:075$, diga-s9: 2:050$000 .» I 

I 

25 
Ao n. 32: 
Corrija-se a somma para 990:587$190. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1893. -Leite e Oiticica. 

A emenda é simples correcção da somma das quantias consignadas; deve por isto ser acceita. 
I 

26 \ 

Artigo additi v o : 
As caixas economicos dos estados de Pernambuco, Bahia, S. Paulo e Rio Grande do Sul conti-

nuam sob o regimen autonomico dos decretos ns. 5594 de 18 de abril de 1874 e 9737 de 2 de abri l 
de 1877, não derogados pelo decl'eto n. ll68 de 17 de dezembro de 1892, que só é applicavel ás 
caixas economicas que funccionavam annexas as thesourari~ s de fazenda. 

Fica eleV<Ldo a lO:OJ0$000 o maximo dos deposites pom juros nas caixas econo1~licas. 
S. R . -S·1la. das sessões, 29 de agosto de 1893.-Severino Vieira .. -Alfredo Ellis.-José Mariano. 

-Ignacio Tosta. 

As caixas economicas r egem-se por um reg ulamei)to expedido por decreto do Poder Executivo, 
em virtude de lei; as consignações da clespeza não estãp, mesmo, incluídas no orçamento cl;• fazenda. 

A co~missão .entende g?e sómente por lei especial pótle eSSd regulamento ser al terado, não 
sendo posstvel acceltar moditicações a um regulamentp de serviço estranho, na lei do Ol'çamento. 

E' por isso de opinião que a emenda :1ão seja acc13ita mesmo para. a votação, de accordo com o 
regimento. 

27 
Artigo additivo, onde convier: 
Art. Fica o governo autorisado a elevar a cincq o numero dos escripturarios das deJeo-acias 

fiscaes de Goyaz e Matto Grosso, sendo dons primeiros escl'ipturarios e tres se,.undos, preenchendo 
os novos legares com os empregados addidos as caixas economicas. o 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.-Alves de Castro.-Urbano de Gouvéa.-A. Azarado. 
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A commissão julga que deve ser acceita a emenda; são de facto insufflcientes para o serviço os 
escripturarios destas duas delegacias. 

28 
Ao art. 2° accrescente-se : 
Paragrapho. Exceptuam-se os Jogares de commissões, comprehendido entre o cargo de inspector 

das alfandegas, que vagar de ora em deante. 
Ao art. 3° accrescente-se : 
Desde que tenham attingido dez annos de serviços publicas computaveis para aposentadoria. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.-Bellarmino Carneiro. 
A commissão lembra á mesa da Camara que o artigo additivo, bem como a emenda proposta 

não podem ser incluídas na lei do orçamento; é uma disposição permanente, que altera profunda-
mente as relações dos funccionarios publicas para com o governo, relações firmadas em leis e em 
regulamentos em vigor. 

Deve por isso ser assumpto para lei especial, com o amplo debate exigido pela Constituição. 
Sómente por engano, á vista da urg-encia da redacção do projecto para a terceira discussão, 

escapou á commissão destacar esse additivo para constituir projecto especial, o que propõe que se faça. 

29 

Artigo. O governo providenciará para que a Associação Commercial do Rio de Janeiro con-
tribua com uma quota da renda que se arrecadar pelo ediftcio, nomeando o governo fiscal dessa 
renda, para ser indemnisado o Thesouro do pagamento dos juros e da amortização do emprestimo 
contractado com o Banco Alliança do Porto, e que está sendo feito pelo Thesouro como fiador e 
principal pagador. 

Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.-Leite e Oiticica. 
A emenda é de justiça; no orçamento está consignada a verba annual para o pagamento do 

emprestimo garantido pelo governo, em favor da Associação Commercial do Rio de Janeiro, qua 
està auferindo a renda do predio construido com o producto do emprestimo. 

E' justo que a associação concorra com parte dos seus rendimentos para o pagamento ao The-
souro daquillo que tem dispendido substituindo ao devedor. 

E' de parecer a commissão que ella seja acceita. 

30 
Artigo additivo : 
E' modificada a lei n. 126 B, de 

seguintes verbas : 
de novembro de 1892, que rege o actual exercício, quanto as 

Art. 29. Dfstribua-se a consignação de I. 036:000$ do seguinte modo : 
Alfandega da Capital Federal. . . . . . . . . 
Para execução do decreto n. 31, de 12 de janeiro de 1892 
Para a Alfandega de Manáos. 
Para ·a Alfandega da Bahia . . . . . . . . . 
Para a compra do trapiche S. João no Pará . . • 
Para obras nos Estados e edificios a cargo do Thesouro 
Para obras imprevistas e urgentes. 

N. 34. Creditas especiaes: 
Eleve-se a consignação total, distribuída assim : 

Creditas das tabellas do governo. 
Emprestimo do Estado de Sergipe. 
Idem do Estado do Piauhy. . . . . . . . 
Idem da Associação Commercial do Rio de Janeiro. 
Emprestimo Rotschild. 

651 : 000$000 
100:000 000 
50:000$000 
50:000$000 

180:000$000 
54:000$000 
50:000$000 

I.l36:000$000 

70:000$000 
IIO: 509$570 
42:418$619 

325:036$180 
9.335 :000$000 

9.882:964$369 

A commissão divergiu quanto a esta emenda; entende a maioria que a emenda não deve ser 
acceita, por constituir mataria di.fferente ao orçamento do actual exercício; parte dos membro~, 
entretanto, entemle que deve ser acceita a emenda e destacada, caso seja approvad~, para consti-
tuir projecto, visto ser assumpto ref'erente a orçamento, mas que não póde ser appllcado ao actual 
exercício, porque a lei é para o exercício de 1894. 

Annexo -11 



TABELLA 

Verbas do orçamento para as quaes o governo poderâ. abrir credito supplementar 
no exercic1o de j894 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorro:~ publicas. 

~UNISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Ajudas de custo. 
Extraordinarias no exterior. 

1\IINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
R eformados - Pelo soldo de officiaes e praças. 
Muniçoes de bocca- Pelo sustento e dieta das guarn ições dos navios da armada. 
Muniçoes navae(- Pelos casos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento de objectos ao mar, 

e outros sinistros . 
Fretes- Commissões de saques, tratamento de praças em portos estrangeiros e em Estados 

onde não ha hospitaes e enfermarias, e para despezas de enterro. 
Eoentuaes- Pelas passagens auto risadas por lei, aj udo,s de custo e gratificações extraordinarias 

tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO~DA GUERRA 

I 
Hospítaes -Pelos medicamentos, dietas e utensis 11 praças de pret. 
Praça de p1·et - Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premias aos mesmos. 
Etapas - Pelas que occorrerem além da importancia consignada. 
Despezas de corpos e qua1·teis - Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactivas -Pelas etapas das praças invalidas e soldo de officiaes e praças reformadas. 
Ajudas de custo -Pelas': que se abonárem aos officiaes que via.jam em commissão de serviço. 
Fabr icas - Pelas dietas, medic!tmentos e utensis , 
P1·esidios e colonias m ilitares - Etapas e diarias a colonos. 
Diversas despezas e eventuaes -Pelo transporte de praças e comedorias de embarque . 

MINISTERIO DA JNDUSTRIA , VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

Garantia de juros a estradas de (er1·o e aos engenhos centraes -Pelo que exceder ao decretado. 
Correio geral . 

MINISTERIO DA fAZENDA 

Juros da divida inscripta , etc.- Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Caixa de Amortização- Pela encommenda e assignatura de notas. 
pifferença ele cambio'!- Pelo que for preciso afim de realisar -se a remessa de fundos para o 

exterwr e o pagamento dos juros e amortisação dos~emprestimos nacionaes de 1868, 1879 e 1889, e 
das apolices convertidas do juro ele 4 o /o em ouro. 

Juros diversos- Pelas importancias que forem pt•ecisas além das consignadas . 
Juros dos bilhetes do Thesou1·o- Idem idem. 
Commissões e co1-retagens- Pelo que for necessaDio além da somma concedida. 
Juros dos emprestirnos elo cofre dos o1·phãos- Pelos que forem reclamados, si a sua importancia 

exceder á do credito votado . 
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Jw·os dos depositas das caixas econtnnicas e dos montes de socco1·ro- Pelos que forem devidos 
além do credito:votado . 

E roe1·cicios .findos- Pelas: aposentadorias, pensões, ordenados, soldo e outros vencimentos 
marcados em lei. 
. R~posiç~es e restituições- Pelos pagamentos reclamauos quando a importancia delles exceder 
a constgnaçao . 

Ao art. 4° : 
Supprimam-se as palavras- e o 10°. 
Accrescente-se : 

31 

Art. E' o governo autorisado a abrir, no exercício de 1894, os creditas supplementares para 
as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente lei. 

As duas eJ:!lendas completam-se : o p~oje~to manda continuar em vigor o art. 10 da lei do 
orçam_ento em v1~or; <:ste ar.t. 10 refere-se a let ele 26 de janeiro de 1892, a qual contém disposições 
que nao teem ma1s razao de ser, por terem de refer1r-se a esse exercício. 
. Entende a commissão que. a tabella dos ~redito_s devé ser r epetida na lei do orçamento e por 
1sto a emenda deve ser accelta; cam?, porem, amda a tabe lla o:fferecida contém incorrecções, 
propõe, em sub-emenda, a tabella que JUnta a este parecer, substituindo com esta a oil'erecida. 

32 

Emenda adclitiva 

Os agentes estaduaes que, em virtude do convenio entre o governo da União e o dos Estados, 
foram ou forem encarregados da arrecadação da licença para a venda de fumo em brlolto ou de qual-
quer modo preparado, a que se refere o art. 9° do decreto n. 1203, de 28 de setembro de 1892, teem 
direito à porcentagem de que trata o art. 25 do decreto de 17 de maio de 1892, r elativa ao imposto 
do fumo. 

S. R.-Sala das sessões, agosto de 1893.-Ignacio Tosta.-M. Caetano. - Paula Guimarães. 

A emenda parece á commissão que deve ser acceita, desde que no orçamento já está "consignada 
verba para o pagamento da arrecadação das ·rendas da União, nos Estados ; si os agentes estaduaes 

, arrecadam a renda, é justo que lhes_seja paga a porcentagem pela União, que percebe essas remlas . 

33 

Emenda 

Ficam equiparados os vencimentos dos escripturarios das repartições da Fazenda da Capital Fe· 
dera! aos do Thesouro.-França Carvalho. 

A com missão já teve occasião de dizer as razões pelas quaes não acceita e~ta emenda. ; é accres-
cimo de vencimentos que não póde ser feito em lei de orçamento e sim em proJecto espemal. 

34 
Accrescente-se onde couber : 
Os mestres, contramestres, mandadores e _operarias civis ou militares dos arsenaes de guerra 

são tambem incluídos nos favores concedidos. 
Sala das sessões, 31 de agosto de 1893.-Marciano de Magalhães. 

No mesmo caso está!a~presente emenda, accrescendo que não se sabe de que favores se trata , 
nem a quem concedidos. 

Julga a commissão que não póde ser acceita pela mesa. 

35 

Art. 1.° Fica o governo autorisado a ceder gratuitame,nte á irll'_landade do t ~anti~simo Sacra-
mento da Candelaria da Capital Federal o terreno necessano, na Qmnta da Boa Vtsta, Junto da es-
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tação da Mangueira, da Estrada de Ferro Central do Brazil, para a construcção de um asylo pri-
maria e profissional para crianças pobres de ambos os sexos. 

Art. 2. o O terreno será demarcado de accordo com a planta que for apresentada pela irmandade 
ao governo e por este approvada. 

Sala das commissões, 18 de agosto de 1893.-Moraes Barros.-Almeida Nogueira.-Alberto 
Brandão, relator.-Rosa e Silva.-F. Sodré.-Leite e Oiticica.-Leopoldo de Bulhões. 

A emenda é o:lferecida pela commissão, que a considera -no caso de ser acceita. 

36 

Art. E' o governo autorisado a fazer concessão á Sociedade Propagadora das Bellas Artes, do 
domínio util, por meio de aforamento perpetuo, do terreno da rua Treze de Maio, pertencente á 
União, no qual se acham em g·rande parte as derrocadas edificações do Lyceu de Artes e Officios 
desta Capital, com reversão para o Estado, do mesmo terreno e das novas construcções, no caso de 
extincção da mesma sociedade; outrosim, a conceder-lhe o direito de applicação da lei de desapro-
priação, por utilidade publica nacional, aos predios e terrenos necessarios aos melhoramentos e 
desenvolvimento das edificações do refel'ido lyceu. 

S. R.- Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.-Bellarmino CarneirQ.-José Bevilaqua.- Ho-
racio Costa.-Thomaz Delfioo.-Rodolpho de Abreu.-Athayde Juuiol'.- Sampaio Ferraz.-Rosa e 
Silva.-Lopes Tro,ão.-Nilo Peçauba.-Novaes Mello.-A. Azeredo.-Fl'ederico Borges.- Fer-
reira Pires.-Iodio do Brazil.-Rodrigues Fern·111des .- Matta Bacell;~r.-Francisco de Mattos.-
A. Moreira da Silva.-Homero Baptista .-Alfredo Barbosa. -Sá Andrade. -M. Valladão.-Bellar~ 
·mino Mendonça.-Torquato Moreira.-Leooel Filho.-Marciano de M••galhães.- Virgílio Pessoa. 
-Leandro Maciel.-Retumba.-Manhães Barreto.-M. C. Bastos do Nascimento.- S. Marcos.-
Valente de Novaes.-Ivo do Prado.-Nelson de Vascoucellos.-Luiz de Andrade.- Gonçalo de 
Lagos.-Jesuino de Albuquerque . -Ignacio Tosta.-J. V. Meira de Vasconcellos.- Pires Ferreira. 
-D. H. Limfi •. -Eduardo Gonçalves.-Cassiano do Nascimento.-Polycarpo Viotti.- Ferreira 
Brandão.-Mursa.-Anfrisio Fialho.-Carlos Campos.-Fleury Curado.-Dutra Nicacio.- André 
Cavalcante.- Fernando Simas.-Pedro Americo .-F. Schmidt.-Almino A:lfonso.-Pereira da 
Costa.-Nogueira Parauaguá.-Fileto Pires.-Christino Cruz.-Lima Bacury .-Salgado dos San-
tos. -Pereira Lyra.-Raymundo Bandeira.-Paula Guimarães. 

O additivo contém mataria extranha á lei do ol'çamento, que não cabe, portanto, no projecto 
em discussão; trata-se de concessão, com o direi~o de desapropriação dos terrenos necessarios aos 
melhoramentos e desenvolvimento do Lyceu de Art~s e Officios, disposição permanente e ampla 
de mais para poder ser adaptado sem o exame feito pelo Poder Legislativo nos tramites por que 
passaria um projecto para ser convertido em lei pelos meios ordinarios. 

Entende por isto a commissão que o additivo não póde ser acceito pela mesa. 

37 

Art. 1.0 A cunhagem em moeda de ouro de particulares é gratuita na Casa da Moeda. 
Art. 2. 0 Nenhum outro metal póde ser cunhado em moedas para)\ particulares. 
Sala das sessões, 30 de agosto de 1893.-José Bevilaqua.-Bellar~ino Carneiro. 
No mesmo caso se acha a presente ; é disposição que entende com ass11mpto de grande impor-

tancia, que merece estudo especial, e não póde, pelo regimento da Camara, ser assim votada .sem 
amplo estudo e debate. 

Ao n. 18. Fica supprimida a verba destinada ao custeio das fazendas naoionaes, passando es~as 
desde j a a pertencer aos respectivos Estados, respeitados os direitos adquiridos. 

~ala das se~sões, 16 de agosto de 1893.-Fileto Pires.-Lima Bacury.-Salg.ado dos Santos.-
Almmo A:lfonso.-0. Novaes.-Matta Bacellar.-Pires Ferreira.-José Bevilaqua .-Urbano de 
Gouvêa.- F. Solou.- Gonçalo de Lagos.- B. Valladares.- G. Viotti.- E. Ramos.- Fleury 
Curado.-Carlos Campos.-Nogueira Paranaguá.-I!. Carneiro.-Alberto Torres.-J. Mariano.-
José. Avelino.-D. S. Lima.-P~dro Americo.-Alfredo Barbosa.-Luiz Domingues.-A. Fialho. 
-Miguel Castro.-Mursa.-NecesiO Tavares.-Henrique de Carvalho.-Nelson Vasconcellos.-A. 
Mon~enegro.-João de Siqueira.-Torquato Moreira.-Rodolpho Àbreu .-J. Retumba.-Amorim 
Garc!a.-B. Leite.-Casimiro Junior.-Cassiano do Nascimento.-Francisco de Matto:;l.-lndio do 
Brazll.-Alves de Castro.-Caetano de Albuquerque.·-Bastos do Nascimento.-Corrêa da Costa.-
André Cavalcante.-Antonio Olyntho.-Lamounier . .-- Santos Pereira.- Barão de S. Marcos.-
Epitacio Pessoa.-Sá Andrade.-Martinho Rodrigues , 

.A commissão entende que a presente emenda é contraria ao prescripto no regimento; não é 
poss1vel acceitar a desapropriação de fazendas nacionaes da União para os Estados, em uma lei de 
orçamento. 

Demais, a disposição pretendida parece insustent~j.vel, por não ser justa; a União foi privada 
·das terras devolutas em favor dos Estados; projecto d(3 lei, recentemente votado, desapropriou-a dos 
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terrenos de marinha ; pretender tirar-lhe as fazendas nacionaes é despojai-a de parte da riqueza 
que constitue o patrimonio da nação brazileira, sustentador do seu credito . 

Cumpre att~nder muito a essa corrente de opinião que se forma contra a União, em favor dos 
Estados e que pod,e comprometter os laços da solidariedade necessarios para a integridade deste 
grande paiz, o que é um perigo que convem evitar ; a commissão, dando parecer contra esta emen-
da, lembra á mesa que, pelo regimento, ella não póde ser votada. 

Sala das commissões, 4 de setembro de 1893.-Moraes Barros.-Leite Oiticica.-Almeida No-
gueira.-Rosa e Silva.-Leopoldo de Bulhões.-Alberto Brandão.-Severino Vieira, com restri-
cções e vencidl) quanto á emenda sobre caixas economicas. 

Proj ecto n. ~06 D-1893 

(Redacção final} 

Apresentado em 15 de setembro. 
Dispensado de impressão, entra em discussão e é approvada a redacção. 

Observação - Das emendas apresentadas tanto em 2a. como em 3a. discussão são approvadas as 
de ns. 1, 2, 3, 5 (a Ia parte somente), 6, 8 (com o substitutivo da commissão), ll (com a sub-
emenda da commissão), 14, 15, 16, 17 (com a sub-emenda da commissão), 18, 24, 26, 30 (com a sub-
emenda da commissão), 31, 32, 33 (com a suh-emenda da commissão}, 36, 38, 41, 44, 45 a 49, 50, 54, 
55, 60 e 62 (com a sub-emenda, da commissão); destacadas para constituírem projectos distinctos as 
de ns. 19, 20, 21, 34, 35, 42, 43, 51 e 57; retirat.las da votação as de ns . 9, 25, 27, 39, 52, 53 e 58; 
não acceita pela mesa a de n. 61 ; todas as demais emendas foram rejeitadas. 

. A proposta do governo sobre a despeza do ministerio da fazenda, convertida em projecto de 
lei, com as emendas approvadas pela Camara dos Deputados, sob o n. 206 D, foi remettida ao Se-
nado Federal em 15 de setembro, donde, depois de approvada , subiu á sancção. 

Sanccionado. Lein. 191 B de 30desetembro de 1893 (Art. 7°). 





ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL DA REPUBLICA 

Pareceres da respectiva commis~ão 

Projectos ns. 262 a 262 D de 1893 

Receita geral 

Projecto n. ~6~ -1893 

Apresentado em 26 de agosto. 
Discutido nas sessões de 28, 29 e nocturua deste dia/e 9 de setembro. 
Oradores: 
Os Srs. Alberto Brandão, Retumba, Espírito Santo, Moraes e Barros, Retumba, Severino 

Vieira e Espírito Santo. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 28 de agosto são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as 
seguintes 

Emendas 

1- No art. 1°, onde se diz-Dito sobre vencimentos e subsídios, na fórma da lei vigente-
diga-se:- 2 • /o sobre vencimentos, iocl usive os de presidente e vice-presidente da Republica, e 
subsidio dos membros <lo Poder Legisla tivo. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893. - Cesar Zama. 
~- Substituam-se os 30 •;. de augmento dos direitos de importação e os addicionaes, pelas se-

guiu tes taxas : 
Addicionaes exclusivamente destinados às despezas que teem de ser realisadas no exte-

rior e ao pagamento dos juros das appolices-ouro. 
50 °/o em ouro sobre os seguintes artigos : alamares, alcatifas, bareges, franjas, gregas, 

gli\lões, requifes, ligas , mantas, manteletes, camisinhas, camisas , rendas, redes, roupas fei· 
tas, meias de linho ou de lã, tiras e entremeias de qualquer qualidade, transparentes, bro-
cados, lhamas , chales, lenços, véos, fitas de qualquer qualidade, fracos, filó, gaze, laços, pel-
lucia, velludos e tapetes; obras ou artefactos de, ou com madreperola, marfim, tartaruga, 
coral, ouro, prata, platina e J?edras preciosas; espelhos, quadros, molduras; vasos e quaesquer 
artigos de louça de ns. 4, 5 e 6; lustres, candelabros e serpentinas de qualquer qualidade e 
quaesquer artigos de vidro n. 2; bebidas fermentadas e licores; liquidas e bebi <las alcoo!icas ; 
vinhos engarrafados; moveis de madeira fina e quaesquer obras ou artigos de ou com metal, 
de ouro ou prata ; perfumarias ; cartas de jogar; bijouterias de qualquer qualidade; figuras, 
bustos, esta tuas, vasos e outros objectos ou peças de luxo, adorno e phantasia, de barro, louça, 
vidro, cobre e suas ligas ; obras ou artefactos de marmore, alabastro, porphyro, jaspe e pedras 
semelhantes; pontas de Pariz ; arreios e carruagens ; calçado de qualquer tecido de seda, ou 
com mescla de seda, e cothurnos de cano alto; queijos, presuntos de qualquer modo preparados, 
conservas de qualquer qualidade, salvo as congeladas, paios, linguiças ou chouriços, caldos ou 
geléas, sala me e extractos ; e todos os artigos das classes 18, 27, 29 e 35; luvas, espartilhos 
e gravatas; chapéos e bonets de qualquer qualidade, tecidos de linho, brim, bretanha, cas~a, 
cambraia, irlanda, platilha e outros não classificados, crus, brancos, tintos, trigueiros, ris-
cados, e estampados ; pannos, casemiras e cassinetas de lã singelas ou dobradas, com ou 
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sem mescla de seda, bordados ou não, e os não especificados ; durantes, damascos, princêtas, 
sarjas; serafinas, gorgorões, royal, setim da China, tecido de ponto de meia, touquins, risso, e 
tecidos semelhantes e não classificados, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados : 

30 "/o tambem em ouro, sobre os demais artigos : 
Ficam isentos dos addicionaes o bacalhào e outros peixes seccos, carne de xarque, feijão, 

milho, arroz, vina~re commum ou de cozinha, e papel para impressão. 
Emquanto o cambio se conservar n,baixo de 13, ~ a primeira taxa sera cobrada a razão 

de 40 °/o e a segunda na razão de 20 "/ o. 
O governo podara autorisar o recebimento dos adclicionaes em saques á vista, ele bancos de 

reconhecido credito, subsistindo a r esponsabilidade dos endossadores até o respectivo paga-
mento. Estes saques só poderão ser recebiuos directamente dos commerciantes importadores e 
em pagamento dos addicionaes que cada um tiver de r ealisar. 

Sala das commissões, 28 de agosto, de 1893. - Rosa e Silva.- Alberto Brandão. 

Additivo ao orçamento da receita 

a-Art. 1. o A venda dos bilhetes das loterias estaduaes será fmnca na Capital Federal, sem outro 
onus ou contribuição que o imposto de 20 "/o autorisado por lei. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 27 de agosto de 1893.- Glicerio. 
E' lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão o seguinte 

Additivo á receita geral 

4- Art. Do dia 1 de janeiro do anno de 1895 em deante, ficará abolida a franquia do correio e 
telegrapho nacionaes para todas as autoridades e funccionarios federaes, estaduaes e munici-
paes que da mesma gosam presentemente . -

Paragrapho unico. O ministro da fazendo incluirá na proposta do orçamento para o anno de 
1895 as verbas ner.essarias para toda correspondencia official pelo correio e pelo telegrapho. 

A disposição do artigo supra, logo depois de promulgada, será communicada officialmente 
aos governadores e presidentes dos Estados e ao prefeito do Districto Federal. 

Sala elas sessões, 24 de agosto de 1893'.- A commissão do orçamento, Moraes Barros.-
Almeida Nogueira.- Severino Vieira, com ristridções.- Alberto Brandão.- Leite Oiticica.-
Leopoldo de Bulhões, com restricções. 

Na sessão de 29 de agosto são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as 
seguintes : 

~-Importação: 

Depois das palavras - que pagam os phosphqros- accrescente-se: 
Ao dobro os do sal grosso commum ou de cosi~:~ha, equiparados os de macarrão, aletria e 

semelhan tes aos de bolachinhas e biscoutos . 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.- Augusto Severo.- Almino Affonso.- Nilo Pe-

çanha.- Benjamin Barroso.- Frederico Borges.- Gonçalo de Lagos. - Novaes.- Hora:cio 
Costa. -Bastos do Nascimento . - Alves de Castro.- Erico Coelho- Fileto Pires. -Matta 
Bacellar.- G. Pires. -Azarado.- Tolentioo de Carvalho. -Fonseca e Silva.- Salgado 
dos Santos. - Lima Bacury.- Christino Cruz , - Pereira de Lyra . - Torquato Moreira. 
- B. Carneiro.- Ivo do Prado . - José Mariano. - Olympio Campos.- João de Siqueira. 

Importação 

6 - Eleve-se ao dobro o direito do fumo. 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1893. - Aug11sto Severo. 

Importaçãp 

?" - Augmentem-se os direitos sobre calçados de qualquer qualidade, até 22 centímetros de com-
primento, de 50 "/o sobre os actuaes. 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893. - Frederico Borges. - Augusto Severo. 
Na sessão nocturna de 29 de agosto é lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão 

a seguinte: 
8- Ao art. 5• e seus paragraphos- Supprimam-se . 

Sala das sessões, 29 de agosto de 1893.- Retumba·. 
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Na sessão de 5 de setembro é lido e vai á imprimir o seguinte parecer da commissão de 
orçamento sobre as emendas apresentadas em 2a discussão: 

N. ~6~ A.- 1893 

Parecer sobre. emendas offere.c~das em 2a discussão do projecto de orçamento da receita geral 
9-a Republ~ca para o exerClClO de 1894, com voto em separado do Sr. Severino Vieira quanto a suppressao dos arts. 4o e so. 

A .commissão de orçamento tendo. examinado as emendas que foram ofl'erecidas em 2a discussão 
do proJecto n. 262, que orça a receita geral da Republica, opina por unanimidade pela rejeição 
da emen~a que reduz de 10 a 2 °/o o imposto sobre o subsidio dos deputados e senadores, concebido 
nos segumtes termos: 

I, a 

No art. 1 o, onde se diz- Dito dos vencimentos e subsídios, na fórma da lei vigente - diga-se: 
- 2 °/o sobre vencimentos, inclusive os de presidente e vice-presldente da Republica e subsidio dos 
membros do Poder Legislativo. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1893.- Cesar Zama. 

Por motivos que são obvios em paizes em que a moeda circulante é o papel de curso forçado, e 
cujo recebimento ninguem tem o direito de recusar em qualquer transacção, opina a commissão em 
sua maioria que não deve ser adaptada a seguinte emenda, firmada, aliás, por dous dos seus 
mais estimados membros. 

2."' 

Substituam-se os 30 °/o i.le augmento dos i.lireitos de importação e os addicionaes pelas se-
guiu tes taxas : 

Addicionaes exclusivamente destinados ás clespezas que teem de ser raalisadas no exterior e ao 
pagamento dos juros das apolices - ouro. 

50 °/o em ouro sobre os seguintes artigos: alamares, alcatifas, bareges, franjas, gregas, galões, 
requifes, ligas, mantas, manteletes, camisinhas, camisas, rendas, redes, roupas feitas, meias de 
linho ou de lã, tiras e entremeias de qualquer qualidade, transparentes, brocados, lhamas, chales, 
lenços, véos, fitas de qualquer qualidade, fracos, filó, gaze, laços, pel!ucia, velludos e tapetes; obras 
ou artefactos de, ou com madreperola, marfim, tartaruga, coral, ouro, prata, platina, e pedras 
preciosas ; espelhos, quadros, molduras; vasos e quaesquer artigos de louça de ns . 4, 5 e 6; lustres, 
candelabros e serpentinas de qualquer qualidade e quaesquer artigos de vidro n. 2; bebidas fer-
mentadas e licores ; líquidos e bebidas alcoolicas ; vinhos engarrafados ; moveis de madeira fina e 
quaesquer obras ou artigos de, ou com metal ouro ou prata; perfumarias ; cartas de jogar ; 
bijouterias de qualquer qualidade ; figuras, bustos, estatuas, vasos e outros objectos ou peças de 
luxo, adorno e phantasia, de barro, louça, vidro, cobre e suas ligas; obras ou artefáctos de mar-
more, alabastro, porphyro, jaspe •e pedras semelhantes ; pontas de pariz ; arreios e carruagens ; 
calçado de qualquer tecido de seda, ou com mescla de seda ou cothurnos de cano alto ; queijos, 
presuntos de qualquer modo preparados, conservas de qualquer qualidade, salvo as congeladas, 
paios, lingúiças ou chouriços, caldos ou geléas, salame e extractos ; e todos os artigos das classes 18, 
27, 29 e 35 ; luvas, espartilhos, gravatas ; chapéos e bonnets de qualquer qualidade ; tecidos de 
linho, brim, bretanha, cassa, cambraia, irlanda, platilha e outros não classificados, crus, brancos, 
tintos, trigueiros, riscados e estampados ; pannos, casimiras e cassinetas de lã, singelas ou dobrad.as, 
com ou sem mescla de seda, bordarlos ou não, e os não especificados ; durantes, damascos, prm-
cetas, sarjas, ser~. finas, gorgorões, royal, setim da China, tecido de ponto de meia, touquins, 
risso e tecidos semelhantes e não classificados, lisos ou entrançados, lavrados ou adamascados. 

30 °/ o tambem em ouro sobre os demais artigos. 
Ficam isentos dos adclicionaes o bacalháo e outros peixes seccos, carne de xarque, feijão, milho, 

arroz, vinagre commum ou de casinha, e papel para impressão. 
Emquanto o IJambio se conservar abaixo de 13 r.s, a primeira taxa será cobrada na razão de 

40 °/0 e a segunda na razão de 20 °/o. 
O governo poderá autorisar o recebimento dos adi.licionaes em saques á vist.a, de bancos de 

reconhecido credito, subsistindo a res;:>Onsabilidade dos endossadores até ao respectivo pagamento . 
Estes saques só poderão s3r recebidos directameute dos commerciantes importadores e em 

pagamento dos addicionaes que cada um tiver de realisar. 
Sala das commissões, 28 de agosto de 1893.- Rosa e Silva.- Alberto Brandão . 
Annexo -i2 
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A commissão, havendo mais tlemoradamente tomado em consideração a materü.1 da emenda 
abaixo transcripta, a.ssignada pela maioria de seus membros e reconhecendo que essa mataria entra 
mais opportunamente em projecto em que se estabeleçam regras para a regulamentação do serviço 
dos cor'reios e telegraphos, do que em projecto orçamentario, opina que seja a referida emenda 
destacada para constituit' projecto em separado. 

3 ." 

Art. Do dia l de janeiro do anuo de 1895 em deanle, ficará abolida a fcanquia do correio e 
telegrapho nacionaes para todas as autoridades e funccionarios federaes, estadoaes e municipaes, 
que da mesma gosam presentemente. 

Paragrapbo unico. O ministro da fazenda inclui ri1 na proposta do orçamento p~ra o anno de 
1895 as verbas necessarias para toda a correspondencia officbl pelo correio e pelo telegrapbo . 

A disposição do artigo supra , logo depois de promulgada officialmente aos governadores e 
presidentes dos Estados e ao prefeito do Districto Federal. 

Saladas sessões,27de agosto de 1893 .- A commissão de oeçamento, Moraes Bnrros .- Almeida 
Nogueira. - Severino Vieira, com restricções.- Albe.rto Brandão.- Leite Oiticica.- Leopoldo 
de Bulhões, com restricções. 

Entende a maior·ia da commissão que não tem possível jus ti ficação , ainda como medida protec-
cionista a elevação ao dobro dos direitos de importação do sal, assim como a elevação dos direitos 
sobre macarrão, aletria e semelhan tes massas alimen tícias que hoje podem ser consideradas, 
sinão de primeira necessidade, ao menos de consumo geral, e ja se acham sujei tas a uma 

taxa de 20 o/o do seu valor official, pelo que é de parecer que SRja rejeitada a seguinte emenda. 

4.a 

Importação 

Depois dos palavras - que pagam os pbosphoros- accrescente-se: 
Ao dobro os do sal grosso commum ou de cozinha, equiparados os de macarrão, a letr-ia e seme-

lhantes aos de bolachiuhas e biscoutos. I 
Sala das sessões, 29 de agosto de 1893. - Augusto Severo.- Almino Affonso.- Nilo Peçanha. 

-Benjamin Ba,rroso.- Frederico Borges.- Gonçaylo de Lagos.- Novaes.- Horacio eosta.-
Bastos do Nascimento.- Alves de Castro .- Erico Coelho.- Fileto Pires.- Matta Bacellar .-
G. Pires.- Azeredo.- Tolentino de Carvalho.- Fpnseca e Silva.- Salgado dos Santos.- Lima 
Bacury. - Christino Cruz. - Pereira de Lyra.- 'forquato Moreira.- B. Carneiro.- lvo do 
Prado.- José Mariano.- Olympio Campos.- João Çle Siqueira . 

Referindo-se a genero que por ser considerado artigo de luxo está sujeito a elevada taxa, que o 
proj~cto em discussão aggrava de mais 30 °/0 , é a commissão de parec~r que seja rejeitada a emenda 
segumte: 

5. • 

lrnportaçlto 

Augmentetn•se os direitos sobre calçados de qualquer qualidade, até 22 centímetros ele com-
primento, de 50 °/o sobre os actuaes. ~ 

Sala das sessões, 29 de agosto de 18113. - Frederico Borges.- Augusto Severo. 

Quanto á emenda do Sr. deputado Glicer io, sobre venda de bilhetes ele loteria nesta capital, 
é a maioria ela commissão de parecer que sej:t a mesrrta rejeitada. . 

6. 

Aclditivo ao or·çamento ela ?"eceita 

Art. 1. 0 (1. ye_nda dos ~ilhetes das loterias estadoaes será frunca r.a Capital 
o nus ou contrtb~1çao que o 1m posto ~e 2 °/'2. autorisado por lei. 

Art. 2. o Fwam revogadas as dtsposiçoes em contrario. 
Sala das sessões, 27 de agosto ele 1893 .- Glicerip. 

~ 
I 

Federal, sem outro 
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Opina a commissão, por maioria de votos de seus membros que seja rejeitada, elevando os 
direitos de importação do fumo ao dobro, a seguinte emenda: ' 

7.~ 

Importação 

Eleve-se ao dobro o direito do fumo. 
Sala das sessões, 28 de agosto de 1893. - Augusto Severo. 

A commissão, ouvindo o Sl'. inspector da alfandega desta capital e conformando-se com o seu 
parecer, opma co~ltra o voto do.relator no sen tido de ser supprimido o art. 4° do projacto por 
emenda qne J'.!l'Opoe e no de ac?e1tar a emenda do Sr . deputado Retumb11. mandando supppimir o 
art. 5", e assrm propõe que seJam approvadas as seguintes emendas: 

s.a 
Art. 4°- Supprima-se- A commissão, contra o voto do relator. 

9 ... 

Ao art. 5o e seus paragraphos - Supprima-se.- J. Retumba. 

. Por u)timo otrerece a maioria da commissão as emendas que seguem restabelecendo alguns 
tttulos de rmposto ou renda, que escaparam de ser incluídos na cópia do projecto. 

Inte1·io1· 

Incluam-se os seguintes títulos : 
Renda da Fazenda de Santa Cruz e de outras de propriedade da, União. 
Imposto do 2 )f sobre dividendo das companhias ou sociedades anonymas com 

séde no Districto Federal. 

Receita extraordinaria 

Inclua-se : 

$ 
$ 

Imposto de 2°/0 sobre o capitalLlas loterias estadoaes, cujos bilhetes puderem ser vendidos na 
Capital Federal nas condições desta lei. 

Ainda para correcção do projecto pL'opõe a commissão a seg uinte emenda : 
No titulo imposto de transporte eliminaram-se as palavras -isento o gado de producçtto nce-

cional . - Moraes Bal'ros.- Leite e Oiticica. - Alberto Brandão, com rest1'icções.- Leopoldo de 
Bulhões.- Severino Vieira, relator, com voto em separado quanto it suppressão dos arts. 4" e 
5°.- Rosa e Si! va, com res tricçõe3. 

Voto em sepa1·ado 

As multas conhecidas ou designadas pela denominação de dil'eitos- em dobro- verificam-se 
1°, em relação ás mel'cadorias accusadas no manifesto dos navios e não encontradas na des-

carga, no porto do destino mencionado no manifesto (Consoliclaçao das leis das .Al(andegas, art. 390) ; 
2°, em relação dos direitos di ITerenciaes Lle merc<l.do!'ias ele qualidade superior encontrados 

de envolta com met'mHlorias de qualidade inferiol' em volume submettido a despacho com a declaração 
de conter sómente mercadoria desta ultima qualidade, uma vez que a diiTerença, para mais nos 
direitos, a que estão sujeitas as mercadorias de qualidade supel'ior encont!'adas, excedam de 50$ 
(Consoliclaçiio, art. 503, § 1 °) ; 

3•, quando, nas mesmas condições ent!'e diver~os volumes submettidos a despacho. por uma só 
nota que os declara conterem ge neros ou mercadorias dtl uma mesma qu::tl1dade, se verülca em um 
ou alguns delles mercadorias de qualidade superior (artigo citado, § 3'') ; 

4°, em relação ás diiTerenças para mais verificadas na contagem, medição e peso elas merca-
dorias, com tanto que, como nos outros casos, o.> dil'eitos sobre diiTerenças encontradas excedam ele 
50$ (Consolidação, art. 584). 
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Em todos esses casos, além de cobrarem-se para a fazenda os direitos a que estão sujeitas as 
differenças por qualidade ou fJuantidade, pagam as partes uma multa de valor igual á importancia 
dos direitos, em favor elo empregado que verificar a ditrerença. 

Ora, como se vê, si os fuctos, que determinam a imposição da multa, podem em um ou outro 
ser inspirados por intenção dolorosa na tentativa de exito pouco provavel, ele fraudar a fazenda 
publica, são na maioria dos casos o resultado de causas extrauhas á vontade dos interessados : um 
engano na separação de fazendas nas casas fornecedoras uma tromt involuntaria no enbru lha-
mento, um equivoco qualquer no calculo d<L contagem e p:tssagem, até condições hy&·rometricas da 
atmospbera que podem alterar o peso de alguns generos, são outras tantas causas determinativas 
de uma multa in,justissima e demasiado vexatorio, imposta á pessoa que não tem, por estes factos, a 
mini ma responsabilidade . . 

Todas as presumpções estão a indicar que taes multas attingem a um numero maior de inno-
centes do que de culpados, ou maliciosos (]ue, de certo, não se soccorreriam de meios de fraudes tão 
falliveis e obviados já pelas previsões da legislação aduaneira . 

Entretanto, o maior inconveniente dessas multas não é o da sua injustiça intrínseca, ferindo a 
boa fé com penas draconianas que seriam justificadas si fossem sempre o caetigo do dolo e da 
fraude. 

Para escaparem a essa revoltante injustiça, os interessados de boa fé são obrigados a usarem, 
dentro das permissões legaes, e de alvitres que embaraçam e tornam enormemente pesado o serviço 
e expediente das alfandegas . 

Assim é que para evitarem que as ditrerenças, por ventur:J, encontradas nas conferencias, 
produzam direitos na importancia superior a 50$, o fJUe uos casos acima 'indicados, daria Jogar a 
multa de outro tanto elos direitos em favor do conferente, os importadores dividem e subdividem, 
para o processo dos despachos, em porções mínimas suas mercadorias, que, de outl'a sorta, seriam 
despachadas , em uma só nota e de uma só vez; e assim tem a alfandega de procurar, em detri-
mento do expediente e com incalculave l augmeuto do serviço, muitas notas, em vez de uma só . 

Outras vezes procuram as partes o recurso de apresentarem para despacho a nota com 
declarações vagas ou incompletas, embora por isso mesmo incorram desde logo em uma multa de 
expediente de 1 ~a 5 °/ 0 , o que é muito menos do que a multa d<t importancia elos direitos. 

Ainda esse recurso dá lagar ao accrescimo de trabalho pelo exame prévio das mercadorias afim 
de se completarem e precisarem as declarações que deve conter a nota para despacho. 

Vê-se, pois, que as alterações propostas no art. 4° do pro.iecto, sobre diminuírem os vexames 
das multas actuaes impostas a pessoas innocentes e de boa fd, trazem a grande vantagem de 
reduzir e facilitar consideravelmente o serviço do expediente das alfanclegas, e para o qualj à pede 
o Sr. inspector da alfandega desta capi tal a ugmen to de pessoal da mesma alfandega. 

Mas não é só isso. 1 

A reducção das multas de conferencia a um só typo, conforme preceitua o artigo do p_rojecto, 
tmz acct·escimo nunca inferior a 2.090 :000$ para a reÇeita pubfica. 

Com effeito, segundo dados estatísticos, apreseut~j-dos no seio da commissão pelo Sr. inspector 
da alfandega da Capital Federal, as multas impostas por occasião das conferencias na mesma 
alfandega no anno de 1892 deram o seguinte resultaqo : 
Multa por difi'erença de qualidade . 
Idem idem de quantidade. . . . 

Total. 

401:004$175 
690:032$863 

l. 091 : 037$038 
No mesmo período as multas de importancia igual aos direitos de rriais de 

50$ por differenças e cobradas em favor dos conferentes importaram .em. . 214:205$870 
O que significa que as differenças a que são impostas tão vexatorias multas 

só produzirão para a fazenda importancia igual a essa, isto é. . . . 214:205$870 
E' portanto evidente que o total acima demonstrado de I . 091:037$038 ré'presenta o producto 

da multa de 1 ~a 5o/o, taxa 'variava! que é elevada e fixada em lO 0 / 0 no plano do projecto. 
Ora, ainda quando essas multas tivessem sido impostas no maximo da t i')Jl:a, isto é, a 5 •/ 0 , é 

claro que elevada a 10 "/o essa taxa, como propõe o art. 4•, as referidas multas teriam produzido o 
dobro do total arrecadado - mas sendo certo que a taxa de 3 •/o é quasi que uniformemente 
adaptada na imposição de taes multas, é fóra de duvida que, acceit a a taxa do projecto, o producto 
das referidas multas não póde deixar de triplicar, o que demonstra que si vigorasse essa medida no 
anno proximo findo ellas não teriam produzido menos de 3. 273: lll$114. 

E assim tivera havido em favor dos cofres da Rep)lblica, a lém de grande economia de serviço, 
uma rec~ita a mais na importancia de 2 .182:074$076 ·-ao lado de muitos vexames a menos para o 
commercw. 

A unica objecção articulada com apparencias de proceclencia contra. a reforma proposta no 
projecto é ~~seada em que .esse systemn: viria a:rrouxar a tlscalisação aduaneira, retirando de empre-
gados que sao della mats dtrectamente tncumhtdos o goso de multas, que no regimen actual são 
impostas em seu proveito. 

Esse argumento, considerado Achilles pelos que o iJJvocam, em primeiro Jogar seria contra-
producente para os _que sustentam o regimen actmLl d<1s mult;ts aduaneir,ts, em o qual o maior nu-
mero das multas nao revertem, no todo, nem a parte, para os empregatlos que as verificam . 

. Em s~gun.do lagar, o argumento serviria, si fosse procedente, para demonstrar que são illu-
sorras as dtspostções reg ulamentares que consagram essa ordem de multas. 
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Felizmente, porém, e para honra dos empregados cujo zelo é com grave injustiça attribuido 
exclusivamente ao movel do interesse, corollarios derivados de tal argumento peccam contra os fa-
ctos. Ahi está o testemunho eloquente dos algarismos acima publicados . 

Mas, para cortar de vez a objecção e ficar bem patente que o autor do voto em separado visa 
unicamente o hem da communhão brazileira, e mais particularmente da parte que é representada 
pelo commercio honesto, sem intenção ou proposito de prejudicar interesses individuaes para favo-
recer a outros, que não deixam de ter o mesmo cunho por se estenderem a uma classe, propõe o 
signatario deste voto que seja modificado o art. 4° do projecto pela emenda que vae em seguida 
formulada. 

Por essa emenda mantem-se aos emp1•egados que verificam os casos de multas os proventos 
pecuniarios, que elles ora percebem, elevados (le 50 °/0 , tomando-se para base do calculo o producto 
das multas no anno de 1892. No modo de participar desse proveito o systema adopta<lo na emenda 
tem ainda por fim abrigar o empregado da immediata e odiosa suspeita <le ganancia, o que o deixa 
exposto á legislação vigente. 

O obscuro signatario do voto em separado, no empenho de attender, sem dispendio, ou antes com 
o menor dispendio possível, ao desempenho prompto e facil do serviço, para cuja execução o Sr. in-
spector da alfandega peJe o augmento do pessoal já numeroso sob sua direcção, addiciona ao refe-
rido art. 4° mais unia disposição que provê perfeitamente a esse reclamo. 

Sente o autor deste voto não offerecer, mesmo em resumo, as considerações justificativas do 
art. 5° do projecto. 

Pondera entretanto a Camara que não se trata ahi de uma previdencia desde logo exequivel, 
mas simplesmente ele uma autorisação ao governo que naturalmente não pol-a-ha em pratica sem 
maduro estudo e boas probabilidades das vantagens de sua execução. 

Conclue, pois, opinando pela approvação do art. 4° com a emenda abaixo formulada e pela do 
artigo, tal como está redigido no projecto. 

Emenda ao projecto n. 262 

Art. 4° (n, 1°, lettras a, b) Substitua-se pelo seguinte: 
a) Do producto destas multas deduzir-se-hão dez por cento para os empregados que verificarem 

os casos das mesmas multas ; 
b) será feita mensalmente a distribuição da porcentagem deduzida das multas que houverem 

sido completamente liquidadas. 
A importancia da porcentagem, deduzida, será dividida pelo numero das multas liquidadas, 

cabendo a cada empregado tantas quotas, quantas representem o numero de multas por elle 
verificadas. 

Accrescente-se ao mesmo art. 4° o seguinte : 
3. o O serviço de estatística e de revisão nas alfandegas será distribuído, como ao respectivo 

inspector se afigurar mais conveniente pelos empregados para ser feito fóra das horas do expediente, 
madiante a gratificação de 50 réis por ca<la despacho apurado na estatística, e de dez por cento das 
differenças verificadas contra a fazenda publica nos pag-amentos de direitos. 

Sala ela commissão, 5 de setembro de 1893.- Severino Vieira. 

Projecto n. 262 B-18~3 

(Redacção para 3a discussão) 

Apresentado em 15 de setembro . 
Discutido nas sessões de 16 e 18 de setembro. 
Oradores: 
Os Srs . Thomaz Delfi.no, Glicerio, Oiticica, Severino Vieira e Rosa e Silva. 

EMENDAS APRESENTADAS 

Na sessão de 16 de setembro são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as 
seguintes: 

9 _ Augmentem·se os direitos sobre calçados de qualquer qualidade até 22 centímetros de com-· 
primento, de 50 °/o sobre os actuaes. 

sala das sessões, 16 de setembro de 1893.- Frederico Borges.- Augusto Severo. 
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Jmportaçllo 

10- Eleve-se ao dobro o direito do fumo. 
Sala das sessões, 16 de setembro de 1893.- Augusto Severo. 
Accrcsceute-se : 

1.1- Art. As mesas de rendas fecleraes do Livramento, Guarahy, Itaqui, S. Borja e Jaguarão 
ficam habilitadas pn.ra os despachos das mercadorias das tabellas F e J da Consolidação das 
Leis das Alfanclegas e Mesas de Rendas, e bem assim para os dos generos de uma só taxa na 
tarifa, exceptuados os productos chimicos, as composições pharmaceuticas e os medicamentos 
em geral, sendo o governo autorisado a organisar uma tabella dos g·eneros comprehendidos 
nos casos mencionados. 

Sala das sessões, 16 ele setembro de 1893.- Homero Baptista. 

12-Ao art. 1.0 - Supprimam-se as verbas exclusivamente 1ocaes do Districto Federal na impor-
tancia de 5. 771:000$000. 

Sala das sessões, 16 ele setembro de 1893. -Thomaz DeHino.- Furquim Werneck. 

Additivo 

13- Art. Fica o Poder Executivo autorisado a fctzer as operações de credito necessarias para 
attender ás despezas votadas, caso se verifique, por qualquer cit•cumstancia, de_ficiencia de 
renda para o preenchimento das mesmas. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1893. - Gonçalves Ramos.- Necesio Tavares.- Carlos 
das Chagas.- Rodolpho Abreu.- Costa Machado.- Ivo do P1·ado. 

Na sessão de 18 de setembro são lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as 
seguintes emendas: 

Ao projecto u. 262 A accrescente-se: 1 

14 - Para fazer face ao deficit que se verificar no ~xercicio desta lei é o governo autorisado: 
1°, a reduzir as despezas votadas para os diversos ministerios, como julgar conveniente, 

com poderes plenos para supprimir os serviços que, a seu juizo, puderem ser dispensados, des-
pedindo o pessoal respectivo ; 

2o, a praticar no paiz ou extrangeiro qualquer operação de credito até o maximo de tres 
milhões esterlinos. 

Sa.la das sessões, 16 de setembro de 1893. - Severino Vieira. -Moraes Barros. -Alberto 
Brandão. 1 

1õ - Si for approvada a emenda , autorisando operayõe.:; de credito, accrescente-se : 
Até 25 mil contos, sendo o emprestimo interpo, ou até dous miÜ1ões esterlinos, sendo 

externo. 
Art. addltivo : Si o emprestimo for iuterno, os juros serão em moeda corrente e n-o 

poderá ser emittido abaixo do par. 
Si for externo, nlto poderá ser cmüractaclo a menos de 90 °/0 liquidas e juro maximo ele 5 °/0 • 

- Rosa e Silva. 

Artigo adclilivo 

16 - O fumo picado, desfiado ou migado manuftteturado em cigarros pagará sórnente o , imposto 
sobre maço, na fórma elo art . 1 o. 

Sah1 <las sessões, 18 de setembro de 1893. - 1guacio Tosta. 

Emencla 

1 ?' - O imposto ele sello sobre bilhetes de loterias pu.ssará a ser cobrado na raz11o de um por cento 
sobre o capital das mesmas, autorisado o govet•no a reformar o regulamento elo sello neste 
ponto. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893. -.A-lberto Beanclão. 



Artigo additivo 

18 - Sera livre dos direitos de importação e de expediente e despacho os machinismos e materiaes 
destinados ao aperfeiçon.rnonto elo fabrico do assucm· e construcção ou melhoramento dos 
engenhos centraes, introduzidos directarnente por agricultores ou pelas respectivas em prezas. 

Os machinismos e materiaes, a que se refere este ar tigo, são tanto os que a tarifa considera 
livres, como os que ahi são sujeitos a direitos, e comprehendem: 

1 o, a ossatura ou armação de ferro com os seus pertences como: columuas, vigas, parafusos, 
arrebites, laminas de zinco ou de ferro zincado para paredes e cobertura ; zo, material para illuminação electrica ou a gaz completo ; 

3°, tubos de ferro para conducção de agua, gaz ou vapor com as respectivas valvulas e 
r egistros; 

4°, ferramentas, talhas portatei.s, forjas e mais utensilios; 
5°, machioas e apparelhos de transmissão, para o fabrico do assucar, distillação de aguar-

dente e de espírito ; 
6°, correias para macllinas, gacheta de borracha ou de asbestos e cordas de linho, algodão 

e canhamo paea os n pparelhos de trn.nsmissão ; 
7°, trilhos portateis e fixos, wagons de a tterro e proprios para conducção de generos, locamo-

ti vas, rodadol'es, barcos e vasos de madeira ou de ferro ; 
8°, tijolos esmaltaclos proprios para fomalhas das calueiras de vapor; 
9°, balanças para pesar as canoas e os assucares e tanques de ferro para depositas. 
§ 1.0 Não gosarão de isenção de direitos os tijolos communs ele alvenaria, as madeiras de 

qualquer qualidade, os pregos de arame vulgarmente conhecidos pela denominação ele pontas 
de Pariz, graxa, para machinas e quaesquer artigos que a iudustria elo paiz fabrica em quan-
tidade sufficiente para abastecer os mercados ela Republica. 

§ 2. 0 A isen;;ão sera requerida aos inspectores das alfandegas, juntando os peticionarias: 
1°, relação dos objectos a despachar com designação das especies, quantidades, pesos ou 

medidas; 
2°, demonstração de que o machioismo ou material requerido é proprio e vae ser applicado 

ao fim para que é concedida a isenção, e bem assim que as quantidades fixadas Eão as estricta-
mente precisas. 

§ 3.0 O despacho será feito mediante fiança ou termo de responsabilidade, afim de serem os 
cofres publicos indemnisados da importancia dos direitos que devidos forem, caso se veri-
fique qufl todo ou parte do machinismo, ou material importado, tivera destino diverso 
daquelle para que .foi conceuida a isenção , sendo nesta hypothese cobrados os direitos sobre 
todo o material ou macbinismo e inhabilitado o concessionario a requerer quaesquer outras 
isenções. 

Sala das sessões, 18 ele setembro de 1893.- Rosa e Silva.- Augusto de Freitas.- Gonçalves 
Ferreira, 

Emenda 

Importação 

19 -Depois das palavras- que pagam os phosphoros -diga-se: elevado ao dobro o que paga o 
sal grosso, equiparados os de macarrão e semelhantes aos de biscoutos e bolachinhas. 

Sala das sessões, 18 ele setembro de 1893. - Augusto Severo. 

20- Supprimam-se no art. 1° as verbas seguintes, exclusivamente locaes elo Districto Feder~l: 
foros de terrenos de marinha, laudemios, imposto U.e transporte, transmissão de propriedade, 
industrias e profissões, rendimento de pennas ele agua, na importancia de 5:721$000. 

Sala elas sessões, 18 de setembro de 1893.- Thomaz Delfino.- Furquim Werneck. 

21 - Substitua-se o art. 3° pelo seguinte: 
Artigo. As loterias autorisadas pelo Governo Federal e dos Estados pa v · istincta-

mente 2 °/0 sobre o r espectivo capital, sendo permitticla a venda dos seus bi tes em todos os 
pontos lia União. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.- F1·ederico Bor ges.- Martinho H.odrigues.-
Lima Bacury .- A. Moreira da Silva.- Gonçalo de Lagos.- J. de Serpa.- Augusto Severo. 
-Pires Ferreira.- G. Pires.- Paula Argollo.- Sa Andrade.- c. Cruz.- Carlos Campos. 
-Lauro Muller.- Benjamin Barroso. 
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E' lido e vai a imprimir o seguinte parecer da commissão de orçamento sobre emendas 
apresentadas em 3" discussão: 

N . .26.2 C - 1893 

Parecer sobre as emendas offerecidas em 3a discussão do projecto n. 262 B deste anno, que orça 
a receita geral da Republica para o exercício de 1894 

A commissão de orçamento, tendo examinado as emendas o.fferecidas em 3• discussão do pro-
jacto n. 262 B, que orça a receita geral da Republica, é de parecer que sejam apreciadas pela 
Camara, para resolver segundo em sua sabedoria julgar mais acertado, as seguintes 

Emendas 

N. l 

Ao projecto n. 262 A accrescente-se: 
Para fazer face ao deficit que se verificar no exercício desta lei é o governo autorisado: 
1•, a reduzir as despezas votadas para os diversos Ministerios, como julgar conveniente, com 

poderes plenos para supprimir os serviços que, a seu juizo, puderem ser dispensados, despedindo o 
pessoal respectivo ; 

2", a praticar no paiz ou extrangeiro qualquer operação de credito até o maximo de tres 
milhões esterlinos. 

Sala das sessões, 16 de setembro de 1'893.- Severino Vieira.- Moraes Barros.- Alberto 
Brandão. 

A esta emenda refere-se a seguinte emenda complementar ou additiva: 

N. 2 
I 

Si for approvada a emenda, autorisando operações de credito, accrescente-se: 
Até 25 mil contos, sendo a emprestimo interno, ou até dous milhões esterlinos, sendo 

externo. 
Art. additivo: Si o emprestimo for interno, os juros serão em moeda corrente e não poderá ser 

emittido abaixo do par. 
Si for externo, não poderá ser contractado a menos de 90 "/o líquidos e juro maximo de 50 "/0 .-

Rosa e Silva. 

N. 3 

Artigo additi'IJo 

O fumo picado, desfiado ou migado, manufacturado em cigarros, paga1•á sómente o imposto 
sobre maço, na fórma do art. 1°. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.- Ignacip Tosta. 

N. 4 

Emenda 

O imposto de sello sobre bilhetes de loterias passará a ser cobrado na razão de l por cento sobre 
o capital das mesmas, autorisado o governo a reformar o regulamento do sello neste ponto. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.-Alberto Brandão. 

N. 5 
Artigo additivo 

Sera livre de direitos de importação e de expediente o despacho dos machinismos e materiaes 
destinados ao aperfeiçoamento do fabrico do assucar e cpnstrucç11o ou melhoramento dos engenhos 
centraes, introduzidos directamente por agricultores ou pelas respectivas emprezas. 
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Os macbinismos e materiaes, a que ae refere este artigo, são, tanto os que a tarifa considera 
livres, como os que abi são sujeitos a direitos, e comprehendem: 

1°, a ossatura ou armação de ferro com os seus pertences, como: columnas, vigas, parafusos, 
arrebites, laminas de zinco ou de ferro-zincado para paredes e cobertura; 

2•, material para illuminação electrica ou a gaz completo ; 
3•, tubos de ferro para conducção de agua, gaz ou vapor, com as respectivas valvulas e 

registros; 
4°, ferramentas, talhas portateis, forjas e mais utensílios ; 
5•, machinas e apparelhos de transmissão, para o fabrico do assuoar, distillação de aguardente 

e de espírito : 
6•, correias para macbinas, gacheta de borracha ou de asbestos e cordas de linho, algodão e 

canhamo para os apparelbos de transmissão; 
7°, trilhos portateis e fixos, wagons de aterro e proprios para conducçã{) de generos, locomo-

tivas, rodadores, barcos e vasos de madeira ou de ferro ; 
8•, tijolos esmaltados proprios para as fornalhas das caldeiras de vapor; 
9•, balanças para pesar as cannas e os assucares e tanques de ferro para depositas. 
§ l,• Não gosarão de isenção de direitos os tijolos communs de alvenaria, as madeiras de qual-

quer qualidade, os pregos de arame vulgarmente conhecidos pela denominação de pontas de Paris, 
graxa para machinas e quaesquer artigos que a industria do paiz fabrica em quantidade sufflciente 
para abastecer os mercados da Republioa . 

§ 2. 0 A isenção será requerida aos inspectores das alfandegas, juntando os peticionarias: 
1•, relação dos objectos a despachar, com designação das especies, quantidades, pesos ou 

medidas; 
2°, demonstração de que o machinismo ou material requerido é proprio e vae ser applicado ao 

fim para que é concedida a isenção, e bem assim que as quantidades trxadas são as estrictamente 
precisas. -

§ 3.0 O despacho será feito mediante fiança ou termo de responsabilidade, afim de serem os 
cofres publicas mdemnisados da importancia dos direitos que devidos forem, caso se verifique que 
todo ou parte do machinismo, ou material importado, tivera destino diverso daquelle para que foi 
concedida a isenção; sendo nesta hypothese cobrados os direitos sobre todo o material ou machi-
nismo e in habilitado o concessionario a requerer quaesquer outras isenções. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.- Rosa e Silva.- Augusto de Freitas.- Gonçalves 
Ferreira. 

Sem motivo para modificar o seu juizo, continúa a com missão a opinar, como já o fez em parecer 
apresentado sobre as emendas offerecidas, em 2& discussão, ao projecto da receita, pela rejeição das 
emendas de ns. 6, 7 e 8. 

AO PROJECTO N. 262 B 

N. 6 

Importaç6o 

Eleve-se ao dobro o direito do fumo.- Augusto Severo. 

N. 7 

Augmentem-se os direitos sobre calçados de qualquer qualidade, até 22 centímetros de compri-
mento, de 50 °/0 sobre os actuaes.- Frederico Borges.- Augusto Severo. 

N. 8 

EMENDA 

lmpo~·tação 

Depois das palavras - que pagam os phospboros- diga-se -elevado ao ~obro o que paga o 
sal grosso, equiparados os de macarrão e semelhantes aos de biscoutos e bolach10has. 

Sala das sessões, 18 de setembro de 1893.- Augusto Severo. 
Pelos fundamentos apresentados da tribuna pelo seu relator, entende a c?mmiss~o qu~ n~o 

deve ser acceita a emenda de n. 9, maa;irne já tendo sido votadas no orçamento da mdustna e V~ll;Cll:O 
despezas para o custeio de serviços cuja renda se pretende fazer passar para os cofres do mumcxpw 
do Districto Federal. 

Annexo-13 
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Entretanto, para completar o pensamento da commissão e da Camara, propõe a mesma com-
missão que a emenda ele n. 9 seja substituída pela seguinte: 

Por conta da arrecadação elos impostos ele industrias e profissões e de transmissão de propri edade 
no Districto Federal, serão feitas todas as despezas com a justiça e policia e corpo de bombeiros 
do mesmo districto1 exonerada a Mu~icipalidad,e de contribnir para, essas despezas, - 4 commi:ssão. 

N. 9 

Projecto n . 262 B 

Supprimam-se no art . 1 o as verbas seguintes, exclusivamente Jocaes do Distr icto Federal : 
foros de terrenos de marinhas, Jaudemios, imposto de transporte, transmissão de propriedade, 
industrias e profissões, rendimento de pennas de agua, na importancia de 5:721 $000. 

Sala das sessões, 18 üe setembro de 1893.- Thomaz Delfino .- Furquim Werneck. 
Havendo jà uma emenda que restringe a. autorisação para a opernção de credito ele que cogita a 

emenda ele n, I O {t importancia calculada do cleficit, pensa a commissão que deve ser rejeitada a 
r efer ida emenda de n, 1 O, · 

N. 10 

Aclditi·vo ao projecto n. 262 B (orçamento da receita) 

Art. Fica o Poder Executivo autorisaclo a fazer as operações de credito necessarlas, para 
attender ás clespezas votadas, caso se verifique, por qualquer circumstanci:;~,, deficiencia de renda 
para o preenchimento das mesmas. 

Sala das sessões, l ô de setembro de l 893 . -Gonçalves Ramos. - Necesio Tavares. -Carlos 
Chagas . - Rodolpho Abreu.- Costa Machado.- Ivo do Prauo. 

Parece igualmente à commissão que não eleve ser approvada a emenda de n. 1 J., por ser obvio 
que as mesas de rendas a que ella se refere não dispoem de pessoal habilitado para garantir a 
precisa fiscalisação, além de constituir essa proposiçã9 medida de excepção, para a qual a commissão 
não encontra justificativa. 

N. 11 

Ao proj e c to n. 262 B : 
Accrescen te-se : 
Art . As mesas de rendas federaes do Livraruento, Quarahy Itaqui, S. Borja e Jaguarão 

ficam habilitadas para os despachos elas mercadorias çlas tabellas F e1 J da Consolidaçao das Leis das 
Alfandegas e Mesas ele Rendas, e bem assim para o dos generos de uma só taxa na tarifa, exce-
pt uaclos os productos chimicos, as composições pharmaceuticas e os n1edicamentos em geral, ~endo 
o governo autorisado a organisar uma tabella dos generos comprehendidos nos casos meuciona.;dos. 

Sala das sessões , 16 de setembro de 1893. - I{omoro Baptista. 
Finalmente, é a commissão de parecer que seja rejeitada a emenda de n. 12: 
l •, porque impQrta na mais injusta desigualdade oom relação ás loterias da Capital Federal , que 

em coosequencia do respectivo plano ficarão sujeitas a maior tributo; 
2°, porque dá ampla liberdade ao commercio de bilhetes de loterias, em pl'oveito exclusivo elos 

emprezarios das mesmas loterias, que a commissão entende elevem ser abolidas, sendo as restricções 
constan tes do projecto um passo prudente para esse qesiderattem. 

N. 12 

Substitua-se o ar t . 3° pelo seguinte : 
Art. As loterias autorisadas pelo Governo Federal e dos Estados pagarão indistinctamente 

2 •jo sobre o respectivo capital, sendo permittida a Vl)nda dos seus bilhetes (lffi todos os pontos 
da União . 

Sala das sessões, 18 de setembro ele 1893. -Frederico Borges . - Martinho Rodrigues. -Lima 
Bacury.- A. Moí•eira da Silva. -Gonçalo de Lagos. - J. de Serpa . - Augusto Severo. - Pires 
Ferreira. - G. Pil'es . -Paula Argollo. - Sà Andrade. - C. Cruz . ...:._Carlos Campos . - Lauro 
Muller . - Benjamin Barroso. 

Sala das commissões, 18 de setembro de 1893. - Moraes Barros, presidente. - Alberto 
Brandão. - Rosa e Silva, com restricções, -Leite e Oiticica, idem, -Severino Vieira. 



-99 -

Pro j ecto n . .26.2 D -1893 

Redacção final 

Apresentado em 19 de setembro. 
Entra em discussão, sendo dispensada a impressão. 
Por falta de oradores é encerrada a discussão e approvada a redacção. 

Obser vação - Das emendas apresentadas, ta,nto em za como em 3• discussão, forn.m approvadas 
as de ns . I, 8, l O, 14, 18 e 19; preju•licada, por t er sido approvada a substitutiva da commissão 
imwessa no parecer n . 262 C, a de n. 20; ret irada da votação a de n. ' II ; destacada para projecto 
~em se parado a de n. 4 ; todas as demais fora.m r ejeita das . 

A propos ta do Poder Executivo, sobre a Receita Geral da Republica, convertida em projec to 
de lei, com as emendas approvadas pela Camara dos Deputados sob n . 262 D, foi r emettida para 
o Senado Federal em 20 ele setembro; donde, depois de approvacla, subiu á sancção . 

Sanccionado . Lei n . I 91 A de 30 de setembro de 1893. 

Quadro ela clespeza c ela receita geral ela Republica 

Despeza fixada para o exercicio de 1894 

NO PARBCBR EMENDADo 
MINIST~Rl03 NA PROPO!!'I'A DO 

DA COl\IMISSÃO DE VOTADO PELO SENADO E 
GOVERNO PELA CAJ\lARA APPROVADO OR ÇAliiEN TO 

PELA CAMARA 

Justiça e Negocias In teriores . 16.194:225$175 I2 .786 :459s:;G60 14.473: 832$660 14.473 :832$660 
Relações Exteriores I.G29 :992$000 I . 629:992,:000 1.815:992$000 I .815:992$000 
Marinha . 19 .797 :491.287 17. 818 :281$915 17.826 : 199 '915 17.846 :1 99$915 
Guerra. 35.205:149$708 29.839:77(',$748 29 .819:776$748 29 .959 :815$357 
lndustria, Viação [e Obras Pu-

100 .713:824$575 100 .716:824 '555 blicas . 93.121:501$751 94. 81 o ; 399.ti092 
Fazenda . . . 84.707:349$312 83.613:492$063 85 .645; 2211$165 85.645 :244$165 

Total . . 250 .655 :799$233 240 .498:402$378 250. 394 :850$063 250 .457 :908$652 

Receita aeral orçada para o exercicio de 1894 (' ) 

E~f]]lNDADO 

NA J.:IROJ.:iOSTA DO NO PARECER DA VO'I'ADO PELO SENADO E 
GOVERNO COJIIMISSÃO PELA CAJIIARA APPROVADO 

PELA CAMARA 

251. 320:930$000 232-476 :8tl0$743 233 . 5 21 ; 890$7 43 

.. 

(•) O orçameuto da recei ta não soffreu emenda no Senado. 
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Resoluções do Congresso N acionai sanccionadas e 
promulgadas pelo Poder Executivo 
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RESOLUÇÕES DO OON.GRESSO NACIONAL 

DECRETO N, l28 - DE 18 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa a t•ef.ormar no posto de tenente do exHncto Corpo de Policia des ta Capital, na f6rma da lei vigente, o capit~o 
honorario do Exercito, ex-tenente ,desse corpo, Antonio José Alves. 

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.° Fica o Poder ExecutiVJo autorisado a reformar no posto de tenente do extincto Corpo 

de Policia desta Capital, na fórma da lei vigente, o capitão honorario do Exercito, ex-tenente desse 
corpo, Antonio José Alves. 

Art. 2.0 Para os e:ffeitos da reforma é contado ao mesmo Antonio José Alves o tempo decorrido 
de 15 de maio ele 1872 a 30 de maio de 1878, em que serviu nos conselhos de guerra do quartel-
general, e bem assim o de 22 de outubro de 1866 a 16 de dezembro de 1869, contando este pelo 
dobro, na fórma da lei, por ser serviço de campanha . 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 129- DE 18 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autoris~ o Poder Executivo a equiparar os io• e 2o• patrões do Arsenal de Guerra da Capital Federal aos machinistas 
do mesmo arsenal; a elevar os patrões arvorados á categoria de 3oo patrões e a equiparar os vencimentos dos 
machinistas das lanohas do mesmo arsenal aos machinistas das de . igual categoria do Arsenal de Marinha des ta 
Capital. 

o Vice-Pr.esidente 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 : 
I. A equipa.rar os 1°• e 2•• patrões do Arsena,l de Guerra da Capital Federal aos machinistas elo 

mesmo arsenal e a elevar os patrões arvorados á categoria de 3•• patrões. 
11. A equiparar os vencimentos dos machinistas das lanchas do mesmo arsenal aos machi-

nistas de lanchas de igual categoria do Arsenal de Marinha desta Capital. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O geueral de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão assim o faça executar. 
Capital Federal, 18 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO P.ÉIXOTO. 

Antonio Enéas G. Galvão, 
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DECRETO N. 129 A - DE 18 DE MAIO DE 1893 

Inici ado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa. o Governo a. conceder licença., para. matricular-se na Escola Mililar de Porto Alegre, ao alferes do 12" 
batalhão de infantaria Joaquim Pereira de Macedo Couto Sobrinho. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra zil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. I. o E' o Governo autorisado a conceder licença, para matricular-se na Escola Militar de 

Porto Alegre, ao alferes do 12° batalhão de infantaria Joaquim Pereira de Macedo Couto Sobrinho. 
Art. z.o Revogam-se as disposições em contrario. 
O general de di visão Antonio Enéas Gustavo Gal vão assim o faca executar. 
Capital Federal , 18 de maio de 1893, 5° da RepublicJ . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Antonio Eneas G. Galut1o. 

DECRETO N. 130- DE 25 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á eancção. 

Abona para todos os effeitos, em virtude de amnistia, as faltas dadas na Escola Naval pelo capitão de fragata. Dr. João 
Nepomuceno Baptista., lente da cadeira de physica. da mesma. Escola. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. I.o São abonadas, para todos os etl'eitos: as f{lltas dadas pelo capitão de fragata Dr. João 

Nepomuceno Baptista, lente da cadeira de physica da Escola Naval, de 11 de abril de 1892 até á 
data em que apresentou-se a mesma Escola, depois de posto em liberdade em virtude de amnistia. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O contra-almirante Felippe Firmino Rodrigues Cqaves, Ministro de Estado dos Negocias da 

Marinha, assim o fara executar. 
Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

F\LORIANO PEIXOTO, 

F. Chaves. 

DECRETO N. 131 -DE 25 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara doe Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a. proro~a.r os prazos concedidos a Comranhia de Viação Ferrea. e Fluvial do Tocantins e 
Araguaya para explorar e estabelecer a navegação no primeiro destes rios e seus affi.uentes1 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu ~anccionei a resolução seguinte : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder á 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 affiuentes, celebrado 
em virtude do decreto n. 862 de 16 de outubro de 1890. 

Art. 2. 0 Revogai:n-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republioa. 

FLORIANO PEIXOTO. 
A. F. P4ula Souza. 
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DECRETO N. 132 - DE 25 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder á Empreza Industrial de Melhoramentos no Brazil privilegio para construc~ão, 
uso e goso de um ramal no traçado de "sua concessão da Estrada de Ferro . de S. Francisco Xavier ao Commercio . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. Lo Fica o Govemo autorisado a conceder á Companhia Industrial de Melhoramentos no 

Brazil privilegio para construcção, uso e goso de um ramal que partindo da Estiva, no traçado de sua 
concessão da Estrada de Ferro de S. Francisco Xavier ao Commercio, vá á cidade do Mar de Hes-
panha, no Estado de Minas Geraes, e dahi entronque-se n ::~. estação de S. Pedro, da Estrada de Ferro 
Leopoldina, r a mal de Serraria, com os favores de sua primitiva concessão e sem garantia de juros. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas assim o faça executar. 
Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Pau~a Souza. 

DECRETO N. 133 - DE 25 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Depuiados e pelo Senado enviado á aancção. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a Companhia Estrada de Ferro e Minas de S. Jeronym o prorogação de praro 
para construcção das estradas de que é concessionaria. 

O Vice-Presidente da R.epublica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Naciona l decreta e eu sancciono a seguinte r esolução 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo a utorisado a conceder á Companhia Estrada de Ferro e Minas 

de S. Jeronymo a prorog<~çã.o de prazo que for necessaria para a conclusão das estra das de ferro, a 
cuja construcção está obrigada pe lo decre t o n. 600 de 24 de julho de 1890 . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrar io. 
O Ministro de Estado dos Nagocios da Industria, Viação e Obras Publicas assim o taça ex:ecutar. 
Capita l Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Pau~a Souza. 

DECRETO N. 134 - DE 25 DE MAIO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder seis mezes de licença, com o respectivo ordenado, ao fiscal de 4a. classe, 
engenheiro Eduardo Macedo de Azambuja. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Artigo unlco. Fica o Poder Executivo autoris~do a conc~der seis mezes de licença, co!ll_ o 

reSJ?ectivo ~rdenado, a Eduardo Macedo de ~_?:ambUJ a, engenhetro-fiscal 1le 4a classe da ~ep.artlçao 
e F1scalisaçao das Estradas de Ferro da Umao, afim de tratar da saude onde lhe convier , revo-
gadas as disposições em contrario. 

O Ministro de Estado dos Negocias da Industria , Viação e Obras Publicas assim o faça executar . 
Capital Federal, 25 de maio de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

A. F. Pau~a Souza. 

Anoexo-14 
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DECRETO N. 136 (*) -DE 10 DE JUNHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á saucção. 

1\Landa. rectificar as patentes dos of!lciaes do Exercito r eformados , voltmtariamente ou não, nos postos de goneraes, 
etrectuadas ou comprehendidas como oompulsoria5, nos termos do dect•eto n. 1'J3 A, de 30 de j aneiro de 1890, e da 
resolução do Congresso Nacional, sob o n. 29 deSde janoi t• o do corrente anno. 

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. o As 1)atentes dos reformados nos postos de generaes, voluntariamente ou não, e:ffectua-

das ou comprehendidas como compulsorias, nos termos do decreto n. 193 A, de 30 de janeiro de 
1890, e da resolução do Congresso Nacional, sob n. 29 de 8 de janeil•o do corrente anno, serão recti-
ficadas para attender-se á correspondente alteração de denominações, de conformidade com o decreto 
n. 350 de 19 de abril daquelle anuo, de modo a resolver-se o direito correlativo de precedencia 
militar que ja haviam adquirido, percebendo unicamente os vencimentos e vantagens que actual-
mente lhes competem, qualquer que seja a commissão ou emprego que venh'l.m a e'l:ercer. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O general de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão assim ·o faça executar. 
Capital Federal, 10 de junho de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Eneas G. Galvão. 

DECRETO N. 137- DE 15 DE JUNHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a mandar pagar ao alferes honorario do Exercito Antonio Paes de Sá Barreto a quantia de 2:59~$ 
proveniente da dillerença de soldo, que deixou de receber , de 18 de agosto de 1877 a 30 de outubro de 1885 . 

o Vice-Presidente da Republica dos Estados "Unido~ do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eJ\ sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. o Fica o Governo autorisado a mandar prtgar ao alferes honorario do Exercito Antonio 

Paes de Sá Barreto, como ajuste de contas, por differença de soldos atrasados, que deixou de receber 
durante o tempo decorrido de 18 de agosto de 1877 a 30 de outubro de 1885, inclusive, a quantia de 
2:592$ correspondente a sete annos, dous mezes e doze dias, á razão de 30$ mensaes ; nada mais 
havendo o mesmo alferes que receber ou reclamar a e~se titulo. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
O general de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão assim o tenha ~ntendido e expeça os despa .. 

chos necessarios. 
Capital Federal, 15 de junho de 1893, 5° da RepubUca. 

FLORIANO PEIX01'0. 

Antonio Eneas G, Gatvão, 

:bECRÉ!TO N. 138- DE 21 :p:m JUNHO DE l89S 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á promulgação. 

Manda considerar lentes substitutos das Faculdades de Medicina os adjuntos que passaram a preparadores, os adjuntos 
actuaes que não foram contemplados na ultima reforma, e os preparadores que, tendo feito concurso para adjuntos, 
foram classificados. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu1 na fórma do§ 3° do art. 37 da Constituiçãb, 

promulgo a lei seguinte : 
Art. J.o Serão considerados lentes substitutos das Eaculdades de Medicina os adjuntos que pas-

saram a preparadores, os adjuntos actuaes que não foram contemplados na ultima reft~rma e os 

(') Com o n. 136 não houve ac~a . 
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preparadores que, tendo feito concurso para adjuntos, foram classificados, devendo ser distribuídos 
p~las . cadeiras .ou secções, segundo as habilitações provadas em concursos anteriores e as couve. 
meneias do ensmo . 

Art . 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal , 21 <.le junho de 1893, 5° da Republica. 

FLORlANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 

DECRETO N. 139- DE 22 DE JUNHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a pagar ao bacharel Manoel José Chaves, ·professor jubilado de philosophia do curso annexo 
á Faculdade de Direito de S. Pauto, os v encimen tos integl'aes que percebia durante o exe rcício desse cargo, bem 
como a indemnisal-o da irnportancia das gratificações que deixo u de receber desde a data em que foi jubilado, 
abrindo para esse fim o credito que for necessario. 

O Vice-Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a lei segainte : 
Art. 1 .0 E' o Poder Executivo autorisado a pagar ao bacharel M:woel José Chaves, professor 

jubi lado de philosopbia do curso annexo á Faculdade de S. Paulo, os vencimentos íntegraes que per-
cebia darante o exercício desse cargJ, hem como a indemnísal-o da importancia. das gratiticações que 
deixou de receber desde a data em que foi jubilado, abrindo para esse fim o credito que for necessario. 

Art . 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Fetleral, 22 de junho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fernando Lobo, 

DECRETO N. 140- DE 28 DE JUNHO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Pode1· Executivo a despendel' a quantia de doze mil contos de r éis (i~.OOO:OOO~) , ao cambio de 27 d, estel'linos, 
com a refot•ma. do material naval. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. I .o E' autorisado o Poder Executivo a despender, á proporçã~ que Cor se ~amando neces.-

sario, e fazendo para isto as precisas operações de credito, a qunpt~a de doze mll contos de réiS 
(12 .000 :000$) , ao cambio de 27 d. sterlinos, com a reforma do matertal naval. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrar io. 
o contra-almirante Felíppe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocias da 

Marinha, assim o faça executar. 
Capital Federal, 28 de junho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. Chaves. 
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DECRETO N. 140 A -DE 30 DE JUNHO DE 1893 

Iniciado na Ca mara dos D3putados e paio Senado enviado[~ sancção . 

Be!ava a D. Carolin<t Luizt de Oliveirn Pereit·n Pinto a pre3c ripção do te npo decorrido desde 11 de dezembro de 1869 
a 27 de agosto de 1877, para o recebimen to el o meio soldo de seu 1\nad •> marido, o tenente reformad o do Exe rcito 
João Carlos Pet•eira Pinto . 

O Vice-Pr·esidente da Republica dos Estado,; Unidos do Brazil : 
Faço S'\ber que o Congr esso Nacional decre ta e eu sancciouo a r esolução seguinte : 
Art. 1. 0 F'ica re levada a D. Car·olina Luiz.t de Oliveira Pereil'a Pinto, viu v a do tenente refor-

mado do Exercito João Cor los Pel'eira Pinto, a prescripção do t empo decorrido desde 14 de dezembro 
de 1869 a 28 de ago~to .Je 1877, pm·n, o r eceuimen to do meio soh.lo, durante esse lapso de tempo, á 
razão de sete m il réis mensues . 

Ar t. 2 . 0 Revoganr-sc as disposições ern contrario . 
O Ministro de Estado dos Negocias ela Fazenda assim o faça executar . 
Capita l Federal, 30 de junho de 1893, 5" ela l{epublica . 

FLORIANO PEIXOTO . 

FelisbeUo Freire. 

DECRETO N. 141 - DE 5 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a despender a quantia de 18. 000:0003 com a substituição do armamento do Exercito e 
compra. de outros petrechos bellicos. 

I 
O Vice-Presidente da Republi<?a dos Estados Unidqs do Brazil : 
Faço saber que o Cong resso Nacional decretou e e~ sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' autorisado o P-oder E xecutivo a desp«iJnder, á proporção que s for tornando neces-

sario, e fazendo para isto as precisas operações de credito, a quantia de dezoito mil contos de réis 
(18.000:000$), ao ca mbio de 27 d. est erlinos, com a suQstituição do armamento do Exercito e compra 
de outros petrechos bellicos. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O general de divisão An tonio Enéas Gu stavo Galvão assim o tenha entendido e expeça os 

despachos necessarios. 
Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republicjto 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Gat't!éto. 
' 

DECRETO N. 142- DE 5 DE JULHO DE 181)3 

Iniciado no Senado e pelo vice- presidente da mesma Camara promulgado ex-vi do art. 38 da Constituição. 

Crea. na cidade da. Campanha, Estado de Minas Geraes , um externa to ou gymnasio nacional e autorisa o Poder Executivo 
a abrir o credito necessario para as dospozas de installação. 

Prudente José de Moraes Barros, Vice-Presidente do Senado : 
Faço saber aos que a presente virem, que o Congresso Nacional decreta e promulga a seguinte 

resolução : 
Art. l . o E' creado na cidade ela Campanha, no Estado de Minas Geraes, um externato ou g ym-

nasio nacional, sendo-lhe applicavel o regu lamento p.pprovado pelo decreto n. 1194 de 28 de 
dezembro de 1892, e servindo nelle não só o pessoal qi.J.e o acceitar, como o materia l dos dous exter-
natos que não for aproveitado na fusão. 
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Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorisado a completar as primeiras nomeações independen-
temente de proposta ou de concurso,~ a abrir o credito. ~ecessario para as despezas de installação 
do novo externato e de sua manutençao, durante o exercrcw do anno em que for installado 

Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario. · 
Senado FeJeral, 5 de julbo de 1893, 5° da Republica. 

PRUDENTE J, DE MORAES BARROS. 

DECRETO N. 143 -DE 5 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Depu lados e pelo Senado enviado á sancção , 

Autorisa o Governo a concoder ao ongonheiro Augusto Te ixeira Coimbra um anno do licença, com o respectivo ordenado . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo autorisarlo a conceder ao engenheiro AuO'usto Teixeira 

Coimbra, inspector do 1° distl'icto dos portos marítimos, um anno de licPnça, com o re~pectivo orde-
nado, para tr,ttar de sua saude onde lhe convier ; revogadas P.S disposições em contrario. 

Capital Federal, 5 de julho de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO, 

A. F. PauZa Souza. 

DECRETO N. 144 - DE 5 DE JULHO DE 1893 

Iniciado nll. Garoara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o pagamento de ~assagens de immigrantes. 

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: 
§ J.o A applicar ao pagamento de passagens de immigrantes o credito consignado pelo orça-

mento vigente à garantia de juros a em prezas que se obrigarem a fundar colonias . 
§ 2 . " A abrir para aquelle fim credito supplementar de l.828:832$635áverba -Terras Publicas 

e Colonisação. 
Art. 2 . 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
o Ministro de Estado dos Negocias da lndustria, Viação e Obras Publicas assim o faça. executar. 
Capital Federal , 5 de julho de 1893, 5° ela Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
A. F. PauZa Sou%a, 

DECRETO N. 144 A - DE 8 DE JULHO DE 1893 

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á sancção. 

Concede a D. Maria do Carmo 1\loibiades de Amo rim Rangel a pensão annual de 1:440$, repartidamente com sua filha 
D . Henriqueta Augusta de Amorim Silva. 

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. o Fica concedida a D. Maria do Carmo Alcibiades ele Amorim Rangel, vi uva do marechal 

de campo reformado Antonio Martins de Amorim Rangel, uma pensão a_nnu~l de 1: 440$, reparti-
damente com sua filha, tambem viuva, D. Heurrrtueta Augusta de Amor1m Silva. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 8 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 
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DEC~I<~TO N, 144 B .... DE 8 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara do3 Daputados e pelo Senado enviado á sancçi'i:o, 

Fi:'ln n Força Naval pat•a o exa rcioio ele 1894. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do B1·azil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decrata e eu sancoiono a resolução seguinte : 
Art. 1. 0 A Força Naval para o anuo de 1894 constará : 
Dos otii.ciaes da Armada e claSSI3S annexas que for preciso embarcar nos navios de guerra e trans-

portes da União, cónforme suas lotações, e dos estados-maiores das esquadras e divisões navaes; 
De 4.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, além de 124 da companhia de Matto Gro.>so; 
Da 600 praças do Batalhão Naval; 
De 500 foguistas contractados de conformidade com o respectivo regulamento, promulgado para 

os foguistas extranumerarios, emquanto o Corpo de Marinheiros Nacionaes não puder fazer 
face a todas as exigencias do serviço naval; 

De 500 marinheiros contractados, sob as bases que acompanham este decreto, para supprir 
temporariamente as vagas existentes no Corpo de Marinheiros Nacionaes; 

De 3.000 aprendizes marinheiros; 
Em tempo de guerra, do pessoal que for preciso para attender ao serviço da esquadr~. 
Art. 2.° Fica o Poder Executivo autorisado: 
I o, a rever a tabella de vencimentos dos officiaes da Armada e classes annexas, regulando as 

gratificações em postos correspondentes, de modo que todos os otii.ciaes embarcados e principalmente 
os combatentes sejam sempre melhor remunerados que os que servirem em commissão de terra; 

2°, a elevar a 50 o numero de guardas para o policiamento do Arsenal de Marinha e suas 
dependencias, sendo de preferencia aclmittidos a esse se1•viço os inferiores e praças gr,tduadas dos 
corpos tle marinha, que houverem deixado o serviço por conclusão de t empo; 

3°, a não considerar armados sinão os navios em estado de preencher commissão, sendo classi-
ficados na reserva, em fabrico ou desarmados, os que, embora em bom estado, não forem precisos 
para o serviço, os que necessitarem de concertos que se prolongarem além de 90 dias e os 
que não estiverem mais em condições de ser utilisados ; sendo, nestes casos, o seu pessoal militar 
reduzitlo a commandante, immediato, commissario, machinista, mestre e fiel, ficando os navios 
inteiramente entregues á Inspectoria do Arsenal, 'que se encarregará de sua conservação e limpeza, 
empregando marinheiros e foguistas contractados. 1 

O pessoal militar conservado a bordo nenhum desconto so:tfrerá nos seus vencimentos; 
4°, a mandar pagar pela apresentação de cada menor para aprendiz marinheiro, depois de 

julgado apto, á autoridade que o apresentar, 20$, a titulo de emolumentos, e aos pais ou tutores 
80$, a titulo de gratificação. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O contra-almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocias da 

Marinha, assim o faça executar. 1 
Capital Federal, 8 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
F. Chaves. 

Bases para o engajamento de marinhaiJem para o serviço da Armada 
I 

As ca:Pitanias dos portos da Capital Federal e dos Estados df1 Bahia, Pernambuco e Pará 
engajarão para o serviço da Armada indivíduos de profissão maritima nellas matriculados ou 
ex-praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, que houverem tido baixa por conclusão de tempo: sob 
as seguintes condições : 

Os engajados, conforme as suas habilitações , serão classificados em cabos de mf1rinheiros, 
marinheiros de I a e za classes, percebendo : 

Cabos de marinheiros . 
Mario heiros de I a classe. 
Marinheiros de 2"' classe. 

nos portos da Republica e 25 o 1 o mais em paiz extrangefrO. 

O prazo do engajamento sera, no minimo, de tres annos. 

50$000 mensaef! 
40$000 » 
30$000 )) 



111 

ga. 

A classificação dos engajados ao a,ssentar praça, assim como posteriormente o seu accesso 
gradual, serão feitos pelo Corpo de Marinheiros Nacionaes, tal qual estabelece o respectivo 
regulamento. 

4~ 

Os engajados constituirão a marinhagem auxiliar do Corpo de Marinheiros Nacionaes, pelo que 
gosarão de todos os direitos e vantagens de que gosam as praças deste, taes como o fardamento ao 
assentarem praça e os semestres que forem vencendo, o tratamento nos hospitaes de marinha e o 
Asylo de In validos, uma vez que declarem querer para elle contribuir. 

5" 
Os engajados que forem ex-praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes contarão para a reforma 

o prazo de engajamento. 

•' Ô" 

Os engajados terão preferencia, concluído o engajamento, para os logares de serventes, rema· 
dores e outros das repartições e estabelecimentos de marinha, e bem assim matricula gratuita nas 
capitanias dos portos os que pretenderem arrolar-se no pessoal marítimo das respectivas 
circumscripções. 

7" 

Poderão desembarcar onde se acharem, quando concluírem o prazo do engajamento, com direito, 
porém, á passagem para o logar de sua residencia primitiva ou para aquel!e que preferirem no 
territorio n~cional. 

8" 
Os engajados ficarão sujeitos aos regulamentos em vigor na Armada. 

ga 

Os engajados só serão definitivamente incorporados á Armada por ordem do chefe do estado· 
maior general . 

JOn 

Os engajados, antes de firmarem a sua obrigação de serviço, serão submettidos a rigorosa inspe-
cção pelos medicos dos arsenaes, presidida pelos capitães de portos. 

Capital Federal, 8 de julho de 1893, 5° da Reptiblica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

F. Chaves. 

DECRETO N. 145 - DE 11 DE- JULHO DE 1893 

Iniciado na Cámara elos Deputados e pelo Senado enviado á, sancção. 

Autorisa o Govemo a fundar uma colonia co!'l'eccional no proprio nacional Fazenda da Boa Vista, existente na P:\rahyba 
do Sul, ou onde melhor lhe parecer, e cU outras providencias. 

O Vice-Presidente da Republicl uos Estados Unidos uo Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte r esolução : 
Art. 1. • O Governo fundara uma colonia correcciooal no proprio nacional Fazenda da Boa 

Vista, existente na Parahyba do Sul, ou onde melhor lhe parecer, devendo apr_?veitar, além daquella 
fazenda, as colonias militares actuaes, . que a isso se prestarem, para correcçao, pelo trabalho, dos 
vadios, vagabundos e capoeiras que forem encontrados, e como taes processados na Capital Federal. 

Art. 2. o São comprehendidos nessas classes : 
§ l. 0 Os indivíduos de qualquer sexo e qualquer idade que, não estando sujeitos ao pod_er 

paterno ou sob a direcção de tutores ou curadores, sem meios de subsistencia, por fortuna pr~pr1a, 
ou profissão, arte, officio, occupação legal e honesta em que ganhem a vida, vagarem pela Cidade 
na ociosidade. 

§ 2. • Os que, por habito, andarem armados, em correrias, provocando tumult~s e incutindo 
terror, quer aproveitando o movimento da população em festas e solemnidades. publicas, quer em 
manifestações de regosijo e reuniões populares ou outras quaesquer circumstanCiaS. 
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§ 3. 0 Os que, tendo quebrado os termos de bem-viver em que se hajam obrigado a t rabalhar,ma-
nifestarem intenção de viver no ocio, ou exercendo industria illicita, immoral ou vedada pelas leis. 

Art. 3. 0 No julgamento dos factos , a que se refere esta lei, seguir-se-ha o processo ad?ptado 
perante as juntas correccionaes nos delictos, que cabem em sua alçada, podendo as mes~as Ju_ntas , 
entre os limites de minimo a maximo, de seis mezes a dous annos, fixar o tempo da r es1denma na 
colonia, tendo em consideração a idade e o sexo do processado. 

Paragraph9 unico . Não se comprehendem nesta lei os factos que, pela legislação criminal e 
penal, são definidos e sujeitos á maior penalidade ahi estabele~ida. . . . 

Art. 4 . o Além dos trabalhos agrícolas, estabelecer-se-hao na coloma fabn cas ou officmas, de 
modo a serem aproveitadas as aptidões e serviços dos condemnados, tendo-se em consideração o 
sexo e a idade . 

Art . 5 .0 Do producto do trabalho, que constituirá uma das fontes de receita da colonia, se 
reservará uma parte , calculada segundo o esforco de cada correccional, para formação de peculio, 
que lhe será entregue no acto de sua sabida. . 

Art. 6. 0 As autoridades policiaes auxiliarão a arlministração da colonia, tanto quanto for 
necessario, para a conservação da boa ordem e regularidade do serviço da colonia . 

Art. 7.0 O Governo expedirá os regulamentos necessarios á boa execução desta lei e organisação 
administrativa da colonia, devendo, desde já, despender até á quantia de 87 .000:000$000. 

Art. 8. 0 O conhecimento e julgamento dos factos, de que trata esta lei , são da competencia das 
juntas correccionaes . 

Art. 9. o Os Estados poderão fundar, á sua custa, co lonias correccionaes agrícolas, na confor-
midade das disposições desta lei, correndo sómente a despeza por conta da União, quando nas leis 
annuaes se votar verba especial para ellas. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 11 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 147 C") - DE 13 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Auto risa o P oder Executivo a abrir concurrencia publica (l )'-t'a um projecto de monumento á tnemoria do alfet·es J oaquim 
José da Silva Xavier - I o Tit•adentes. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidqs do Brazi l : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. L o Fica o Poder Executivo autorisado a abrir concurrencia publica para um projacto da 

monumento á memoria do immortal precursor e mart:yr da Republica no Brazil - alferes Joaquim · 
José da Silva Xavier- o Tiradentes . · 

Art. 2. 0 O monumento será erigido no local do supplicio. 1 Art. 3. 0 Serão concedidos pramios aos dous melhores projectos em desenho :- de traze contos 
de réis ao primeiro e da seta contos da réis ao segundo classificado. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Ca.pital Federal, 13 de julho de 1893, 5° da Rapublica. 

FLORIANO PEIXOTO , 
Fern~do Lobo . 

DECRETO N. 148 - DE 13 DEI JULHO DE 1893 

Iniciado na Càmara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Dispensa de ooncurso os adjuntos do serviço sanitario do Exercito que tenham mais de dous annos de serviço effect ivo, 
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 seguinte resolução 

. Art. I. o Ficam dispensados de concurso os adjuntos do serviço sani.tario do Exercito que t enham 
ma1s de dous annos de serviço effectivo, prestado com z!J lo ou proficiencia. 

(") Oom o n. 146 não houve acto, 
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Art. 2. 0 "!!'ica reduzi~o o numero ele medicas adjuntos de '74 a 60 e augmentados os vencimentos 
de todos os adJuntos (merltcos e pharmaceuttcos) a 200$ mensaes, sendo dous terços de gratificação 
pro labore, podendo ser-lt1es concedida licença para tratamento de saude sem perda do cargo. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con tt'ario. 
Capital Federal, 13 ele julho de IR93, 5° da Republica, 

F LO RIA NO PEIXOTO, 

Antonio EruJas G, Gazv,!o. 

DECRETO N. 148 A- DE 13 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camat'a dos Deputados e paio Senado enviado á sanocão. 

Alfandega ns Mesas de R endas das cidades de Itnjahy e r,agqna, no Estado de Santa Ca thal'ina, a de Antonina , no do 
Paraná, e a do Itapemirim , no do Espírito Santo. 

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.° Fica o Poder Executivo autorisado a alfandegar as Mesas de Rendas das cidades de 

Itajahy e Laguna, no Estado de Santa Catharina, a de Antonina, no do Paraná, e a de Itapemirim, 
no do Espírito Santo. · 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O lyf.inistro e Secretario dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 13 de julho ele 1893, 5° da Republica. 

DECRETO N. 149- DE 18 DE JULHO DE 1893 

FLORIANO PEIXOT<'~ 

FelisbeUo Fr~i1·e. 

Iniciado na Camara dos Deputados e pela mesma enviado á saucção, 

Dá organisação ao Supremo Tribunal Militar, 

O Vice-Presidente da Republica dos Elstaclos Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 

CAPITULO I 

DO SUPREMO TRIBUNAL MILITAR 

Art. 1. 0 O Supremo Tribunal Milit ,u•, que terá sua séde na Capital Federal, será composto de 
quinze membros vitalicios, sendo oito elo Exercito, quatro da Armada e tres juizes togados. 

Paragrapho unico. Os membt'os do Supremo Tribunal Militar pertencentes ao Exercito ou 
á Armada, que forem reformados, não perderão o seu cargo, salvo o caso de invalidez ou sentença 
passada em julgado. 

Art. 2. o A nomeação dos membros elo tribunal será feita pelo Peesidente cln, Republica ; a dos 
militares, de entre os oJllciaes generaes etrect ivos do Exercito on da Armada, e a dos juizes togados, 
na segunda gradaação, de entre : a) os auditores de guerea do Ex:ercito e da Marinha, que tiverem, 
pelo menos, quatro annos de efl'ectivo exercício ; b) os magisteados que tiverem, pelo menos, seis 
anno3 de eft'ectivo exercício, preferindo-se os em disponibilidade. 

Art. 3. o Os títulos de nomeação serão expedidos: o dos militares, pelos respectivos Ministerios ; 
o dos togados, pelo Ministerio da Guerra. 

Art. 4. 0 Os parentes consanguineos ou affins, até ao segundo gráo, não poderão, ao mesmo 
tempo, ser membros do tribunal. 

Art. 5. o Compete ao tribunal : 
§ 1. 0 Estabelecer a. fórma processual militar, emquanto a materia não for regulada em lei. 
§ 2.• Julgar em segunda e ultima instancia todos os ceimes militares, como taes capitulados na 

lei em vigor, · 
§ 3.° Communicar ao Governo, para este proceder na fórma da lei, contra os indivíduos que, 

pelo exame dos processos, verificar estarem indiciados em crimes militares. 
§ 4. 0 P1'ocessa.r e julgar os seus membros nos crimes militares. 
Anncxo- i5 
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§ 5.• Consultar com seu parecer as questões que lhe forem affectas pelo Presidente da Repu-
blica, sobre economia, disciplina, direitos e deveres das forças de terra e mar e classes anuexas . 

§ 6.• Mandar expedir as patentes militarPs dos otliciaes efrectivos, reformados, honorarios e 
classes annexas. 

Art. 6.• O Supremo Tri bunal Militar terá suas sessões nos dias determinados no respectivo 
regimento, para tratar de assumptos referentes aos§§ 5• e 6• do artigo antecetlente, e será composto, 
pelo menos, de cinco membros militares . 

Art. 7. 0 Para conhecimento e decisão dos processos criminaes, o Supremo Tribunal Militar 
só funccionará com a presença de sete de seus membros, pelo meuos, dos quaes cinco generaes e 
dous juizes togados . 

Art. 8.0 Nos casos em que possa ser applicada a pena de 30 annos de prisão, o tl'ibunal só 
funccionará achando-se presentes os tres jui zes togados e cinco membros militares . 

Paragrapho unico. Si succeder que falte, por impedimento ou por molestia, um dos juizes 
togados, o presidente do tribunal tequisitará do Governo um que o substitua provi oriamente. 

Art. 9 .• Todos os membros do tri bunal promelterão no acto da posse do logw, sob a sua 
palavra de honra : 1°, cumprir conscienciosamente as s11as obrig:1 ções; 2•, guardar inviolavel 
segredo sobre o assumpto de que se tratar nas sessões, quando o sigillo for resol vido pelo tribunal. 

§ I. • Os membros deste tribunal terão o tratamento de ministro do Supremo Tribunal Militar. 
§ 2 . 0 As decisões do tribunal serão tomadas por maioria do votos, assignando-se com parecer 

em separado, nas consultas os que forem votos divergentes, e nas sen tenças, com a palavra-
vencido-, podendo motivai-o. 

CAPITULO ll 

DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

Art. lO. Presidirá o Supremo Tribunal Militar o general mais graduado que delle fizer parte; 
em sua falta, as sessões serão presididas pelo mais graduado dos que se acharem presentes . 

Art. ll. O presidente terá voto como os demais membros do tribunal. 
§ l. o Terá particular cuidado em que o secretario e pessoas sujeitas ao tribunal cumpram os 

seus deveres. 
§ 2. o Distribuirá o serviço pelos membros militares e juizes togados. 
§ 3. o Rubricará com outros membros do tribunal os avisos que emanarem do Governo . 
§ 4.• Dará posse ao membros do tribunal, bem como aos demais empregados . 
§ 5. 0 Executará e fará executar o regimento ' inter;no. 
§ 6. o Presidirá ás sessões do tribunal e dirigirá os seus trabalhos. 

CAPITULO fii 
DO SECRETARIO E EMPREGADOS 

Art. 12. O tribunal terá uma secretaria, cujo pessoal será composto de um secretario, quatro 
officiaes, um porteiro, dous contínuos e dous serventes, praças reforma\:Jas. 

Art. 13. O secretario será official superior do Exercito ou da Armada ; tanto este como os 
officiaes de que trata o artigo antecedente serão nomeados pelo Poder Executivo, cabendo ao 
presidente do tribunal a nomeação dos demais empregados da secretaria . _ 

Art. 14. Serão deveres do secretario : 
§ 1. o Na presença do presidente, fazer a promessa que fazem os membros do tribunal no acto 

da posse. · 
§ 2. 0 Receber todos os requerimentos e pe.peis dirigidos ao tribunal e, classificando-os conve-

nientemente, os separar por ordem. 
§ 3. • Proceder à leitura da acta e do expediente, observando todos os despachos que nel!e 

forem proferidos. 
§ 4.• Subscrever as patentes que forem passadas, dar as certidões que forem ordenadas, tendo 

fé publica todos os papeis que por elle estejam assignados . 
§ 5.• Ministrar as consultas que tiverem de subir ao Presidente da Republica, as quaes apresen-

tará ao tribunal para serem assignadas . 
§ 6.• Abrir no tribunal todos os papeis que a elle forem dirigidos. 
§ 7.• Fiscalisar o cartorio do tribunal, que ficará a cargo e sob a r esponsabilidade de um dos 

officiaes, fazendo com que todos os papeis e livros sejam alli conservados com o maximo cuidado . \ 
§ 8.• Distribuir pelos officiaes da secretaria os livros de registro de patentes, consultas, reso-

luções, avisos, ordens. do tribunal e re.spost!l.s, e assim tambem todo o mais expediente, recommen-
dando-lhes que o servtço se faça com llmpeza, sem se afastarem dos modelos adaptados e estabelecidos 
pelo tribunal. 

§ 9. 0 Não receber emolumento algum das partes. 
§ 10. Abrir e encerrar o livro do ponto dos empregados . 
§ li. Redigir a minuta da acta, que, depois de approvada em sessão, será lançada em livro 

especial, por um dos offlciaes, sendo o original e o lanç~mento por elle authenticados. 
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§ 12. Fazer averbar no protocollo todos os documentos e processos que transitarem pelo cartorio. 
§ 13. O secretario será substituído, nos impedimentos temporarios, por um official previamente 

designado pelo presidflnte do t ribunal. 
Art. 15 Os officiaes da secretaria farão, na presença do presidente do tribunal, a mesma 

promessa prescripta para o secretario . 
§ 1. 0 Serão immediatamente sujeitos ao secretario e como este se acharão na secretaria em todos 

os dia~ ut~is, e del_la se retirarão ás hoNS marcadas no regulamento, salvo prorogação por 
convemeoCJa do servtço. 

§ 2:0 Os officiaes da secretaria se sujeitarão ioteit•amente á distribuição do trabalho, feita pelo 
secretariO, cabenrlo a um delles, por designação do secretario, a guarda do archi v o, todos os moveis 
e utensílios pertencentes ao tribunal. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES GEitAES 

Art. 16. Os membros militares do tribunal terão os vencimentos correspondentes ás suas 
patentes e mais vantagens em e:tl'ectivo serviço do Exercito. 

Art. 17. Os juizes togados perceberão vencimentos iguaes aos dos membros da Côrte de 
Appellação da Capital Federal. 

Art. 18. O secretario terá vencimentos de commissão activa de engenheiros como chefe e os 
demais empregados os que actualmeote percebem ou venham a perceber por disposições legaes. 

Art. 19. As reformas dos militares, membros do tribunal, continuarão a ser reguladas pelas 
leis em vigor. 

Art. 20. As aposentadorias dos .juizes togados e empregados do tribunal serão reguladas pelas 
leis referentes á magistratura federal. 

Art. 21. O Supremo Tribunal Militar organisará a sua secretaria de accordo com a presente 
lei, e logo que ella esteja organisada submetterá a approvação do Poder Executivo o regimento dos 
seus traba lhos in ternos. 

Art. 22. São respeitados os direitos adquiridos pelos actuaes membros do Conselho Supremo 
Militar de Justiça, empregados da respectiva secretaria, passand.o todos dos cargos que occupam para 
o Supremo Tribunal Militar, mas sem os títulos nobiliarchicos ou de conselho que por ventura gosem. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrario. 
O general de divisão Antonio Enéas Gustavo Gal vão assim o tenha entendido e expeça os 

despachos necessarios. 
Capital Federal, 18 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Galvl!o. 

DECRETO N. 149 A- DE 20 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção. 

Manda estabelecer uma Alfandega na Capital do Estado de S. Paulo e outra na cidade de Juiz de F óra, no de Minas 
Geraes, e dá outras providencias. 

O Vice-P1·esidente da Republica dos Estados. Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1. o O Governo estabelecerá uma alfandega na Capital do Estado de S. Paulo e outra na 

cidade de Juiz de Fóra, no de Minas Geraes . 
Art. 2. 0 o provimento dos empregos dessas Alfandegas não será feito antes que o Governo do 

respectivo Estado o:tl'ereça ao Federal um editicio com a capacidade, a ~ob~lia , !Dachinismos e os 
utensilios necessarios a in tallação do serviço aduaneiro, nem antes que SeJa mclwda no orçamento 
da União a despeza dos vencimentos de seu pessoal. · . . . 

Art. 3. 0 Na execução desta lei , o Governo aproveitará os empregados a~d1dos a_s r~partlçúes d~ 
fazenda e transferirá para a AW10dega de S. Paulo todo o pessoal que nao for mdispensavel a 
continuação do serviço da de Santos. 

Ar t. 4.° Creadas as Alfandegas, de que trata o art. 1°, serão extinctas as Delegacias Fiscaes 
existentes nos mesmos Estados. 

Art. 5. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocies da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 20 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

FeUsbeUo Freire, 



DECRETO N. 149 B- DE 20 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e po(ell a enviado á sancção. 

Dispõe sobre os titulos ao po r tado r . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu s11ncciono a seguinte resolução ! 
Art. I. o O proprietario de títulos ao portador, que delles for desapossado por motivo extranho 

á sua vontade e á disposição da lei, poderá obter novos ti tu los e impedir que a outrem sejam pagos 
o capital e os rendimentos. . 

Art. 2. o Perante o juiz ou tribunal do domicilio Jo devedor, o proprietario al!egará, em 
petição, as circumsta.ncias em que foi desapossado, declarando a quantidade, natureza, valor nominal 
e numeração dos títulos, tl serie, si houver, e, quanto possível, a época e logar em que os adquirira 
e em que recebera os ultimos juros ou dividendos. 

Art. 3.° Concluirá pedindo a intimação: 
Do devedor ou seu representante, para que não pague o capital nem os juros ou dividendos; 
Do presidente da Junta de Corretores, para que não sejam admiltidos os titulos em negociação 

na praça; 
Do detentor dos títulos, ou de quem interessado for, para allegar o que lhe convier. 
Art. 4. 0 O juiz mandará immediatamente fazer as intimações e expedir edital, marcando aos 

terceiros interessados o prazo de um anno para dizerem do seu direito. 
Art. 5. 0 Decorrido o prazo de um anuo sem opposição e si houverem sido distribuídos dous 

dividendos, poderá o requerente ser autorisado a perceber os juros e dividendos vencidos e que se 
forem vencendo, e o capital que se tornar exigível, mediante caução. 

Art. 6. o A caução comprehenderá o capital exigível e a in1portancia das annuidades vencidas, 
sendo a do ultimo anno computada em dobro. Não será julgada sem audiencia do ministerio publico, 
ou de um curador á lide. 

Art. 7. 0 Dous annos depois da autorisação póde ser levantada a caução relativa aos juros e 
dividendos, permanecendo, quanto ao capital, por mais dous annos. Para as apolices da divida 
publica, o prazo ser a de novo annos, contados da autorisação, salvo a disposição do art. 16, lettra d. 

Art. 8. 0 Si o requerente não puder ou não quizer prestar caução, serão depositados o capital 
e rendimentos exigíveis, os quaes só poderão ser levantados depois de decorridos os prazos do artigo 
antecedente. 1 

Art. 9.0 Si se tratar somente de coupons destacad9s dos títulos, o prazo será o mesmo marcado 
para juros e dividendos no art. 7°. 

Art. 10. Os pagamentos feitos de accortlo com esta lei importam quitação ao devedor, e os 
terceiros que se julgarem prejudicados só terão acção c.ontra aquelle que, sem justa causa, se tiver 
apresentado como proprietario desapossado. 

Art. 11. O devedor, a quem forem apresentados os titulos denunciados, é obrigado a appre-
hendel-os e communicar a occurrencia ao juiz. 

Art. 12. Si um terceiro se apresentar portador dos títulos denunciados, terá vista para contestar, 
ficando suspensa qualquer autorisação concedida para o recebimento do capital e juros ou 
dividendos. 

Art. 13. E' nulla a negociação de titulos furtado') ou extraviados, feita depois da intimação á 
Junta dos Corretores ou da publicação do edital, e o adquirente só tera acção contra o vendedor e 
o corretor que tiver intervmdo na operação. 

Art. 14. Si não houvel' contestação no prazo de tres annos, contados da publicação do edital, 
poderá o juiz ordenar que ao proprietario desa.possado sejam passadas duplicadas aos títulos recla-
mados. 

Art. 15. Independente de despacho, poderá o proprio interessado, por si ou por offlcial de 
justiça, fazer ao devedor e á Junta dos Corretores a intimação do art. 3", por meio de notas em 
duplicata, em um de cujos exemplares será lançado o sciente dos intimados ou certidão do offlcial. 
Taes intimações, porém, deverão ser judicialmente ratificadas dentro de seis dias, sob pena de 
nullidade. 

Art. 16. As disposições desta lei se applicam aos seguintes títulos, sempre que forem ao 
'IJO!tador: 

a) recibos e cheques, ou mandatos passados para serem pagos na mesma praça, em virtude de 
conta corrente; 

b) acções e obrigações de companhias, observadp.s as disposições das leis sobre sociedades 
anonymas; 

c) letras hypothecarias emittidas por sociedades d1;1 credito real, nos termos da lei ; 
d) apolices da divida publica, quando não regidas por leis especiaes. 
Art. 17 Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 20 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO • 
FeUsbeUo Freire •. 
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DECRETO N. 150 -DE 21 DE JULHO DE 1893 

Iniciado no Senado e pela Camara dos Depu~ados enviado á sancção. 

Concede um anno de licença, com ordenado, ao ministro elo Supt•emo •rribunal Federal, Amphilophio Botelho Freire de 
Carvalho, para tratar de sua saude onde lhe convier . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução! 
Art. l. 0 E' concedido a Amphilophio Botelho Freire de Carvalho, ministro do Supremo Tribunal 

Federal, um anuo de licença, com ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier. 
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrar io. 
Capital Federal, 21 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fenzando Lobo. 

DECRETO N. 151 -DE 24 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a conceder seis mezes de licença, em prorogação, ao escrivão do juiz seccional no Estado da Bahia 
Manoel de Mello Mattos, para tratar de sua saude em Estado do Sul. 

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. • Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a Manoel de Mello Mattos, escrivão do 

juiz seccional no Estado da Bahia, seis mezes de licença, em prorogação, afim de tratar de sua saude 
em Estado do Sul. 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 24 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fe?'nando Lobo. 

DECRETO :N. 151 A - D:El 29 DEl JüLIIo DE 1893 

Iniciado no Senado e pela Camara elos Deputados enviado á sancção. 

Presta um auxilio pecuniario não excedente de iO:OOO$ â Associação denominada « Instituto da Ordem dos Advogados 
Brazileiros » para a realisação da exposição de trabalhos juridicos em agosto do corrente anno. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congre3so Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art, 1. o O Presidente da Republica prestara, por conta da verba- Eventuaes - do orçamento 

da despeza do Ministerio da Fazenda, do exercício corrente, um auxilio pecuniario,. não excedente 
de 10:000$000, a Associação denominada- Instituto da Ordem dos Advogados Brazllezros- para o 
fim de ser realisada a exposição dos trabalhos jurídicos, que o mesmo Instituto pretende inaugurar 
em dias do mez de agosto deste anuo. 

Paragrapho unico. Si o credito da verba indicada ja não comportar a ilespeza, ora autorisada, 
sera aberto credito supplementar para a mesma. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
O Ministro e Secretario dos Negocias da Fazenda assim o faça exequtar. 
Capital Federal, 29 de julho de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
FelisbeUo F1·eíre. 
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DECRETO N. 152- DE 31 DE JULHO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o pagamento de 114:997$848 a D. Maria Carolina Rheingantz. 

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 E' o Poder Executivo autorisar!o a pagar a D. Maria Carolina Rheingantz a quantia 

de ll4:997$848, como indemnisação devida pelo Vf\lor de sua propriedade-Colonia ele S. Lourenço-
no Rio Grande do Sul, como foi decidido pelo juizo arbitral em <:::5 de julho de 1892, abrindo para 
isto o necessario credito. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negocias da Industria, Viação e Obras Publicas assim o faça executar. 
Capital Federal, 31 de julho de 189::!, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO, 

A . F. Pauta Soum. 

DECRETO N. 153- DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos)Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Divide o Estado da União em districtos eleitoraes, de accordo com o art. 36 da lei n. 35 de ~6 de janei ro de 189~. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. I . o O Estado do Pará formará dous districtos eleitoraes. 
§ L o O primeiro districto tera por séde a cidade de Belém e se compor a dos seguintes municípios: 

Belém, Acará, S. Domingos da Boa Vista, Vizeu, Bragança, Quatipuru, Salinas, Cintra, Marapa.nim, 
Santarem-Novo, Curuçá, S. Caetano, Vigia, Collares, Soure, Monsarás, Cachoeira, Ponta de Pedras, 
Muaná, Curralinho, S. Sebastião da Boa Vista, Cametá, Mocaj uba, Baião, Igarapé-mirim, Abaeté, 
Mojú, Guama, Irituia e Ourem. 

§ 2.o O segundo districto tera por séde a cidade de Garupa e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Gurupa, Almeirim, Chaves, A:tfuá, Anajás, Breves, Bagre, Oeiras, Melgaço, Porte!, Maca pá, 
~azagão, Porto de Moz, Souzel, Monte Alegre, Prainha, Alemquer, Santarém, Itaituba, Aveiro, 
Obidos, Juruty e Faro. 1 

Art. 2. o O Estado do Maranhão formara dous distr~ctos eleitoraes. 
§ 1. o O primeiro districto terá por séde a cidade de $. Luiz e se ·compara dos seguintes muni-

cípios: S. Luiz, Paço do Lumiar, Rosario, Icatu, Miritiba, Guimarães, Cururupú, Pinheiros, Santa 
Helena, Alcantara, Tury-Assú, Carutapera, Vianna, Penalva, Monção, S. Bento, Cajapió, S. Vicente 
Ferrar, Baix:o Mearim, Arary, Brejo, Burity, Itapicuru, Mirim, Anajatuba, Vargem Grande, Barrei· 
rinhas e S. Bernardo • 

§ 2. o O segundo districto tera por séde a cidade de Caxias e se comporá dos seguintes municí-
pios:. Caxias, Coroatá, S. Luiz Gonzaga, Pedreiras, Codó, S. José dos Mattões, S. Francisco, 
Passagem Franca, Picos, Pastos Bons, Nova York, Mirador, Loreto, Alto Parnahyba, Barra do 
Corda, Grajahú, Imperatriz, Carolina e Riachão. 

Art. 3. 0 O Estado do Ceará formará tees districtos eleitoraes. 
§ l :o O primeiro distl'icto terá por séde a cidade dp. Fortaleza e se comporá dos seguintes 

municípios: Fortaleza, Por:wgaba, Mecejana, Mara.ngnape, Soure, Pacatuba, Redempção, Aracoyaba, 
Trahiry, Arraial, Itapipoca, S. Francisco, Acarahú, Camocim, Granja, Viçosa, Teanguà, Ibiapina, 
S. Benedicto, Campo Grande e Paracuru. 

§ 2.o O segundo districto terá por séde a cidade de Iguatu e se comporá dos seguintes municí-
pios: Iguatu, Pereira, fcó, Lavras, Varzea Alegre, Aurora, Umary, S. Matheus, Quixará, S. Pedro 
do Crato, Barbalha, Missão Velha, Milagres, Jardim, Brejo dos Santos, Poeteiras, AssR.ré , Saboeil'o, 
Sant'Anna do Brejo Grande, Araripe, Quixadá , Quixera~obim, Inha.muns, Arneiroz, Cococy, Pedra 
Branca, Boa Viagem, Iracema e Maurity. 

§ 3. o O terceiro districto terá por séde a cidade d~ Sobral e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Sobral, Aquiraz, Cascavel, Aracaty, União, S. Bernardo, Limoeiro, Moeada Nova, Jagua-
ribe-Mirim, Riacho do Sangue, Baturité, Pacoty, Guara'qliranga, Mulungu, Coité, Canindé, Cratheús, 
Independencia, Santa Quitaria, Tamboril, Ipú, Ipueiras, Meruoca, Sant'Anna, Palma e Nuariny. 
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Art . 4. 0 O Estado de Pernambuco formará cinco districtos eleitoraes. 
§ l. o O primeiro districto terá por séde a cidade do Recife e se compara dos se"'uintes muni-

cípios : Recife, Oliuda, JaborLtão, S. Lourenço e Muribeca. 0 

§ 2. o O segundo distr-icto ter·á por séde a citlade de Nazareth e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Nazareth, Iguarassu, Goyana, ltambé, Timbauba, Páo d'Alho, Vicencia, Limoeiro, Bom 
Jardim, Taquaretinga e Brejo . 

§ 3. o O terceiro districto tera por séde a cidade da Victoria, e se compara dos seguintes muni-
cípios: Victoria, Cabo, Escada, Gloria do Goitá, Gravata, Bezerros, Caruarú, Bonito, Pauellas 
Altinho, S. Bento, Pesqueim, Cimbres e Pedras. ' 

§ 4.0 O quarto districto terá por séde a cidade de Palmares e se comporá dos seguintes municípios: 
Palmares, lpojuca, Serinhaem, Rio Formoso, Barreiros, Gamelleira, Agua Preta, Amaragy, 
Quipapá, Canhotinho, Garanhuns, Bom Conselllo e Correntes. 

§ 5. 0 O quinto dístricto tera por séde a cidade de Villa BeiJa e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Vill~-Bella. , Aguas-Bellas, Buique, Alagôa_de Bn,ixo, Tacaratu, I~gazeira, s .. José do Egypto, 
Flores, TriUmpho, Floresta, Belmoute, Salgueiro, Cabrobó, Boa- V1sta, Petrollna, Leopoldina, 
Granito, Ex li e Ouricury. 

Art. 5. 0 O Estado das Alagôas formará dous districtos eleitoraes. 
- § 1. o O primeiro districto tera por séde a cidade de Maceió e se comporá dos seguintes muni-

cípios: Maceió, Porto-Calvo, Porto de Pedras, Maragogy, Camaragibe, S. Luiz do Quitunde, Santa 
Luzia do Norte, Muricy, União, S. José da Lage, Atalaia, Parahyba, Viçosa, Pilar e Alagóas . 

§ 2 . o O segundo districto terá por séde a cidade de Penedo e se comporá dos seguintes muni-
cípios : Penedo, S. Miguel, Agua Branca, Anadia, Bello Monte, Coruripe, Limoeiro, Palmeira, Pão 
de Assucar, Paulo Affonso, Piassabussu, Piranhas, Porto Real do Collegio, Poxim, Sant'Anna do 
Ipanema, S. Braz, Traipú, Triumpho e Victoria. 

Art. 6. 0 O Estado da Bahia formará sete districtos eleitoraes . 
§ 1. o O primeiro distrícto será constituído pelo município da Capital . 
§ 2. 0 O segundo districto terá por séde a cidade de Cachoeira e se com porá dos seguintes muni-

cípios: Cachoeira, S. Gonçalo dos Campos, S . Felix, Curralinho, Maragogipe, S. Felippe, Con-
ceição do Almeida, Santo Amaro, S. Francisco, Matta de S. João e Abrantes. 

§ 3. o O terceiro districto tera por séde a cidade de Nazareth e se comporá dos seguintes muni-
cípios : Nazareth, Aratuipe, Santo Antonio de Jesus, S. Miguel, Itaparica, Jaguaribe, Arêas, Capella 
Nova de Jequiriçá, Amargosa, Tapera, Valença, Taperoá, Cairú, Nova Boipeba, Santarém, Una, 
Ilhéos, Olivença, Cannavieiras, Belmonte, Camamú, Igrapiuna, Barra do Rio de Contas, Marahú, 
Barcellos, Porto Seguro, Santa Cruz, Yilla Verde, Trancoso, Caravellas, Viçosa, S. José do Porto 
Alegre, Alcobaça e Prado. 

§ 4. 0 O quarto districto terá por séde a cidade da Feira de Sant'Anna e se comporá dos seguintes 
municípios: Feira de Sant'Anna, Riachão de Jacuipe, Camisão, Mundo Novo, Orobó, Baixa Grande, 
Purificação, Coração de Maria, Catú, Alagoinhas, Serrinha, Conceição do Coité, Inhambupe, Entre-
Rios, Conde e Abbadia. 

§ 5.0 O quinto districto terá por séde a cidade do Bomflm e se comporá dos seguintes municípios: 
Bomfim, Campo Formoso, Queimadas, Jacobina, Morro do Chapéo, Sento Sé, Joazeiro, Curuçá, Gere-
moabo, Santo Antonio da Gloria, Monte Santo, Bom Conselho, Patrocínio do Coité, Pombal, Tucano, 
Amparo, Barracão, Itapicuru, Soure, Monte Alegre e Conceição do Razo. 

§ 6.o o sexto districto tera por séde a cidade de Minas do Rio de Contas e se comporá dos 
seguintes municípios : Minas do Rio de Contas, Lençóes, Campestre, Andarahy, Villa Bella das 
Palmeiras, S. João do Paraguassu, Bom Jesus do Rio de Contas, Remedios, Agua Quente, Maracás, 
Brejo Grande, Jussiape, Bom Jesus dos Meiras, Caeteté, Vi!la Bella das Umburanas, Riacho de 
Sant'Anna, Monte Alto, Candeuba, Almas e Victoria. 

§ 7. 0 o setimo districto terá por séde a cidade da Barra do Rio Grande e se comporá dos 
seguintes municípios : Barra do Rio Grande, UrubU, Macahubas, Brotas de Macahubas , Bom Jesus 
da Lapa, Carinhanha, Santa Maria da Victoria, Sant'Anna dos Brejos, Campo Largo, Santa Rita do 
Rio Preto, Angical, Chique-Chique, Gamelleira do Assuruá, Pilão Arcado, Remanso e S. José da 
Casa Nova . 

Art. 7. 0 O Estado do R.io de Janeiro formará cinco districtos eleitoraes. 
§ 1.0 O primeiro districto terá por séde a cidade de Nitheroy e comprehenderá os mummpws 

de Magé, Itaborahy, Rio Bonito, Capivary, Barra de S. João, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, 
Maricá e Nitheroy . 

§ 2.0 o segundo districto terá por séde a cidade de Campos e comprehenderá os municípios de 
Macahé, Magdaleua, Campos, S. João da Barra e ltaperuna. 

§ 3. o O terceiro districto terá por sécle a cid<lde de Cantagallo e compreheoderá os municípios 
de Padua, S. Fidelis, Itaocara, S. Francisco ue Paula, Cantagallo, Duas Barras, Carmo, Friburgo e 
Sant' Anna de Macacú. 

§ 4. o o quarto districto terá por séde a cidade de Vassouras e comprehenderá os municípios de 
Sapucaia, Pa.rahyi.Ja, Vassouras, Pirahy , ltaguahy, Igua~su, Petropolis e Theresopolis. 

§ 5.0 O quinto districto terá por séde a cidade ele Rezende e comprehenderá os municípios de 
Santa Thereza, Valença, Barra do Pirahy, Barra Mansa, Rezende, Rio Claro, Pa:-aty, Angra dos 
Reis e S . João Marcos. 
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Art. 8. 0 O Estado de Minas Geraes formara doze districtos eleitoraes. 
§ }.o o primeiro districto terá por séde a cidade de Ouro Preto e se comporá dos seguintes 

municípios: Ouro Preto, Queluz, Marianna, Alvinopolis, Piranga, Abre-Campo, S, Domingos do 
Prata, Manhuassú, Caratinga, Ponte Nova e Santa Barbara, 

§ 2. o o segundo dlstricto tera por séde a cidade de Barbacena e se comporá dos seguiu tes muni-
cípios: Barbacena, Pomba, Ubá, Alto Rio Doce, S. João d'El-Rei, Tiradentes, Prados, Entre-Rios 
e Oliveira. 

§ 3,0 O terceiro districto terá por séde a cidade de Leopoldina e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Leopoldina, S. João Nepomuceno, Cataguazes, S. Manoel, Palma, S. Paulo de Muriahé, 
Carangola, Viçosa e Rio Branco. 

§ 4. 0 O quarto districto terá por séde a cidade de Juiz de Fóra e se comporá dos seguintes 
municípios : Juiz ele Fóra, Rio Novo, Mar de Hespanha, Guarará, S. José de Além Parahyba, 
Palrnyra, Lima Duarte e Rio Preto. 

§ 5. • O quinto districto terá por séde a cidade de Baependy e se comporá dos seguintes muni~ 
cipi.os: Baependy, Ayuruoca, Turvo, Christina, Pouso Alto, ltajubá, S. José do Paraíso, Ouro Fino, 
Ja.guary, Passa-Quatro, Cambuhy, Santa Rita de Sapucahy e Pedra Branca. 

§ 6. 0 O sexto districto terá por séde a cidade da Campanha e se comporá dos seguintes muni-
cípios : Campanha, S. Gonçalo do Sapucahy, Tres Corações do Rio Verde, Lavras, Tres Pontas, 
Machado, Varginha, Alfenas, Caldas, Caracol, Pouso Alegre, Bom Successo e Poços de Caldas. 

§ 7.0 O setimo districto terá por séde a cidade da Formiga e se comporá dos seguintes muni~ 
cipios: Formiga, Itapecerica, Campo Bello, Inhaúma, Dores do Indayá, Abaeté, Bambuhy, Piumhy, 
Carmo do Paruahyba, Araxá, Patrocínio, Carmo do Rio Claro e Dores da Boa Esperança. 

§ 8.0 O oitavo districto t erá por séde a cidade de Sabara e se compara dos seguintes municípios: 
Sabara, Santa Luzia, Caethé, Curvello, Sete Lagóas , Pará, Bomfim, Pitanguy e Villa Nova de Lima. 

§ 9. 0 O nono districto terá por séde a cidade de Diamantina e se comporá dos seguintes muni-
cípios : Diamantina, Serro, Conceição, S. Miguel dos Guanhães, Ferros e Itabyra. 

§ 10. O decimo districto terá por séde a cidade de Minas Novas e se comporà dos seguintes 
municípios: Minas Novas, S. João Baptista, Theophilo Ottoni, Arassuahy, Rio Pardo, Boa Vista, 
Salinas e Peçanha. 

§ 11. O umlecimo districto terá por séde a cidade de Montes Claros e se compara dos seguintes 
municípios: Montes Claros, Bocayuva, Contendas, Grão Mogol, Januaria, S. Francisco, Paracatú 
e Patos. 

§ 12. O duodecimo districto tera por séde a cidade de Uberaba e se comporit dos seguintes 
municípios: Uberaba, Bagagem, Carmo da Bagagem, Araguary, Prata, Monte A'legre, Fruta!, 
Uberabinha, Sacramento, Jacuhy, Santa Rita de,Cassia, Muzambinho, Monte Santo, S. Sebastião do 
Paraíso, Cabo Verde e Passos. 1 

Art. 9.0 O Estado de S. Paulo formará sete distrtctos eleitoraes. 
§ 1. o O primeiro districto tera por séde a cidade ~le S. Paulo e se comporá dos seguintes muni-

cípios: Capital, S. Bernardo, Cotia, Santo Amaro, ltfl. pecerica, Parnahyba, Juquery, Conceição dos 
Guarulhos, Mogy das Cruzes, S. José elo Parahytigga, Nazareth, Santo Antonio da Cachoeira, 
Atibaia, S. ltoque, Araçariguama, Una, Piedade, Santos, S. Vicente, Conceição de Itanhaem, Iguape, 
Cananéa, Iporanga e Xiririca. 

§ 2.0 O seg-undo districto terá. por séUe a cidade de S. José dos Campos e se comporá dos 
seguintes mumcipios: S. Jo3é dos Campos, Santa Isapel , Patrocínio lie Santa Isa,bel, S. Sebastião, 
Villa Bella, Caraguatatuba, Ubatuba., S. Luiz do Parahytinga, Lagoinha, Redempção, Natividade, 
Parahybuna, Santa Branca, Jacarehy, Jambeiro, Caçapava, Buquira e S. Bento do Sapucahy, 

§ 3. o O terceiro districto terá por sé de a cidade de Guaratinguetá e _se comporá dos segu,intes 
municípios: Guaratinguetá, Bananal, S. José dos B!).rreiros, Arêas, Queluz, Pinheiros, Silveiras, 
Jatahy, Bocaina, Cruzeiro, Lorena, Vieira do Piquete, Pindamonhangaba, Cunha e Taubate. 

§ 4. 0 O quarto districto tera por séde a cidade de Sorocaba e se compara dos seguintes muni-
cípios: Sorocaba, Campo Largo de Sorocaba, Porto Feliz, Tieté, Rio Bonito, Tatuhy, Pereiras, 
Itapetininga, S. Mig-uel Al·chanjo, Pilar, Guarahy, Sarapuhy, Espírito Santo da Boa Vista, Santo 
Antonio da Boa V1sta, Bom Successo, Paranapanema, Faxina, Apiaby, Lavrinhas, Rio Verde, 
Fartura, Pirajú, A varé, Santa Barbara do Rio Pardo, Espírito Santo do Turvo, Botucatú, Remedios 
da Ponte, Tieté, S. Manoel do Paraíso, Lençóes, Fortaleza, Santa Cruz do Rio Pardo, S. Pedro elo 
Turvo, Campos Novos do Paranapanema e S. Sebastião da Alegria. 

§ 5.0 O quinto districto tera por séde a cidade de Campinas e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Campinas, Serra Negra, Soccorro, Amparo, Bragança, Itatyba, Jundiahy, Cabreúva, Itú, 
Salto do Itú, Indaiatuba, Mogy-mirim, Araras, Pirassinunga, Belém do Descalvado e Santa Rita do 
Pa::;sa-Quatro. 

§ 6.0 O sexto districto terá por séde a cidade do ~io Claro e se compara dos seguintes muni-
cípios: Rio Claro, Monte-Mor, Capivary, Santa Barbara, Limeira, Piracicaba, S. Pedro, Brotas, 
Jabú, S. João ela Bocaina, Bariry, Doue Corregos, S. Carlos do Pinhal, Araraquara, Ibitinga, Boa 
Vista das Pedras, Ribeirão Bonito, Jaboticabal e Barretos. 

§ 7.• O setimo districto terá por séde a cidarle do Ribeirão Preto e se compara dos seguintes 
municípios: Ribeirão Preto, Itapira , Mogy-guassú, Eapirito Santo do Pinhal, Santa Cruz das Pal-
meiras, S. João da Boa Vista, Mococa, Caconde, Cajurú, Casa Branca, S. Simão, S. José do Rio 
Pardo, Batataes, Espírito Santo ele Batataes, Santo Antonio da Alegria, Franca, Carmo da Franca, 
Patrocínio de Sapucahy, Rifaina e Santa Rita do Paraiso. 
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Art. 10. O Estado do Rio Grande do Sul formará cinco districtos eleitoraes. 
§ 1. 0 O primeiro districto terá por séde a cidade de Porto Alegre e se comporá dos seguintes 

municípios: Porto Alegre, Viamão, Gravatahy, Santa Christina do Pinhal, Taquara do Mundo Novo, 
S. Leopoldo, S. Sebast1ão do Calw, S. João do Monte Negro , Bento Gonçalves e Caxias . 

§ 2.0 O segundo tlistricto terá por séde a cidade da Cruz Alta e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Cruz Alta, Torre , Conceição do Arroio, Santo Antonio da Patrulha, S. Francisco de Paula, 
Vaccaria, Lagôa Vermelha, Passo Fundo e Nonobay, Soledade, Palmeira, Santo Angelo, S. Luiz, 
S. Martinho e Villa Rica, S. Borja e S. Thiago do Boqueirão. 

§ 3.0 O terceiro districto terá por séde a cidade de S. Gabriel e se comporá dos seguintes muni-
cípios : S. Gabriel, Itaqui, Uruguayana, Quaraby, Alegrete , Livramento, Rosario, S. Fran0isco de 
Assis, S. Vicente, Lavras, Caçapava, S. Sepé, D. Pedrito e Bagé. 

§ 4. 0 O quarto districto tera por séde a cidade ele Pelotas e se comporá dos seguintes municípios : 
Pelotas, Rio Gt·aode, S . José do Norte, Santa Victoria, Jaguarão, Herval, Arroio Grande, Santa 
Isabel, S. Lourenço, Cangussú, Cacimbinhase Piratiny. 

§ 5.0 O quinto districto terá por séde a cidade da Cachoeira e se comporá dos seguintes muni-
cípios: Cachoeira, Dores de Camaquam, S. João de Camaquam, Encruzilhada, S. Jeronymo, 
Triumpho, Taquary, Estrella e Lageado, Santa Cruz, Santo Amaro e Venancio Ayres, Rio Pardo 
e Santa Maria. 

Art . 11. Os municípios, que forem creados posteriormente à data desta lei, pertencerão ao 
districto daquelle ou daquelles de que forem desmembrados . 

Si se compuzerem de territorios pertencentes a dous ou mais districtos, farão parte daquelle 
em que se achar a séde municipal. 

Art. 12. O Districto Federal formará tres districtos eleitoraes. 
§ 1.0 O primeiro districto eleitoral se comporá elos districtos da Gavea, Lagôa , Gloria, Cande-

lar ia e Santa Rita. 
§ 2.0 o segundo districto eleitoral se comporá dos districtos do Sacramento, S. José, Sant'Anna, 

Santo Antonio, Espírito Santo e S. Christovão. 
§ 3.0 O terceiro districto eleitoral se comporá elos districtos do Engenho Novo, Engenho Velho, 

Inhaúma, Irajá, Jacarepagua, . Campo Grande, Santa Cruz, Guaratilla e ilhas do Governador e 
Paquetà . 

Art. 13; Os territorios dos districtos que forem creados posteriormente á data desta lei conti-
nuarão a pertencer, para os fins eleitoraes, aos distríctos de que forem desmembrados . 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 3 de agosto de 1893, 5• da Republica. 

DECRETO N. 154 - DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder a José Alves de Carvalho, chefe da secção de contabilidade da Casa de Correcção 
da Capital Federal, um anno de licença , sem 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 sancciono a seguinte resolução : 
Art . 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a José Alves de qarvalho, chefe ~a 

secção de contabilidade da Casa de Correcção da Capital Federal, um anno de ltcença, sem venet-
mentos, para tratar de sua saude. 

Capital Federat, 3 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

Annexo -16 

FLORIANO PEIXOTO • 

Fernando Lobo . 
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DECRETO i\/. 155 - DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

l•üc.iado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede o. D. Therezo. Floroutiua de Cnntalice, il'mil do capitão de fraga ta Francisco Flavio.no de Co.ntalice, uma pensão 
mensal equivalen te no meio soldo dnquolla patente. 

O Vice-Presidente Ja Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1.° Fica concedida a D. Thereza Florentina de Cantalice, irmã do capitão de fragata 

Francis o Flaviano de Cantalice, morto no naufragio do encouraç:tdo Sotimões , uma pensão mensal 
equivalente ao meio soldo daqu.ella paten te, segundo. a tabella actual . 

Art. 2.0 Reyogam-se as Lllsposições em contrn,rw. 
o Ministro <la Justiça e Negocias Interior8S assim o faça executar . 
Capital Federal, 3 de agosto de 1893, 5° ctn. Republ ica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nando Lobo. 

DECRETO N. 156- DE 3 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Elova á quantia de 300$ mensnes a pensão concedidn, por decreto de 22 de fevel'eit•o de 1890, n D. ll!aria Gertrudes dn Ma ttn 
Vieil'n d:t Silva, repartidamente com sua filha D. Helena Vieira da Silva . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Br azil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte r esolução : 
Art. J.o Fica elevada a quantia de 300$ mensaes d pensão concerlida, vor decreto de 22 de feve-

reiro de 1890, do Governo ProvisoJ'io, a D. Maria Gertrudes da Mat ta Vieira da Si lva (Viscondessa 
Vieira ela Silva), viuva elo estadista Visconde Vieirit da Silva, r epartidamente com sua fi lha 
D. Helena Vieira d::t Silva . 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O Ministro da Justiça e Negocias Interiores assim q faça executar. 
Capital Federal, 3 de agosto de 1893, 5o da. Republipa . 

F~ORIANO PEIXOTO. 
•Fernando Lobo. 

DECRETO N. 156 A- DE 4 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos DepuLados e pelo Senado enviado á sancção . 

Manda reverter em favor de D. Carolina Angelica de Andrade e Vasconce llos a outra parte do meio soldo da patente de 
seu finado pne, o tenente-coronel Joaquim José de Andrade Vasconcellos . 

O Vice-Presidente da Republi ca dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte r esolução: 
A~t . J.o O Poder Executivo fica autorisaclo a 111andar rever ter em favor de D. Carolina 

Angel!ca de Andrade e V~scoucellos a outra parte do meio soldo cl(1 patente de seu fa ll ecido pae 
o teueute-coronel J_oaqUJm José de Andrade Vasconpel!os, que compe tia a sua fa llecida mãe; 
D. Josepha Cruz e S1 lva de Andrade, a contar da data do fallecimento desta . 

Art. 2.0 São revogadas as cUsposições em contrario. 
Capital Federal, 4 de agosto de 1893,5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO, 

Fetisbello Freire. 
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DECRETO N . 157- DE 5 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Converte em ordenado adiaria-jornal ;e gratificaçiio que recebe a mestrança do Arsenal de Guerra, de accordo com a 
tabella actualmento em vi gor . 

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 convert ida em ordenado a. diaria-jornal e gratificaÇc'i:o que recebe a mestrança do 

Ar senal de Guerra, de accordo com a tabella actualmente em vigor. 
Art. 2 . 0 São considerados na classe de contramestre os mandadores da mesma me;;trança, pam 

os e:ffeitos desta lei. 
Art . 3 .. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
O general de divisão Antonio Enéas Gustavo Gn.lvão a11s im o tenha entendido e expeça os des-

pachos necessarios . 
Capital Federal , 5 de agosto de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Galw'lo. 

DECRETO N. 158 - DE 5 DE AGOSTO DE 1893 

Inic iado na Cama ra elos Deputados e pelo Senado env iado á sancção. 

Decla ra que a reforma concedida ao capitão aggregado á arma de infantaria Anton io Galdino Travnssos Alves deve ser 
considerada no posto de major, com o respectivo soldo e a graduação de tenente-coronel. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte r esoluçlío: 
Art igo unico. A reforma concedida, por decreto de 14 de abril de 1891, ao capitão ággregado á 

arma de infantaria Antonio Galdino Travassos Alves, de conformidade com o art. 4° do decreto 
n. 193 A, de 30 de janeiro do anuo de 18JO, deve ser considerar!a no posto de majoe, com o respe-
ctivo soldo e a graduação de ten ente-coronel; revogadas as disposições em contrario . 

O genera l de d ivisão Antonio Enéas Gustavo G<1 lvão assim o t enha entendido e expeça os des-
pachos necessarios . 

Cap ita l Federal , 5 de agosto de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Galvão . 

DECRETO N. 158 A - DE 10 DE AGOSTO DE 1893 

I niciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancçiio. 

ll.everte a D. Herundina Mar ia Ferreira Cavalcanti, filha do major do Exercito Pedro Affonso F erreira, o meio soldo e 
pensão que percebia sua mãe, D. Virginia Zenandes Ferreira. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguiu te r.3solução : 
Art. 1. ° Fica revertida a D. Herundina Maria Ferreim Cavalcanti, filha do mnjor do Exerci to 

P edro Affonso Ferreira, o meio soldo e pensão , que então percebia sua mãe, viuva daquelle official, 
D. Virgínia Zenandes Ferreira . 

Ar t. 2 . o Ficn.m revogadas as disposições em contrario . 
Capit a l Feder al, 10 de agosto de 1893, 5° da Republica.. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello F1·eire. 
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DECRETO N. 158 8- DE 10 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Manda isentar de direitos aduaneiros cinco altares, pertenças e imagens, destinados á matriz da freguez ia da LagOa da 
Capital Federal. 

O Vice-Presidente d:1 Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolnção: 
Art. 1.° Fic,1m isentos de direitos aduaneiros cinco altares , pertenças e imagens, destinados á 

matriz da freguezia ua Lagôa, de~ Capital Federal. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 10 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
FeUsbeUo Freire. 

DECRETO N. 159 - DE 12 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciadu na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a reintegrar no posto de fiel de 1a classe da Armada, com direito ao Asylo de Invalidas, o ex-Ile! 
Tbeodomlro da. Gama. 

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.• Fica o Poder Executivo autorisado a mandar reintegrar no posto de fiel de 1a classe da 

Armada Nacional, com direito ao Asylo de Invalidas da Patria, o ex-fiel Theodomiro da Gam::~ . 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O cont ra-almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocias da 

Marinha, assim o faça executar . 
Capital Federal, 12 de agosto de 1893, 5° da Repnblica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. Chaves. 

DECRETO N. 160- DE 14 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado : sancção. 

A.utorisa o Poder Executivo a abrir os creditas: de 12:3i7$t74 para pagamento de despez11s feitas, no Estado de Santa 
Catharina, por conta da 1•erba- Soccorros publicas- do exercício de i89i; e de 2:000$ para o dos vencimentos a 
que tem direito, durante o exerc ício de '1893, o continuo da secretaria da Camara dos Deputados, Luiz Ferreira 
de Barros . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congreso Nacional decreta e eu saupciono a seguinte resoluçãÇ> : 
Art. l_. • Fica o Poder Executivo autorisatlo a abrir o credito de 12:317$174, para pagamento das 

despez.as feitas, por conta da verba - Soccorros publicas - no exercício de 1891, com o tratamento 
de Indigentes atacados de molestias epídemicas, no E:>tado de Santa Catharina, conforme a demon-
stração apresentada pela respectiva Thesouraria de Fazenda. 

Art. 2 .• Fica igualmente .autoris<trlo o Poder Executivo a abrir o credito de 2:000$, para paga-
mento, durante o exercicio de 1893, dos vencimentos a que tem direito o contínuo da secretaria da 
Camara. dos Deputados, Luiz Ferreira de Barros, dispensaçlo do serviço, em virtude da resolução da 
Camara dos Deputados, de 6 de setembro de 1892 . 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 14 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 
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LEI N. 161- DE 17 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada â sancção. 

Fixa as F orcas de terra para o exercício de 1894. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estarlos Unidos do Bmzil: 
Faço saber que o Cougresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1. o As Forças de terra par a o exercício de 1894 constarão: 
§ 1. 0 Dos otficiaes das differen tes classes do quad ro do Exercito. 
§ 2. o Dos alumnos das escolas militares até 600 praças e de 400 par a as escolas de officiaes infe-

riores. 
§ 3 . • De 24.877 praças de pret, de accordo com o decreto n. 56 de 14 de dezembro de 1889, as 

quaes poderão ser elevadas ao dobro ou mais em circumstancias ex traordinarias. 
Art. 2. 0 Estas forças serão completadas pela fórma expressa no art. 87, §5°, da Constituição e 

da lei n . 2556 de 26 de setembro de 1874, com as modificações estabelecidas nos arts. 3° e 4° da lei 
n. 39 A, de 30 de janeiro de 1892. 

Art. 3. 0 Os voluutarios perceberão, emquanto forem praças de pret, mais uma gratificação 
igual á metade do soldo de primeira praça ; os voluntarios e recrutados que, findo o seu tempo de 
serviço, continuarem nas fileiras com ou sem engajamento, perceberão uma gratificação igual ao 
soldo de primeira praça e, quando forem excusos, se lhes concederá nas colonias da União um prazo 
de terras de 1 . 089 al'es. 

Art. 4. o O Governo não poderá preencher os claros actualmente existentes além do effectivo de 
20 . 000 homens, sem que seja decretada a verba necessaria ou se dê nova organisação ao Exercito, 
salvo circumstancias extraordinarias. 

Art . 5.° Ficam revogadas as disposiçõc:s em contrario. 
O general de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão assim o faça executar. 
Capital Federal, 17 de agosto de 1893, 5° da Republica. ~. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Antonio Eneas G. Galvão. 

DECRETO N. 162 - DE 24 DE AGOSTO DE 1893 1 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â sancção . 

Autorisa o Governo a conceder ao Dr. João Evangelista de Castro Cerqueira, lente cathedratico de chimica organica e 
biologica da Faculdade de Medicina da Bahia, um anno de licença com o respectivo ordenado, para tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

O Vice-Presidente da Republica elos Estados UniClos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1. o Fica. o Governo antorisado a conceder ao Dr. João Evangelista de Castro Cerqueira, 

lente catheclratico de chimica organic<t e biologica da Faculdade de Medicina da Bahia, um anno de 
licença, com o respecti vo ordenado , para tl'atar ele sua saude onde lhe convier. 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 24 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 163 - DE 28 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado â sancção. 

Autorisa o Governo a abrir, no corrente exercício, um credito supplementar de 955:12)$106, para 'as obras do Ministerio 
d·a Justiça e Nego cios Interiores. 

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 autoriS>ldO a abrir, no corrente exercício, um credito supplementar de 

g55 : 125$106, para as obras do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, a saber: para as obras 
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sanitarias 643:299.$176; p~ra as o~ras na Ca~n.ara d~s Deputados 156:331$930 ; para as obras do quartel 
do regimento de cavallarm da Br1gada Polwml15o: 494$000. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 

DECRETO N. 164- DE 28 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Concede a D. Henrique ta Carneiro de Mendonça Faure a pensão de 200$ mensaes. 

O Vice-Presidente da Rep ublica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resoluçü.o: 
Art. 1. o E' concedida a D. Henrique ta Carneiro ele Mendonça Faure, vi uva do Dr. Ant iocho dos 

Santos Faure, lente das Escolas Militar e Polytechnica, a pensão de 200$ mensaes, incluindo-se nella 
o meio soldo que ora percebe . 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
C8.pital Federal , 28 de agosto de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo . 

,. 
DECRETO N. 165- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Transfere para Maria Euridice de Araujo Neves a pensão de ~1~00 mensaes que percebia su:1. fallecida mãe, Carolina 
Leopoldina de Araujo Neves . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unic,os do Bt•ázil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica transferida para Maria Euridice de Araujo Neves, a contar de 18 de novembro 

de 1890, a pensão de 21 $700 mensaes, que sua falleqida mãe, Carolina Leopoldina de Araujo 
Neves, recebia do Estado, em virtude da lei n . 2388 de 3 de setembro de 1873. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contmrio. 
Capital Federal, 31 ue agosto de 1893, 5° da Republica, . 

FDPRIANO PEIXOTO. 
\ 

,Fernando L obo . 

DECRETO N. 166- DE 31 Dl" AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelq Senado enviado á sancção. 

Concede a Luiza GuUhermina de Campos e Anna Julia de Campos a reversão da parte que cabia a sua it·mã, Emilia 
Adelaide do Miranda Ribeiro, na pensão de que as mesmas gosavam repartidalnente. 

O Vice-Presiuente da R9publica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.0 ~'concedida repartidamente a Luiza Guilpermina de Campos e Anna Julia ele CE~~m

pos a reversao ela parte da pensão que gosavam, tambem repartidamente , com sua irmã 
E mil ia Adelaide ele Miranda Ribeiro, fallecida, pelo qecreto n . 2830 de 22 de março ci.e 1879 .' 

Art . 2.0 Revogam-se as disposições em contrario, 
Capital Federal, 31 ele agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 
Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 167- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a contar para a jubilação de D. 1\Inria Thomazia de Oliveira e Silva, professora jubilada 
da 2• escola publica da freguezia do Engenho Velho, o tem po em que serviu como adjun ta da escola da freguezi& 
do Sacramento. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a resolução seguin te : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a contar, para a jubilação de D. Maria Thomazia 

de Oliveira e Si! va, professora jubilada da 2"' escola publica da freguezia do Engenho Velho, 
o tempo em que serviu como adjunta da escola da freguezia do Sacramento. 

Art. 2.0 Esta jubilação será de accordo com a t abella que vigorar ao tempo de sua ju-
bilação. 

Art. 3.° Ficam r evogadas as disposições em contrario. 
Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° ela Republica . 

FLORIANO PEIXOTO . 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 168- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Cil.mara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a prorogar por seis mezes, sem ordenado, para tratar de sua saude onde lhe convier, a licença 
concedida ao Dr. Henl'ique Autran da Matta e Albuquerque, assistente de clinica pediatrica da Faculdade da Bahia. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte r esolução : 
Art. 1.° F ica autorisado o Goveruo a prorogar por seis mezes, sem ordenado , para tratar 

de sua saude onde lbe convier , a licençfl. concedida ao D1·. Henrique Autran da Matta e Al bu-
querque, assistente de clinica pediatrica da Faculdade da Bahia. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contmrio. 
Capita l Federal, 31 de agosto ele 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F er·nando Lobo . 

DECRETO N. 169- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á promulgação. 

Publica a resoluçio do Congresso Nacéonal pt·0rogando a actual sessão legislativa :~.t6 15 de setembro proximo futuro. 

O Vice- Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional, na conformidade do disposto no § l 0 do art. 17 da 

Constituição Federal, r eso lveu pror ogar a actual sessão legislativa até ao dia 15 de setembro 
proximo futuro . 

Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Rep ublica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernanclo Lobo . 
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DECRETO N. 170- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir um credito su pplementat· de i S:ItSO$ para augmento dos vencimentos dos remadores e 
patrões das Capitanias de portos no corrente exerciclo . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nndonal decreta e eu sancciono a sl3g uinte resolução: 
Art. 1.° Fica o Governo autorisado a abril• um cre1lito supplementar de 18:480$, para au-

gmento dos vencimentos dos remadores e patrõ s tias Capitaoia,s dos portos da Republica no 
corrente exercicio. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O contra-a lmir·ante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocios 

da Marinha, assim o faça executar. 
Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
F. Chaves . 

DECRETO N. 171- DE 31 DE AGOSTO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Governo a contar ao capitão de fragata Pedro Nolasco Pereira da Cunha , como de embarque, o tem po 
em que command ou a galeota Q"inzo d• Novombi'O . 

O Vice-Presidonte da Republica dos Estado~ Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Cougresso Nacional decreta e ~ u sancciono a seguinte r esolução: 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisa1.1.\1 a COJ,ltar ao capitão de fragata Pedro No lasco 

Pereira da Cunha, como de embarque, o tempo em que pommandou a galeota Quin•e de Novembro. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrariq. 
O contra-almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocias 

da Marinha, assim o faça executar. 
Capital Federal, 31 de agosto de 1893, 5° da Rl:)publica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F. Chaves. 

DECRETO N. 171 A- DE 4 D:j<: SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Declara que a graduação do posto de tenente-coronel, conferida por decre to de 4 de novembro de i 891 ao major de 
infanta ria Braz Abrantes, hoj e t enente-coronel efl'ectivo, deve ser conside t•ada de 2i de março do mesmo anno. 

o Vice-Presidente da Repub!ica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ~u sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.0 A graduação do posto de tenente-coronel, conferida por decreto de 4 de novembro 

de 1891 ao major de infantaeia Braz Abrante~, hoje t enente- corone l effectivo, deve ser con-
siderada de 21 da março do mesmo anno, data em que elJa lhe caberia como chefe de classe 
si tivesse então attemlido á differença de um para m\3UOS existente no principio de antiguidade. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O generítl de divisão Antonio Enéas Gustavo Galvão o faça executar. 
Capital Federal, 4 de setembro de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Antonio Eneas G. GaZvão . 
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DECRETO N. 172 -DE 10 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Caman dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Decreta o estado de sitio na Capital Federal e na cidade de Nitheroy por espaço de dez dias, e autorisa o Governo 
a estendel-o quando julgar conveniente. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu promulgo a seguinte resolução: 
Artigo unico. O Congresso Nacional resolve decretar o estado de sitio na Capital Federal 

e na cidade de Nitheroy, por espaço de dez dias. 
O Poder ~xll_cuti v o estend_erá, dentro do prazo acima marcauo, esta medida a qualquer 

ponto do terrrtorw da Repubbca, no qual a alteração da ordem publica o exigir. 
Capital Federal, lO de setembro de 1893, 5° da Republica. 

LEI N. 173- DE 10 DE SETEMBRO DE 1893 

FLORIANO PEIXOTO, 
Fernando Lobo. 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Regula a organisação da's associações que se fundarem para fins religiosos, moraes, scientiflcos, artísticos, políticos 
ou de simples recreio, nos termos do art . 72, § ao , da Constituição. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte lei: 
Art. 1.0 As associações que se fundarem para fins religiosos, moraes, scientificos, artísticos, polí-

ticos, ou de simples recreio, poderão adquirir individualidade jurídica, inscrevendo o contracto 
social no registro civil da circumscripção onde estabelecerem a sua séde. 

Art. 2. 0 A inscripção far-se-ha á vista do contracto social, compromisso ou estatutos de-
vidamente authenticados, os quaes ficarão archivados no registro civil. 

Art. 3. o Os estatutos, bem como o registro, declararão: 
§ 1.0 A denominação, fins e séde da associação ou instituto. 
§ 2. o O modo pelo qual a associação é administrada e representada activa e passivamente 

em Juizo, e em geral nas suas relações para com terceiros. 
§ 3.0 Si os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações que os represen· 

tantes da associação contrahirem expressa ou intencionalmente em nome desta. 
Art. 4.0 Antes da inscripção, os estatutos serão publicados integralmente ou por extracto 

que contenha as declarações mencionadas no art. 3°, no jornal official do Estado onde a asso-
ciação tiver a sua séde. 

Art. 5. 0 As associações assim constituídas gosam de capacidade jurídica, como pessoas dis-
tinctas dos respectivos membros, e podem exercer todos os direitos civis relativos aos interes-
ses do seu instituto. 

Art. 6. 0 Todas as alterações que soffrerem os estatutos deverão ser publicadas e inscriptas 
do mesmo modo, sob pena de não poderem ser oppostas contra terceiros. 

Art. 7. 0 Salvo declaração em contrario nos estatutos: 
1 o, os directores ou administradores reputam-se revestidos de poderes para praticar todos 

os actos de g·eslão concernentes ao fim e ao objecto da associação ; 
2o, não poderão transigir, renunciar direitos, alienar, hypothecar ou empenhar bens da 

associação ; 
3o, serão obrigados a prestar contas annualmente á assembléa geral; 
4o, todos os associados terão direito de votar na assembléa geral, e as resoluções serão tomadas 

, por maioria dos votos dos membros presentes. 
Art. 8. 0 Si os directores ou administradores não prestarem contas no prazo do art. 7°, n. , 

ou no prazo que os estatutos marcarem,_ poderão ser citados por qualquer membro para prestai-as 
em Juizo. 

Art. 9 . o Os directores ou administradores serão solidariamente responsaveis para com a 
associação e os terceiros prejudicados pelas infraçcões dos estatutos ou por excesso do mandato. 

Nestes casos a associação será responsavel para com terceiros, si tirar proveito do acto ou si 
a pproval-o posteriormente. 

Annexo -17 
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Art. 10. As associações extinguem-se: 
Jo, pela terminação do seu prazo, si forem por tempo limitado ; 
2°, por consenso de todos os seus membros ; 
3°, cessando o fim da associaçãe ou tornando-se impossível preenchel-o ; 
4°, perdendo a associação todos os seus membros ; 
5°, nos casos previstos nos estatuto~ . 

Art. 11. Dissolvida ou extincta a associação e liquidado o passivo, o saldo será partilhado entre 
os membros existentes ao tempo da dissolução, sa.lvo si os estatutos prescreverem ou a assembléa 
geral houver r esolvido, antes da dissolução, que o saldo seja transferido a algum estabelecimento 
publico ou a outra associação nacional que promova fins identicos ou analogos . 

Art . 12. Verificando-se o caso previsto no art. 10, n. 4, os bens da associação consideram-se 
vagos e passarão a pertencer á União. 

Art. 13. As assochlções que promoverem fins illicitos ou que se servirem de meios illicitos ou 
inmoraes, serão dissolvidas por sentença, mediante denuncia de qualquer pessoa do povo ou do 
ministerio publico, e proceder-se-ha a liquidação judicial dos bens, nos termos do art. ll. 

Art. 14. As associações não gosam do beneficio de resL!tuição, e lhes é vedado c:mtractar com 
os seus directores ou administradores. 

Paragrapho unico. As dividas activas e passivas, os direitos e encargos reaes das associações, 
prescre:vem segundo as regras geraes de direito. 

Art. 15. As associações que não adquirirem personalidade jurídica nos termos desta lei, 
reger-se-hão pelas regras das sociedades civis. 

Art. 16. As associações fundadas para os fins declarados no art. 1°, que tomarem a fórma 
anonyma, serão em tudo sujeitas as leis e decretos relativos as sociedades anonymas. 

Art. 17. O registro de que trata o art. 1° desta lei será feito em livro especial a cargo do 
offi.cial do registro de liypothecas. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 10 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXúTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 173 A- DE 10 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sanccão. 

Autot·isa o Governo a abrir, desde já, um credi to extraordinario de 1.200:000$ n o cot•rente exercicio, para occorrer ás 
despezas com os serviços a cargo dos Estados do Piauby, Parahyba e Goyaz . 

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 Governo abrirá, desde j:i, um credito extraordinario de 1.200:000$ para dar cumpri-

mento á lei n. 120 de 8 de novembro de 1892. 
Paragrapho unico. O subsidio aos Estados do Piq.uhy, Parahyba e Goyaz sera distribuído em 

tres prestações de igual quantia a cada um, dentro do exercício corrente. 
Art. 2 .0 Os Estados subsidiados prestarão contas ao Congt•esso Nacional, por iotermedio do 

Poder Executivo da União, das quantias despendidas~ pagas por este credito. 
Paragrapho unico. O Ministerio da Fazenda pagara, por conta da quota deste credito, a divida 

a que esteja porventura obt·igado qualquer dos Estaqos mencionados no art. 1 o e de que a União 
seja responsavel ou fiadora, entregando ao Estado deyedor sómente a sobra que houver. 

Art. 3 .0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro e Secretario dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 10 de setembro ele 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

FelisbeUo Freire. 

\ 
I I 
\ 
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DECRETO N. 173 B - DE 10 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado no Senado e p<lla Camara dos Deputados enviado á sancção . 

Amplia a organisação da Procut·adoria da Republica e Fazenda 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. 0 São creados no Districto Federal os lagares de 1• e 2• adjuntos do procurador da 

Republica e de solicitador da Fazenda. 
Art. 2 .• Servirão perante o Juizo ue secção o 1° adjunto, cumulativamente com o procurador 

da Republica, e o solicitador ua Fazenda . 
Art. 3.• O 2• adjunto representará a Fazenda Federal perante a justiça local. 
Art. 4. 0 A cobrança da divida activa será pela Directoria do Contencioso distribuída igual-

mente ao procurador da Republica e ao 1 a adjunto. Os demais serviços serão commettido::; ao pro-
curador, que poderá dividil-os com o 1° adjunto . 

A::t. 5. 0 O solicitador exercerá os actos de seu officio sob a direcção do procurador e do 
1° adjunto. 

Ar t. 6. a Os adjuntos serão nomeados pelo Presidente da Republica, por intermedio do Minis-
teria da Fazenda, e entre os doutores e bachareis em direito, com pratica de tres annos pelo 
menos. o solicitador será nomeado pelo Ministl'o da Fazenda, meuiante proposta do procurador da 
Republica. 

Estes funcciona.L'ios serão conservados emqua.u to bem servirem . 
Art . 7. 0 O procurador e os adjuntos se substituirão reciprocamente . 
Nas faltas e impedimentos do solicitador, o procurador proverá a sua substituição constituindo . 

solicitador interino ad hoc. 
O substituto perceberá a porcentagem e custas corre3poudentes ao serviço e, si a substituição 

for de pleno exercício, tambern a gratificação do substituído (um terço dos vencimentos). 
Art . 8. 0 Além do vencimento de 3:600$ annuaes, o 1° adjunto percebera a commissão de 2 °/0 

sobre as sommas por elle anecadadas e as custas dos acto:> que praticar como curador e advogado 
nas custas em que a Fazenda for vencedora, repartidamente com o solicitador nos executivos 
fiscaes. 

Art. 9 . a o 2• adjunto, além do vencimento indicado pat'a o primeiro e das custas consignadas 
no respectivo regimento para advogados e curadores, conforme o caso, perceberá a commissão de 
1 o;o sobre os bens que forem arrecadados nos processos em que funccionar , nos termos do regula-
mento n, 2433 de 1857 . 

Art. 10. O solicitador tera o vencimento annual de 1:200$, a commissão de 1 °/a das sommas 
que forem arrecadadas por via executiva fisca.l e custas, nos termos do art. 8° in fine. 

Art. 11. "Para as outras secções em que for mister, o Poder Executivo proporá a creação do 
lagar de solicitador, mediante representação do respectivo procurador, acompanhada da estatística 
dos trabalhos da procuradoria e informação do Juizo seccional. . 

Art. 12. Esses solicitadores serão nomeados na. fórma desta lei, terão o vencimento de 600$ 
annuaes e a commissão do art. 10. 

Art. 13. Os procuradores da Republica em todas as secções terão igu::tlmente direito á com-
missão e custas nos termos do art. 8°. 

Art. 14. Para a cobrança da di vida acti v a federal se observará o regulamento annexo ao 
decreto n. 9885, de 29 Jefevereiro Lle 1888, em tudo que não estiver revogado pelo decreto n. 848, 
de 11 de outubro de 1890. 

Art. 15. Fica revogado o paragrapho unico do art . 4° do decreto n. 1166, de 17 de dezembro 
de 1892, e autoris,ldo o Poder Executivo a expedir as instrucções necessarias para a regular e 
immediata execução desta lei. 

Art . 16. Para as primeiras nomeações serão preferidos os funccion,.rios nomeados ex-vi do 
decreto n. 1166, de 17 de der.embro de 1892, na ordem de maior tempo tle serviço do cargo. 

Art. 17 . Revogam-se as disposições em contraria. 
Capital Federal, lO de setembro de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO . 

F elisbello Freire . 



-132-

DECRETO N.l74- DE 12 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Concede amnistia ás pessoas implicadas nos acontecimentos políticos occorridos em i893 no Estado de Santa Catharina 
e em i 892 nos municípios do Triumpho e outros do Estado de Pernambuco. 

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.• Ficam amnistiadas, desde já, todas as pessoas directa ou indirectamente implicadas 

nos movimentos revolucionarias que deram logar ás deposições de autoridades no Estado de Santa 
Catharina, durante os mezes de julbo e agosto do corrente anno, e a factos políticos anteriores. 

Art. 2 .• Ficam igualmente amoistiaaos os implicados nos acontecimentos políticos que tiveram 
logar no anuo passado nos municípios do Triumpho e outros, do Estado de Pernambuco. 

Capital Federal, 12 de setembro de 1893, 5° da Republica . 
FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 175- DE 12 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Cama r a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede amnistia ás pessoas implicadas nos movimentos de 2 de março antecedente, no Estado do Maranhão, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Artigo unico. Ficam amnistiados, desde já, os implicados dil'ecta ou indirectamente nos 

mantos áe 2 de março deste anuo, no Estado do Maranhão. 
Capital Federal, 12 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

I 
DECRETO N. 176 - DE 12 DE SFjTEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

movi-

Concede amnistia aos indivíduos que direota ou indirectamente tomarp.m parte no movimento occorrido na comarca de 
Catalão, no Estado de Q-oyaz. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 1 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução 
Artigo unico. Ficam amn.istiados, desde já, os indivíduos que directa ou indirectamente toma-

ram parte no movimento que teve logar em dezembro do !J.DDO passado na comarca de Catalão,, no-
Estado de Goyaz . 

Capital Federal, 12 de setembro de 1893, 5• da Repubiica . 
FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo , 

DECRETO N. 177- DE 15 DE SE'rEMBRO DE 1893 

Iniciado no Senado e pela Camara dos Deputados enviado á promulgação. 

Publica a resolução do Congresso Nacional pro rogando a actual sessão legislativa até 25 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 Consti-

tuição Federal, resolveu prorogar a actual sessão legislativa até ao dia 25do corrente mez . 
Capital Federal, 15 de setembro de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo . 
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DECRETO N. 177 A- DE 15 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á sancção. 

Regula a emissão de empres~imos em obrigações ao por~:l.dot· (ào~entut'os) das companhias ou sociedades anonymas, 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congres3o Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1. o As companhias ou sociedades auonymas poderão emittir emprestimos em obrigações 

ao portador (debentures) , de con Cormidade com o disposto nesta lei. 
§ 1. 0 As obrigações que as sociedades anonymas emittirem terão por fiança todo o activo e 

bens de cada companhia, preferindo a outros quaesquer títulos de divida. 
I. Liquidando-se a socieJade, os portadores dessas obrigações (obrigacionistas) serão pagos antes 

de quaesquer outros credores, os quaes não serão admittidos sinão depois de recolhidas todas el!as, 
ou depositado o seu valor. 

Il. A preferencia assegurada aos obrigacionistas não prejudica aos credores hypothecarios, 
antichresistas e pignoraticios, quanto as hypothecas, ás antichreses e aos penhores anterior e regu-
larmente inscriptos. 

§ 2 .0 As sociedades anonymas que contrahirem taes emprestimos poderão abonal-os especial-
mente com hypothecas, antichreses e penhores, ficando fóra do commercio, nesse caso, e só nelle, os 
bens especificados em garantia dessas operações. 

Na inscripção e transcripção respectiva se observará o disposto no decreto n. 370 de 2 de 
maio de 1890, sem prejuízo do estabelecido nesta lei, art. 4°. 

§ 3. 0 O valor total das emissões de uma companhia não excedera ao do capital estipulado nos 
seus estatutos. 

§ 4. 0 Exceptuam-se desta regra : 
1 o, as associações de credito hypothecario i 
2°, as associações de estradas de ferro, navegação, colonisação e mineração ; 
3°, as que segurarem o excesso mediante títulos de divida da União, dos Estados ou das Muni-

cipalidades, cujo vencimento coincida com o das obri&"ações, depositando-se estas no Thesouro, ou 
nas repartições federaes de fazenda, nos Estados, até a sua remissão. 

§ 5. 0 Não se fará emissão de obrigações sem prévia deliberação da assembléa geral dos accio-
nistas, adaptada por tantos socios quantos representem, pelo menos, metade do capital social, em 
reunião a que assista numero de accionistas cot'respondente a tres quartos delle, pelo menos. 

A acta dessa assembléa sera pub-licada na folha official e em uma das de maior circulação do 
logar. 

§ 6. o Na acta da assembléa geral serão exaradas as condições essenciaes da emissão que se 
resolver. 

§ 7. 0 A inobservancia de qualquer destes preceitos (§§5° e 6°) envolve nullidade, em proveito 
dos obrigacionistas. 

Art. 2. 0 Autorisada assim a emissão, antes de levai-a a effeito os administradores da sociedade 
publicarão na folha official, e em uma das de maior circulação de logar onde a emissão se houver a e fazer, um manifesto annunciando: 

1°, o nome, o objecto e a séde da sociedade· 
2°, a data da publicação, na folha official, de seus estatutos, bem como das alterações por que 

tiverem passado i 
3°, a data da publicação offlcial da acta da assembléa geral que resolveu a emissão e lhe fixou 

as condições, precisando-se os jornaes onde essa publicação Ee fez (art. 1° §§ 3° e 4°) ; 
4°, o importe dos emprestimos anteriormente emittidos pela sociedade ; 
5o, o numero e o valor nominal das obrigações, cuja emissão se pretende, com o juro corre-

spondente a cada uma, assim como a época e as condições da amortisação ou do resgate, e do paga-
mento dos juros ; 

6°, o activo e o passivo actual da sociedade i 
7°, havendo bens hypotheeaveis, a individuação dos que a sociedade otl'erece á hypntheca em 

garantia do emprestimo, com a data da inscripção provisoria, a que se refere o art. 3° § 2<'. 
§ 1. 0 Estas enunciações, salvo as dos ns. 6 e 7, serão reproduzidas nas listas de subscripção, 

bem como nas obrigações (debenture:). 
§ 2. o Os titulos de obrigações (debentures), além das especificações expressas neste artigo, 

ns. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, terão estampados a margem, numeradamente, os coupons correspondentes ao 
pagamento periodico dos juros, accrescendo a esses requisitos : 

1°, a designação da serie a que a obrigação pertencer ; 
2°, o seu numero de ordem; 
3°, a data da inscripção do emprestimo no registro geral (art. 4•) i 
4°, a assignatura de um administrador, pelo menos. 
§ 3. 0 O typo das obrigações será uniforme em cada seria . . . 
§ 4. o Não é licito abrir emissão de se ri e nova, antes de subscripta e reahsada a anteaor. 
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§ 5. o Em caso de inobservancia das formalidades estatuídas neste art igo até ao § 3°, inclusiva-
mente, o tribuna l poderá, conforme as circumstancias, pronunciar a null idade da emissão em 
beneficio dos obrigacionistas . 

§ 6. 0 Nos casos de venda publica de obrigações, os car tazes , prospectos, annuncios e circulares, 
bem como as no tas de compra, conterão as declarações exigidas para a emissão neste ar ti go, 
os . 1 a 5 . 

Pela violação desse artigo, ficarão solidariamente sujeitos a perdas e damnos aquelles a quem 
ella for imputavel. 

§ 7. 0 Aos mutuantes, para sua garantia, emquan to lhes não forem entregues as debenttwes, 
poderá dae a sociedade mutuaria tit ul~s pro~ isorios , .os quaes terão os mesmos rc~uisitos deste 
artigo,§ 2°, menos os C(jttpons, e que serao equiparados as debentU1·es, para todos os efl'eltos . 

§ 8 .0 As sociedades anonymas que emittirem obrigações ao porta.dor publicarão, na primeira 
quinzena de cada semestre, o balanço do seu estado no ultimo dia do anterior . 

Art. 3 . 0 Nenhuma sociedade ou em preza de qualquer natureza, nenhum commerciante ou 
individuo de fJUa lquer condição, poderá emittir, sem autorisação do Poder Legislativo, notas, bilhetes, 
ficas, vales, papel ou titulo, contendo promessa de pagamento em dinheiro ao portador, ou com o 
nome deste em branco, sob pena de multa do quadruplo de seu valor e rle prisão simples por quatro 
a oi to mezes. 

A pena ele prisão só recahe sobre o emissor, e a de multa, tanto sobre este, como sobre o 
portador. · 

§ 1. o Incorrem na mesma pena lidade os administradores das sociedades que emittirem títulos 
de obrigação (debentures) ao portador sem os requisitos da presente lei. 

§ 2 . o O disposto neste ar tigo não com prehende os recibos e manda tos ao portador, passados 
para serem pagos na mesma praça, em virtude de contas correntes, com tanto que sejam de quantia 
superior a 100$000. 

Taes recibos e mandatos deverão, todavia, ser apresentados no prazo de tres dias, contados Lias 
respectivas datas, sob pena de perder o portador o direito reg·ressivo contra o passador. 

Art. 4. o No registro geral das hypot becas haverá um livro especial, destinado á inscripção elos 
emprestimos em obrigações ao portador, contrahidas pelas sociedades anonymas . 

Cada iuscripção neste livro conterá, além das averbações necessarias, as fixadas por esta lei, 
art. 2°, ns . l a 5. 

§ 1. o A propriedade entre as series ele obrigações emittidas por uma companhia se firma pela 
ordem ua inscripção, nos termos deste artigo. 

A inscripção é essencial para esse fim, assim como para a preferencia contra terceiros. 
§ 2. 0 Aberta a subscripção de um emprestimo em obrigações ao portador (debentures), sobre 

garantia hypothecaria, os directores da sociedade requererão immediatameote a inscripção eventual 
dos bens otrerecidos em hypotheca a beneficio da commiwhão dos futuros portadores desses títulos ; 
pena de re:;ponderem por perdas e damnos para com os prejudicados pela demora . 

I. A hypotheca ulteriormente constituída decorrer~ da data dessa inscripção . 
li. A inscripção tornar-se-ha definitiva no prazo qe seis mezes, sob pena de perempção, pela 

menção, à margem, da data do acto definitivo da hypqtheca ; ficando solidariamente responsaveis 
para com os credores prejudicados úU administradorE)s da sociedade. 

§ 3.0 Qualquer obrigacionista poderá promover a ipscripção do emprestimo e sanar as lacunas, 
irregularidades ou inexactidões occorridas na inscripção feita pelos directores . 

Neste caso o offi.cia.l do registro notificará a administração da sociedade, para que lhe ministre 
as indicações e documentos convenientes. ' 

Art. 5. 0 No caso de insolvencia ou liquidação de l:jOciedade anonym,a e tratando-se de resgate 
das obrigações emittidas (debenttwes), é valida a proposta de accordo que a este respeito for acceita e 
assignada por obrigacionistas, r epresentando ma.is de qous terços elo debito total emittido . 

Art . 6. 0 As sociedades anonymas não poderão emi ttii' obrigações reembolsaveis mediante 
sorteio, a preço superior ao ela emissão, sem que sujeitos fiquem taes titulas ao juro annual de 
3 %, pelo menos, es·3jam todos resgata v eis pela mesma somma, de modo que o importe da annuiuade, 
cornprehendendo a amortisação e os juros, se mantenha igual em toda. a duração do emprestimo; 
tut.lo sou pena tl e nullidade ela emissão . 

. Payagt•apho u?ico .. _l!:m caso de liquidação forçaqa, as obrigações des ta especie não serão 
admitttdas ao pass1 v o slllao pelo valor correspondente ao capital que se perfizer, reduzidas ao seu 
valor actual, a taxa de 5 °/0 , as annuida,les do juro e da amortisação pot' vencer. Cada obrigação 
r~prese~tarà .importancia igual ao quociente desse capital, dividido pelo numero de obrigações 
atnda nao extmctas. . 

.A:t. 7 .o E' marcat.l.o o prazo de seis mezes d<t promulgação da pres' nte lei, afim de que os 
aclmmi:;trauores das soctedatles anonymas resgatem os seus titulas ao portarlor (debentures), que não 
estiverem nGs termos dos arts . 1° e 2", sob as penas comminadas no art . 3•, § 1°. 

Art. 8. 0 O Governo da Republica em1ttira notas qe $500, 1$, 2$ e 5 no valor de 5.000 :000$, 
fazendo recolber igua l somma em notas de 50$ pa!'a cima . 

Art. 9. o Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federa l, 15 de setembro de 1893, 5° da Regublica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

F~lisbello Freire . 
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DECRETO N. 178- DE 16 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Declara que a reforma do brigadeiro graduado Joaquim Antonio Xavier do Valle será no posto de general de brigada 
effectivo , com asvantagen> do dect·eto n. 18, de 17 de outubro de 18 1. 

O Vice-Presidente da Republica do3 Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Artigo unico. A reforma do brigadeiro graduado Joaquim Antonio Xavier do Valle será no 

posto de general de brigada e:trectivo, com as vantagens do decreto n. 18, de 17 de outubro de 1891, 
a partir da data dn. presente lei ; revogadas as disposições em contrario. 

O marechal Antonio Enéas Gustavo Galvão assim o tenha entendido e expeça os despachos 
necessarios . 

Capital Federal, 16 de setembro de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO, 

Antonio Enêas G. Galvão. 

DECRETO N. 179- DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Providencia sobre o pagamento da pensão concedida a D, Maria Augusta Ferreira de Souza, 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Artigo unico. A pensão de 120$ mensaes, concedida a D. Maria Augusta Fereeiea de Souza, 

viuva do brigadeiro Antonio Tiburcio Ferreira. de Souza, ser-lhe-lla paga desde a data do falleci-
mento de seu marido ; revogadas as disposições em contrario. 

Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 180 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede a D. Ma riana Cecilia Meit·elles da Fonseca a pensão annual de 6:000$000. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br,tzil: 
Faço saber qutl o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica concedida a D. Marianna Cecilia Meirelles da Fonseca, viuva do marecha l Manoel 

Deodoro da Fonseca, a pensão annual de 6:000$, desde a data do fallecimento deste. 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contral'io. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando L?bo. 

DECRETO N. 181 - DE 20 DE SETEUBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos DepuLados e pelo Senado enviado á sancção. 

Concede á viuva e Ulhas do dese:nb:trgador Caetnno 2stellita Cavalcante Pessoa uma pensão de 2:400$ annuaes . 

O Vice-Prasidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber qu 1 o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Artigo uni co. E' concedida uma pensão de 2:400$ annuaes i.t vi uva e filhas do desemb~rgador 

Caetano Estellita Cavalcante Pessoa; rcvoga"las as disposições em contrario. . 
Capital Federal, 20 de setembro de 1893, ;:,o da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 



-136-

DECRETO N. 182- DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Cam ara dos Depu tados e pelo Senado enviado á sancção. 

Fixa o subsidio e a ajuda:de custo dos senadores e deputados na proxima legislatura. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Beazil : 
Faço saber que o Congeesso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.• Os senadores e deputados na proxima futura legisla tura vencerão, durante as sessões 

ordinarias, extraordinarias e uas de prorogação, o subsidio de 75$ diarios, que lhes será pago 
mensalmente. 

Art. 2 . 0 Os membros do Congresso Nacional, durante o triennio da futura legislatura, terão 
direito á mesma ajuda de custo que pelas disposições vigentes lhes tem sido abonada na presente 
legislatura. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 183 - DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Manda empregar officiaes e praças do Exercito no estudo e co nstruc~ão da Estrada de Ferro de Catalão a Cuyabá., 
consignando-se verba para gratific:lções e>peciaes no orçamento do Ministerio da Industria. 

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 Governo empregará os officiaes e praças do Exercito no estudo e construcção da 

Estrada de Ferro de Catalão a Cuyabá, passando por Goyaz. 
Paragrapho unico. No orçamento do Ministerio da Ingustria se consignará verba para gratifi-

cações especiaes aos otriciaes e praças neste serviço empregados. 
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Os Ministl'os de Estado dos Negocias da Guerra e da Industria, Viação e Obras Publicas o façam 
executar , 

Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Gal1Jão. 

João Felíppe Pereira. 

DECRETO N. 183 A- DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Governo a conceder um anno de licença, com ordenado, ao 20 escripturario da extincta Thesouraria de 
Fazenda do Estado da Parahyba, addido á Alfandegado mesmo Estado, Francisco Paulino de Figueit·edo. 

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.• Fica o Poder Executivo autorisado a conceder a Francisco Paulino de Figueiredo, zo escripturario da extincta Thesouraria de Fazenda da P arahyba do Norte, addido â Alfandega 

do mesmo Estado, um anuo de licença, co::n ordenado, para tratftr de sua saude onde lhe convier. 
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5• da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO, 

FeZisbe.llo Freit·e, 



-137-

DECRETO N. 183 B - DE 20 DE SETEMBRO DE 1893 

Ini ciado na Camal'a elos Deputados c pelo Senado env iado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a abrit· o credito nec css~ t·i o p~ra p«gamento de subsid io dos se•rt<loees e deputad os na pro-
rogação da ac tual sessão legislativa. 

O Vice-Presidente da Republica dos E stados Unidos do Rrr zil 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte r esolução 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisa1o a abrir o credito necessario para pagamento do 

subsidio dos senadores e deputados na pt·orogação da actua l sessão leg isla tiva . 
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 20 de setembro de 1893, 5u da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 183 C- DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Cama ra elos Deputados e pelo Senado enviado á sancçã o . 

Approvn, com modificações , o ãocreto n. i!67de 1893, sobro a fusão do ]Banco da Republicrt dos Estados Unidos do 
Brazil com o Banco do Brazi l 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
Faço saber que o Congresso Nacional decr et a e eu sancciono a seguinte r esolução : 
Art. 1. 0 E' approvad o o decreto n. 11 66, de 17 de dezembro de 1892, com as modificações con-

stantes desta lei e assim consolidado. 
Art . 2 . 0 E' approvada a fusão realisada por maioria de votos nas respectivas assembléas de 

acciouistas do Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil com o Banco do Brazil, consti-
tuindo o novo instituto o Banco da Republica do Brazil. 

Art. 3. 0 O capital do banco é limitado a quantia de 190 .000:000$, devendo ser r eduzido no 
prazo de 12 mezes a 150.000:000$, pelo recebimento e amortisação de novas acções em pagamento 
de dividas, para o que fica autorisado. O prazo de duração do banco é de ôO annos . 

Art. 4. o Fica extincta a faculdade emissor a do Banco ela Republica , ao qua l, nos t ermos do 
art. 4° do decreto de 7 de dezembro de 1890, foram incorporados os privilegios dos dema.is bancos 
emissores, ficando ig ualmente extincto o direito de emissão do Banco de Credito Popula.r, creado 
pelo decreto de 23 de dezembro de 1890. 

Art. 5. 0 Para execução do decreto de 17 ele dezembro de 1892, na parte que providencia sobre 
a unidade da emissão bancaria, é o Governo autorisado a entrar em acJordo com os diversos bancos 
emissores, para transferencia de suas emissões e r espectivos lastros, no sentido de indemnisal-os 
por conta elos J'ecursos destinados a constituição elo fundo de gara ntia , das va ntagens o direitos que 
lhes são cassados, e devendo quaesquer differenças a fa vor dos bancos ser levada.s á conta dos 
respectivos debitos para com o Thesouro. 

A indemnisação sera baseada sobre os juros das apolices depositadas, quando coustituidos nesta 
especie os lastros, ou sobre os juros das apolices substitutivas do encaixe mehlllico, durante o prazo 
de seus privilegios . 

Art. ô. o Todo o lastro dos bancos emissores, existente em ouro ou em apolices, sera conve!'tido 
em apolices de capital e juro-ouro, do valor nominal de I: 000$ cada uma, vencendo os juros de 
4 °/0 ao anno, pagos semestra lmente . 

O ouro será calculado ao cambio do dia. da conversão, e as apolices pelo seu valor nomina l. 
Art. 7. 0 As apolices serão escripturadas em nome do Banco da Republica do Brazil, que assu-

mirá, perante os por-tadores, a r esponsabilidade das notas bancarias em circulação, subordinando-as 
a um mesmo typo no prazo de 12 mezes, que poclera ser a mpliado ajuízo do Governo. 

Art. 8. o O juro das apolices , pagos ao Banco da Republica do Braz i!, serão escripturados em 
fundo especial, denominado - garantia da emissão- e destinado a cobrir a differença entre o valor 
dos depositos e o das notas. 

Coberta a differença, o Thesouro deixara de pagar .i uros . O fundo de gara ntia não podara ser 
empregado nas transacções do banco, nem inutilisado pelo Governo, salvo caso de g uerra externa, 
mediante prévia autorisação do Poder Legislativo. 

Art. 9. 0 No caso de liquidação amigavel ou judicial no Banco da Republica. elo Brazil, o Go-
verno assumira a r esponsabilidade elas notas emit tidas, fazendo-se r epresentar como credor prefe-
rencial sobre todos os demais credores, pelo fundo ele garantia . 

Annexo - i8 
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Dada a liquidação, serão resgatadas immecliatamente as notas em circulação , por notas do The-
souro ou por moeda metallica, si uess tempo for metallica a circulação nacional, até o valor dos 
depositas, e o restante pelo que produí;ir o fundo de garantia . 

Sendo insuillcientes o:> depositas e o fundo de garantia, o Governo responderá pelo r esto da 
emissão. 

Art. 10 . E' autorisado o Banco da Hepublica, do Bl'azil a emittir, até á quantia de 
100 .000 :000 ., bc.nus ao portador, no valor de lúO a 1:000 , rle 4 °/o de juros , pagos t r imensalmente 
e amortisados no prazo de 20 annos, começando a amortisação no primeiro anuo do segundo quin-
quennio, e por quotas previamente determinadas pelo Governo. 

§ I . • Os bonus ao portador serão recebi vais nas estações publicas pelo valor nominal. 
§ 2 . o O Governo approvará o modelo dos bonus, que deverão t er a assignatura do presidente ou 

a de quem elle designar, e de um director do banco, afim de poder circular . 
§ 3. 0 O pagamento uosjuros trimensaes será feito a apresentação do titulo, e será comprovado 

por carimbo no dorso do mesmo titulo . 
§ 4.• O excesso de emissão e qualquer artificio ou processo empregado para a eliminação do 

carimbo comprobatorio do pagamento trimensal dos juros, constituirão o crime de moeda falsa . 
§ 5 . o O banco levará á conta de sua carteira commercial o em prestimo feito pela carteira de 

bonus ao Conselho Municipal da Capital Federal. 
Art. J 1. A emissão dos bonus é destinada especialmente a auxiliar emprezas industriaes de 

qualquer natureza, existentes em boas condições de credito e desenvolvimento, sendo um terço da 
emissão para as em prezas fundadas que funccionem na Capital Federal e os dous terços restantes 
para as que, tendo ou não a sua séde na Capital Federal, estejam estabelecidas e fnnccionem nos 
Estados da Republica . 

Art. 12. O Banco da Republica do Brazil terá uma agencia em Londres e agencias nos Es-
tados em que existam bancos emissorPS, e opportunamente creará a"'encias nos demais Estados . 

Poderá ainda estabelecer caixas filiaes nas capitaes da Europa e da AmericJ, logo que reconheça 
a necessidade ou va,ntagem da creação dellas. 

Art. 13. O Banco da Republica do Bt·azil encarregar-se- ha do serviço da divida internacional . 
Em conta corrente serão recolhidos os saldos do Thesouro ao banco, e fará. elle ao Governo os 

adeantamentos de que tiver necessidade, mediante letras do Thesouro, ~üó á quantia. determinada 
por lei, como antecipação da receita, segundo as condições que forem ajustadas. 

Art. 14 . A conversibilidade das notas, actualmente existentes, far- e-ha desde que o cambio 
durante um :mno, se conserve a 27 d., ou quando seja decretada a abolição do curso forçado par~ 
o papel-moeda do Estado. 

Paragrapho unico. Até que possa ser estabelecida a conversibilidade das notas, e no caso de 
~?~~~~v~~o dr;:;rg~imento de numeraria, vigorará a lei 1e 29 ele maio de 1875, cujo maximo será 

Ar·t. 15. O Governo entrarà em accordo com o Banco da Republica do Brazil para o resgate ou 
substituição do papel-moeda do Estado . 

O banco terá o direito exclusivo de emissão de notas ao portador e a vUa, na razão do duplo 
do deposito em ouro, e serã.o conversíveis em moeda metallica. 

Art . 16 . Fica rescindido, independentemente de indemnisação, o contra to de resgate de papel-
moeda do Estado, celebrado com o Banco da Republica dos Estados Unidos do Br.:tzil. 

Art . 17. Para liquidação dos debites dos bancos ao Thesouro Nacional ser- lhes-hão conced~çlos 
prazos e abatimentos de juros . I 

Art. 18. O banco organisará seus estatutos de accorçlo com o presente decreto,submet tendo-os 
a approvação do Governo . 

A sua directoria será composta de nove membros, dos quaes o presidente, o vice-presidente é 
mais um director serão nomeados pelo Governo e exercerão os cargos durante o tempo elo mandato 
dos demais directores . 

Art. 19. O presidente tera o àireito de veto a todas as deliberações da di rectoria que se refe -
rirem ao serviço da emissão e com as q uaes não se conformar . 

Deste veto havera recurso para o Ministro da Fazenda, que decidirá afinal. 
Art . 20 . Toda. a moeda cunhada por conta do Governo será destinada ao resgate e incinera -

menta da som ma equivalente de papel- moeda. 
A cunhagem, emquanto o cambio for inferior a 27 d . , sera gratuita . 
Art . 21 . Nenhum banco de deposi.tos e descontos poc(erá operar ou continuar a operar sem 

ha,ver realisado efieclivamente uo paiz, pelo menos, 50 °/0 do seu capital. 
Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes do banco com séde no 

estrangeiro . 
Art. 22 . São revogadas as disposições em contrario . 
Capital Federal, 23 de setembro de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO P E IXOTO . 

Felisbello Frei1·e . 
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DECRETO N. 183 D- DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 
Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado ii. sancção 

Autorisa o Poder Executivo a abril·, no corrente exercício, credites supplemcntares ás verbas- Aposentaclos, Ajudas de 
cus to e_ Des pozas eventuaos- elo llfinisterio da Fazenda. 

O Vice-Presidente ela Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta fr eu sancciono a segu in te resolução 
Art. 1. 0 E' o Poder Executivo autorisado a abrir, no corrente exercício, os creditas supple-

mentares seguintes : de duzentos contos de réis (200 :000$) á verba- Aposentados -, n. 6, do 
art. 7" da lei n. l 2ó B, de 21 de novembro de 1892; ele cincoenta contos de réis (50 :000$) á verba 
- Aj nelas de custo -, n. 21 do mesmo artigo ; de v in te e cinco c ou tos de r éis (25: 000$) á verba -
Despezas eventuaes -, n. 30 do mesmo artigo. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro e Secretario dos Negocias da Fazenda assim o faça executar. 
Capital Federal, 23 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Felisbello Freire. 

DECRETO N. 184- DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 
Iniciado na Camara dos Deputados e por ella enviado á. sancção 

Addita providencias ro\!ltivas ás eleições federaes de 30 de outubro do corrente anuo, para membros do Congresso 
Nacional, e de i de março vindouro, para Presidente e Vice-Presidente da R epublica . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. l. 0 Nas eleições federaes de 30 de outubro do corrente anuo para membros do Congresso 

e ele l de março do anuo vindouro para Presidente e Vice-Presidente da Republica, serão admittidos 
a votar, não só os cidadãos qualificados eleitores nos alistamentos iniciados a 5 de abril ou a 5 de 
outubro ele 1892, de conformidade com as leis ns. 35 de 26 de janeiro e 69 ele l de agosto, mas tam-
bem os qualificados nos alistamentos iniciados a 5 de abril do corrente anno nos municípios onde os 
lançamentos se fizeram e foram definitivamente concluídos com as formalidades dos §§ 4° e 7° do 
art. 25 da citada lei n. 35 de 26 de janeiro, e nos em que nenlmm delles se tiver feito, os alista-
tados na fórma elo decreto n. 200 A de 8 de fevereiro de 1890. 

Art. 2.0 Si o presidente do governo municipal ou qualquer outro membro ou o secretario 
deixar de fazer, no prazo- legal, a convocação de que trata o art. 40, § 2°, da lei n. 35, de 26 de 
janeiro, para nomeação elas mesas eleitoraes, qualquer immediato em votos poderá fazel-a. 

Paragrapho unico. Essas mesas não poderão recusar, sob qualquer pretexto, os fiscaes nomea-
dos de accordo com os§§ 16 e 17 do art. 43 da citada lei, podendo essa nomeação ser feita até á 
hora em que começar o processo da apuração . 

Serão rubricadas pela mesa eleitoral as cedulas apuradas em separado. 
Art. 3. o Quando o numero de deputados, que tiver de eleger qualquer Estado, não for exacta-

mente divisível por tres para cada um elos districtos eleitoraes, em que estiver dividido, e a fracção 
for de um, accrescerà ao da Capital, e si for de dous, o primeiro e o segundo districtos elegerão 
quatro deputados cada um. 

Art. 4. 0 Em cada Estado, assim como no Districto Federal, á Camara, Conselho, ou Inten-
dencia Municipal da respectiva Capital compete proceder á apuração da eleição senatorial que nelle 
se fizer, devendo para esse fim reunir-se trinta dias depois de concluída a mesma eleição, obser-
vando-se, no que for applicavel, as disposições dos arts. 44 e 45 da lei de 26 de janeiro ele 1892. 

Art. 5.° Fica elerogado o art. 2" da lei n. 69, de 1 ele agosto de 1892, para o fim de proceder-se 
annualmente, de accordo com o art. 3° da lei n. 35, do mesmo anno, ás revisões dos alistamentos 
eleitoraes. 

Paragrapbo unico. Dentro de 30 dias após a publicação do alistamento, na fóema do art. 25, 
§ 4o, da lei u. 35, de 1892, qualquer eleitor do município poderá requeret· á Junta eleitoral da Capital 
a annullação desse alistamento, que só poderá ser decretada no caso de iuobservancia de preceitos 
legaes relativos á organisação das commissões seccionaes e municipaes ou ao processo de qualificação. 

Da sentença dlt Junta, annullando ou não o alistamento, haverit para o Supremo Tribunal 
Federal recurso voluntario, que deverá ser interposto dentro de dez dias, contados da publicação da 
mesma sentença. 

Art. 6. 0 Além das incompatibilidades definidas no art.. 30, pão pode~ão ser votados nos r.espe-
ctivos Estados, equiparado a estes o Districto Federal, os mdadaos que tiverem emprezas prtvile-
giadas ou g·osarem <le subvenções, garantias de juros, ou outros favores do Estado. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 23 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
Fernando Lobo. 
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DECRETO N. 185- DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 

Inic iado na Cama ra elos DepuLaclos e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa a abel'tul'a, no col'renLe cxot•cicio, do credito oxtl'aord inal'lo de 265 :980$, para despezas da Dil'ectoria Sanital'in 
da Cupital Fedet·al, do Lauoratol'lo Bactel'iologico e dos ho spitaes de isolamento. 

O Vice-Presidente tb Republica elos bstados UniLlos do Brazil: 
Fn o saber que o Congresso Nacional decre tou o eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.0 E' o Oovet•no n,utorisado, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiot'es, a abrir, no 

corrente exerci cio , o credito extraord inario tle 265:980 , para occorrer as despezas da Directoria 
<tnitaria ela. Capita l Fedet'al, do L-"1.boratorio Bacteriol0gico e dos hospitaes tle isolamento. 

Art. 2. 0 H.evogam-se as disposições em contrario. 
Cai itn,l Federal, 23 tle setembro de 1893, 5° ela Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fe1·nanclo Lobo. 

DECRETO N. 18ô - DE 23 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado 11:1 C:1mar:1 elos De puLados e pelo Senado enviado á sancção . 

Concedo n D. El'sa Augustn da, ilvei t·a Galvão, repMtidameute com seus tres filhos, n pensão de 80' mensnes . 

O Vice-Pt'esidentc da Republica elos Estados Unidos do Brazi l: 
Faço saber que o Congresso Nacional decrettt e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1. o Fica concedida a D. Elisa Augusta ela Silveira Gal vão, viu va do capitão do Exercito 

Cicero ele Beito Galvão , repartidamente com seus tres fi lilos, uma pensão ele 80$ mensaes . 
Ar t. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capitall<ederal, 23 de setembro ele 1893, 5° ela Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Femando Lobo. 

DECRETO N. 187 - DE 27 DE SETEMBRO DE 1893 

Inicütdo na Camara dos D~putados e pelo Sonaclo en viaclo \~1 sancçiio. 

AuLol'isn o Governo a reformnt• o Archivo Pub lico Naclon~I. 

O Vice-PresiJente ela Repub lica Jo3 Estados Unidos qo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional cleceeta e eu sancciono a seguinto resolução: 
Art. 1.0 E' o Governo autorisaclo a reformar o 4rchivo Publico, distri buindo o pessoal de 

conformidade com a t abe lla. inf'ru, que fixa os respectivos vencim entos, senJo dous terços de orde-
nado e um tet'ÇO ele geaLilicação pro labo1·e: 

Director . . . • . . • . 
2 chefes ele secção a 6:000 000 
3 arcllivistas a 4 :800 , >.endo um dellcs secr:eta~· io : 
3 sub-archivistas a 3 :600 '000 
1 porteiro . 
1 conliouo . I :600$000 

Art. 2.o Na l'efol'ma ucverü. ficar consignado que serão recolhiLlos ao Archi vo Ptlblico Nacional 
todos os autos findos de jueisdicção contenciosa elos cartqrios elo Districto Fe1 ler..t l, cuja an tig uidade 
exceder ele 30 [1.11nos, bem como os livros ele notas, regi~tt·o.s de testamentos e tombos de cnpellas 
que tiverem mais ele 40 ::nmos . 

A:r t. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 27 de setembro de 1893, 5° ela Republ ica. 

FLOrtiANO PEIXOTO . 

Fernanclo Lobo. 
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DECRETO N. 188- DE 27 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara elos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o ~o der Exec utivo a co nceder um anuo de licença, com ot·dcnado, ao bacharel J oão l<rancisco Poggi de 
Figueiredo, juiz seccional do Estado do Amazonas, para trata r de sua saude onde lhe convier. 

O Vice-Presideute da Republica dos Estados Uuic..los do Brazil: 
Faço saber que o Congeesso Nacional cleceeta e eu sancciono a seguinte reôo lução : 
Al't. 1. 0 O Poder Executivo fica autorisn,do a conceder um auno de licença, com ordenado, ao 

bachare l João Francisco Poggi de Figtleireclo, juiz seccional do Estado do Amazonas, para tratat• de 
sua saucle onde lhe convier. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em con trario . 
Capital Federal, 27 de setembro de 1893, 5° ela Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Fernando Lobo. 

DECRETO N. 189- DE 28 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção. 

Autorisa o Poder Executivo a conceder um anno de licença., com ordenado, no bachn.rcl Joaqui!n de Al meida Faria 
Sobrinho, a uditor de guer ra do 5'' district o militar. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorisado a conceder um anno de .licença, com ordenado, ao 

bacharel Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, auditor ele guerra do 5° districto militar, afim de 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Capital Federal, 28 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Antonio Enéas G. Galvão. 

DECRETO N. 190- DE 28 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Cama r a elos Deputados e pelo Senado envi ado á sancção . 

Releva a D. ldalina Alice de Menezes , viuvn do capitão Fernando Gados de 1\fenezes, 2> ofllcial da Contadoria Geral 
da Guerra , a quantia de 1:500$ que recebeu se u finad o ma t·ido da Fazenda Nacional, a titulo de ndcantamcnto, 
para tratar-se da molestin a que succ umbiu. 

O Vice-Presideute da Republica elos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancciouo a seg-uinte resolução: 
Artio·o unico. Fica relevada á viuva do capitão Fernando Carlos de Menezes, 2• oflicial da 

Oon tador'fa Gera l da Guerra, D. Idalina Alice de Menezes, a quantilt de l :500$, que recebeu seu 
finado marido, da Fazenda Nacional, a titulo ele adeantamento para tratamento ela molestia a que 
succumbiu ; revogadas as disposições em contrario. 

O marechal Antonio Enéas Gustavo Gal vão assim o faça executar. 
Capital Federal, 28 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Anlonio Ene'as G. Galvtio. 
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DECRETO N. 191 - DE 28 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciado na Cama r a dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção, 

Autorisa o Governo a abt•i t· um credito extra rdinn,rio de .t 28.87.)-0-0 paro. pagn,mento dos juros devidos á Coaní Ilar-
bour CorpomtiOI>, fazendo as operações do credito necessn,riasparn esse fim. 

O Vice-Presidente da Republíca dos Estados Unidos do Brazíl: 
Faço saber que o Congresso Nacional decl'etou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. 1. o E' o Poder Executi vo autorisado a abrir, no corrente exercício, um credito extraor-

dinarío da importancia de .t 28 .875-0-0, ao cambio de 27 d . pot· 1$, para o pagamen~o dos juros 
devidos a Ceará Harbour Corporation, do capital empregado nas obras do pol'to do Ceara . 

Art. 2 . o E' o Governo autorisado a far.er as operações de credito necessttrias para attender a 
esse pagamento. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Capital Federal, 28 de setembro de 1893, 5° da Republica . 

FLORIANO PEIXOTO. 
Joao Felippe Pereim. 

LEI N. Hll A- DE 30 DE SETEMBRO DE 1893 

I niciada na Cama1·a dos Deput ados o pelo Senado enviada a sancção. 

Orça a r eceita geral da Republicn dos Estados Unidos do Brazil para o exercicio de 1894, e dá outras prondencias . 

O Vice-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 receita geral dfl Republica dos Estados Unidos do Brazil, para o exercício de 1894, 

é orçada na quantia de 233 .521: 890$743 e será realisada com o producto do que for arrecadado, den-
tro do mencionado exercício, sob os títulos abaixo designados : 

RECEITA ORDI:rtARIA 

Importação 

Direitos de importação para consumo, nos termos da lei n . 25, de 30 de dezembro de 1891, e 
das disposições legaes, a que ella se refere, sendo, porém, elevados ao triplo os direitos que pagam 
os phosphoros, e ao dobro os que pagam o fumo e o sal grosso, continuando a pagar mais 30 °/o os 
seguintes artigos: a la mares, alcatifas, bareges, franjas, gregas, requifes, galões, ligas, mantas, 
rnanteletes, camisinhas, camisas, rendas, redes, roupas feitas, meias de linbo ou de lã, tiras e entre-
meios de qualquer qualidade, tr.wsparentes, brocados, 1h11-mas, chales, lenços, véos , fit·\s de qual-
quer qualidade, frocos, fi ló, gaze, laços, pellucia, velludqs e tapetes ; obras ou artefactos de, ou 
com madreperola, marfim, tartaruga, coral, ouro, pra ta, platina e pedras preciosas; espelhóH, qua-
dros, molduras ; vasos e q uaesquer artigos de louça de ns. 4, 5 e 6 ; lustres, candelabros e serpen-
tinas de qualquer qualidade e 4uaesquer artigos de v:idro de u . 2; bebidas fermentadas e licores ; 
liquidas e bebidas alcoolicas; vinhos engarrafados; rnovejs de madeira fina e quaesq uer obras ou 
artigos de ou com metal, de ouro ou prata ; perfumarias ; cartas de jogar; bijouterias de qualquer 
qualidade; figuras, bustos, estatuas, vasos e outros objectos ou peças de luxo, adorno e plmntasia, 
de barro, louça, vidro, cobre e suas ligas ; obras de artefactos de marmore, alabastro, porphyro, 
jaspe e pedras semelhantes ; pontas de Pariz; arreios e pa!'ruagens; calçado de qualquer tecido 
de seda ou com mescla de seda, e cothurnus de cano alto; queijos, presuntos de qualquer modo pre-
parado~ , conservas de qualquer qualidade, salvo as congeladns; paios, linguiças ou chouriços, r.al-
aos ou geléas, salames e extractos; e todos os artigos das classes 18, 27, 29 e 35 ; luvas, espal'ti-
lhos, gravatas, chapéos e b()nnets de qualquer qualidade ; tecidos de linho, brim, bretanha, cassa, 
cambraia, irlanda; platilha e outros não classificados, cr~s, brancos, tintos, trigueiros, riscado::; e 
estampados; pannos, casimiras e cassinetas de lã , singelas ou dobradas, com ou sem mescla de seda, 
bordados ou não, e os não especificados; durantes, damascos, princêtas, sarjas, serafinas, gorgo. 
rões, royal, setim da China, tecido de ponto de meia, touquins, risso e tecidos semelhantes e não 
classificados, lisos ou entrançados, lavrados ou adam~scados ; elevada a taxa do macarrão, na 
mesma razão das taxas dos biscoutos e bolachinhas. 
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Os direitos sobre líquidos que ainda não se achem taxados segundo a unidade de peso, serão 
cobrados pelo peso bruto como vasilhame, deduzida a taxa de accordo com a tarifa, sendo adoptada 
para cada kilo a taxa respectivamente fixada por litro. 
Expediente dos generos livres de direitos de consumo, em conformidade da 

lei n. 126 A, de 21 de novembro de 1892, sendo isento o gado vaccum, 
lanigero e suíno, abatido ou em pé, destinado ao consumo, o trigo 
em grão e qualquer semente destinada á lavoura. 

Expediente das capatazias, na fórma da lei citada. 
Armazenagem, idem. 

Despacho marítimo 

Imposto de pharóes. 
Imposto de dóca. 

Addicionaes 

Taxas addicionaes sobre os direi tos de importação para consumo, em confor-
midade da lei n. 25, de 30 de dezembro de 1891, amp ia da a isenção 
dessas taxas ao papel para impressão, livros brochados ou encader-
nados, de papelão, forrados de papel, panno, couro ou pelle, 10 °/0 
addicionaes sobre os impostos de expediente dos generos livres de 
direitos de consumo, das capatazias, armazenagem, pho.róes e dócas . 

Exportação 

Taxas estabelecidas pela lei n. 126 A, sobre artigos que ella menciona, e em 
conformidade da legislação anterior, sobre productos não sujeitos á impor-
tação dos Estados . . . . . . . . . - . . . . . . . . 

Interior 

Renda da Fazenda de Santa Cruz e de outras de propriedade da União. 
Imposto de 2 ~ 0 /o sobre dividendo dos títulos das companhias ou sociedades 

auonymas com séde no Districto Federal . . . . . . 
Juros d,.s 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, inclusive a taxa de fr. O, lO (centimos) por palavra 

de telegramma em percurso nos cabos da Brasilian Submarine Telegraph 
Company . . . 

Dita da Casa da Moeda. . . . . . . 
Dita da Imprensa Nacional e Diario Official. 
Dita da Fabrica de Polvora . . . . . . . . 
Dita da Fabrica de Ferro de S. João de Ipanema. 
Dita dos Arsenaes . . 
Dita da Casa de Correcção. 
Dita do Gymnasio Nacional. . . 
Dita do Instituto dos Surdos-Mudos. 
Dita do Instituto Nacional de Musica. . . . . • . . . • . 
Dita de matriculas nos estabelecimentos officiaes de instrucção superior. 
Dita dá Assistencia de Alienados. . . . . . . . . 
Dita, arrecadada nos diversos Consulados em paizes estrangeiros 
Dita dos proprios nacionaes . 
Foros de.terrenos de marinha. 
Laudemios. . . . . . . . 
Premies de deposites publicos. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribuição das companhias ou emprezas de estradas de ferro, subvencionadas ou 

não , o de outras companhias para as despezas da respectiva flscalisação. 
Imposto ao sello, de accorclo com as taxas estabelecidas pela lei n. 25, de 30 de no-

vembro de I891, excluídos os dividendos de bancos e companhias ou socie-
dades anonymas com séde nos Estados. . . . 

Dito de transporte, isento o gado de producção nacional. 
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Imposto de 2 °/< sobre vencimentos, inclusive os de Presidente e Vice-Presidente da 
Republica, subsidio elos membros do Poder Legislativo . . . . . . . 

Dito de transmi são de propriedade do Districto Federal, de accordo com o estabe-
lecido nll. lei n. 25, de 30 de dezembro ele 1891, inclusive o de transmissão de 
apolices em tod ll. a Republicll., na fórma das leis em vigor·. . . . . . 

Dito de.industrias e profissões no Districto l!'ederal, de accordo com as leis em vigor. 
Rendimento de pennas d'agua . 
Cobrança da divida activa . . 

Consumo 

Fumo em bruto de protlucção esteangeira, por 500 grammas ou fracção desta 
unidade. . . . . . . . . . . . . 

Fumo picado, desfiado ou migado, por 25 grammas ou feacção desta unidade, de 
producção nacional . . . . . . . . 

De producção estrangeira . 
Charuto;; por um : 

De fabrico estrangeiro. 
Cigarros por maço até 20, e por qualquer fracção excedente de 20 : 

De fabrico nacional. . 
De fabrico estrangeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Os cigar·ros de mortalha ou capa de fumo pagarão o dobro destas taxas . 
Rapé, por 125 grammas ou fracção desta unidade : 

De fabrico nacional. . 
De fabrico estrangeiro . 

RECEITA EXTRAORDINARIA 

Contribu ição par..t o monte-pio de marinha . 
I ndemnisações. . . 
Juros de capitaes nacionaes 
Venda de generos e proprios nacionaes . . . . . . . . . • . . 
Receita eventual, inclusive as multas por:! infracção de lei ou regulamento. 
Imposto de 15 °/o sobre~ loterias . . . . . . . . . . • . . . . . 
Idem de 2 °/o sobre o capital das loterias estado:.tes cujos bilhetes puderem ser 

vendidos na Capital Federal, nas condições desta lei. . . . ' . . . . 
Remanescentes dos premias de bilhetes de loteria. 
Monte-pio militar. . . . . 
Dito dos empregados publicos . 

Contribuição da Municipalidade do Districto Federal para' os serviços de 
esgotos e illumin:~.ção da Capital , nos terDlos dos contractos celebrados com 
o Governo, sendo : 

Para i Iluminação (ouro) 
Para esgotos . 

Depositos 

Saldo ou excesso entre os recebimentos. e as restituições. 

DISPOSIÇÕES G ~RAES 

Art. 2. 0 E' o Governo autorisado : 

100 réis 

10 " 20 » 

100 ~ 

lO » 
30 » 

20 ~ 

60 " 

1°, 1;L .emittir bil.hetes do Thesouro até ã. somma de 16.000 :000", como antecipação de receitt\ 
no !}xercicio desta lei, devendo, porém, ser resgatados até ao fim do mesmo exercício; 
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2°, a r eceber e r estitui r, na conformidade do disposto no art. 41 da lei n . 638, ele 17 de setembro 
de 185 1, empregando os s:lldos nas despezas da União e comtemplando o excesso das restituições 
no balanço do exercício, os dinheiros procedentes das seguintes origens : 

a) rio emprestimo do cofre dos orphãos ; 
b) dos bens de defuntos e ausentes ; 
c) dos premias do loterias ; 
d) dos depositos das caixas economicas e montes de soccorros ; 
e) dos depositas de outras procedencias; 
3°, a r ever as t arifas das Alfandegas e organisar uma tabe lla geral e outra mínima, applicaveis 

ao diversos ;:>aizes estrangeiros, devendo abolir· ou reduzir o mais possível as taxas relativas aos 
instrumentos de lavoura e de uso nas artes e officios mecanicos, e eleva1' correspondentemen te as 
taxas elos generosque puderem supportar· augmen to, ele modo a harmonisal-os com as condições de 
desenvolvimento tlo paiz e com os recursos das diiTerentes classes consumidoras, submettenclo as 
mesmas taril'-ts a approvação do congresso na proxima sessão legislativa, antes de entrarem em 
execução; 

4°, a rever o l'egulamento do se llo : 
a) mantendo as taxas fixas e proporcionaes estabelecidas pela lei n . 25 de 10 de dezembro de 

1891, quanto aos : 
1 o, a c tos emanados do poder ou autoridade da União ; 
2°, papeis, t ítulos ou documentos sujeitos a sello, que provenham de serviço ou repartições fe-

deraes ou que por oll as tenham de transi tar ; 
3", papeis ou t ítulos de commercio e de contractos regidos por leis federaes, de transmi s~ão, 

arrendamento ou aforamento ele propriedade no Districto Federal ; 
4°, actos emanados elo poder ou a uctoridade do Districto Federal, e papeis que provenham ou 

transitem por suas repar tiçÕ9S ; 
5°, actos emanados do pode r ou autoridade estacloal, ou sujeitos aos seus serviços e re part ições 

e que tenham de produzir• os seus etreitos em outro Estarlo pe1·ante au toridade ou fora da União. 
Não estão compr hendiclos em os numeros acima indicados quaesquer papeis, títulos, documentos 

ou outros objectos destinados a serviço es tadoal, ou que tenham de ser processados pelas justiças dos 
Estados, de conformidade com as leis por elles promulgadas; 

b) substituindo o uso ele estampilhas pelo papel timbrado em todos os casos que permitam taes 
substituições ; 

c) elevando até ao decuplo elo que dispõe o actual r egulamento, as multas impostas aos contra-
ventares : 

6°, a expedir regulamento par·a cobrança do imposto de consumo do fumo, que jul~ar mais con-
veniente aos interesses tiscaes, obrigando-se os fabricantes e administradores ele depos1tos a ter os 
livros nece~sarios á completa fiscalisação elo referido im posto ; 

7°, a arrendar os armazeus das Alfandegas, resalvanclo as condições de effectiva fiscalisação 
por parte da Fazenda correndo pol' conta dos arrendatal'ios os serviços das capatazias . 

Art. 3.0 E' revogada a prohibição da venda, na Capital Federal, ele bilhetes de loterias dos 
Estados. 

Antes, pol'em, de expostos á venda os bilhetes de quaesquer dessas loterias , os seus thesoureiros 
contractantes ou agentes são obrigados, sob ~s penas que forem comminadas : 

1°, a registrar, perante a fiscalisação das loterias ela Capital Federal, a lei que houver concedido 
a loteria, o seu plano e o contracto, quando l10uvel' celebrado, pal'a regular a respectiva extr·acção ; 

2°, a recolher ao Thesouro Na ional ou á estação fvd eral ele arrecadação, no respectivo Estado 
a importancia dos impostos ou encargos a que ficam sujeitos as mesmas loterias ou serie dellas. 

§ J.o E' o Govel'no rtutorisaclo a expedir regu lamento pam tornar effectivas as providencias 
indicadas bem como para tomar as que Julgar necessarias, no sentido de impedil' a entr·acla e venda, 
no paiz ele bilhetes de loterias e;.trangeieas, podendo, no primeir·o caso, determinar a prestação ele 
cau ç;_"í.o e, as penas de multa até I :000$ e de a ppreheusão dos bilhetes, e, ne segundo caso, a appre-
hensão elos bilhetes e multa correspondente ao valol' elos mesmos. 

Al't. 4. 0 P ara fazer face ao cle(ic ii, que se verificar no exercício desta lei, é o Governo 
autorisado : 

1°, a reduzit· as.c\espezas vota,las pal'a o3 diveesos Ministerios, como julgar conveniente, com 
poderes plenos para supprimir os serviços que, a seu juizo, puderem set• dispensados, despedindo 
o pessoal respectivo ; 

2°, a praticar no paiz ou no estrangeit·o qualquee operação de creclito até ao ma.ximo de tres 
milhões esterlinos . 

Arr. 5.0 Serà livre d s dil'eitos de importação e ele expediente o despacho elos maci.Jinismos 
e materiaes destinados ao aperfeiçoamento do l'abr•ico elo assucar e construcção ou mell10t'amento 
dos engenhos centraes, introduzidos directamente por agl'icultoees ou pelas respectivas omprezas. 

Os machinismos o matel'iaes, a I')Ue se r efe l'e este al'tigo, são tanto os que a t ari fa considera 
livres, como os que a lli são sujeitos a direitos, e comprehendem ; 

1 o, a ossatura ou aemação de fe 1·ro com os seus peetences como : co lumnas, vigas , para-
fusos, anebite , laminas ele zinco ou feero zincado para paredes e cobertura ; 

zo, material pa.r•a illuminação electrica ou a gaz completo; 
Annexo- i O 
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3°, tubos de ferro para conducção de agua, g·az ou vapor, com as respectivas val vulas e 
registros ; 

4°, ferramentas, talhas portateis, forjas e mais utensílios · 
5°, machinas e apparelhos de transmissão, para o fabrico do assucar, distillação de aguardente 

e de espírito ; 
6°, correias para machiuas, gaoheta de borracha ou de asbesto e corda de linho, algodão e ca-

nhamo para os apparelhos de transmissão; 
7°, trilhos portateis e fixos, vagões de aterro e proprios para conducção de generos, locomotivas 

rodadores, barcos e vasos de madeira ou de ferro ; 
8°, tijolos refractarios, proprios para fornalhas das caldeiras de vapor ; 
9°, balanças para pezar as canoas e os assucares e tanques de ferro para depositas. 
§ 1 . o Não gosarão de insenção de direitos os t.ij o los commuus de alvenaria, as madeiras de 

qualquer qualidade, os preg·os de arame, vulgarmente conhecidos pela denominação de pontas de 
Paris, graxa para machinas e quasquer artigos que a industria do pa1z fabrica em quantidade suffi-
ciente para abastecer os mercados da Republica. 

§ 2. o A isenção será requerida aos inspectores das alfaudegas, juntando os peticionarias : 
lo, relação dos objectos a despachar, com designação das especies, q uanticlades, pesos ou medidas. 
2°, demonstração de que o machinismo ou material requerido é proprio e vae ser applicado ao 

fim para que é concedida a isenção, e bem assim que as quantidades fixadas são as estrictamente 
precisas. 

§ 3.0 O despacho será feito mediante fiança ou termo de responsabilidade, afim de serem os 
cofres publicas indemuisados da importancia dos direitos, que devidos forem, caso se verefique que 
todo ou pat·te do machinismo, ou material importado, tivera destino diverso daquelle para que foi 
concedida a isenção, sendo, nesta hypothese, cobrados os direitos sobre todo o mat!3rial ou mecanismo 
e inhabilitado o concessionario a requerer quaesquer outras isenções . 

Art . 6.0 Por conta da arrecadação dos impostos de indu trias e profissões e de transmissão de 
propriedade do districto Federal, serão feitas lodas as despezas com a justiça e policia e corpo 
de bombeiros do mesmo districto, exonerada a Mun icipalidade de contribuir para essas despezas. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
O Ministro de Estado dos Negoçios da Fazenda a faça executar. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

Felisbello F1·eire. 

LEI N. 191 B- DE 30 DE SETEMBRO DE 1893 

Iniciada na Camara dos Deputados e pelo Senado enviada a sanção. 

Fixa a despeza geral da Republica. dos Estados Unidos do Brilzil para o exercicio de1 1894, e dá outras providenc' s. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos qo Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sapcciono a lei seguinte: 

DESPEZA GERAL 

Art. l. 0 A despeza geral da Republica dos Estados U nid0s do Brazil, para o exerci cio de 1894, 
é fixada na quantia de 250 . 457:908 652, a qual será disfribuida pelos respectivos miui terios, na 
fórma e~pecificada nos artigos seguintes : 

Art . 2." O Presidente da Republica é autorisado a dispender , pela Repartição do Ministerio da 
Justiça e Negocias Interiores, com os serviços desi&nados nas seguintes rubric<IS, quantia 
de . 14.473:832$660 

A saber : 
1. Subsidio do Presidente da Republica. 
2. Dito do Vice-Presidente da Republica . . . 
3. Despeza com o palacio da Presidencia da Republica. 
4 . Subsídios dos Senadores. 
5. Secretaria do Senado . . 
6. Subsidias dos Deputados. . . . . . . . . . . . .... 

120:000$000 
36 :000$000 
50:000$000 

567:000$000 
232: 300$000 -

1.845:000 000 
,/ 7. Secretaria da Cama~ a - Inclusive. a consignação de l :200$ 

casa para o porte1ro da secretaria. • • • • • • . 
para aluguel da 

303:200$000 
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8. Ajuda de custo aos membros do Congresso Nacional. . . . . . • • . 
9. Secretaria de Estado-- Supprimida a consignação de 25:000 para custeio do 

serviço de estatística de instrucção primaria e normal, e incluída no material 
a consignação de 2:000$ para publicação do relataria apresentado ao Go-
verno pelo lente da Faculdade do Recife, Dr. Joaquim de Albuquerque 

10. 
ll. 

12. 
13. 

14 . 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22 . 

Barros Guimarães, sobre a identificação de criminosos. . . . . . . 
Justiça Federal. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 
Justiça do pistricto Fe_deral - Para metade da despeza, art. 4• da lei n. 26, 

que contmua em vigor. . . . . . . • . . . . . . . . 
Ajuda de custo a magistrados. . . . . . . . . . . . . . . . 
Policia do Districto Federal -Para a metade das despezas, nos termos da lei 

n. 76; de 16 agosto de 1892, supprimida a gratificação de 3:600$ de auxiliar 
militar, que perceberá as vantagens da patente que tiver na brigada poli-
cial, nos termos do regulamento annexo ao decreto n. I 160, de 6 de dezem-
bro de 1892, deduzida do total do calculo feito para as depezas do serviço a 
importancia de I. 332:334$430 nas consignações para o pessoal e material da 
brigad::t policial, proveniente da elevação do numero de officiaes e praças 
da mesma brigada além do quadro determinado na citada lei n. 76, da 
creação de uma contadoria e de gratificações para residencia dos membros 
da contadoria. . 

Casa de Correcção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guarda Nacional - Inclusive a gratificação a empregados da secretaria que 

forem occu pados nesse serviço fóra das hora.s do expediente . . . . . 
Junta Commercial da Capital Federal. . . . . . . . . . . . 
Archivo Publico- Elevada de 23 :600$ a consignação pedida pelo pessoal, si 

for o serviço legalmente reformado. . . . . . . . . . . . . 
Assistencia de Alienados- Supprimidas as consignações de I :800$ para um 

auxiliar do secretario e de I :600$ para vencimentos do ajudante de admi-
nistrador do Hospício Nacional ; e deduzidas as importancias: de 2:000$ da 
consignação para mestre de officinas : de 52:000$ da dita para alimentação; 
de 2:000$ da dita para medicameutos; de 9:000$ da dita para fazendas e 
calçados; de 3:000 th dita pam illuminação ; de 3:000$ da dita para even-
tuaes; de I :000$ da dita para material, lavagem de roupas, etc.; de 3:000$ 
da dita para combustível ; de 800$ da dita para vencimentos do pharma-
ceutico das colo o ias. . . . . . . . . . . . • . . . . . 

Serviço sanitario marítimo -Incluída a importancia de 38 :900$ para augmento 
dos vencimentos do pessoal, si for legalmente autorisado; deduzidas as 
importancias de 6:000$ da consignação para combusti vel para as lanchas ; 
de 5:000$ da dita para a estopa, azeite, graxa, etc . ; de 4:000$ da dita, 
obj ectos de expediente, desinfectantes, etc., para Inspectoria de Saude do 
Porto dos Estados do Pará, Pernambuco, Bahia e S. Paulo; de 2 :000$ da 
mesma consignação para os Estados do Maranhão e Rio Grande do Sul ; 
de 720$ da dita para os Estados ao Ceará, Paraná e S. Catharioa ; de 3:500$ 
da dita para os Estados Amazonas, Piauhy, Rio Grande do Norte, Parahyba, 
Alagôas, Sergipe e Espírito Santo ; e supprimida a consignação de 30:000$ 
para aluguel de lanchas ; e deduzidas mais as importancias: de 5:000$ da 
consignação para chefe da turma, guardas e serventes no Iazareto da Ilha 
Grande e de 1:080$ da consignação para enfermeiros no Hospital de Santa 
Isabel, por não se justificar o aug-mento. 

Instituto Sanitario Federal, comprehendendo o Laboratorio Bactereologico : 
Pessoal . . • . . • . . • . 105.400$000 
Material . . . . 32 :000$000 
Hospitaes de isolamento. 100:000$000 

Faculdade de Direito de S. Paulo- Incluída a importancia de 7:200$ para 
equiparação dos vencimentos dos professores do curso annexo aos do superior; 
supprimidas as consignações de l :200$ para gratificação do director do curso 
annexo ; de I :200$ para g·ratificação do sub-secretario como secretario do 
curso annexo ; de 8:000$ para viagem scientifica de membros do corpo 
docente ; e .deduzidas as importancias de 900$ da consignação para serventes; 
de I :000$ da dita para impressões e encadernações ; de l :000$ da dita para 
papel, livros, etc. ; de 2:000$ da dih para acquisição e encadern_açã~ de 
livros para a bibliotheca: e de I :000$ da dita para despezas extraordmar1as. 

Faculdade de Direito do Recife- Incluídas as consignações : de I :200$ para 
gratificação ao len te de medicina legal, por dirigir um 1aboratorio nos termos 
decreto n. I 159, de 3 de dezembro de 1892, e de 7:200$ para equiparação 
dos vencimentos dos professores do curso annexo aos do superior; supprimi-
midas as consignações de l :200 · para gratificação do director, pela direcção 
do curso annexo ; de I: 200 para gratificação do sub-secretario, por servir 
de secretario elo mesmo curso ; de lO; 000$ parn acquisição ele apparelhos 

' ' 

90:000$000 

458:090$000 
654: 524$00 o 
262:038 000 

20:000$000 

2. ! 68: 1 I I 260 
154:692$400 

50:000$000 
32:728$000 

60:080$000 

593:525$000 

519;180$000 

237:400$000 

303:500$000 
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24. 

25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30 . 

31. 

32. 
33 . 

34 . 

35 . 
36 . 
37. 

38 . 
39 . 

40. 
41. 
42. 
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para as aulas de sciencia do referido curso; de 8:000$ para viagem scientifica; 
deduzidas as importancias: de 4:625$ da consignação para serventes; de 
1:000$ ela dita para papel, livros, etc.; de 4 :500$ da dita para acquisição e 
encadernação de livros para a bibliotheca; e de 2 :000$ da dita para despezas 
diversas e extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . : 

Faculdade de Medicina elo Rio de Janeiro - Incluidtt a quantia ele 16:800 '' 
para quatro substitutos, nos termos da lei n . 138, de 21 de junho do cor· 
rente anno, e deduzidas as importancias de 2:000$ da consignação para 
para acquisição de livros e assignatura de jornaes. . . . . . . 

Faculdade de Medicina da Bahia - Incluída a quantia de 16:800$, para paga-
mento a lentes substitutos, nos termos da lei n . 138, de 21 de junho do cor-
rente anno i deduzidds as importancias: de 2:000$ do consignação para pu-
lJ!icação da revista dos cursos, e de 7:000$ da dita para acquisição de 
instrumentos ; augmentada a v~rba com a consignação de 30:000 para gra· 
tificação á Santa Casa de Misericordia da Bahüt, por prestar os seus hospitaes 
e o material necessario para as aulas de clínica . . . . . 

Escola Polytechnica - Incluída a quantia de 60:000 para a reforma de 
material scien tifico, ou não, observa to rio astaonomico, typographia, geodesia, 
elevada a 24:000$ a consignação para o custeio dos laboratorios; supprimida 
a de l :200 ·, para gratificação ao preparador ele chimica industrial; e dedu· 
zi.das as seguintes quantias : de 3:000$ na consignação para gratificar ao 
director e pessoal docente em ti'abalhos de exercícios prttticos i de l: 000$ na 
de expediente da secretaria, bibliotheca, aulas, etc. i de •1:000 na de 
transporte do pessoa l escolar e alumnos em trabalho, etc . ; e a de l: 500$ na 
de despezas extraordinarias e eventuaes . . . . 

Esta consignação só terá vigor no exercício desta lei. 
Escola de Minas de Ouro Preto . 
Pedagogi um . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gymnasio Nacional : In te m ato 323:720$; Externato 192:320$000. 
Escolct Nacional de Bellas Artes . . . . . . . . . . . . 
Instituto Nacional de Musica - Deduzida a importancia de 3 :600$ na conei· 

gnação para professores, corresponden te aos vencimentos de mais um pro-
fessor de harmonia, por não haver sido autorisada a creação desse Jogar . 

Instituto Benjamin Constant - Supprimida a consignação aos professores que 
contam mais de lO annos de exercício, na im portancüt de 6:500$000. 

Instituto dos Surdos-Mudos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bibliotheca Naci.onal- Supprimida ~.consignação de ~:400$ para aluguel de 

casa para o thrector. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Museu Nacional - Supprimida a consignação de 18 :600$ para vencimento de 

quatro sub-directores, lagares que, não eslco'tndo ora preenchidos, ficam ex-
tinctos por dispensaveis. . . . . . . 

Pensões e commissões em paizes estrangeiros . . . . . . . . . 
Serventuarios do culto catholico, a que se refere o decreto n. ll9 A, de 1890 . 
Instituições subsidiadas pela. União - Elevadas as seg11intcs consignações : a 

100:000$ a do Lyceo ele Artes e O:fflcios do Rio ele Janeiro; a 10:009$ a do 
Lyceo de Artes e Officios da Bahia; a 10:000$ a do Lyceo de Artes Meca-
nicas e Liberaes de Pernambuco; a 5:000$ as destinadas ao Ins titu to Archeo-
logico e Geographico elo Pernambuco e publicações de trabalhos historicos 
feitos pelo mesmo Instituto; a 12:000$, sómente no exercício desta lei, 
a subvenção ao Instituto Bacter iologico, por não ter sido incluitla no orça-
mento vigente a subvenção de 6:000$, que por lei lhe é consignada; a 9:000$ 
a subvenção ao Instituto Historico e Geographico, d~vendo a sua atlminis-
tração crear uma commissão central encarregada de organisar e ]mblicar a 
bibliographia nacional das sciencias geographicas, e incluídas as consignações 
seguintes: 5:000$ para o Azylo Isabel, da Capital Federal; 5:000$ para o 
Azylo da Velhice Desamparada e 20:000$ para subvenção ao Lyceo da 
capital de Goyaz . 

Soccorros publ icas . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
O bras Sendo : para o pessoal , 24:000$ ; para a conservação e reparo de edificios, 

proprios nacionaes ou particulares ao ser viço do Ministerio, inclusive os 
concertos no edificio da Escola Polytechnica, 250:000$ ; para continuação 
das obras da Maternidade, 50:000$ ; para construção çlas obras ela Facu Idade 
de Medicina da Bahta, 30:000$ ; para auxiliar, durante o exercício desta lei, 
a Misericordia da Bahia na construcção da Maternidade, que servirá ao 
ensino da clinica obstetrica e gynecologica da Faculdade, 20 :00$; para 
iniciar-se a construcção do edificio para a Escola de Minas, l 00 :000$ ; e para 
o proseguimento das obras da Faculdade elo .Direito do Recife , 50:000$000. . 

Corpo ele Bombeiros (para reformados). 
Eveutuaes . . . . . . . . . 
Magistrados em disponibil idade. 

305 :700$000 

628:912$000 

631 : 700$000 

556:871$000 

184:800$000 
54:600 '000 

516:040$000 
156:520$000 

128:000$000 

154:976$000 
84:625$000 

143 :300$000 

162:120$000 
31:000$000 

319:000$000 

227:700$000 
200:000:000 

524 :000$000 
18:000$000 

100:000$000 
589:600$000 

/ 
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§ 1.0 E' permanente a disposição do n. 1 do art. 4° da lt~i n. 26 de 30 de dezembro de 1891, 
relativa á despeza com a justiça e policia do Districto Federal. 

§ 2. 0 O Governo dará á Secção Geral de Contabilidade orgaoisação igual as demais directorias 
doste Ministerio, com duas secções, sem augmenlo de despeza, aproveitando, em qualquer das 
directorias, conforme as conveniencias do serviço, os dous directores de secção addidos, segundo a 
especialidade de cada nm. 

§ 3.0 As primeiras vagas que occort•erem na Secretaria da Justiça e Negocies Interiores serão 
preenchidas pelos empregados addidos, da respectiva categot·ia, não se podendo fazer nomeação ou 
promoção para a dita categoria emquanto não for esgotada a lista de addidos. 

§ 4.0 E' o Governo autorizado 
I. A reorganisar o serviço da Assistencia Medico-Legal de Alienados, nos limites da verba 

votada no orçamento. 
li . A mandar pagar á mesa administrativa da Santa Casa de Misericordia da Bahia, quantia de 

19:642$933, do aluguel de seu predio, que serviu de Forum naquelle Estado. 
§ 5 .° Fica convertido em internato o segundo externato do Gymnasio Nacional, com todo o 

pessoal docente actualmente em exerci cio e com o pessoal administrativo necessario. 
Art. 3. o O Presidente da Republica é autorisado a despender pela. Repal'tição do fvliniste-

rio das Relações Exteriores, com , os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia 
de. 1.815:992$000 

A saber : 
1. Secretaria do Estado, moeda do paiz . . . . . . . . . . . . 
2 . Legações e Consulados, ao cambio de 27 d. por 1$, inclusive 66:000 ·para a 

Legação e Consulados na China. . . . . 
3. Empregado;j em disponibilidade, moeda do paiz . 
4 . Ajudas de custo, ao cambio de 27 d. por 1$000 . . 
5 . Extraordinarias no exterior, ao cambio de27 d. por I 000. 
6. Extraordinarias no interior, moeda do paiz . . . . . . . . . . 
7 . Commissão de limites, ao cambio de 27 d. por 1$ ; sendo 120:000$ destinados á 

commissão de limites com a Guyan[l. Franceza. 

190:692$000 

1. 115:300$000 
60:000$000 
90:000$000 
60:000$000 
10:000$000 

290:000$000 

Art. 4 . a O Presidente da Republica é autorisado a despender, pela Repartição do Minis-
teria dos Negocias da Marinha, com os serviços designados nas seguintes rul·ricas, a quantia 
de 17.846: 199$915 

A saber : 
1 . Secretaria de Estado. • . . . . • . . . . . . . . . . . . 
2 . Conselho Naval, inclusive 1 :866$666 para pagamento de um terço de venci-

mentos ao membro e:O'ectivo civil, por ser tambem secretario, nos termos da 
lei de orçamento de 1892 e de accordo com a observação 2• da tabella de 
vencimentos que acompanlw. o decreto n. 2208 de 22 de julho de 1858 . 

3. Quartel-General . 
4 . Conselho Supremo . 
5 . Contadoria . . 
6. Commissar iado Geral 
7. Auditoria . . . . . . . . 
8. Corpo da Armada e classes aooexas. . . . . . . . . . 
9. Batalhão Naval, inclusive 43:744$ para cumprimento da lei de fixação de 

forças que elevou a 600 o numero de praças de peet e 58 :664$877 para far-
damento das mesmas praças . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Corpo de Marinheiros Navaes, inclusive 480 pa1·a gratificação do sargento 
ajudante . . . . 

11 . Companhia de lo validos . . . . . . . . . . . . . . . . 
12. Arsenaes- Elevada a verba de mais 10 :500$ para a Escola de Nautica do 

Pará e deduzidos 348 :000$ dtt somma destinada ao pagamento do pessoal 
artístico extrauumerario e extraordioario . 

13. Capitanias de Portos . . . . . . 
14. Melhoramentos, conservação e balisameuto de porto:;;. 
15. Força Naval . . . . . . . • . . . . . . . 
16 . Hospitaes- Deduzidos 32:240 destinados ao pagamento de medicoscivis e 

5:475$ ao de lO serventes no hospital úa Capital. . . 
17. Repartição ela Carta Marítima. 
18 . Escola Naval • 
19 . Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
20 . Obras - Sendo 20 :000$ para um pharolete na Ponta do Mello ou onde fot• mais 

conveniente a entrada do caual do Norte, no estado do Rio Grande do 
Norte 

21. Etapa . 

139:750 000 

40:266$666 
80 :663•ooo 
36: 138'000 

158 :350 000 
40:980$000 
11:350$000 

1.640:780$000 

270':685$625 

1.750 :832$000 
66:591$500 

3.271:173$000 
268:746$500 
50:000$000 

2 .482:341$924 

277 :ê43$600 
484:290$000 
243:930$000 
651:323$100 

320:000'000 
365 000 



22 . 
23. 
24. 
25 . 
26. 
27. 

28. 

Armamento . . • 
Munições de bocca . 
Munições navaes . . . . . 
Material de construcção naval. 
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Combustível . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fretes, tratamento de praças e enterros - Supprimidas as differenças ele 

cambio e commissões de saques, que continuarão pelo Ministerio da Fazenda, 
revogado por isso o aviso de 6 de março de 1893 . 

Eventuaes. 

100:000$000 
3.400:000$000 

700:000$000 
600 :000$000 
500:000$000 

60 :000$000 
200:000$000 

Paragrapho unico. Fica o Poder Executivo autorisado a ampliar a reforma da Escola Naval, 
no sentido de se annexar mais um curso do aspirantes a commissarios e dar melhor e mais completa 
distribuição ao ensino, sem augmen to de despeza. 

Art. 5.• o Presidente da Republica é autorisado a despender, pela Repartição do Ministerio 
dos Negocias da Gue!'ra, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia 
de 29.959:815$.357 

A saber: 
l. Secretaria de Estado e Repartições annexas . . . . , . . . . 
2. ConsAlho Supremo Militar de Justiça e Aud itores - Elevadlt a verba do pessoal 

a 42:958 , nos termos da lei. n . 149, de 18 de julho de 1893 . 
3. Contadoria Geral da Guerra. 
4. Directoria Geral lle Obras Militares- Supprimidas as seguintes consignações, 

na parte referente ao material : 
No Dietricto Federal : Transformação do antigo quartel do Largo de Moura, etc., 

296 :556$174; Obras da fortaleza Floriano Peixoto, etc., 12:556$568; Cons-
trucção de um sobrado no quartel do 2• regimento de arti lharia, 25:212$559 ; 
Substituição das varandas dos edificios do Asylo de Invalidas, 15:529$761; 
Calçamento da entrada e rua principal do Collegio Militar, 34:099$884; 
Nivelamento e aterro do terreno do Collegio Militar, 118: 956$640; Casa 
para o major fiscal do 1• batalhão de infantari[t, á rua Marcilio Dias, etc ., 
56:000$; Obras de que necessitam os edificios da fortaleza de S. João, 
25:019$938; Prestação de auxilio ao Ministerio da Fazenda, etc., 200:000$000. 

Pela reducção das seguintes consignações : 1 
Obras na Escola Pratica, etc. a 15 :000$000; Reparos no !Quartel do 2• regimento 

de artilbaria a 15:000 000; Reparos e modificações nss predios da fazenda 
de Santa Cruz, etc . a 20:000$000 ; Conclusão dos paioes ele pol v ora na ilha 
do Boqueirão a 45 :000 000 ; Augmento uo Quartel do 2• batalhão de infan-
taria a 15:000$000 ; Construcção de dous armazens na linha de tiro da Escola 
Pratica a 15:000$000; Continuação das obras dp edificio em construcção 
para tt Escola Superior de Guerra, etc. a 50:000,'000; Continuação das 
obras do quartel- typo de cavallaria, na Quinta da Boa-Vista, a 50:000$000; 
Co.ntinuação rias obras indispensaveis no quartel qo 5• regimento, de arti-
lharia a 20:000. 000; Canalisação de aguado ReaiEjngo a 20:000$000; Conti-
nuação das obras no Hospital Central, em S. Francisco Xavier, a 
60:000$000; Conservação e obras de reparos urgentes nos estabelecimentos 
militares a 50 : 000$000. 

Nos Estados : 
Amazonas - Reparação de quarteis, fortificações, e~c. Reduzida a verba a 

10:000$000.- ,Para-Reparos, limpeza e obras, etc. Reduzida a 5:000$000. 
-Maranhão - Obras em proprios nacionaes. Reduzida a 5:000$000; Reparos 
no Hospital Militar.- Reduzida a 15:000$000.-- Ceara- Supprimidas as 
verbas: Obras na casa do com mandante da fortaleza de Nossa Senhora da 
Assumpção, na fachada do quartel, etc., 10:000 OQO; Obras na casa de rasi-
dencia do commandante do li• batalhão de infantaria 3:886$504.- Parahyba 
- Reparos no quartel do 27° batalhão de infantaria. Reduzida a verba a 
5:000 000.- Pernambuco - Melhoramentos do q11artel, etc . Reduzida a 
verba a 8:000 000 ; Idem, idem do 14° batalhão ele infantaria. Reduzida a 
4:000$000.- Alagôas- Conclusão do quartel em construcção na capital. 
Reduzida a 20 :000$000 ; Desapropriação de casas, etc. Supprimida a verba. 
- Bahia- Obras no quartel elo 16• batalhão de infantaria, no forte de 
S ·. Marcello, etc. Reduzida a verba a 25:000$000.-- Espírito Santo- Suppri-
mida a verba: Construcção de dous predios para arrecadação geral etc. etc., 
28:477 ·ooo.- Minas Geraes- Supprimida a verbq,: Projectos de'acco:nmo-
dn;ções do h0spital e pharmacia militar, 92:523$901.- S . Paulo- Suppri-
mi~a a verba: Reparos do predio da invernada do 10° regimento de caval-
larJa, 32 :000$000 ; Supprimida a verba: Calçamento a parallelipipedos, etc., 

221:948$000 

226: 268.~000 
l87:670.p 00 

\ 
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23. :?82$937; Snpprimida a verba: Obras imprevistas em estabelecimentos 
mihtares, 2:000$000; Elevada a verba a 5:000 000. - Pm·aná- Supprimidas 
as ver bas: Alargamento do predio que serve de qun,rte l, etc . , 21:104$301; 
Collocação de seis para-raios, etc. 5 :664$750; Modificações das antigas baias, 
etc. , 2 :824$835 . - Santa Catharina - Supprimida a verba: R.econstrucção do 
q uart~l, etc. , 50 :000$000: - Rio (}_1·ande do Sul - Reparos no quartel do 
3" r egimento de cava llar1a . Reduzida a verba a 12:000$000; Idem e modifi-
cações em um proprio nacional, etc . Reduzida a 10:000$000; Construcção 
d~ quarteis para uma bateria de artilhar ia e um esquadrão de cavallaria na 
lmha de tii'O do Rio Pardo, 91:737$781. Reduzida a verba a 30 :000$000 .-
i}Jatto Grosso - Obras imprevistas, reparos, etc ., 30:000$000 . Reduzida a 
verba a 20:000$000 . 

Accr •scentadas as seguintes verbas: - Goym: - Reparos do preuio onde funcciona 
o 20° batalhão de infantaria, 5 :000$000 . - Rio Gmnde do Sut- Cêrco de 
invernadas no proprio nacional Saycan , 10:000$000. - Rio Grande elo Norte -
Para rllpa.ros no quartel do 34° batalhão de infantaria, 5:000$000 . 

5 . Instrucção Militar - Elevadas as seguin tes consignações para o Collegio 
Militar : 

100:000$000 

707:464$396 

Alimentação dos alumnos a 
Enxoval, idem, a 70:000$000 1.753:455$000 

6, Iutendencia • 
7. Arsenaes - Reduzidas as seguintes consignações: ma teria prima para factura 

8. 
9. 

10. 

ll. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16 . 
17. 
18 . 
19 • 
20. 

e concerto de obras nos arsenaes, a. . . . 220 :000$000 
Utensílios para os corpos, fortalezas, etc . , etr.. , a 80 :000$000 

Deposito de artigos bellicos 
l ,aboratorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
u1spectoria e serviço sanitario do Exercito - Augmentada a verba, em obser-

vancia da lei n .. 148, de 13 de julho de 1892, que eleva a 200SOOO mensaes 
os vencimentos de medicas e pharmaceuticos adj untos e crea 19 lagares de 
amanuenses nas delegacias do serviço sani tario nos Estados . 

Iospitaes e enfermarias - Red uzidas as consignações : 
Capital Federal - Medicamentos a 
Estados - Medicamentos a . 

1 30:000~000 
20:000$000 

Estado-Maior General. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corpos especiaes - Reduzida a consignação «Grat ificações especiaes )) e 

« Differenças de cambio» a 50 :000$000, supprimido o credito para differenças 
de cambio.. . • • . • • • . 

Corpos arregimentados . . . . . . • . . . . . . . . . 
Praças de pret- Computando-se somente o soldo, gratificações e premias ao 

contingente de 18.700 praças efl'ectivas . 
TTi tn.pas . . . . . . . • 
Fardamento . . • . 
1•:quipamento e arreios . 
.-i1•mamento . 
Despezas de corpos e quarteis - Reduzidas as consignações : 

For ragens a . 
Ferragens a . . . . • • . 
Remonta ue cavallos para o Exercito a. 
Luz a . . . • . . 
Utensílios e despezas miudas a 

300:0(10 000 
30:000$000 

200: ooo. ··ooo 
30 :000~000 
25: g• 10.,000 

21. rompaubias militares . 
22 . Commissões militares . 
23. Classes iuactivas . 
24. Ajudas de cu to. 
25 . l•'abricn,s . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . 
26. Presidi os e colonias milita~·es - Sendo 20 :000$ para r eparos n<t es trada entre 

Corumbá e a colonia militar Albuquer que. 
27. o·versas despezas e eventuaes - Red uzidas as seguint ':ls consignações : 

Transporte de t ropas, etc., a 500 : ooo. ·ooo 
Despezas diversas, a . . 50:000$000 

28. Ribliotheca do Exercito 
29. Observatorio do Rio de Janeiro 
\ 

148:729$000 

1 . 487 : 195$500 

9:359$000 
185 : l 02$000 

1.192 :342$000 

1.014 :240$000 

435 :680$000 

1. 388 :049 000 
4 .562 :053$000 

2 . 672 : 155$200 
5.560 :400$000 
2.706:242$294 

150:000$000 
178 :970$000 

710 :000$000 

704:901 750 
132:710 000 

2.11 4:928$340 
150 :000$000 
328: 127$100 

137:236$277 

760 :000$000 

ll: 109$500 
123 :480$000 
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Art. 6. 0 O Presidente da Republica é au torisado a despendet•, pela Rerartição 
do Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas, com os serv1ços de· 
signados nas seguintes rubricas, a quantia de. . 100.716:824$555 

A saber : 
1. Secretaria de Estado -Deduzida a quantia de 5:400$, pela reducção de 15 

serventes a lO: de 1:600$, pela suppressão de um Jogar de praticante ; de 
1 :800$, pela. red ucção a 3:000$ das grn.ti ficações de dous auxiliares de gabi· 
nete do ministro ; de I :500$, pela suppressão g1•atificações ao pessoal subal-
terno, por serv iços fóra da hora do expediente; de 2:000 ·, pela reducção da 
quantia clcstinndot á compra de livros; de 13:400$, pela suppressão de 
aluguel de cano para o Ministro, aluguel de casa para o porteiro e concertos 
no ed ific10 da secretaria; de l :000$, pela reclucção a 5:000$ da consignação 
para. taxas postaes, e a 3:000$ das dospezas a cargo da portaria . . 385:910$000 

2. Auxilias á agricultura- Deduzidas as quantias de 1::!:000$ destinada ao 
pessoal e 21:000$ ao material para o amuramento do Jardim Bota.nico ; de 
70:000 pela roducção a 450:000$ da consignação- garantia de juros a 
engenhos centraes- e reduzida de 450:000$ a 400:000$ a consignação para 
garantia de juros, etc., e applicaela a quantia de 50 :000$, proveniente ela 
mesma reducção, á conclusão de edificio, acquisição de moveis, utensílios e 
montagem de laboratorios da Academia do Commercio de Juiz de Fóra, no 
Estado de Minas Gera.es. . . . . . , . . . . . . . . . 729: 887$000 

3. Agencia Central de Immigração- Deduzidas as seguintes quantias: de 25:300$ 
pela suppressão dos seguintes Jogares : um chefe de secção 6:000$, um otficial 
4:000$, tres amanuenses 8: 100$, tres ajudantes de interprete 7:200$; de 
600$ pela reducção do vencimento do administrador da hospedaria da llha das 
Flores a 4:800$; de 2 :400$ pehL suppressão de um auxiliar interprete e de 
3:600$ pehL de dous auxiliares de escl'ipta; de 8:942$500 pela suppressão de 
tres auxiliares do guarda de bagagem, de ajudante de pedreiro e carpinteiro 
e de cinco serventes; de 4:562$ pela reducç.o'to a 15 dos tripolantes de batelões 
e botes; de 130 :000$ pe la suppressão da consignação- Obras e elespezas 
diversas -na hospedaria de Pinheiro; de 2.096:135$872 pela suppressão de 
despezas com discriminação e medição rle terras na consignação - Serviços 
diversos -; elevada a verba de mais 300:000$ para auxiliar as despezas com 
a introducção de immigrantes no Estado do Espirifo Sn.nto, de accordo com o 
contracto celebrado pelo Governo daquelle Estado em 3 de junho ele 1892 e 
inn_?vado .a 28 de julho de 1893; e applicada a qqantia de 45:000$ a coloni-
saçao na01onal de Matto Grosso. . . . . . 1 • • • • • • • • 9. !53: 059$628 

4. Correios- Elevada da di:fferença para mais nas tabellas votadas na lei de 
reforma dos Correios. . . . . . • . . , . . . . . . . 7. 659 :527$000 

5. Telegraphos- Segundo a reforma votada 6.580:4(\9$500, elevada a verba de 
mais 615:000$ para construcção de novas linhas, assim distribuídas: 10:000$ 
para a construcção de um ramal 6. villa. de Guara.tuba, no Estado do Paraná, 
incidindo no ponto mais proxi!no da linha g·eral: 20 :000$ para mat'erial desti-
nado á linha da villa. União da Victoria e Palmas ou Guarapuava, cuja con-
strucção incumbe á com missão estrategica no mesmo Estado; para prolongar 
as linhas telegraphicas do Amarante á cidade de Oeiras, passando na villa 
da Colonia., 30: 000$ ; das Barras a vil la Porto Alegre, passando pelo Retiro 
e Batalha, 20:000 ; da cidaue da Para.hyba, ao Porto da Amarração, 5 :000$; 
para a estação telegraphica de Aquiraz, no Etit[ldO do Ceará, incluindo os 
vencimento~ do empregado respectivo, 5:000$; para uma linha que ligue o 
porto mais conveniente da linha de S. Francisco á estação terminal da 
Estrada de Ferro Centl'al da Bahia, 50·:000$; para continuação da linha tele-
grapilica de Caxias, no Estado do Maranhão, pelq vallc do Itapecuru, ao do 
Tocantins, em Goyaz, passando pela cidade de Carolina, com direcção a 
futura Capital Federal, 50:000$; para prolongai' a linha telegra.phica de 
Barras, no Piauhy, á cidade do Brejo, no Maranhãp, passando pelas vi lias da 
Batalha, Retiro, Porto Alegre e S. Bernardo, a quantia de 50:000$; para a 
construcção da linha telegraphica de Joinville a S. Bento, 25 :000$ e para a. 
de Blumenn.u á r.idade de Lages, no Estar! o de Santa. Cu.tharina, 50:000$: para 
construcção de uma linha telegl'aphica. simples1 da villa de It.apemirim a 
Santo Antonio do Rio Novo, 12:000$ ; para constrqcção de outra de Anchieta 
a Alfredo Chaves, 14:000$; para outra de Santa Cruz á villa de Páo Grande, 
no Estado do Espírito Santo, 14:0QO$; para o prolongamento do telegrapho 
rle Januaria a Joa<:eiro, l 00:000$; para a construcção da linha telegraphica 
de Theresina a Amat·ante, no Piau!Jy, 40:000.·; para o ramal telegraphico de 
Angicos a Macúo, 25:000$; para o de Mosso1·ó a Afêa Branca, 10:000$; para 
diversos ramos em Sergipe, 30:000$; para. a. construcção ele linhas para a 
Lag·e do Muriahé e para o Bom Jesus elo I tabapoana, Estado do Rio de Janeiro, 
20:000 ; para unir as povoações da fronteira do Estado do Rio Grande do 

/ 
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Sul, S. Luiz, Santo Angelo e Palmeira, por linhas telegraphicas, á estação 
que mais convier, assim como para a linha que deve ligar a Encruzilhada a 
Rio Pardo, no mesmo Estado, 35 :000$000. . . . . . . . . . . . 

6. Subvenção ás companhias de navegação a vapor- Elevada a verba com as 
seguintes quanti as : 10:000$ na consignação p:tra o se1•viço de reboques das 
barras de Beneven te e Itapemirim ; de 30:000$ para pagamento da subvenção 
á navegação do Baixo Tocantins, em cumprimento do contracto de 24 de 
outubro de 1890, autorisado pelo decreto n. 862 de 16 do dito mez e anno; e 
de 56:000$ pal'a custeat' o serviço de navegação de cabotagem do Ceará ao 
Pará até ao fim do exe!'cicio, inclui da no contracto, que para esse fim celebrar 
o Governo, a clausula de ser fei ta uma viagem mensal ao porto d<t Tutoia, 
no E-; tado tio Maranhão; deduzidas as quantias : de 190:000 pela supprassão 
ela subvenção á Companhia United States and Brasil S team Ship; de 56:000$ 
pela reducção da subvenção á Companhia do Maranhão, vi::;to terminar o seu 
contracto a 2 de setembro de 1894; de li :200$ pela reclucção da subvenção á 
Companhia Pernambucana, cujo contr,tcto termina a 5 de outub1·o de 1894. . 

7. Garantia de juros ás e tradas de ferro - Reduzida a verba a . . . . . . 
8. Estrada de Ferro de Sobr·al - Incluídas as qu'lnths de 40:000$ para o prolon-

g-amento da mesma estrada ; de 50 :000$ com os estudos do prolongamento da 
E;trada de Ferro elo Ipu a CrJ. tehus e de 500:000$ com o prolongamento da 
mesma estrad de Ipu a Cratehus . . . . . . . . . . . . . . 

9. EstrarJa de Ferro de B.üurité - Augmentada de 200 :000$ a consignação para 
o pr·olongameoto de Quixeramobim a Humaytà. . . . . . . . . . 

10 , Estrada de Ferro Central de Pernambuco - Augmentada de 222:017$555 a con-
signação para a 4a secç'io- Preparação de lei to- via permanente - e de 
199:500$ a consignação para lt 5• secção - Pr•eparação de leito, obras de 
arte, etc . , e tie 35Q :OJO$ a consiguação para o material rodante e fixo, e de 
137: 832$840 para - E ventuaes; e para. o ramal de hbo:.tão, Luz, Cham de 
Alegl'ia e Gloria de Goitá ; estudo, preparação do leito, via permanente e 
linha telegraphica, 146: 099$872. . 

li. E~tradacle Ferre Sul de Pernambuco. 
12. E~trada de Ferro de Pa.ulo AITonso. . . • . . . . 
13. Prolongamento da E-str·ada de Feno da Bahia. . . • . . . . . . . 
14. Estl'ada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana - Deduzida a quantia de 

68:243$926 da consigo ação para - Obras novas. • . . . . 
15. Construcção da E-;trada de Ferro de Porto Alegre a Uruguayana . 
16. Estrada de Ferro Central do Braz i! . . . . . . . . • . . . . 
17. Prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brazil- Feitas as obras 

por administração no trecho loca1o, caso caduquem os actuaes contractos • 
18 . E trada de Ferro de Catalão a Cuyabà- Para os estudos da e.:;trada estra-

tegica,que será construitia pela força publica federal, nos termos do projecto 
já approvado pela Camara e pendente do voto do Senado. . . . . . . 

19. Estrada de Ferro do Rio do Ouro. . • . . . . . . . . . . . 
20. Obras rlivers3.S nos Estados- Deduzida a quantia de 4:000. para a conser-

vação e guarda dos instrumentos de engenharh; augmentada a verba com 
as quantias de 150:000 , para terminação das obras de melhoramento do rio 
das Velhas, de Santa Luzia do Sabara à barra do Parauoa; 100:000$, para 
alargar, aprofundar e balisar o canal do Sobradinho e melhorar o rio desde 
Santarám até a ciúade do J oazeiro; 30:000$, para a. desobstrucção do rio 
Gurg ueia, tia cidade ele Jurumenha á vil la da A pparecida ; de 60:000$, para 
o serviço de desobstrucção e navegação elo Alto ltapicuru, no Maranhão ; 
de 50:000$, para es tudos e melhoramentos do Alto Tocantins e 50:000$ para 
limpez.\ do rio Pl'eto; de 100 :000$, para occorrer ás despezas com os estudos 
para melhoramento do porto de Belém do Pará; de 100:000$, pnao material 
das obras do porto do Natal, no Rio Grande do Norte; de 40:000 , para 
auxilio das obras de melhoramento do porto da Victoria; de 20:000 ·, para 
desobstt•ucção do porto de M<tmanguape, no Estado da Parabyba; de 24 :056$, 
a· consignação destinaria ao porto de Aogr<t dos Reis ; de I 00:000$, para 
alargnr a barra r! t Lagôa Amruama, no Estado do Rio de Janeiro; de 
100:000$ para as estradas estrategicas no Paraná, e auxilio á colonia da foz 
do Tg uassu; de JOO ·o:n., para continuação das obras do rio Parnahyba; de 
200:000$, para abastecimento ele agua á cidade de Macào, Estado do Rio 
Grande do Norte; de 30:000 para estudos do J..>Orto ele Maca.hé. e app!icada a 
de I 00:000$, para Pstudos e melhoramentos da navegação do rio Cuyabá ; de 
500 :00 $,para couse1•vação e melhor<tmentos do por·to do Recife, caso se 
rescinda o contracto com a companhia incumbida desse serviço, passando 
este a er feito por ndmini tr·aÇc'i.o; de 50:000 ·, de con formiuade com a clausula 
14" elo decrato o . 909, de 23 de outubro de 1890, a verb<t rle 100:000 consi-
gn<~d;t ás obras do cae;; da SagraÇc'io, no Estado do Maranhão, ficando Poder 
Executivo autorisado a modificar nesse sentido o contracto com a Companhia 

Annexo -20 

7 .1 95:469$500 

2.916:740$000 
10.000:0003000 

855: 126$33<: 

l. 921:797$840 

3.232:328$452 
3.641:953$382 

162:668$200 
3.032:565$485 

3 .118:7101187 
4.200:000 000 

22.983 :276 306 

4.700:000$000 

200:000$000 
648:921$500 
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Geral de melhoramentos no Maranhão, incumbida daquelle serviço ; mantida 
a consignação para melhoramento da barra do Rio Grande do Sul, passrndo 
este serviço igualmente a ser feito por administração, caso seja rescindido o 
actual contracto com a Companhia Franco-Brazileira . . . . . _. . 

21. Directoria Geral de Estatistica - Augmentada de 100:000$ p::wa conclusao do 
recenseamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22. Obras Publicas da Capital Federal- Deduzida a quantia. de 400:000$ ~a 
· consignação - Acquisição e canalisção de novos mananCJaes para suppl'l -

mento de agua . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
23. Illuminação Publicada Capital Federal-Deduzida a quantia de 548:269$383 

de differenças de cambio, que passam para a respectiva verba do orçamento 
do Ministerio da Fazenda, . • . . . . . . . . . . . 

24. Esgoto ela Capital Federal- (Contracto com a Companhia City l mprovements) 
25. Eventuaes - Seudo de 350:000$ para estudos que fixem o local destinado it nova 

capital da União no planalto já demarcado, levantamento topographic::> 
daquella zona e reconhecimento das ligações por vias ferreas e mixtas (ferro 
fiuviaes) que unam o ponto escolhido para o levantamento da cidade ao 
littoral da Republica, especialmente o de um ramal da Estrada de Ferro 
de catalão. 

7.902:578$500 

242:182$000 

I . 906 : 232$500 

922 :871$015 
2 .605:019$729 

400:000$000 

I . São pt•ohibidas desde já as concessões com garantias de juros 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 subvenções que tiverem cadu- cado, venham a 
caducar ou fiquom sem atreito por quaesquer causas de direito. 

Reputam-se caducas as concessões com garantia de juros ou subvenções, que não se tornarem 
efl'ectivas nos prazos das concessões ou dos contractos, não sendo licita a renovação desses prazos. 

I!. As companhias ou emprezas que gozarem ou não ele garantia de juros ou subvenções são 
obrigadas a entrar parao Thesouro Federal com as quotas que tiverem sido determinadas pelo 
Poder Executivo ou que constarem das tabellas, para occurrencia 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 á receita proveniente daquella arrecadação. 

Desta obrigação estão isentas as companhias ou emprezas cujos contratos, anteriormente cele-
brados, impuzeram expressamente ao Governo as despezas com a respectiva fiscalisação, não sendo 
permitticlo, porém, ao Governo conceder a essas companhias ou emprezas nenhuma novação ou 
favor de qualquer especie, sem que ellas se subordinem a ~xigencia da disposioão anterior. 

li!. A concessão ele privilegio ele qualquer natureza, salyo o de invenção, não se tornará efl'ecti va 
sem approvação do Congresso. 

I V. Continua em vigor o art. 14 da lei n. 3397 de 24 de 11ovembro de 1888, que autorisou o Poder 
Executivo a resgatar as Estradas de Fer ro do Recife a ~ · Francisco e Bahia a S. Francisco, 
não podendo, porém , essa operação ef!'ectuar-se sinão ao cambio de 24 d. po1· l$000. 

V. !'}' vedado ao Governo negociar emprestimos para e~tradas de ferro ou quaesquer outras 
emprezas ou companhias, assumindo qualquer responsabilidade por conta da União. 

VI. Nenhuma rescisão de contrato, mediante indemnisação, será feita \ sem prévia autorisação 
do Congresso Nacional. ' 

VII. Os empregados dispensados por forca desta lei e com direitos adquiridos, na fórma das leis 
em vigor, serão aprovei tados nos serviços de recepção, hosped agem e transporte de immigrantes, 
ou acldiclos a out1•as repar tições, onde irão occupando os lu&"ares que forem vagando, na ordem de 
antiguidade e segundo ns habilitações de cada um. 

VIII. O Governo reverit as tabe llas dos vencimentos do pessoal das vias-ferreas de propriedade 
da Un ião, red uzindo-as e diminuindo o numero de empreg~dos , de sorte a conseguir as economias 
que ~~to rerviço r·eclamn , suj eitando as novns tabe llas a appFovação do Poder Legislativo na proxima 
reumao. 

IX. E' o Govemo autorisado: 
a) a renovar os contrctos do navegação a vapor, marítima ou fiuvial, mediante concurrencia 

publica, por prazo que não exceda de cinco annos, com reducção das subvenções concedidas, não 
podendo prorogar os contractos actuaes ; 

b) a renovar o r egulamento da Directoria Geral de Esti'\tistica, podendo crear mais um lagar 
de chefe de secção e organizar um corpo de collaboraclores, sem augmento de despezas , sendo os 
vencimentos do3 loga res novamente creados, satisfeitos com as economias r eali sadas pela suppressão 
de outro~ Jogares na mesma reparti ção ; 

_c) innovar, sem augm~:nto ele subvenção, os contractos çl.a Companh ia Pernambucana de Nave-
gaçao ; 

d) a conlractar com a Companhia União Sorocabana e Ituan to prolungamen to de sua estrada 
de f·m·o desde a cidade de Itapininga até á navegação fiuvial do Ribeit'<t de Iguape, em Se te Barras 
sob as bases do contracto celebmdo com a Companb1a Sorocabana em 30 de novembro ele 1888 ; 

c) a levar a zona demarcada para a fu tura Capital a lin,ha ferraa, podendo a com missão que for 
incumbida ele exploração da linha est rategica de Cata l~o a Cuyabá proceder aos estudos de um 
ramal que vá á referida zona ; 
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f) a auxiliar o Governo Municipal da cidade de Tatuhy, do Estado de S. Paulo, com a quantia 
de 60:000$, para a fundação de um Instituto Agrícola e Zootechnico. 

X. Fica approvado o contracto celebrado en tre o Governo e a Weste1·n and Brasilian Telegraph 
Company, a que se refere a mensagem de 24 de julho do corrente anno. 

Art. 7. 0 O Presidente da Republica é autorisado a despender pela Repartição do Ministerio da 
Fazenda, com os serviços designados nas seguintes rubricas, a quantia de . . . 85.645:244$165 

A saber : 
1. Juros, amortisação e mais despezas da divida externa. . . . . 
2. Juros, amor tisação e mais despezas dos emprestimos nacionaes de 1868, 

1879 e 1889. . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Juros, amor tisação e mais despezas da divida interna fundada. 
4 . Juros da divida interna não fundada . 
5. Pensionistas . 
6. Aposentndos . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
7 . Empregados das repartições e logares extinctintos - Incluídos entre es tes 

os das extinctas secções de estatística commercial na Capital Federal e nos 
Estados . . . . . 

8 . Thesouro Ferleral . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Tribunal de Contas- Incluída a consignação para material, de accordo com 

a proposta . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 
10. Recebedoria da Capital Federal - Reduzida a verba - Pessoal- de 

accordo com o decreto n. 1 4 8~ A, de 24 de julho corrente anuo, a 102:060$ 
e incluída a consignação para material de 70:940$000. 

11. Caixa da Amortisação . . . . . . . . . . . . . . 
12. Alfandegas - Incluídos 1:800$ para gratificação de alimentação que sem-

pre venceram os dous ajudantes do guarda- rr.ór da Al fandega da Capital 
Federal, e mais 4:000$ para elevar-se o. numero ele guardas na Alfanclega de 
Corumbá a mais quateo . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. Delegacias Fiscaes - Conservada a consignação para o pessoal da ta-
baila R do decreto n . 11 66 de 17 de dezembro de 1892 para a de S. Paulo 
28; 100$, e reduzido o material da mesma Delegacia, segundo a tabella da 
proposta para a Delegacia de Minas Geraes 6:832$000. . . • . . . 

1-i. Mesas de Rendas- Supprimida a Mesa de Rendas de Macahé, cujos em-
preg,tdos devem ser aprúveitados na Alfandega creada . 

15. Casa da Moeda. . . • . . . 
16 . Imprensa Nacional e Diario 0/ficial. 
17. Laboratorio Nacional de Analyses . . . . . . . . . . . 
18. Administração e custeio das fazendas e despezas com os proprios nacionaes 

- Reduzidos 17: 954$ conforme a proposta e mais os augmentos consignados 
na mesma de :. augmeuto de vencimentos do zelador 1 :200$, di to do aju-
dan te 1:800$, admissão de um auxiliar 3:000$, na somma para material , no 
Pará 17:800$, para restabecimeuto do logar de escrevente na secção doze-
lador a consignação para os vencimentos deste . 

19. Ajudas de custo. . . . . . . . . . . • . 
20 . Gratificações para serviços temporarios e extraord inarios. 
21. Juros di versos . . . . . . 
22. Jueos de bilhetes do Thesouro . . . . . . . . . . 
23. Juros dos emprestimos do cofre dos orpbãos . . . . . . . .. 
24 . Juros dos emprestimos das Caixas Economicas e Montes Soccorros . 
25. Co mmissões e corretagens . 
26. Diil'erença de cambio . . . • . . . . . . . . . . . . . 
27 . Obras - Reduzidos : na consignação para consteucção dos novos armazeus 

50:000$000; supprimicb, a consignação p:1ra acquisição ele uma draga, um 
rebocador e uous batelões 150$000 ; reduzida a da construcção elo caes da 
A lfundega até ao Arsenal de Guerra de 100:000$ ; elevada a verba de mais 
50:000$ pa.r::t as obras necessarias ela a lfandegado Espírito Santo ; de mais 
50:000$ para as obras da Alfandegada Par,<llyb1 do Norte de mais; 150:000$ 
para construcção de um predio em que funccione a Alf<tndega e armazens 
;Jl11 Manáos e de mais 100:000 para auxiliar construcção da Alfandega 
de Paranaguá ; de mais 100:000$ para obras ela do Pará, caso nos seja reali-
sacla a cmpra do teapiche S. João; ele mais 30: 000$ para melhorar o Galpão 
que serve de ed iflcio da Alfandega ele Corumbá, e de mais 1000 :000$ para as 
obras elo edificio destinado ,:t A I randega de Maca h é, si não forem applicados os 
200:000$ na lei do orçamento vigente . 

28. Despezas eventuaes . . . . . . . 
29 . Depos ições e r estituições . . . . . . . . . . . . . . . · 
30 . Adeantamento ela garantia provincial do 2 °/o tis Estradas de Ferro da 

Bothia e Pernambuco. . . . . . 

13 .387:808$000 

9.038:805$000 
18 .111: 612 000 

7:000$000 
3 .543 :681$190 
3. 122 :998$078 

600:000$000 
727:100$000 

3 44: 800$0 00 

173:000$000 
217 :002$500 

7.176:932$-EO 

267 :710$000 

238:533$925 
740:500$000 
970: 000.~000 
62:000$000 

78:160$000 
20:000$000 
20:000$000 
50:000$000 

480 :00() 000 
650 :000$000 

1 . 500: 000$000 
30:000$000 

20.124:840$000 

1. 080 :000$000 
100:000$000 
100:000$000 

450:000$000 
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31. Exercícios ftn::los - [nclusive 607$500, di vida reconhecida pelo Thesouro 
ao primeiro escr ipturario da Thesourar ia de Fazenda da Parahyba, BalJ uino 
José Meira , por serviços prestados fóra das horas do expediente, em virtude 
de ordem do Min isterio da Fazenda e 2:050$ para pagamento á viuva do 
deputado Erne to Alves de Oliveit•a, pelos subsídios de 16 janeiro a 26 de 
fevereiro de 1891. • . . . . . . . . . . . . . . . . 802:657$500 

32 . Creditas especiaes -Inclusive as seguintes qua ntias : 408:622$821 para, 
pagamento a O. Joaquina Carmel ita de Meil'e lles, de seu debito recon hecido 
pela lei n . 65 de 21 de julho de 1892 ; 34:000$ para pagamento do que se 
liquidar pela di vida a que foi condemm\da a Fazenda Nacional pelo Tl'ibunal 
da Relação do Estado da Bahiot a pagar ao bachare l Manoel Teixeit·a Soares , 
por damniflcação em predio de sua pl'Opriedarle e mais I 00$ por mez até á 
liquidação ; e 439:496$532, para indemnisação , ao D;s tado Cio Mal'anhão, 

para execução da lei n . 117 de 4 de novembeo do 1892 . . . • . . . 1. 430 :083$722 

Art , 8 . o Para as vagas que se derem nas repartições de Fazenda deverão ser nomeados os 
addidos existentes, respeitados os accessos. 

Ar t. 9 . 0 Os empregados de concurso não porlerão ser removidos p1.ra ca1•gos de categoria 
inferior aos que occuparem, e só podel'ão ser demittidos em virtude de seu tença. 

Art. 10. Continuam em vigor as disposições dos arts . 8" e 9°, n . 1 do ar t. 11 da lei n. 126 B, 
de 21 de novembro de 1892, em todas as suas disposições . 

Art. ll. E' o Governo autorisado a abrit', no exercício de 1894, os creditas supp1ementares 
para as verbas indicadas na tabella que acompanha a presente loi. . . 

Art. 12. E' revigorada no exei'Gicio a a.u torisação consignada no art. 12 da lei n . 26, de 30 de 
dezembro de 1891, para a liquidação, pelo Governo, da importancia ele 1.426 :329$896, com o Estado 
do l<.io de Janeiro, proveniente da garantia de juros de 2 °/o , pagos á companhia emprezatia da 
continuação da Estrada de Ferro O. Pedro li, que mai,; tarde passou ao domínio da nação . 

Art. 13 . O Governo providenciará para que a Associação Commercial do Rio ele Janeiro con-
tribua com uma quota ela renda que se arrecatlar pelo et1itlcio, nomeando o Governo fiscal dessa 
renda, para ser indemnisado o Tll~souro Jo pag!tmen to dos j aros e ela amortisação do emprestimo 
cont r::tctado com o Banco Alliança. do Porto, e que e~tá sendo feito pelo The,;ouro como fiador e 
principal pagador . 

Art. 14. Os agentes estadoaes que, em virtude L1e convenio entre o Governo da União e o dos 
Estados, foram ou forem encarregados da arreca.clação da licença para a venda de fumo em ,bruto ou 
de qualquer mouo preparado, a que se refere o art.; 9° do decreto n. 1203, de 28 de setembro de 
1892, r!;llativa ao imposto do fumo . 1 

As Caixas Economicas dos Estados de Pernambuco, Bahia, S . Paulo e Rio Grande do Sul 
continuam sob o regimen autonomico dos decretos ns . 5594 de 18 de abril de 1874 e 9737 de 2 de 
abril de 1887, não derogadas pelo decreto n . 1168 de 17 de dezembro de 1892, que só é applicavel 
ás Caixas Economicas que funccionavam annexas ás Thesouvarias de Fazenda . 

Art. 15. Fica o Governo autorisado : 
I. A abrir desde j á os cr aditos necessarios para a execução da lei n . 149 A, de 20 de j ulho 

ultimo , que creou as Alfandegas de S . Paulo e Juiz de Fóra . 
li . A crear uma Meza de rendas al fandegada, à margem esquerda do Rio Paraguay, no Estadq 

de Matto Grosso, e ponto mais proximo da fronteira com a Republica do Paraguay , aproveitando 
para ella os empregados addidos . \ 

I!l. A ceder gratuitamente à irmandade do Santissifi\O Sacramento da Candelaria da Capital 
Federa l o terreno necessario, na Quinta Ja BoJ. VisliL, junto da estação da Mangueira, da E;; trada ' 
de Ferro Central do Bnzil, para a construcção de um asylo primario e profissional pu·a crianças 
pobres de ambos os sexos . 

O terreno será demarcado de accordo com a planta que for apresentada pela irmandade ao 
Governo e por est e approvada. 

IV. A fazer conces~ão a Sociedade Propagadora das Beljas Artes do domínio util , por meio de 
a foramento perpetuo, do terreno da rua Treze de Maio, pertencen te á União, no qual se acham as 
derrocadas edificações do Lyceo de Artes e Officios desta Capita l, com r eversão para o E<>tado, do 
mesmo terreno e das novas construcções, no ca o de ex tincção da mesma <ociedade ; outrosim, a 
conceder~l he o direi to da applicação da lei de desapropriação , por uti lidade publica nacional, aos 
predios e terrenos necessarios aos melhoramentos e desenvolvimento dn.s ed ificações do referido 
Lyceo. 

Ar-t . 16. Revogam- se as disposições em cont rario . 
O Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda a faça e~ecu tar . 

Capital Federal, 30 de setembro de 1893, 5° da Republic(lo . 

FLORIANO PEIXOTO o 

Felisbe/lo F1·eire . 

' I 

/ 

/ 
/ 
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TABELLA 

verbas do or~amento om as umes o Governo oo1P,rá aorir cramo suoJlP.mmt~r na ei ereicio de 1894 
MINlSTERIO DA JUSTIÇA E NEGOC IOS INTERIORES 

Soccorros publicos . 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
Ajudas de custo. 
Extraordinarias no exterior . 

MINISTERIO DA MARINHA 

Hospitaes - Pelos medicamen tos e utensis . 
R eformados - Pelo sol r lo de officiaes e praças. 
Munições de bocca- Pelo sustento e dieta úas gua.rnições dos navios da Armada. 
Munições navaes - Pelos casos fortuitos de avaria, nau rragios, alijamento de objectos ao mar 

e outros sinistros. 
Fretes- Commissões de saques, tratamento de praças em portos estrangeiros e em Estados onda 

não ha hospitaes e enfermarias, e par<t despezas de enterro. 
Eventuaes - Pelas p1ssagen;; autorisadas por lei, ajudas de custo e gratificações extraorJina-

rias, tambem determinadas por lei. _ 

MINISTERIO DA GUERRA 

Eospitaes- Pelos medicamentos, dietas e utensis a praças de pret. 
Praças de pret- Pelas gratificações de voluntarios e enganjados e premios aos mesmos. 
Etopas - Pelas que occort•erem além da importancia consignada. 
Despe11as de corpos e qttarteis - Pelas forragens e ferragens. 
Classes inactivas - Pelas e ta p<s das praças invalirlas e soldo de officiaes e praças reformadas. 
Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em commissão de serviço. 
Fabricas- Pelas dietas, me1ic::t.mentos e utensis. 
Presídios e colonias militares - Etapas e diarias a colonos. 
Diversas despe?Ias e eventuaes - Pelo transporte de praças e comedorin.s de embarque. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇ.A.O E OBRAS PUBLICAS 

Garantias de ju1·os eis estra-las de fen·o e aos engenhos cent1·aes.- Pelo que exceder ao decretado. 
Correio Geml. 

MIN!STERIO DA FAZENDA 

]twos da divida inscripta, etc .- Pelos reclamados além do algarismo orçado. 
Caixa de A.mortisação - Pela encommend::t e assignatura de notas. 
Differença de cambio - Pelo que for preciso afim de realisar-se a remessa de fundos para o 

exterior e o p.1gamento dos juros e amortisação dos emprestimos nacionaes de 1868, 1879 e 1889 e, 
das apolices convertidas do Juro de 4 °/o em ouro. . . 

Juros diversos - Pelas 1mportanmas que forem preetsas além das constgnadas. 
Juros dos bilhetes do Thesotwo - Idem, idem. 
Commissões e con·etagens - Pelo que ror necessario além da somma concedida. 
Ju,·os dos emprestimos do cof,·e dos orphãos - Pelos que forem reclamados, si a sua importancia 

exceder a do credito votado. 
Jta·os dos depositas das Caixas Economicas e dos Montes de Soccorro- Pelos que forem devidos 

além do credito votado. -
E xercícios findos - Pelas aposentadorias, pensões, ordenados, soldos e outros vencimentos 

marcados em lei . 
Exposições e restitHições - Pelos pagamentos reclamados quando a importancia delles exceder 

á consignação . 
Capital Federal , 30 de setembro de 1893. 

FLORIANO PEIXOTOo 

Felisbello Freire . 
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DECRETO N. 192- DE 2 DE OUTUBRO DE 1893 

Iniciado na Came.r11. dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autorisa o Poder Executivo a alterat· o traçado, já approvado, da 1• secção da Estrada de Ferro Central Alagoana, at4 
á cidade de S. Miguel, a partir da de Atalaya.. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Conhresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte: 
Art. I. o Fica o ,Governo autorisado a alterar o traçado, já approvado, da 1" secção da Estrada 

de FerriD Central Alagoana, até á cidade de S. Miguel a ~artir da cidade de A talaya. 
Art. 2.• Da cidade de S. Miguel em deante, sera mantido o traçado da concessão de 8 de 

novembro de 1890, tle accordo com o plano geral de viação. 
Art . 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 
O Engenheiro João Felippe Pereira, Ministro de Estado dos Negocio(da Industria, Viação e 

Obras Publicas, assim o faça executar. 
Capital Federal, 2 de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 
João FeZippe Pereira. 

DECRETO N. 193 - PE 9 DE OUTUBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á saucção . 

Reorganisa o set·viço da Repartição Geral dos Telegraphos e altera o respectivo regulamento. 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congres3o Nacional decreta e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. J .o Fica o Governo autorisado a reorgani~ar o serviço da Repartição Geral dos Telegrn,phos 

e alterar o respectivo regulamento de accordo com as seguintes bases: 
A Repartição Geral dos Telegraphos ficará a cargo 4e uma Directoria Geral e constará das tr es 

divisões seguintes: 
l ... Administração geral, que cornprehenderá directoria, secretaria, archivo, linhas e estações e 

a quem incumbe a direcção de todo o serviço a cargo da repartição; 
2. • Secção technica, que terá a seu cargo a organisação de projectos e mais trabalhos technicos 

relativos ao serviço telegraphico e comprehenderá escriptorio central, escriptorio de desenho, aula 
telegraphica , offlcina e almoxarifado ; 1 

3 ... Contadoria geral ou secção de receita e despeza geral da repartição, comprehendendo uma 
contadoria gera l e 12 sub-directorias nas sédes dos distriptos em que forem necessn,rias. 

I 
Art. 2 . 0 A hierarchia e os vencimentos rlos funccionarios da Repartição. Geral dos Telegraph,os 

serão regidos pela disposição da seguinte tahella: 

Directoria : 
Director geral. 
Vice-director . 

Secretaria : 
Offlcial . . . 
Primeiro escripturario. 
Segundo dito. 
AmanuenEe. 
Porteiro. . . . . 
Aj udante do porteiro 
Continuo . . . . . 
Serventês, diaria até 4$000. 

Archivo: 
Official archivista . 

PRIMEIRA DIVISAO 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

15:000$000 
12:000$000 

5:400$000 
4:800$000 
3:800$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:000$000 \ 

5:400$000 
/ 

I 
( 

/ 
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Linhas: 
Engenheiro chefe de districto. 
Engenheiro ajudante. 
lns pector de la classe 
Dito de 2a classe. . 
Dito ue 3a » . 
Feitor . . . . . . • . • . . . • . 

Guardas e trabalhadores, diaria de 2$ a 5$000. 
Estações: 

Telegraphista chefe . 
Dito de l• classe. 
Dito de 2a » 
Dito de 3• " 
Dito de 4a » . 
Vigia de 111 » 
Dito de 2• » . . 
Estafeta de l • classe 
Dito de 2• classe. . • • • • • . . • 
Dito de 3• classe e serventes, diaria at é 3$000. 

SEGUNDA DIVISÃO 

Escriptorio central: 
Chefe de secção technica 
Engenheiro aj udante . 
Telegraphista chefe. . 
Seg undo escripturario. 
Amanuense 
Continuo . 

Escriptorio de desenho : 
Desenhista chefe. . 
Dito auxiliar . . ·. 

Aula tel egraphica : 
Engenheiro ajudante . . 
Telegraphist a de l • classe. 

Officinas: 
Chefe da officina . 
Ajudante do chefe 
Official da offici na. • 
Op 3rario de l • classe. 
Di to de 2• classe. . 
Dito ele 3a » 
Dito de 43 » . . .• . . . . . 
Aprendiz3S e serven t.Js, clia;ria até 4$000 . 

Almoxarifado: 
Almoxarif~. 
E~ceivão . 
Desp'tch·tote 
Fiel . . . . . . 
Segundo es)ripturario 
Amaouense 
Co :ltiouo . . . 
Me3tre de lança. 
Macil inis ta. 
Foguista. . . . . 
Marinheiros, até 4$000. 
Serven tes, diaria até 4$000 . 

\ 
' \ 

\ 
.. , 

SECÇÃO TECHNICA 

. . 

9:000$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:560$000 
3:360$000 
2: 160$000 

7:200$000 
4. :800$000 
3:800 000 
3:000$000 
2:000$000 
1:200 000 

960$000 
1: 800$000 
1:400$000 

9:800$000 
7: 200$000 
7:200$000 
3:800$000 
3:000$000 
2:000$000 

7:200$000 
3:800$000 

7:200$000 
4:800$000 

7:800$000 
6:0:J0$000 
•!:200$C'OJ 
3:600$0')0 
3:000$000 
2:400$000 
1: 800$000 

6 : 000$000 
4:200.~000 
4:200 000 
3 :600$'>00 
3:800$000 
3:000$000 
2:000)00:) 
3 :000$000 
2:600$000 
1: 800$000 



Escriptorio central: 
Contador geral 
Official • 
Amanuense. 
Continuo . 

Chefe. . . . . . 
Primeiro escripturario 
Segundo dito. 
Amanuense. 
Continuo. 

Chefe. . . . . . 
Primeiro escri pturario 
Segundo dito. 
Amanuense. 
Continuo .. 
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TERCEIRA DIVISÃO 

CONTADORIA GERAL 

PRIMEIRA SECÇÃO 

SEGUNDA SECÇÃO 

TERCEIRA sEcçÃo (thesouraria geral) 

Thesoureiro, inclusive 800$ para quebras. 
Escrivão . 
Fiel . 
Amanuense. 
Continuo. ' I 

SUB-CONTADORIA 

Contador. • . . . . . . . . . . . . . 
Escripturario-pagador (inclusive 400$ para quebras). 
Amanuense 

9:800$000 
5:400$000 
3:000$000 
2:000$000 

6:600$000 
4 :800:i;OOO 
3:800j000 
3:000~000 
2:000$000 

6:600$000 
4:000$000 
3:800 000 
3:000"'000 
2:000 000 

7:400"'000 
4:800. ooo 
?:600$000 
3:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
4:200$000 
3:00 $000 

Art. 3. o As estações telephonicas serão derigidas por telegraphistas de 3"' e 4"' classes. 
Os telephonistas actuaes serão transferidos para o quadro de telegrapjlistas, logo que exhi~~·{ll . 

provas das habilltações exigidas. 
Art. 4. o A taxa telegraphica póde ser arrecadada poqneio de estampilhas especiaes. 
Art. 5. o os cargos novamente creados serão providos por pessoal constao t~ dos di versos quadros 

dos empregados actuaes . 
Art . 6. o Revogam-se as disposições em contraria . 

Capital Federal, 9 de outubro de 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO. 

João FeZippe Pereira. 

DECRETO N. 194 - DE ll DE puTUBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e por ell a env iado á sancção . Autorisa a r eo rganização do serviço do Correio Federal 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanQciono a seguinte resolução: 
Art. 1. 0 O Poder Executivo éautorisado a reorganisar o serviço dos Correios da Republica, 

expedindo para esse fim o necessario regulamento, de conformidade com as bases seguintes: 
1."' Constituir a Directoria Geral, como repartição central encarregada da inspecção e fiscalisação 

de todo o serviço na Republica, do estudo e resolução dos trabalhos postaes e da respectiva cor-
respondencia; 

I 
/ 

,./ 

I 

I 
~ 

' I 

I 
f 

I 

/ 
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2.a f:ler creada uma administração propria para o sorviçr postal do Districto Federal a qual 
tambem ficara incumbida do mesmo serviço no Estado do Rio de Janeiro ; 

3 . n A ttender a todos os encargos e ~erviços creados pela ultima conven(;ão postal e pelos accor-
dos in teroacionaes ; 

4. a Limitar a franqu ia, de modo rigoroso e e1Iicaz, á correspondencia o1Iicial, expedida e rece-
bida pe las autoridades e funccionarios da União e dos Estados, os autos-crimes em que for parte a 
justiça, e os autos de recurscs remettidos com a declaração de serem os réos pessoas miseraveis, 
e bem assim os papeis relativos ao alistamento e processos eleitoraes ; os exemplares do DiarJo 
Official da União remettidos aos assignantes e ás au toridades ; as publicações impressas por conta 
ou ordem do Governo Federal ; os avisos, maços ou pacotes relativos ao serviço postal ou telegraphi-
co que aos empragados ou particulares remetterem os respectivos chefes e os remettidos pelos 
ministl'OS e chefes de repartições federaes ou estadoaes ; 

5.• Serem as taxas das correspondencias, dentro dos limites da Republica ; 
a) cartas 100 réis por 15 grammas ou fracção de 15 grammas; 
b) ca,rtas-bilbete, 100 réis cada uma, equ iparadas as cartas ordinarias para todos os etl'eitos, 

augmantatlo o seu formato e elevado o peso a 15 grammas; 
c) bilhetes ~ostaes, 40 réis os simples e 80 réis os com resposta paga ; 
d) manuscr1ptos, 100 réis por 50 grammas ou fracção desse peso ; 
e) impressos, 20 réis por 50 grammas ou fracção desse peso ; 
f) jornaes, revistas e outras publicações periodicas impressas no Brazil, 10 réis por 100 gram-

mas ou fracções de 100 grammas, sejam expedidos pelos directores ou por outros indivíduos ; 
6 . n Estabelecer penas para a repressão do contrabando postal, e disciplinas contra os empre-

gados, fica ndo nesta parte o regulamento dependente de approvação do Congresso Nacional ; 
7 . a Serem creadas tres sub-administrações nos Estados de Minas Geraes, tendo vor sédes as 

cidades da Campanha, Diamantina e Uberaba, com a organisação das administrações de 4a classe . 
8 . • Serem creadas nas administrações e sub-administrações dos Estados e nas agencias postaes, 

caixas economicas postaes, as quaes funccionarão depois de regulamentadas pelo Ministerio 
da Fazenda; 

9 ." Ser obrigatorio o r egistro dos vales postaes . 
Art. 2. o São mantidas aos empregados do correio as vantagens pecuniarias, de que actualmente 

~osam com relação ao serviço postal, menos a que se refere a gratificação local e as condições e 
favores especiaes ncs casos de aposentadoria . 

§ 1. o Nas nomeações a faser com a presente reforma :serão respeitados os direitos adquiridos a 
accesso pelos actuaes empregados. 

§ 2. o As repartições vostaes da União terão o pessoal: constante das tabellas annexas de ns . 1 a 
22 e os vencimentos nestas marcados. 

Art. 3.° Considera-se legislação subsidiaria dos correios : 
1 . o As leis e os regulamentos postaes anteriores, na parte não expressamente revogada ; 
2 . o As disposições da ultima convenção postal e os accordos internacionaes, e os seus regula-

mentos no que for applicavel ao respectivo serviço no' paiz ; 
Art . 4 .0 E' vedado aos Estados tributar, por qualquer forma, a correspondencia e outros 

objectos que transitarem pelas repartições postaes federaes . 
Art. 5. o Revogam-se as disposições em contrario. 

N. 1-Direct or ia Geral dos Correios 

Tabellas a que se refere o art . zo, § zo 
Ns. 
l Director geral. 

§ 1. 0 Sub-Directoria : 
l Sub-director • . 
3 1 os officiaes a. 
3 2o• ditos a . 
3 3°• di tos a . . 
2 Amanuenses a . 
6 Praticantes a . 
3 Contínuos a . . . • 
2 Serventes, diaria 4$000 

§ 2 . o Contadoria : 
l Contador geral. . • 
l Aj udante do contador 
2 1 os officiaes a • 

Annexo - 21 

Denominações Yencimento annual 
15:000 000 

12:000$000 
6:000 000 
4:800$000 
2:600 000 
2:600$000 
2 :200$000 
I :400$000 

10:000$000 
7:200$000 
6:000 000 



Ns. 
2 2•• ditos a . 
2 3•• ditos a . 
8 Arnanuenses a 

I6 Praticantes a . 
I Continuo . 

1 Servente, diaria 4$000 . 
§ 3." Thesouraria e almoxarifado : 
The ourairo almoxarife 

I Fiel . . . 
2 Peaticantes a. 
I Continuo . 

2 Se r ventes, dia ria 4$000. 
§ 4.• Portaria: 
Porteiro . 
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Denominações VencimenLo nnnunl 
4:800$000 
3:600$000 
2:600$000 
2:200$000 
1:400$000 

8:200$000 
3:600$000 
2:200$000 
1:400$000 

3:600$000 

N. 2- Administração do Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro 

I Administrador . . . . 
I Ajudante do administrador 
I Conbdoe. . 
I Thesoureiro . . . 
5 Chefes de secção a . 

I7 I •s officiaes a . 
22 2•• ditos a . 
35 2•• ditos a . . . 
6 Fieis do thesoureiro a 
I Porteiro . . . . . 
2 Ajudantes do porteiro a 

100 Amanuenses a . 
200 Praticantes a . • 
90 Cartairos de I a classe a 

ISO ditos de 2• classe a. 
29 ditos ruraes a 

6 Continuas a . . 
50 Collectores a • 

. ' 

22 Carimbadores, diaria 4$000. - 1 45 Serventes, diaria 4$000 . 
Conductores e estafetas, diarias diversas, conforma a distancia e o serviço. 

I Administrador . 
I Contador. . 
1 Thesoureiro . . . 
3 Chefes de secção a . 
4 I •• off!ciaes a. 
8 2•• ditos a . 

N. 3 -Administração de S. Paulo 

I2 3"• ditos a . . . . . 
3 Fieis do thesoureiro a . 
I Porteiro . . . . . 
1 Ajudante elo porteiro . 

36 Amanuenses a . . . 
72 praticantes a . . . . 
25 Carteiros de 1• classe a 
50 ditos de 2' classe a. 

I Continuo . 
6 Serventes, diaria 3$500. 
6 Cttrimbadores, diaria 3$500. 
Conductores e estafetas, diarias diversas. 

I2:000$000 
8:400$000 
8:400$000 
7:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:600$000 
3:800$000 
3:000$000 
2:600$000 
2:200$000 
2:400$000 
2 :200$000 
2:400$000 
I:400$000 
I:400$000 

I0: 500$000 
7:200$000 
6:400$000 
6:000$000 
5:400$000 
4:500$000 
3:600$000 
3:600MOO 
3:600$000 
2:400$000 
2:600$000 
2:200$000 
2:400$000 
2:200$000 
I:200$000 
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N. 4 - Administração de Minas Geraes 

Ns. 
1 Administrador 
1 Contador . . 
1 Thesoureiro . . 
2 Chefes de secção a 
2 1 os officiaes a. 
4 2•• ditos a . 
8 3'" ditos a . . . 
1 Fiel do thesoureiro . 
1 Porteiro . . . 
9 Amanuenses a . 

16 Praticfl.ntes a . . . • 
6 Carteiros de 1" classe a. 

12 ditos de 2& classe a . 
1 Continuo . 

7 Serventes, diaria 3$500. 

Denominações 

Conductores e estafetas, diarias diversas . 

1 Administrador . 
1 Contador . 
1 Thesoureiro . . 

N. 5- Administração de S. Pedro do Sul 

2 Chefes de secção a . 
2 1 os officiaes a . 
4 2•• ditos a . 
6 3rs ditos a . . . 
1 Fiel do thesoureiro . 
l Porteiro . . 
7 Amanuenses a • 

14 Praticantes a . . 
8 Ca.rteiros de 1 a classe a 

16 ditos de 2a classe a. 
4 di tos ruraes a . 
1 Continuo . 

6 Serventes, dia ria 3$'500. 
Conductores e estafetas, diarias diversas. 

1 Administrador . 
1 Contador . . 
1 Theso11reiro . . 

N. 6 -Administração de Pernambuco 

2 Chefes de secção a . 
2 1 °• officiaes a • 
4 zr• ditos a . 
6 3"' ditos a • . . 
1 Fiel do thesoureiro . 
1 Por teiro . 

10 Amanuenses a . 
20 Praticantes a . . . . 
9 Carteiros de 1 a classe a 

18 ditos de 2"' classe a . 
I Continuo • 

4 Serventes, diaria 3$500. 
Conductores e cst:l.feta;,, dia -·as d:versas. 

Vencimento annual 
8: 400$000 
6:000$000 
5:000$000 
4:800. 000 
4:400$000 
3:600$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:2009000 
1 :800$000 
2:000$000 
1: 800$600 
1: 200$000 

8 :400~000 
6:000$000 
5:000$000 
4: 800. 000 
4:200!)000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:200. 000 
1:800$000 
2:000$000 
1: 800$000 
2 :000~000 
1 :200-;.000 

8:400$000 
6 :000$000 
5:000$000 
4:800$000 
3:300$000 
3:600$000 
3:000~000 
3:000$000 
3:000gOOO 
2:200- 000 
1:800$1)00 
2:000$000 
1:800$000 
1:200$000 
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N. '7- Administração da Bahia 

Ns. 
l Administrador 
I Contador . . 
l Thesoureiro . . . 
2 Chefes de secção a . 
2 1 os officiaes a . 
4 2°• ditos a 
6 3°• ditos a. . . . 
l Fiel do thesoureiro . 
I Porteiro . . . 

lO Amanuenses a . 
20 Praticantes a. . . 
9 Carteiros ele 1 a classe a 

18 ditos de 2a classe a. 
l Continuà . 

Denominações 

4 Serventes, diaria 3$500. 
Conductores e estafetas, di ar ias diversas . 

s 

N. 8 - Administração do Pará 

l Administrador . 
I Contador . . 
1 Thesoureiro . . 
2 Chefes de secção a 
2 1 os officiaes a • 
4 2°• ditos a . 

8 3•• ditos a. . . . 
l Fiel do thesoureiro. 
1 Porteiro. . . 
6 Amanuenses a. 

12 Praticantes a . . .. . 
9 Carteiros de I a classe a. 

18 Ditos de 2a classe a . 
1 Continuo. . 
3 Serventes, diaria 3$500 . 

Conductores e estafetas, diarias diversas. 

/ ' 
• I ' 

N. 9 ~-Administração do 

1 Administrador. 
1 Contador . . 
1 Thesoureiro . 
2 1 os officiaes a. 
3 2°• ditos a . . . 
l Fiel do thesoureiro. 
l Porteiro. . . . 
4 Amanuenses a . . . 
S Praticantes a. 
9 Carteiros a. 
4 Serventes, dia ria 3$500. 

Concluctores, diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

Paraná 

N. 10- Administração do Amazonas 

l Administrador 
l Contador . . 
I Thesoureiro . 
2 1 os ;officiaes á. 

Vencimento nnnual 

8:400,000 
6:000 000 
5:000 ' 000 
4:8001000 
4:200 000 
3:600 ·ooo 
3:0001000 3:000 000 
3:000 '000 
2:200 000 
I:8oo ·ooo 
2:000$000 
1:800$000 
1:200$000 

8:400$000 
6:000$000 
5:000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600.~000 

3:0001000 3:000 000 
3:000 000 
2 :200 000 
1:8oo ·ooo 
2:000$000 
1:800$000 
1:200 000 

6:000$000 
4:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:4001000 
2:000'000 
2:000 000 
2 :000$000 
l :800$000 
1:200$000 

6:000$000 
4:000$000 
3:000$000 
3:000$000 



Ns. 
1 Fiel do thesoureiro 
1 Porteiro. . . 
3 Amanuenses a 
6 Praticantes a. 

14 Carteiros a . 
1 Continuo . 
3 Serventes, diaria 3$500. 

Conductores diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

-165-

Denominações 

N. 11- Administração do Ceará 

1 Administrador. 
1 Cont:~.dor . . 
1 Thesoureiro . 

• 2 l 01 offlciaes a. 
3 2°• ditos a. . . . 
1 Fiel do thesoureiro. 
1 Porteiro . . 
3 Amanuenses a. 
6 Praticantes a . 
8 Carteiros a. 
1 Continuo a. 
2 Serventes, diarias 3$õ00. 

Conductores, diarias di versas. 
Estafetas, idem. 

1 Administrador. 
Contador. . • 
1 Thesoureiro . 
2 I os offlciaes a. 
3 2°• ditos a. . . . 
1 Fiel do thesoureiro. 
1 Porteiro . 
4 Amanuenses a. 
8 Praticantes a . 
9 Carteiros a . 
1 Continuo . 

N, 12 - Administração do Maranhão 

4 Serventes, diaria 3$500. 
Conductores, diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

I Aministrador. 
1 Contador . 
1 Thesoureiro 
1 I o official . 
2 2°• ditos a. 
l Porteiro . 
3 Amanuenses a 
6 Praticantes. a 

16 Carteiros a. 

N. 13 - Administração das Alagôas 

6 Serventes. diaria 3$00 O. 
Conductores, diarias di versas. 
Estafetas, idem. 

Vencimen to a nnual 
2:400$000 
2:000$000 
2:000o$OO 
2:000$000 
1:800 000 
1:200 000 

6:000$000 
4:000$000 
3:000. 1)00 
3:000$000 
2 :400$000 
2:000$000 
2:0001000 
2:000 000 
1:800 000 
1: 800$000 
I: 200$000 

6:000$000 
4:000$000 
3:000$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:00Q$000 
2:000$000 
I :800$000 
1:800 000 
1 :200 000 

5:000$ 000 
3:400$ 000 
2:400$000 
2:400$'000 
I :800$000 
1:600$ 000 
1:600$ 000 
l :400$000 
1:400$000 
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N. 14- Administração de Santa Catha;-ina 

Ns. 
1 Administrador. 
1 Contador . 
l Thesoureiro 
1 1 o officia1 . 
2 2°• ditos a. 
1 Porteiro. . . 
2 Ama.nnenses a. 
4 Praticantes a. 
7 Carteiros a. 
1 Servente, diaria 3$000. 

Conductores, diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

Denominações 

3 

N. 15 - Administração do Espírito Santo 

Administrador. 
Contador . 
Thesoureiro • 

l 1 o officia1 . . • 
2 2' • ditos a. 
1 Porteiro. • 
2 Amanuenses a. 
4 Praticantes a. 
6 Carteiros a. . 
1 Servente, diaria 3$000. 

Conductores, diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

1 Administrador 
l Contador . . 
l Theeoureiro • 
I Official . 
I P Jrteiro . • 
2 Amanuenses a. 
4 Praticantes a. 
3 Contínuos a . 
1 Servente, diaria 2$500. 

N. 16 - Arministração ~e GÕyaz 

Conductores, diarias diversas. 
Estafetas, idem. 

., . 

. -. 

N. 1'7- Administração da Parf',hyba dÓ Norte 

I Administrador 
l Contador . 
l Thesoureiro 
I Official. . 
l Porteiro . 
3 Amanuenses a 
6 P ratican tas a. 
9 Carteiros a 
I Servente , diaria 3$000. 

Conduc tores, d.iarias diversas. 
Estafetas, idem. 

VoncimenLo n.nnua 
5:000$000 
3:400$000 
2:400$000 
2:400$000 
I: 800$00o 
1:600$000 
1 :600;000 
1: 400. 000 
1: 400,000 

5:000$000 
3:400$000 
5:400$000 
2:400$000 
1: 800$000 
1:600$000 
I :600$000 
1: 400$000 . 
1:400$000 

4:000$000 
3:000$000 
2:000$000 
l: 800$000 
1:6001000 l :600 000 
I :400 000 
1:400 .000 

4:000$000 
3:000$000 
2 :000$000 
l :800$000 
l :600$000 
I :600 000 
1:400$000 
1:400$000 
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N. 18- Administração do Rio Grande do Norte 

Ns . 
1 Administ rador 
1 Contador. . 
1 T hesou reiro . 
1 Official . 
1 Porteiro . . 
1 Amanuense . 
2 Praticantas a 
5 Carteiros a . 
1 Servente, diaria 3$000. 

Conductores, di ar ias di versas . 
Estt•fe tas, idem. 

Denominações 

N. 19 - Administração de Sergipe 

1 Administrador . 
1 Contador . . 
1 Thesoureiro. 
1 Official . 
1 Porteiro . 
1 Amanuense • 
2 Praticantes a 
5 Carteiros a . 
1 -Servente, diaria 2$500. 

Conductores, diar ias diversas . 
Estafetas, idem. 

N . 20 - Adm inist r ação de Mat to Grosso 

1 Administrador . 
1 Contador. 
1 Thesoureiro. 
1 Official. . 
1 Por teiro . 
1 Am=~.nuense . 
2 Pr,üicantes a 
3 Carteiros a . 
1 Servente, diar ia 2: 500 . 

Condnctores, dia rias di versas . 
E tafetas, idem. 

1 Administrador . 
l Contador 
1 Thesoureiro . 
1 Official . 
1 Porteiro. 
1 Amanuense . 
2 Prat icantes a 
3 Carteiros a . 
1 Ser\ente, dia ria 2$500 . 

N. 21 - Administração do P iauhy 

C{)nductores, ·arias diversas . 
Estafetas, id.em . 

Vencimento annual 
4:000$000 
3:000$000 
2 :000$000 
l :800$000 
1: 600$000 
1: 600$000 
1:400$000 
1:400$000 

4:000$00o 
3:000$000 
2:000$000 
I : 800.~000 
1:600$000 
1: 600$000 
l :400$000 
1:400$000 

4:000$000 
3:000$000 
2: 000$000 
1 :800-j;OOO 
1:600$000 
1: 600$000 
1:400$000 
1: 400$000 

4:000$000 
3 : OOf.l$000 
2: 000.$000 
18:00.$000 
1:600;"000 
1: 600.$000 
1:400$000 
1 : 400$')()() 
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N. 22 - Sub-administração de Minas Geraes, nas cidades da Campanha, 
Diamantina e Uberaba 

Ns. 
3 Sub-n.dministl'adores 
3 Contadora a 
3 The ' oureiro a . 
3 Officiae a . 
3 Porteiro a. 
3 Amn.nneuse a 
3 Praticantes n. 
6 Carteiros a . 
3 Serventes, diarias 2$500. 

Concluctore , diarias diversas. 
Estafetas, diarias diversas. 

Denominações Vencimento anuual 

4:000f000 
3:000:ji000 
2:000$000 
1: 800$000 
1:600$000 
I :000$000 
1:400$000 
1 :400$000 

Paragrapho uuico. Os tllesoureiros das administrações, além dos vencimentos marcados, terão 
uma "ratificação j)ara quebras, sendo 800$ para o elo Districto Federal e Estado elo Rio de 
Janeiro; 600$ para o de S. Paulo; 400$ para os das outras administrações, sub-aclministraçõas e 
agencias de Jn classe ; e os vencimentos dos thesoureiros de~tas agencias serão correspondentes 
n. ".í do vencimento do respectivo agente. 

o Ministro de Estado dos Negocios da Industria, Viação e Obras Publicas assim o faça 
executar. 

Capital Federal, 11 de outubro ele 1893, 5° da Republica. 
FLORIANO PEIXOTO, 

Joeto Felippe Pereira. 

DECRETO N'. 159- DE 13 DE OUTUBRO DE 1893 

Iniciado ua C amara dos Deputados e pelo Senado emiado á sancção. 

Autorisa o Governo a abrir o credito supplementar de 32:150$ á verba - Repartição do. Carta Màritima- no COl'l',f!nte 
exercício, para as despezas do pessoal e material dos pharóes que se estão erigindo nos Estados do Pará, l'tio 
Grande do Norte, Ceará, Bahia, Espirito Santo, S . Paulo e S~nta Cath~rin:>. \ '~ 

O Vice Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso Nacional resolve e eu sa!fcciono a seguinte resolução : 
Art. 1. 0 E' o Go>erno autorisado a abrir á verba - Repartição da Carta Marítima, - no 

exercício corrente, o credito Eupplementar de trinta e dous contos cento e cicoenta mil réis (32: 150$) 
para as despezas do pessoal e.material dos novos pharóes que se estão erigindo nos Estados do Pará, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Espírito Santo, S. Paulo e Santa Catharina., para os quaes o 
orçamento vigente não consignou. fundos . 

Art . 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
O Contra-Almirante Felippe Firmino Rodrigues Ch9,ves, Ministro de Estado dos Negocios da 

Marinha, assim o faça executar. 
Capital Federa l, 13 de outubro de 1893, 5° da Republipa . 

FLORIANO PEIXOTO, 

F. Chaves. 
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DECRETO N. 196- DE 20 DE OUTUBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á sancção . 

Autol"isa o Go,,e rlio a conceder ao Dr. Jasé Antonio P ed reira de Magalhães Castro, lente cathed L"aLico da Esco la 
Nava l, um anno de licença, com ordenad o, pnri.l tratar de sua saude . 

O Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil : 
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução: 
Art. I. o Fica autorisado o Governo a conceder ao Dr . José Antonio Pedreira de Maaalhães 

Castro, lente cathedratico" da Escola Naval, um anno de licença, com ordenado para tratar
0 

de sua 
saude onde lhe convier. ' 

Art. 2 .0 Revogam-se as disposi ções em contrario . 
O Contra-Almirante Felippe Firmino Rodrigues Chaves, Ministro de Estado dos Negocias da 

Marinha, o faça executar. 
Capital Federal, 20de outubro de 1893, 5° da Republica. 

FLORIANO PEIXOTO. 

F . CJhaves. 

DECRETO N. 197 - DE 20 DE OUTUBRO DE 1893 

Iniciado na Camara dos Deputados e pelo Senado enviado á Rancção. 

:llnnda conl.:l.r para a jubilação do ex-professor de esgrima da Escola '·aval , José Diogo OMrí<> d" Oliveira o temem 
em que servin~no Exercito até ao posto de !•mente , em que íoi reformado . 

O "\ice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: 
Faço saber que o Congresso acional decreta e eu sancciono a seguinte resolução : 
Art. 1 .° Fica o Poder Executivo autorisado a mandar contar, para j ubilação do ex-professor de 

esgrima da Escola _raval José Diogo Osorio de Oliveira, o tempo em qne sel'VÍu nas fileiras do 
Exercito da R.epublica até ao posto de tenente , em que foi reformado . 

Pal'"agrapho unícn . Concedida a jubilação perde o dito professor o direito ao :!!Oldo de sua re-
forma, vi~to como tera de receber os 7eucimentos de professor aposentado, pelos qoaes de53ja optar. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario . 
o M"mb--tro de Estado dos egocio~ da Marinha a:: im o faça exeentar. 
Gapilal Federal, 20de outubro de 1893, 5" da .Republíca. 
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Resoluções do Congresso Nacional não sanccionadas e que 
pendem de decisão 

(Iniciado na Camara dos Deputados e enviado pelo Senado á sancção) 

O Congresso Nacional decreta : 

Titulo I 

CAPITULO I 

Art. J.o O Tribunal de Contas, creado pelo decreto n. 966 A de 7 de novembro de 1890, 
e consagrado pelo art. 89 da Constituição, terá sua séde na Capital Federal e jurisdicção 
em toda a Republica. 

Art. 2. 0 O pessoal do Tribunal de Contas compor-se-ha de cinco membros, o presidente 
e quatro directores, com voto deliberativo, um dos quaes representara o ministerio publico. 

Para o serviço do mesmo tribunal havera: 
3 sub-directores ; 
I secretario ; 

15 primeiros escripturarios ; 
15 segundos ditos ; 
15 terceiros ditos ; 
I cartorario ; 
I ajudante do cartorario ; 
4 contínuos. 

Paragrapho unico. Os vencimentos dos membros e mais empregados do tribunal serão 
os constantes da tabella annexa; 

Art. 3. o Serão nomeados : 
1 o, por . decreto do Presidente da Republica os membros do tribunal, os sub-directores, 

o secretario e os escripturarios ; 
2°, pelo presidente de tribunal o cartorario, o ajudante do cartorario e os contínuos. 
Paragrapho unico. Os membros do Tribunal de Contas só perderão os cargos por sen-

tença, salvo o caso de não ser pelo Senado approvada a nomeação, que devera ser sujeita a 
este em sua primeira reunião. 

Art. 4. 0 Vagando o logar de membro do tribunal, na auseucia do Congresso, podara o 
Presidente da Republica preencher a va&'a e o nomeado entrar em exercício, ficando, porém, 
a nomeação dependente da approvação cto Senado em sua primeira reunião. 

Art. 5." As nomeações para preeuchimento das vagas que occorrerem no tribunal, com 
excepção das do cartorario, do ajudante deste e dos continuas, serão feitas por livre escolha 
do Presidente da Republica, quanto as dos directores e secretarias ; e por proposta âo tri-
bunal, dentre os empregados deste e elas repartições de fazenda, quanto as demais. 

Os sub-directores e escripturarios não poderão ser tirados pelo governo para commissão 
alguma. 

Art. 6. 0 Nos impedimentos momentaneos serão substitu ído_;;: o presidente, pelo director 
mais antigo, este pelo sub-director mais antigo, e os sub-directores e o secretario, pelo 
I0 escripturario que for designado pelo presidente. 
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Nos impedimentos prolongados serão substituídos : o presidente, pelo director designado 
pelo ministro; os directores, os sub-directores e o secretario, pelos sub-directores e 
I 0• esc!' i ptul'arios designados pelo presiclen te. 

O director L'epresentante do ministerio publico será substituído pelo director do con-
t encioso do Thcsouro Federal. 

i\l't. 7 ,o A distribuição elos empregados pelas sub-elirectorias é da competencia elo 
presidente elo tribunal, attendenelo sempre a que, em um periodo não superior a dous 11nnos, 
metade dos empregados passe 11 servir em sub-directori<~ diiierente. 

Art . 8. o São applica, v eis ao Presidente, directores e mais empregados do tribunal, salvo 
at> disposições do art. 5", todas as disposições contidas nas leis organ icas do T!Jesouro, sobre 
nomeaçOes, demissões, expediente dfl, repartição, presença dos empregados, pagamento de 
vencimentos, descontos por faltas , licenças e penas disciplinares, aposentadoria e monte-pio 
obl'igatorio creado pelo d.ecreto n. 942 A ele 3 1 de outubro de 1890. 

CAPITULO II 

Da iuriscticçcio, competencio e attJ·ibuições do Tribunal de Contas 

Art. 9. 0 A jurisdicção üo Tribunal ele Contas abrange todos os responsaveis por dinheiros 
e valores pel'tencentes á Republica, ainda mesmo no caso· de residirem fóra do paiz. 

Art. 10. O Tribunal de Contas tem jurisdicção propria e privativa sobre as pessoas e 
as ma terias sujeitas á sua competencia ; funcciona como tribunal de justiça, e as suas 
decisões definitivas teem força de sentença com execução apparelhada. 

Art. li. Compete ao Tribunal ele Contas, como tribunal de justiça administrativo: 
§ J.o O exame e revisão elas contas ministeriaes. 
§ 2.0 A tornada de contas dos responsaveis por dinheiros e valores pertencentes á 

Republica. 
Art. 12. Ao tribunal, no que diz respeito ao exame prévio e revisão das contas minis-

teriaes, compete : 
§ 1.0 Examinar todos os decretos, ordens e avisos dos di:fferentes ministerios, susce-

ptíveis de crear despezas ou interessar as finanças da Republica. 
§ 2. 0 Verificar todas as ordens e contas de despez,as autorisadas pelos difl'erentes minis_-

terios, registrando as ele reconhecida legalidade, inclusiye as que forem expedidas por · 
telegrammas para dentro ou fóra do paiz. 

No caso contrario, em exposição motivada, indicará á repar tição qne ordenou a despeza 
a causa da recusn, do registro. 

I. o Presit!ente ela Republica, si julgar imprescindiyel a despeza impugnada pelo 
tribunal, poderá ordenai-a sob sua responsabilidade; 

li. o tribunal registrara então sob protesto o decreto que a ordenar, levando o facto 
ao conhecimento tlo Con<>resso dentro dos primeiros 15 dias de sutt abertura, e si este 
estiver funccionanclo, no âia immediato ao do registro, expondo os fundamt;Jntos do protesto; 

III. não terá lagar, porém, o registro sob protesto, sendo neste caso absoluto o veto do 
tribunal, quando a i m pngnação for fundada: 

a) no facto de estar esgotada a verba; 
b) quando a despeza não se applicar á verba que for ifX!putalla; ou 
c) quando não houver cogitado della tt lei de orçamf)nto constituindo despeza nova 

ordinaria. , 
§ 3.0 Registl'ar as tabe llas de distribuição de credito, que ser-lhe-hão enviadas pelos 

respectivos ministerios, afim de que inicie-se com regularidade a escripturação no exercício 
em que ellas teem de vigorar. · 

§ 4.0 Examinai' mensalmente, á vista dos balancetes, q movimento de receita e despeza, 
recapitulando e revendo annualmente os resul tados mensaes. 

§ 5.° Conferir esses resultados com os que lhe forem apresentados pelo governo com-
muoicando tudo em seu relataria annual. 

Art. 13. Nenhuma ordem para adiantamento ou entrega de dinheiro por antecipação 
ele fundos a responsaveis, g<nantidos ou não por fiança, será registrada sinão depois de pres-
tadas as contas elo adiantamen to anteriormente feito. 

Esses adiantamentos só serão permittidos nos casos de ab:;oluta necessidade, ou em 
virtude de expressa disposição da lei. 

Art. 14. Compete ao tribunal, na tomada ele contas dos responsaveis por dinheiros e 
valores pertencentes á Republica : 

§ I. o Julgar annualmente, em uoica instancia, as contas de todas as repartições, em-
pregados e quaesq uer outros respousaveis que, singular ou collectivamente, tiverem admi-
ni strado, anecadado ou despendido dinheir·os publicas, ou -valore3 lJertencentes á Republica 
ou por que estasejaresponsavel e estiverem sob sua_ guarda, e bem assim dos que, por 
qualquer motivo, as devel'em prestar perante o mesmo tripunal, seja qual for o ministerio 
a que pertencerem. 
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As contas dos responsaveis por valores em materié\ l se1•ão julgadas em face de inventarias 
an nuaes, acompanhados dos documentos justificativos do sen estado e das ai tcrações occor-
ridas por compra, venda, applicação, consumo ou estr ago. 

As clespezas de material serão centralisadas no Thesouro. 
§ 2. 0 Propor ao ministro da fazenda a suspensão dos responsaveis, que não satisfizerem 

a prestação de contas, ou não ent regarem os li vros e documentos de sua gestão dentro elos 
prazos fixados nas leis e regulamentos; ou quando, não havendo taes prazos, forem inti-
mados para esse fim. 

§ 3.0 Propôr igualmente, nos termos do decreto n. 657 -de 5 de dezembro de 1849, a 
prisão dos responsaveis, que forem remissos ou omissos em fuzer as entradas dos dinheiros 
a seu cargo nos prazos marcados pelas leis, regulamentos, instrucções ou quaesquer outros 
actos, e promover contra elles e seus fiadores os sequestras e mais processos civis compe-
tentes para segurança e embolso da fa7.enda federal. 

§ 4. 0 Impor multas aos responsaveis, que não apresentarem as contas ou· os livros e 
documentos de sua gestão, nos prazos que lhes houverem sido marcados, quando não o 
tiverem feito nos prescriptos nas leis, regulamentos, instrucções e ordens em vigor. 

§ 5.° Fixar e julgar, á revelia, o debito dos responsaveis, que deixarem de apresentar 
as contas ou os livros e documentos de sua gestiio, por quaesquer outras con tas e documentos 
que lhes fizerem carga. · 

§ 6. 0 Mandar passar quitação aos thesoureiros, pagadores, recebedores, a lmoxarifes e 
a qu t.tesquer outros responsaveis quando correntes em suas contas; jul ga1' clssembaraçados 
os valores depositados e extinctas as cauções de qualquer natureza pela quitação dos res-
poDsaveis, e levantar o sequestro áquelles que clr:clarar exonerados para com a fazenda, 
federa l. 

§ 7. 0 Avaliar as provas de facto, deduzidas por justificações e quaesquer outros do-
cumentos, da perda ou arrebatamento de dinheiros e valores publicas, por força maior, que 
forem apr esentadas pelos responsaveis, e, á vista dei las, resolveJ' o que for ele justiça ~obre 
o abono da som ma ou dos valores perdidos ou arreiJatl.luos. 

§ 8. 0 Advertir de faltas as repartições, empregados e quaesq uer outros respoDsaveis, 
quando da omissão se não seguir provave lmente prejuízo publico ou pa1·ticulrtr. 

§ 9.0 Rever as contas dos responsaveis, no caso de interposiçiio de recurso de revisão. 
§ I O. Requisitar das autoridades~ funccionarios, que não I 11e forem subo r liDados, e 

orclen:Jr aos que o forem, a remessa de documentos e informações que t iver poe intlis-
peDsaveis para o exame e julgamento Jas contas, e providenciar, no caso de não ser satis--
feita a requisição ou ordem. . 

§ 11. Decidir si são ou não admissíveis os embargos, e jul ~al -os afi nal. 
Art. 15. Como fiscal das leis da r eceita e desper.a publicas, compete ao Tribunal ele 

Contas: 
§ 1.0 Examinar as tabellas de distribuição de creditas, todos os decretos, ordens e avisos 

dos differentes ministerios, autorisando despezas, e verificar a sua legalidade. 
§ 2. 0 Examinar pelos respectivos titulas e documentos si as concessões de aposentadoria, 

jubilação ou reforma de empregados publicas, e bem assim as de meio-soldo, montepios e 
pensões são legaes e estão dentro das forças orçamentarias ou de algum credito especial-
mente aberto para tal fim. 

§ 3.0 Expor num relatorio annual, dirigido ao Congresso, todas as considerações tenden-
tes a demonstrar e tornar bem conhecido o estado da fazenda publica federal, as reformas 
de que possa carecer e os abusos e omissões, porventura praticados no fiel cumprimento 
tanto das leis do orçamento como de todas as que disserem respeito á administração fisca l. 

Art. 16. Para desempenho de taes attribuições serão remettidos ao tribunal todos os 
elementos necessarios, sem reserva alguma, salvo a limitação do· § 2° do ar t . 17. 

Art. 17. O tribunal poderá tambem, para exame completo ela legalidade de qualquer 
despeza, determinada por meio de ordem, exigir, quando o julgar conveniente, a apresen-
tação do processo que tiver dado origem á mPsma despe;m . 

§ 1. 0 O processo, depois de examinado, será de volvido á repartição de coDtabi lidade 
respectiva . 
. § 2. 0 Exceptuam-se desta disposição as despezas reservadas e conflclenciaes, as quaes 

serão submettidas ao tr ibunal para examinar si foram feitas dentro dos limites dos creditas 
consignados, sem entrar na apreciação de sua procedencia . 

Art. 18. Para a abertura dos creditas extraorclinarios e supplementares será ouvido 
préviamente o tribunal. 

Od decretos abrindo taes creditas .lhe serão enviados com os competentes rel atarias 
j nstifica.tivos, afim de alli serem registrados. 

Art. 19. O ministro da fazenda fará commuDicação ao tribunal de todas as autorisações 
para emissão de emprestimos e leva"(ltamento de fundos e enviar-lhe-ha cópia de todos os 
documentos justificativos do uso, que tiver fei to, dessas autorisações . · 

Paragrapho unico. Relativamente ás operações do resgate da <.lívida publica, será tam-
bem enviado ao tribunal a relação dos bancos, casas bancarias e companhias que as houve-
rem contractado com o governo e um relataria minucioso elo modo pelo qual se haja cum-
prido o contracto. 

Art. 20. os contractos de obras pDblicas, de garantias de juros e subvenções a estradas 
de ferro, eng-eDhos centraes e navegação, importaçiío de immigrantes, auxil ias a emprezas 
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de colonisação, coustrucção de dócas e de edificios publicos, e em geral todos os de compra e 
venda, celebrados por qualquer dos ministerios, sel'ão submettidos á apreciação do tribunal. 

Paragrapho unico. Exceptuam-se os contractos para fornecimento de objectos de expe-
diente, c?mpra de generos alimentícios, combustíveis e ma teria prima,!para os serviços dos 
estabeleCimentos e das estradas de ferro. 

CAPITULO III 

Art. 21. O tribunal resolve em sessão por maioria de votos, que serão tomados por 
precedencia de idade, votando por ultimo o presidente, que tambem terá o voto de quali-
dade, nos casos de empate. 

Art. 22. O presidente e os directores, bem que não sujeitos a ponto, deverão compa-
recer diariamente. 

Art. 23. As sessões ordinarias terão logar uma vez por semana, em dia designado 
pelo presidente, e as extraordinarins quando este as convocar. 

Art. 24. O tribunal só poderá funccionar achando-se presente a maioria de seus membros. 
Art. 25. Não poderão ser conjunctamente membros do tribunal parentes consanguineos 

ou affios, na linha ascendente ou descendente, e até 2° gráo na collateral. 
Art. 26 . A nenhum membro do tribunal é permittido intervir na decisão de negocio 

seu ou de algum seu parente até o 2° gráo inclusive. 

CAPITULO IV 

SECÇÃO I 

Dos empregados, suas attribuições e de'IJeres 

Art. 27. Compete ao presidente do tribunal : 
§ 1. o Promover que o tribunal celebre regularmente suas sessões nos dias determi-

nados e executar as suas deliberações. 
§ 2. o Dirigir os trabalhos do tribunal. 
§ 3. 0 Manter a ordem na discussão e votação e apurar os votos. 
§ 4. o Deliberar conjunctamente com os membros çto tribunal. 
§ 5.o Designar aos membros do tribunal os ministerios 1que devem ficar a cargo de cada 

um, nos termos do art . 28 . 
§ 6. 0 Assignar as quitações que, em virtude de deliperação do tribunal, se passarem 

aos responsaveis. 
§ 7. o Fazer expedir em seu nome e assignar as resoluções e ordens, concernentes aos 

negocias da competencia do tribunal. 
§ 8. o Dar parte ao governo, quando assim o tiver pou necessario, das faltas e irregu-

laridades, que no serviço occorrerem. 
§ 9. o Providenciar no sentido de que as contas de todos os respons~yeis deem entrada 

no tribunal, nas épocas e nos termos estabelecidos neste regulamento. 
§ 10. Communicar ao governo os julgamentos que impozerem multas por falta de apre-

sentação de contas, ou pela apresentação dellas incompleta13. . 
§ 11. Acceitar dos directores e secretario a obrigação de fiel cumprimento de dever e 

dar-lhes posse. 
§ 12. Conceder licença até 30 dias em cada anuo. 
§ 13. Corresponder-se directamente com os ditl'ere'ntE~S ministerios e repartições supe-

riores da Republica. 
§ 14. Rubrbar os livros das actas das sessões e dos termos de posse dos membros e em-

pregados do tribunal. 
§ 15. Mandar observar, depois de approvado pelo tribunal, o regulamento interno e os 

modelos e as instrucções para boa marcha e regularidade do serviço. 
§ 16. Designar os empregados para as directorias. 

SECÇÃO II 

Dos directores 

Art. 28. O presidente do tribunal designará os directores que devem enc1o.rregar-se 
dos seguintes serviços : 

§ 1. 0 O exame do que concerne ás despezas dos ministerios da justiça e dos negocias 
interiores e da industria, viação e obras publicas. 

§ 2. o ldentico exame relativo aos ministerios da marinha e da guerra. 
§ 3. 0 ldentico exame relativamente aos ministerios da fazenda e exterior. 
§ 4. 0 O que concerne ao ministerio publico. 
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Art. 29. Aos directores compete: 
§ 1. 0 Votar e discutir nas sessões do tribunal e assigoar as actas. 
§ 2. 0 Relatar os processos referentes a negocio dos ministerios a seu cargo. 
§ 3.0 Escrever as razões justificativas das ordens em reserva. 
§ 4. o Dirigir, distribuit• ao secretario o serviço de redacção do expediente e inspeccionar 

os trabalhos das subdirectorías respectivas . 
§ 5 . o Mandar passar as certidões que forem requeridas ao tribunal. 
§ 6.• Acceitar dos empregados desig nados para a subclieectoria sob sua jurisdicção a 

obrigação de fiel cumprimento de dever, e dar-lhes posse . 
§ 7. o Julgar as faltas de comparecimento dos respectivos empregados. 
Art . 30. O dieector representante elo ministerio publico, perante o tribunal de con-

tas, deve ser formado em direi to, e compete-lhe: 
§ l. o Requerer o que for a bem dos interesses da fazenda publica. 
§ 2 . o Responder nos processos que lhe forem continuados. 
§ 3. o Dar parecer sobre os negocias a respeito dos quaes for ouvido o tribunal come, 

orgão consultivo do governo . · 
§ 4. 0 Promover a revisão das contas em que houver erro, omissão, falsidade, ou dupli-

cata em prej uizo da fazenda. 
§ 5.° Communioor ao ministerio da fazenda qualquer dolo, falsidade, concussão ou 

peculato, que verificar haver o re~ponsavel praticarlo no exercício de SU>lS funcções, pa.ra que 
possa instaurar-se o competente processo criminal. 

§ 6 .0 Promover a imposição de multa nos casos em que ella tenha logar. 
Art. 31. Serão continuados ao clirector representante do ministerio publico: 
§ 1. 0 Os processos em que se tratar de applicar a prescripção. 
§ 2 . o Os de levantamento de fianças. 
§ 3. 0 Os que accusarem erro, omissão, falsidade ou duplicata em prejuízo da fazenda. 
§ 4 .0 Os processos em que o tribunal, ou a repartição que os instaurar, descobrir a 

existencia de algum crime. 
§ 5. 0 As impugnações e recursos contra o julgamento do tribunal. 
§ 6. o Os processos em que o relator julgar necessaria a audiencia fiscal. 
Art. 32. Ao director representante do ministerio publico assiste o direito de promover, 

verbalmente ou por escripto, que lhe sejam continuados quaesquer outros processos de 
sua competencia, embora não comprehendidos no artigo antecedente. 

Art. 33. Os processos e negocias que forem continuados ao ministerio publico serão 
remet tidos directamente ao presidente do tribunal. 

SECÇÃO UI 

Dos sub-directores 

Art. 34. Aos sub-directores compete: 
§ L o Dirigir e fiscalisar immediatamente os trabal11os de sua sub-directoria, segundo 

as instrucções, que lhes forem dadas ou transmittidas pelo respectivo director. 
§ 2 . o Informar, por escripto, de facto e de direito, todos os negocias ela competencia da 

respectiva sub-directoria. 
§ 3.o Designar aos empregados o serviço de que devam encarreg·ar-se. 
§ 4 .• Rubricar os livros das sub-directorias. 
§ 5. o Subscrever as certidões. 
§ 6.o Cumprir e fazer cumprir as ordens do respectivo clirector. 
§ 7.o Encerrar o ponto dos empregados e assignar os certificados mensaes. 

8ECÇÃO IV 

Do sec?·etario do tribunal 

Art. 35. Compete ao secretario: 
§ 1. o Assistir ás sessões do tribunal. 
§ 2 . o Lavrar as actas . 
§ 3. o Escrever os despachos e decisões. 
§ 4." Lavrar os termos qne forem necessarios . . 
§ 5.o Dar publicidade ás deliberações que for~m do wteresse dfts partes. . 
§ 6 . o Subscrever as certidões que ~e extralurem dos proces~os ~ mats papeiS perten-

centes ao tribunal, a requerimento dos mteressados e por autor1saçao do g·overno, quando 
não devam ser passadas nas sub-directorias. 

§ 7 . o Receber os pa.peis do expediente, r~dig.il-~s quando lhe forem distribuídos pe los 
directores e examinar os processos antes de d1strJ bmdos. 

§ s.o Redigir as consultas que tiverem ele subir ao governo, em harmonia com as reso-
luções do tribunal . 

§ 9. 0 Passar quitações. 
Annexo - )!3 
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~ 10. Organisur um a entu.mento geral de todos os responsaveis, sujeitos a prestações 
de conlu pomnle o tribunal, qualquer que ejao ministeeio a que perteoçam; f:•zendo nelle 
a ol.>.et•vaçO s o o,l ternções que forem occorrendo a respeito dos me mos responsnveis. 

' li. eriflrar si o r espousaveis apre entam as conta , livros e documentos relativos 
à. ua ge tão, d ntl'o dos prazos marcados, requisitando a fixação de prazos e a llJ?plicação 
de p nas corresp nclentos áquelles que o não fizeeem, afim de proceder-se ulteriOrmente 
na l'órm<\ d ê\ lo i. 

SECÇÃO V 

Das sub-di?·ectorias 

At·t. 35. os-serviços a cargo do Tribunal de Contas são distl'ibuidos por tt•es sub-dire-
cloria : 

1. 0 A 1• sub-direcloria occupar-se-ha de tudo quanto respeitar aos ministerios da 
j u ti~·n, c negocies interiores, e da iodustria, viação e obras publicas. 

2 .0 A 2", de tudo quanto respeitar aos mini terios da marinha e da guerra. 
3. o A 3•, ele tLldo quanto respeitar aos minis te rios da faze o da e das relações exteriores. 

A1•t. 37. Incumbe a cada uma das sub-directorias, a respeito dos ministerios de cujo 
serviço se occupar: 

1. 0 O exame e esoripturaÇc"í.o das ordens de pagamento, dizendo sobre a legalidade 
clella · o que occorrer. 

§ 2 . o O registro elos contractos a que se refere o aet. 20, e o exame das condições e 
formalidade com que tiverem sido celebrados. 

~ 3.• O exume o verificação do balanço geml do Estado e das contas dos ministerios 
e a compamção de ua receita e despeza com as contas individuaes dos responsaveis e com 
as autorisações legi lativas. 

§ 4. • .\. coordenação dos elementos e organisação dos mappas demons.trati vos dos resul-
tados des es exames e comparações, par~t servirem de base ás deliberações e relatorio do 
tribunal sobre a. operações ren.lisadas em cada exerci cio, a que o balanço referir-se. 

§ 5.• Os t1•abalhos da distribuição e escripturação dos creditos e todos os mais relativos 
a e se ramo do serviço . 

§ 5. o O exame moral e arithmetico de todos os documentos, por virtude dos quaes tenha 
de entt·ar ou sahir qualquer somma dos cofres de Thesouro, e que não sejam relativos a 
vencimento correntes, abonaveis dentro dos creclitos1 devidamente concedidos. 

§ 7.0 O recenseamento das férias pagaveis pelo Thesouro. 
§ 8. 0 Participar as omissões elos agentes da fazenda, e bem assim indicar os melhora-

mentos quo lhes forem suggeridos pelo exame das contas, tanto na receita como na despeza. 
§ 9.0 Apre entar todos os annos, até o ultimo dia ele fevereiro, um relatorio circum-

stanciado elos trabalhos do anno antecedente, demonst1·ando quaes as contas que se liquida-
ram e ficaram por liquidar, os alcances reconhecidos, a pa.rte destes arrecadada amigavel-
mente e a remettida para juizo. 

§ 10. Promover a execução elas deliberações do tribtmal no que for ordenad'>, e requerer 
tudo quanto for a bem da fazenda federal no exame e liquidação das contas dos respon-
savei . 

§ 11. O exame e tomada das contas relativas as repartições de arrecadação. 
§ 12. O exame e tomada das contas concernentes as repartições de despeza e movimento 

de fundos . 
§ 13. O preparo do expediente resultante dos papeis que processar e forem resolvidos 

definitivamente pelo tribunal. 
Ar~. 38. 1o exame elas ordens de pagamento attender-se-ha a todas as disposições, que 

a respe1to dellas estabelecem as leis do contabilidade. Assim verifica1·-se-ha: 
1. o Si a despeza esta comprovada e pertence, com atreito, ao exercicio, ao artigo e ás 

verbas de crecüto 1egal a que vem referida e si abrap.ge pagamentos relativos a mais de 
uma verba; 

2 . o Si estão assignadas pelo ministro respectivo ou pelos funccionarios em que elle hou-
ver delegado ; 

3.• S~ teem a in_dicação do agente da repartição que ha:de satisfazel-as; 
4 . • St teem cab1mento nas verbas auto risadas ; 

. 5.-o Si estão de accordo com us orçamentos que devíJm acompanbal-as, quando forem pro-
v1sor1as; 

_ 6. o Si, pela transferencia de despeza de umas para qutras repartições, se ordenou a annul-
laQ<"to, nos respectivos creditas, das quantias transferiqas. 

. Art. 39 . A_s ordens de pagan:tento serão submetpdas a ap1•eciação do director respe-
chvo, J?ara ver1ficar a sua. legaltdade, annotando e registeando as observações que forem 
suggertdas pelo exame do documento, para o conhecirpento do tribunal. 

Par_agrapho unico. Essas ordens de pagamento serão acompanhadas de uma relação 
authentJCada pelo sub-director, na qual serão designados os numeres tlellas, a importancia 
de cada uma, o ministerio e o exercício a que pertenc~rem. 
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Art. 40. O tribunal, inteirado, pelo director, da natureza e legalidade das ordens de des-
peza e pronunciando-se a respeito, as remetterá ao Ministerio da Fazenda, acompanhadas 
de uma relação assignada pelo sub-director, tendo o numero e importancia de ltas e a de-
signação do ministerio a que pertencerem. 

Pa.ragrapho unico. Extrahir-se-hão, além disso, tantas relações quantos os ministerios , 
a cada um dos quaes sera remettida a que lhe disser respeito, seguida do parecer e exame, 
que for emittido sobre as despezas ordenadas. 

Art. 41. Si a legalidade do acto otrerecer duvida, o direclor a quem for distribuído 
apresentara em tribunal o seu parecer fundamentado, que, uma vez approvado, sel'á com· 
municado ao ministro que ordenou a despeza. 

Art. 42. Nenhum contracto será registrado sem que a sub-directoria examine si fo ram 
cumpridas, a respeito delle, todas as disposições da lei de contabilidade . 

Art. 43. O exame dos balanços geraes e o das apurações feitas no tribunal, elfectua-se 
pela comparação entre esses documentos : 

1. ° Com o julgamento das contas individuaes dos _responsaveis ; 
2.° Com as leis do orçamento da Republica, creditos supplementares e extraordinarios, 

e autorisações especiaes legislativas, concernentes ao exercício de que se tra tar. 
Art. 44. Sempre que se reforçar algum artigo com creditos sup plementares, ou for 

autorisada alguma despeza por credito extraordinario, verificar-se-ha si a respeito ele uns 
e outr·os seguiram-~e os preeeitos das leis de contabilidade publica , isto é : 

1. 0 Si a verba votada pat'a a despeza de que se tratar estava esgotada ; 
2. 0 Si essa despeza era tão urgente, que não se podasse esperar pela r eunião do Con-

gresso; 
3. o Si a despeza foi etrectuada; 
4, 0 Si decorreram nove mezes do exercício; 
5. o Si foi ouvido o tribunal ; 
6. 0 Si, quanto aos creditos extraordinarios, a applicação para que forem autorisados 

esta comprehendida nas hypotheses previstas pelas leis de contabilidade para a abertura 
dos mesmos creditos. 

Paragr<~.pbo uni co. Os resultados destes exames servirão de base ao relatorio que, a 
respeito desta fiscalisação, o tribunal tem de submetter annualmente ao Congresso Naciona l, 
dentro de 15 dias, depois de aberta a sessão. 

Art. 45. Os resultados obtidos pelo julgamento do tribunal devem ser comparados por 
exercícios e capítulos, segundo as divisões da lei da receita, com as receitas descriptas nos 
balanÇos geraes da Republica e por exercícios, artigos e verbas, segundo as divisões da lei 
da despeza, com a despeza descripta nos mesmos balanços .e com a autorisada por lei . 

Art. 46. Pela comparação e:tfectuada na fórma dos dous artigos antecedentes verifi-
car-se-ha : 

1°, si as receitas e despezas publicas, descriptas nos sobreditos balanços, se acham con-
formes com a recapitulação das que houverem sido justificadas e comprovadas pelos julga-
mentos das contas iudividuaes dos responsaveis; 

2°, si entre os referidos balanços geraes e as contas dos responsaveis, definitivamente 
julgadas, se manifesta igual conformidade, assim na parte relativa á liquidação, arrecadação 
e restos por cobrar dos rendimentos autorisados, como a respeito do ordenamento e paga-
mento das despezas fixadas ; 

3°, si existe do mesmo modo, entre os referidos balanços e contas, o devido accordo 
quanto ás operações da thesouraria, movimento de fundos e annullações dos direitos activos 
e passivos da fazenda federal, nellas mencionados; 

4°, si em algum ou alguns dos casos, a que se referem os numeros antecedentes, se 
notam di:tferenças, e, sendo assim, qual a natureza e ordem de cada uma dellas ; 

5°, si na arrecadação dos rendimentos, na distribuição dos fundos e no pagamento das 
despezas da competencia dos ministerios, se procedeu dentro dos limites das respect ivas 
autorisações legislativas e na conformidade das disposições regulamentares do serviço da 
contabilidade publica. 

Art. 47. No exame dos títulos originaes da despeza, verificar-se-ha : 
1°, si o pagamento se etrectuou nos termos da ordem respectiva ; 
2", si o documento se refere exactamente à ordem, que lhe deve corresponder e ao 

exercício, artigo e verba, a que pertencer a despeza ; 
3°, si está assignado pelo credor ou representante legal ; si está datado competente-

mente, e o sello, quando devido, pa-go ou inutilisado na fórma do respectivo regulamen to ; 
4°, tudo quando convier aos interesses e garantia da fazenda federal . 

CAPITULO V 

Do IJ'I'Ocesso da tomada das contas 

Art. 48. Logo que a conta for entregue pelo responsavel, o respectivo sub-d irector, 
attenta a natureza della, designará o escripturario que deva tornai-a , o qual assig nará 
carga em livro da sub-directoria para isso destinado, com as declarações convenientes. 
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Nenhum empregado examinará as contas do mesmo responsavel, pertencentes a annos 
consecutivos, excepto no caso de estarem em atrazo e de poderem ao mesmo tempo ser 
tomadas as de diversos annos . 

Art . 49 . Concluido o primeiro exame da conta, o sub-director, si julg·ar necessario pela 
importancia da responsabilidade, ou por encontrar defeito na primeira liquidação, a entre-
gará a outro escripturario, o qual a examinará de novo e dará a sua opinião acerca das 
observações do tomador da conta , glosando as que lhe parecerem desarrazoadas, concordando 
nas que lhe parecerem procedentes e adclicionando tudo que entender necessario para o 
pleno esclarecimento della e decisão final. 

Art. 50. Examinada e liquidada a conta, será entregue pelo escripturario ao sub· 
director, e este, depois de revel-a e dar sua opinião, a apresentará ao director, que tiver a 
seu cargo o trabalho do respectivo ministerio. 

Art. 51. Na tomada de contas dos responsaveis, que deixarem de apresentar os livros 
e documentos de sua gestão, servirá de base para a avaliação da receita proveniente de 
impostos o termo médio da renda arrecadada nos cinco ultimas exercícios. 

Art. 52. Os sub-directores ficam autorisados não só a ouvir o respectivo responsavel e 
a outras quaesquer pessoas, todas as vezes que assim t"or de mister para esclarecimento, 
como tambem n requisitar de qualquer repartição documentos para o mesmo fim, por 
intermedio do tribunal. 

Art. 53. O director, depois de examinada e revista a conta, na fórma indicada nos 
artigos antecedentes, considerando-a prompta para ser julgada, a apresentará ao tribunal. 

§ 1. 0 Havendo alcance, será ordenada a citação do responsavel, fiadores, suas viuvas, 
herdeiros, tutores ou curadores destes, afim de allegarem o que for a bem de seu direito, 
produztrem documentos, e constituírem procurador na séde do tribunal. e nelle escolherem 
ou declararem ao secretario do mesmo tribunal o domicilio, onde hão de lhe ser feitas as 
intimações das decisões para quaesquer e!Teitos, com a comminaçi1o rle serem considerados 
reveis e não receberem mais in timaçi1o, si não fizerem tal declal'ação. 

§ 2. o Não havendo alcance, terá lagar o j ulga.mento, independentemente· da citação de 
que tntta o paragrapbo [t~ltecedente. 

§ 3. 0 Os prn:zos que se concedeeem aos responsaveis e mais interessados não excederão 
de 30 dias, começa.odo a correr desde que a certidão de citação for en teegue ao secretario tlo 
tribunal; podendo, porém, ser prorogados, si houver motivo attendivel, até 60 dias. 

§ 4. o A citação se fará nos termos d<t legislação do processo civil, pelos continuas ou por 
meio de officio registrado. 

Art. 54. Findos os prazos marcados aos responsaveis, ou ás partes interessadas,' para 
dizerem o que bou ver a bem de sua justiça, si 1allegarem alguma co usa em sua def'esa, 
devolver-se-ha o processo com a mesma defesa á sub-~irectorin, para emittir o seu parece!', 
depois de ouvidos os empregados que tiverem funcciouado no processo. 

Art. 55. Emittido o parecer de que trata o artigo antecedente, o dieector apresentará 
as contas ao tribunal para a resolução definitiva, depoif> de ouvido o director representante 
do ministerio publico. 

Art. 56. Terminada a discussão das contas em tribunal e apurado o vencimento, lavrar-
se-ha decisão, declarando-se o nome do respousavel, a natueeza de sua responsabilidade, 
o tempo a que respeita e quaesquer outras circumstanciqs necessarias. 

§ 1. 0 As decisões elo tribunal sobre a tomada das contas estatelecerão a situação do 
responsavel, julgando-o quite, em credito ou em debito para com a fazenda federal, fixando, 
neste ultimo caso, o seu verdadeiro debito e condemnau(l.o-o ao pagamento. 

§ 2.• As decisões serão assignadus pelo presidente do tribunal e pelos <;lirectores pre-
sentes à sessão, guardada a ordem da antiguidade. 

Art. 57. As decisões do tribunal serão exequiveis a ftwoe ou contra os responsaveis, 
sómente nos termos seguintes: 

l. o os dous primeir·os casos de que trata o § 1° elo artigo an tecedente, isto é, de achar-se 
o responsavel quite ou em credito para com a fazenda n~teional, mandara o tribunal passa~: a 
quitação relativa, levantar os sequestras a que se tiver pt·occdiclo, e bem assim dar baixa nas 
fianças e bypothecas, e restituir os depositas, si não continuar a ger•encia do mesmo responsavel; 

2.• Verificado o alcance, o tribunal marcará um pvazo dentro do qual o responsavel ou 
seus fiadores, viuvas, herdeiros ou interessados entrE!m com a. respectiva importancia e 
juros correspondentes para os cofres publicas, e ni1o o fazendo , extrahida a conta corrente, 
seri esta remettida, com cópia da clecisã.o do tribunal, p.o director representante do minis-
teria publico, para pt•ornovcr a sua execução ; 

3. 0 Os processos serão devolvidos pelo seceetario do tl'ibunal a clirectoria, afim de se 
fazer eiTectiva a cobrança pelos meios .i udiciaes, para toqos os~ treitos declarados neste artigo. 

Art. 58. Na revisão das contas dos rcsponsaveis, uo caso de interposição de recueso, 
serão as mesmas contas examinadas em outm snb-director·ia e por outros empregados que 
não liouvet·em funccionarlo no pl'ocesso, orig·em da decisão recol'rida. 

Art. 59. O tribunal marcat•á o pmzo dentro do qual os cltefes das repartições e mais 
estações subordinadas, responsaveis pelos livros c docqmento;; elas contas e dos dinheiros e 
valores da Republica, deveri1o aprvsen tar os mesmos li yros e documentos. 

~ multa, por falta de apresentação dos li vros no praw: marcauos, é applicavel aos 
mencwnados chefes, quando, por facto propr·io ou omissi1o, derem causa :i. falta de apre-
sentação das contas dentro dos prazos legaes. 



-181-

Art. 60. Si do exame a que se estiver procedendo em qualquer conta reconhecer-se 
alcance provavel, o empregado della encarregado dará parte immediatamente ao sub-
director, e este ao director para providenciar e por sua vez levar o facto ao conhecimento 
do tribunal. 

A~t: 61 : Os sub-directores, logo que lhes constar que o individuo nomeado por alguns 
dos mm1sterws para qualquer emprego, se acha prestandú contas, e o processo indica alcance 
provavel, assim o participarão ao presidente do tribunal, para se providenciar como for 
acertado. 

CAPITULO IV 

Dos 1·ecursos 

Art. 62. Das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas é facultado recurso de embar-
gos e de revisão. 

Art. 63. O recurso de embargos terá sómente lagar nos casos ele pagamento, quitação 
ou declaração ; será usado nos termos do direito commum e interposto dentro de 10 dias da 
intimação ou publicação da sentença no Diario O(ficial. 

Art. 64. O processo pendente elo recurso ele embargo será distribuido, examinado e 
preparado para julgamento, seg_uindo os tramites do julgamento anterior e ouvido o repre-
sentante do ministerio publico. 

Art. 65. Depois da aucliencia do representante do ministerio publico, e submettidos a 
julgamento do tribunal os embargos oppostos pelo responsavel, serão elles admittidos ou 
rejeitados. 

§ 1. o No caso de rejeição, ser&. a cópia da decisão entregue a.o representante do minis-
teria publico para fazer proseguir nos termos da execução. 

§ 2. 0 Attendidos, no todo ou em parte, os embargos, proceder-se- ha nos termos do-
art. 57 n. 1, com audiencia do ministerio publico. 

Art. 66. O embarga.nte e o representante do ministerio publico podem juntar aos em-
bargos os documentos que lhes convierem a.té á sessão de julgamento. 

Art. 67. Dos julgamentos dos embargos é ainda admissivel o recurso de revisão nos 
casos de pagamento ou quitação, occorridos antes ele se dar execução á sentença prorerida . 

Paragrapho unico. Os factos occorridos post<Jriormente só podem ser allegados perante 
o juiz da execução. 

Art. 68. O recurso de revisão, interposto perante o mesmo tribuna.!, só terá logar nos 
seguintes casos: 

1,0 , omissão, duplicata ou errada classificação de qualquer verba de debito ou credito; 
2°, erro de calculo; 
3°, falsidade de documeato em que se tenha baseado a decisão ; 
4°, superveniencia de novos documentos com efflcacia sobre a prova produzida. 
§ 1. 0 Este recurso podel'á ser interposto: 
1 o, pela parte interessada, emquaoto não ficar prescripto o seu direito contra a Repu-

blica, nos termos do decreto n. 857 de 12 de novembro de 1851 ; 
2°, pela fazenda publica, emquanto não prescrever o seu direito contra o responsavel, 

nos termos do art. 9° do mesmo decreto. . 
§ 2. 0 O recurso será entregue pela parte ao secretario do tribunal, ou nas alCandegas, 

nos Estados onde não houver delegacia fiscal, em fórma de requerimento, acompanhado de 
documentos legaes e remettido ao presidente do mesmo tribunal, pctra lhe dar destino. 

§ 3. 0 O recurso de revisão poderá ser inteeposto dentro de cinco annos, contados da 
decisão recorrida, no caso de ter sido o julgamento da conta. baseado em documentos reco-
nhecidos como viciados de falsidade. 

Art. 69. Logo que interposto for o recurso de revisão, o tribunal, sobre parecer da 
respectiva directoria e ouvido o director representante do ministerio publico, decidirá si elle 
deve ou não ser admittido. 

§ 1. o Admittido o recurso, fixa.r-se-ha. ao recorrente, sendo necessario prazo nunca 
menor de 60 dias, para produzir quaesquer documentos comprobatorios de sua allegação . 

Findo este prazo, tendo a parte deixado de j un lar os documentos, não haverá mais 
logal' a revisão de contas. 

§ z.o o recurso de revisão, admittido pelo tribunal, suspende os atreitos da decisão 
anterior. 

Art. 70. O serviço da tomada de contas nos Estados ficará a ca!'go das delegacias fiscaes 
00 das alfandegas, onde não houver delegacias fiscaes, cabendo-lhes as attribuições dos 
arts. 6° e 7° do decreto n. 2548 de lO ele março de 1860. · 

Art. 71. Os delegados fiscaes ou inspectores de all'a.ndegas julgarão as contas proviso-
ria.meote e submettorão as suas decisões ao tribunal, que sobre ellas resolverá def'lnitiva-
mtlnte; devendo, porém, este .• sempre que entender conveniente, mandar que sejam revistas 
por empregados do mesmo tribunal. 
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Art. 72. Os delegados tlscaes e inspectores das alfandegas não attenderã.o ás requisições 
de despezas que, fóra dos limites dos co·mpetentes credites, lhes forem feitas pelos dele-
gados do Governo Federal, devendo solicita r, de quem de direito, a autorisação necessaria, 
por meio U.e oillcio, instruido de documentos justificati vo3 da mesma despeza, ou no caso de 
m•gencia., por tele~ra.mma . 

Si da demora em cumpr-ir a requisição provier peeigo imminente, ou damno irreparavel 
no serviço, attenderão a requisição, dando logo ao superioe conta circumstanciada e 
documentada do seu acto. 

Disposições ge1·aes 

Art. 73. Os membros do Tribunal de Contas serão julgados pelo Supremo Tribunal nos 
crimes de responsabil idatle. 

Art. 74. As contas das agencias e repartições do Correio Geral, dos Telegraphos e das 
estradas de ferro, custeadas pela Republica, continuam a ser examinadas pelas respectivas 
contadorias. 

As contas dos responsaveis da marinha e guerra que não ti verem fianças prestadas no 
Thesouro Federal, ou que a tenham, mas por simples'cauções deduzidas dos seus vencimentos, 
tambem ctJDtinuarão a ser tomadas pelas respectivas repartições de contabilidade. 

Paragrapho uni co. Todas essas contas, porém, serão remettidas com os competentes 
processos ao Tribunal de Contas, pat•a os exames e liquidações finaes . 

Art. 75. Emquanto uma lei de contabilidade publica não definir em detalhe o processo 
do exame prévio das oedens de pagamento, coufot•me a natureza da despeza a que se 
referirem, o Tdbunal de Contas, no seu regimento, estabelecera as normas para o exame, 
de fórma a facilitar o andamento dos negocies administrativos, sem prejuízo da fiscalisação 
prévia, quanto aos seguintes actos: 

lo, ordens de pagamentos das despez·1s periodicas, definidas na lei do orçamento, de 
accordo com as t abe llas justificativas, que tiverem credor e vencimento certo, como as de 
remuneração dos funccionarios publicos, alugueis de predios, pensões, aposentadorias e 
outros semelhantes ; 

2°, ordens de pagamento, em virtude das quaes se ponham credites a disposição de 
ordenadores secundarias, ou se lhes aclean te, por antecipação, para despezas que se devem 
effectuar em detalhe nos Estados e no estrangeit•o, para o custeio de estabelecimentos da 
União e serviços mantidos por administt'ação ou para despeza.s urgentes, em casos de 
guerra interna ou ex terna e epidemia. 1 

Disposiç ões trctnsitorias 

' Art. 76. São declaradas prescriptas todas as contas de responsaveis, anteriores a data 
de 31 ele dezembro de 1888 , uma vez que não tenham sido por qualquer modo encontrados 
em aJcabce para com a Fazenda Publica. 1 

Art. 77. As contas comprehendidas no período decorrido de 1 de j aneiro de 1889 até a 
dtüa da installação do Tribunal de Co ntas serão tomacjas medeante exame arithmetico e 
confrontação dos clocumentosjustilicativos das verbas d~s despezas. _ ' 

Paragrapho unico. Si por este processo se verificar desfalque, será então a tomada das 
contas processada pelo mouo estabelecido neste regulamento. 

No cttso de não se verificar desfalque, o Tribunal de Con tas dará quitação ao respon-
savel e ordenará a baixa na fiança. 

Art. 78. O Tribunal de Contas julgará os recursos interpostos de decisões das thesou-
r arias de fazenda sobre tomadas de contas e que ao temfo da sua installação pendiam de 
julgamento do Tribunal elo Thesouro. 

Da decisão proferida cabem os recursos de que trata o art. 62. 
Art. 79. Revogam-se as disposições em contrario. 
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Tabella do numer o. classe e vencimentos dos empregados do Tribunal de Contas 

VBNCBIENTOS 

P ESSO A.L RMPREGOS 

Ord enado . Gt·atificação Total Total da 
do emprego classe 

1 Presiden te . 8:0003000 6:000$000 H:OOO§OOO i4: 000.)000 
4 Directoros . 8:000.000 4;000$000 12:0001:$000 4S:OOOSOOO 
3 Sub-dit·eetores. 6 :000 000 3 :000~000 0: 000~000 27:000~000 
1 Secretario o • • o o 6:000$000 3:000~000 l!:ooosooo o:ooo ·ooo 

15 Primeiros escripturarlos 3 :200$000 1:600~00 to: soo~ooo 72 :000$000 
15 Segundos dttos 2:400r00 1:200 00 3:600.,000 54 :ooosooo 
15 Terceiros ditos 1: 600 000 800~000 2:'l00$000 35:000$000 
1 Cartorario . 2:000 000 1:0003000 3 :000~000 3:0001)000 
1 Ajudante 1 :000$000 800$000 1:8oosnoo 1 : 800~000 
4 Contínuos 1 : ooosooo 400$000 t: tooo.-ooo 5 :600$000 

60 ' 270: 400$000 

Senado Federal, 22 de setembro de 1893.- Prudente J . de ilforacs BMros, vice-pt•esidento. -Gil, D i1>iz 
Goulart) 1 o socretario interino. - Antonio Nicotáo Monteiro Baena~ 20 seCI·etal'io interino . - Joiio Soares Neiva, 
servindo de 30 secretario. - F, M . da Cwnha Jtmior , servindo de i O secretario. 

RAZÕES. 

Nego sancção a este decreto, pelos motivos indicados na exposição que o acompanha. 
Capital Federal, 30 de setembro de 1893.- Ftor iano P eixoto. 

Instituição novíssima entre nós, o Tl'ibunal de Contas carece de uma lei organica que 
concretise o regimen da verdade orçamentaria, sem pór entraves à actividade e solicitude 
com que o governo tem o dever de agir nas emel'gencias difficeis e extraordinarias, tão 
frequentes nos dias actuaes da H.epublica, sob pena de perigarem altos interesses da ordem 
publica. A execução do regulamenio n. 1166 de 17 da dezembro de 1892, cuja stricta obser-
vancia provocou queixas, que encontraram echo na imprensa , e produziu at tritos entre o 
Tribunal de Contas e outros orgãos da administração fiscal, cedo demonstrou a necessidade 
de accommodar as regras do novo instituto fiscal de nossa contabilidade financeira ás con-
dições especiaes do paiz, que ensaia os primeiros passos sob a fól'ma do governo republicano 
federativo . 

Aconselhado pelos ensinamentos dessa experiencia, o Congresso Nacional teve em vista 
modificar o rigor do systema do exame prévio, mas neste sentido é quasi inteiramente 
improficuo o decreto legislativo em que foi convertida a proposição ela Camara dos Deputa-
dos n. 59 do corrente anuo. 

o paragrapho unico do art. 3° não reproduz fielmente o sentido da 2a parte do art. 89 
da Constituição, porquanto, estabelecendo d priori que « os membros do Tribunal de Contas 
só perderão os cargos por sentença, salvo o caso de não ser pelo Senado approvada a nome-
ação», induz a presumpção da vitaliciedade anterioe, e uão unicamente posterior á appro-
vação, como claramente a consagra o texto constitucional. 

O art. 5°, determinando que as nomeações para preenchimento das vagas de sub-dire-
ctores e escripturarios serão feitas por propostas elo tribunal, dentre os empregados d'este 
e das r epartições de Fazenda, retira ao ministro a competencia, que lhe pertence privati-
vamente por direito de hierarchia e conveniencia da administração , para indicar os seus 
subalternos á escolha do Presidente da Repub lica. 

Além disto, o mesmo artigo, em sua ultima parte, veda que os sub-directores e escri-
pturarios sej am til'ados pelo Governo para commissão alguma, o que importa tolher ao Poder 
Executivo a liberdade ele acção para providenciar como exigirem as urgencias do serviço 
publico, particularmente nos casos em que seja. indispensavel a d esigna~ão de taes empre-
gados como mais aptos para o desempenho da. commissão . 

E' sobretudo notavela improficuidade da disposição contida em o n. I do art . 12 § 2•, 
á vista elas limitações que lhe oppõe o n . ILI, lettt'as a e c do mesmo artigo e pamgrapho . 
Com eJl'eito, n, faculdade, conferida ao Pr·esidente da Republica, de ordenar sob sua responsa-
llilidade a despeza impugnada pelo tribunal, si a julg·ar imprescindivel, devendo set• um 
remedio para os factos de estar esgotada a verba ou ele não ter a lei de orçamento cogitado 
da despeza por ser nova e ordinaria, nunca terá occasião ele ser usada, porquanto naquel-
les casos não terá logar o registro sob protesto e será absoluto o veto do tribunal. Logo, 
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é nulla a falta de hypothese em que tenha cabimento a disposição com que o Con· 
gresso Nacional pretendeu abrandar o rigorismo do exame prévio, autorisando o registro 
sob protesto. 

Entretanto, a elfectividade desta concessão, naquelles dous casos, sem ser uma franquia 
uesacautelada, visto ficar o governo sujeito a censura do Congresso em sua primeira reunião, 
e necessariamente a responsabilidade e correctivo, que merecessem os excessos, porventura, 
praticados, além dos limites orçamentarios, teria a vantagem ele evitar a alternativa de ser 
impedido de agir o Poder Executivo ou exautorado o Tribunal de Contas devido á, impre-
visão da lei annua,. 

E' tambem de considerar que o Congresso Nacional, dispondo especial e exclusivamente 
acerca da organisação do Tribunal de Contas sem sequer fazer ligeira referencia confirma-
toria aos decretos ns. 1166 e 1195 B de 17 e 30 de dezembro de 1892, omittisse a approvação 
desses dous actos do Poder Executivo, regulamentando o Thesonro Federal, Alfandegas e 
Delegacias Fiscaes, em virtude da autol'isação que lhe foi outorgada nos arts . 11 da lei 
n.23 de30deoutubroel8daden.26de30qedezembro de 1891, para reorganisar as 
repartições do Ministerio da Fazenda. 

Accresce, finalmente, que os vencimentos dos empregados elo mesmo tribunal, segundo a 
tabella annexa ao decreto do Con"'resso, importam em 270:400 , ao passo que a lei que fixou 
a despeza geral para o exercício âe 1894 dotou a verba propria com o algarismo de 320:800$, 
exclui da .i á a consignação para o material, dtl accordo com a proposta. 

Em face desta divergencia, não podendo o Governo conciliar as duas resoluções, deve 
respeitar de preferencia as vantagens pecuniarias concedidas ao pessoal pela lei orçamen-
taria e que não estão previstas no de<!reto citado. 

A' vista, pois, destas razões e sob taes fundamentos, nego sancção ao referido decreto 
do Congresso Nacional. 

Capital Federal, 30 de setembro de 1893.- Floriano Peixoto. 

Iniciado pela Camara dos Deputados e enviado pela mesma á sancção 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o Para a eleição do presidente e do vice-pre~idente da Republica, feita a di visão 

do município em secções eleitoraes, nos termos dos arts. 38 e seguintes da lei n. 35, de 26 
de janeiro de 1892, o presidente do governo municipal communicará nos Estados ao respe-
ctivo presidente ou governador, e no Districto Federal ao ministro do Interior, o numero de 
secções em que tiver sido dividido o município e o Distr~cto Federal, o numero de eleitores 
de cada sancção . 

§ 1. 0 O presidente ou governador do Estado e o ministro do Interior, em vista dessas 
communicações (que requisitarão quando faltarem) organisarão um quadro contendo todos 
os municípios do estado e todos os districtos do Districto l~ederal, e bem assim, guardada a 
ordem numerica, o numero de secções de cada município e districto e o numero de eleitortJS 
de cada secção. 

§ 2 . o Desse quadro remetterão uma cópia authentica ao presidente da junta apuradora 
do Estado ou do Districto Federal, e outra ao vice-presid(lnte do Senado. 

Art. 2.° Feita a eleição, a mesa eleitoral fara extrahir tres cópias da acta respectiva, 
inclusive a acta da formação da mesa e das assignatura~ dos eleitores no livro da presença, 
as quaes, depois de assignadas pelos mesarios, e concertaçlas pelo tabellião ou qualquer ser-
ventuario da justiça ou escrivão ad hoc, serão enviadas, registradas pelo correio, e no prazo 
maximo de tres dias: uma, ao vice-presidente do Sen!j.<io, uma, ao presidente ela junta 
apuradora e uma, ao juiz seccional do Estado ou ao Supremo Tribunal Federal, na eleição 
que tiver logar no Districto Federal. 

Art. 3. 0 Trinta dias depois de finda a eleição, reuniçlos na sala das secções do governo 
municipal, nas capitaes dos estados, e no Districto Federal o presidente do mesmo governo, 
os cinco membros mais votados e os .cinco immediatos fl.O menos votado, proceder-se-ha â 
apuração dos votos da eleição, observando-se as disposições dos §§ 1 o a 8o, inclusive, do 
art. 44 da referida lei n. 35, de 1892 . 

§ I. o Si faltarem authenticas de uma ou mais secções eleitoraes e não forem apresen-
tados os boletins a que se refere o § 16 do art. 43 da referida lei, a junta apuradora os 
requisitará do juiz seccional do Estado, ou do Supremo Tribunal Federal. 

§ 2. 0 O procurador da Republicano Districto Federal, e o procurador seccional no 
estado, assistirão como tlscaes a todo o trabalho de apuração, e farão em seguida um desen-
volvido relatorio, que remetterão, sob registro do correio, ao vice-presidente do Senado. 

§ 3. o Da acta da apuração serão extrahidas duas cópias, as quaes, depois de assignaclas 
pela junta apuradora e pelo procurador da Republicllo ou procurador seccional, serão 
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remettidas, no prazo maximo de tres dias, registradas pelo correio, uma ao ministro do 
Interior e outl'a ao vice-presidente do Senado. 

A acta da apuração remettida ao vice-presidente do Senado será acompanhada de todas 
as authenticas apuradas . 

. Art. 4. 0 O processo de apuração no Congresso Nacional será regulado pelo respectivo 
regimento. 

§ l. o Si faltarem authenticas, cujo numero de votos possa determinar a eleição ele um 
dos candidatos, ou a alteração da classificação destes, o Congresso as requisitará suspendendo 
os trabalhos de apuração, até que seja satisfeita a sua requisição. 

§ 2. o Caso não receba essas authenticas, não obstante todas as dil igencias empregadas, 
dará por concluída a apuração com os elementos de que dispuzer. 

Art. 5 . 0 E' inelegível para o cargo de presidente e vice-presidente da Republica o vice-
presidente que succeder ao presidente, verificada a fc~,lta deste. (Art. 43 da Constituição. ) 

Art. 6. o Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dos Deputados, 25 de agosto de 1893. - João L pes, presidente.- Antonio 

A•eredo, 1° secretario.- Antonio Borges de Athayde l 1mior, 2• secretario . 

RAZÕES 

Neg·o sancção a este decreto pelos motivos indicados na axposição que o acompanha. 
Capital Federal, 4 de setembro de 1893. - Floriano Peixoto. 

Nego sancção, por ser inconstitucional, ao decreto do Congresso Nacional que estabe-
leceu providencias acerca da eleição do presidente e do vice-presidente da Republica . 

o art. 5• desEe decreto determina que «é inelegível para os cargos de presidente ou 
vice-presidente da Republica o vice-presidente que succeder ao presidente, verificada a 
falta deste ». 

A latitude desta disposição, abrangendo todos os casos que possam occorrer, com pre-
hende não só a hypothese de um vice-presidente que, tendo succedido ao presidente, haja 
renunciado cargo antes do ultimo anuo do período presidencial, mas até a daquelle rtue, 
tendo-o succedido, ao iniciar do quatriennio, lenha occupado a presidencia, no primeiro e 
unico dia, e, acto continuo, resignado o logar. 

Semelhante incompatibilidade não está prevista na Constituição, a qual limitou-a aos 
casos marcados no art. 43, quanto ao presidente, e no§ 1• deste artigo, quanto ao vice- pre-
sidente; sendo ainda plra ob3ervar, que alli não existe incompatibilidade, expressamente 
decretada, para a reeleição ao cargo de vice-presidente, como foi consignado no art. 5• elo 
decreto. 

Suppondo mesmo que se possa dar intelligencia di versa áquella, que soam ás proprias 
palavras do§ l• do art. 43 da Constituição, tratando-se, na especie, de assumpto que entende 
directamente com a investidura dos poderes publicas, e, conseguintemente, de direito consti -
tucional estricto, o texto em questão não é ampliavel nem alteravel por lei ordinaria, e, por 
igual, a sua interpreb.ção só seria admissivel pelos meios indicados no art. 90 da mesma 
Constituição . 

Por ultimo, é tambem de notar que o di3posto no referid) art. 5• é uma exorbitancia 
manifesta da attribuição conferida ao Congresso Nacional pelo art. 47, § 3• da Constituição, 
no qual se cogita especificadamente elo processo da eleição e sua apuração, e, de fórma 
a lguma, dos casos de inelegibilidaéle. 

A' vista, pois, de taes razões e fundamentos , deixo de sanccionar: o mencionado decreto. 
Capital Federal, 4 de setembro de 1893.- Floriano Peixoto, 

Annexo - 24 
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Mensagem de abertura da 3a sessão da 1 a legislatura 

SENHORES MEMBROS DO CoNGRESSO NACIONAL- Saudando-VOS como representantes do Poder 
Legislativo Federal, cumpro o dever que me impõe o art. 48 § go da Constituição, expondo a situação 
actual do Paiz e as providencias e reformas que me parecem opportunas e adequadas :1 boa marcha 
dos negocias publicas. 

A reconstituição política de nossa Patria ainda se acha, como sabeis, em sun. phase organica ; 
e, tendo de succeder a centralisação do antigo regimen, só a pouco e pouco é que se individua!isam 
e se di:fferenciam os elementos políticos que constituem a Republica Federativa Brazileira. ; e, 
semelhantemente, os apparelbos administrativos, tanto da União, como dos Estados e dos municípios, 
se concatenam e se ligam harmonicamente na convergencia para o progresso e desenvolvimento dos 
Estados Unidos do Brazil. Nem sei'ia plausível esperar que, dada a instit uição do novo regimen, o 
mecanismo social entrasse desde logo a funccionar sem attritos nem obstaculos, aliás decurrentes 
de causas superiores á vontade e previsão humanas. 

Felizmente, o povo brazileiro esta convencido, e disso tem dado repetidas provas, de que a 
Republica é a condição ou fórma propria da constituição de sua nacionalidade, e, pois, necessaria 
para o equilíbrio e crescimento da sociedade, pela sua adaptação á natureza e a índole das Nações 
do continente americano. 

Em face da situação actual, cuja g ravidade exige toda a prudencia e cri te rio d~t parte da auto-
ridade, é para mim motivo de grande satisfação a reunião do Congresso Nacional, de cuja sabedoria 
e patriotismo espero valioso auxilio e cooperação para continuar a exercer as honrosas funcções que 
me foram confiadas. 

Após os acontecimentos políticos de que tivestes conhecimento, posteriores a 23 de novembro 
de 189 1, os Estados Federados proseguiram no trabalho de sua organisação, reconstituindo seus cor-
pos deliberantes e promulgando novas Constituições , á excepção dos do Pará, Pernambuco, Alagôas, 
Bahia, s.-Paulo, Minas Geraes e M:l.tto Grosso, que mantiveram as primitivas. 

Em quasi todos os Estados acham-se regularisados os serviços respectivos, havendo-lhes sido já 
entregues os que pela Constituição Federal lhes pertencem; o que se verifica igualmente em rela-
ção ao Districto Federal, menos quanto aos serviços de illuminação e esgoto, cujas companhias pro-
testaram contra a respectiva transferencia, dependendo do Congresso Nacional resolver a questão, 
e ainda quanto ao de abastecimento de agua. 

A despeito de nos acharmos em circumstancias das mais melindrosas para a vida social, ás 
quaes acabo de referir-me, justo é reconhecer que o aspecto geml da União é animador e cheio de 
promessas do mais prospero futuro. 

Como notas dissonantes, cumpre, infelizmente, registrar as perturbações, mais ou menos graves, 
da ordem publica, occorridas nos Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Maranhão, S. Paulo e Rio 
Grande do Sul. 

Nos primeiros, deram-se tentativas de sedição, logo reprimidas, firmando-se novamente a 
ordem e a segurança publica. 

No ultimo daquelles Estados continua a agitação revolucionaria, que tanto affiige o nosso 
patriotismo e á qual o Governo Federal não tem cessado de procurar pôr o termo por que anceiam 
todos os bons cidadãos. Havendo sido a lli invadido o tenitorio brazileiro, o Governo Federal, em 
observancia do art. 6° da Constituição, tem prestado ao respectivo Prasitlente o auxil io que requi-
sitou, sendo o seu constante desejo a pacificação daquelle Estado, restabelecendo-se a concordia entre 
seus habitantes. 

Releva notar que, durante o antigo regimen, por alguns agora preconisado como de paz e 
florescimento, muito mais graves foram os abalos que, por effeito de alterações institucionaes menos 
profundas e menos importantes, soffreu nossa Patria, nos tempos que se seguiram immediatamente 
á independencia, na época do .advento do constitucionalismo, no período vulcanico da Regencia e, 
posteriormente, nas agi taçõe3 provocadas pela reacção conservadora de 1841. Ba3ta alludir aos 
movimentos políticos, sanguinolentos em sua quasi totalidade, de 1824 em Pernambuco, de 183 1 nesta 
Capital e que repercutiu em todo o Bmzil, de 183~ na Bahia e no Pará, de 1842 em Minas Geraes e 
S. - Paulo, de 1848 em Pernambuco, e com especialidade o de 1835 a 1844, no proprio Estado do Rio 
Grande do Sul, e cujos intuitos, a liás tão nobres e generosos, só ao fim de dez annos puderam ser 
dominados pelo imperialismo. 
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Por actos successivos, foi posta em execução a lei n. 23 de 30 ele outubro ele 1891, que reorgani sou 
os serviços da administração federa l, ex:podindo-se os competentes regulamentos para; as diversas 
Secretarias de Est ado e Repartições de Fazenda . Enteetan to, devo invocar a vossa esclarecida 
attenção para a necessidade de ser confeccionada a lei organica do Tribunal de Contas, institui.;ão 
que, insta ll acla ha pouco tempo, tem ot·igi nado reclamações , pelos embaraços t razidos á marcha da 
administração publica, em r azão do modo por que foi constituída . 

Além de outras rerormas, de que e~,diante me oc~uparei especialmente, seja-me licito salientar 
-a conveniencia da revisão ela lei eleitoral ; systematisação elas leis sobre nat uralisação ; regulamen-
tação do art. 71, § 2° lettra b, e§ 3" e at•t. 72 § 29 da Constituição, relat ivos á perda e reacquisição 
elos direitos politicos; desapropri ação por utilidade publica federa l ; regis tt·o civi l de nascimentos e 
obitos ; interpretação clara e formal elo texto constitucional que tt·ata de accumulações remun eradas 
de funcções publicas; e indicação do mnilo pelo qual deve tornar-se effect iva a concessão de 
subsídios aos Estados: assumptos estes que na pratica teem sido causa de difficuldacles, que convem 
remover . 

Tambem se me afiguram necessarias as seguintes r eformas na legislação: revogação elo decreto 
n. 1371 de 14 ele fevereiro de 1891 ; sujeitar-se á justiça federal o processo e julgamento do crime 
de moed a f,dsa; creaT-se nesta Capital segundo logar de Procurador Seccional, ou darem-se auxiliares 
ao actual ; rever-se o regimento das custas judiciarias ; interpretat'-se o ar t. 47 do decreto n. 848 
ele 14 ele outubro de 1890 ; melhorar-se a organisação jucliciaria federal e a des te Distl'icto ; e, final-
mente, prover sobre o perdão e com mutação das penas impostas pelas justiças dos Estados, cuj as 
constituições não t '3Dhctm cogitado daquella humanitaria providencia . 

Comquanto assás li sonjeiro o estado sanitario na Capital da Republica, este assumpto exige 
vosso especial cuidado. Promulgada a lei ele organisação do Distr icto Federal, foram transferidos 
para a Municipalidade os serviços concernentes á saude publica e hygiene t errestre, sa lvo alguns, 
expressamente res3rvados para a administração federa l, nos termos ela lei n. 85 de 20 de setembro 
de 1892. 

Torna-se de geancle interesse e de urgencia a decretação da reforma, que pende de vossa appro-
vaçfio, elas repartições sanitarias marítimas, e a interpretação do art. 72 § 24 no que diz respeito 
ao exercício ela medicina e da pharmacia, visto haver sido en tendido em alguns Es tados 110 sent ido 
de que nenhuma habilitação legal deva ser exigida pwa o desempenho das respectivas funcções 
profissionaes. 

Algumas providencias leg islati vas seriam uteis quanto ao saneamento desta Capital, prestando 
a União o seu apoio ao Governo Municipal, a quem cabe a iniciativa na especie . 

Ainda, com r eferencia a este ramo do serviço publico, devo informar-vos que foi denunciada 
a Convenção Sanitaria Internacional com as Republicas Argentina e Oriental do Uruguay, a qual 
deixar á de subsistir em 3 ele agosto do corrente anno; bell! assim que o Governo tem diligenciado 
no sentido ele ser utilisada a autorisação legislativa concernente ao es tabelecimento de lazaretos em 
varios pontos da Republica. 

Cooperando, como de seu dever, para o desenvolvimento da instrucção publica, o Governo pro-
mulgou pelo decreto n. 11 59 de 3 de dezembro elo anuo findp o Codigo das clisposiçõss communs ás 
instituições de ensino superior dependentes elo Ministef'Ío da Jus tiça e Negocies Interiores ; e, co1no 
.complemento, elaboram-se actualme11te o.s estatutos espeeiae~ de cada Faculdade. 

Para verificar os resultados esperados da reforma elo Gymnasio Nacional, estabelecida no decreto 
n . ll94 de 28 de dezembro ultimo , r emoVfmdo as cl ifficu ldades que apresentava o r egulamentà 
anterior quanto ás exigencias para admissão e frequencia do cllt'so, enten'deu o Governo não uti-
lisar- se da autorisação conferida pela lei n. 126 A de 21 de novembro ele 1892 ; tanto mais quanto, 
á vista ele numerosas reclamações , que lhe foram endereçada~, .julga ele necessidade que continue a 
subsistir a antiga organisação do Gymnasio em internato e ~xtel'llato. 

Carece o Governo, para est a medida de beneticos e:tl'eitos, de ser habilitado com os meios inclis-
pensaveis para occorrer á manutenção dos doas estabeleuimeqtos . 

O Instituto Profissional, creado pelo decr eto n. 7l?2 de 30 de janeiro de 1892, tão 
necessario ao clesenvol vimento da industria, ainda não foi installado, por fatlta dos precisos recur-
sos orçamentarios. 

Pelo mesmo motivo não pôde aincla o Governo prover á ct·eação do Instituto-commercial, q\\e a 
expansão economica do paiz reclama inadiavelmente . , 

O novo serviço da estatistic::t do ensino primario, secundario e normal da Republica, commet.: 
tido á União , não pócle igualmente traduzir-se em realidade, por falta de credito ; como · t a mbem 
não foi possível iniciar-se a construcção do projectado editicio da Escola Nacional de Bellas Artes, 
nem lançarem-se as bases para organisação do « Theatro Napional ». ~ 

Com sincero empenho continuo a esforçar-me para que ~e conservem e apertem as r elações l:le 
amizade que nos ligam a todas as Nações. 

Sabeis, psla Mensagem que tive a honra de dirigir-vos em 12 de maio do anuo passado, que, 
<le accordo com o Governo da Republica Argentina e na conformidade elo Tratado de 7 de setembro 
de 1889, o Governo Federal pediu ao Presidente dos Estados Unidos da America do Norte que accei-
tasse o encargo de Arbitro na questão de limites-pendente entre o Bt'azil e aquella Republica. 

O prompto e favoravel acolhimento, que esse J?edido encontrou, habilitou o Governo a prose-
guir na execução do dito Tratado, fazendo seguir para }Vnshington, onde chegou pouco tempo 
depois, a missão especial encarregada de defender nossos direitos. Tendo fallecido um dos respe-
ctivos Enviados, foi immeeliatamente nomeado o seu succe~sor. Aquelle triste acontecimento não 
causou embaraços á defesa dos interesses brazileiros, pois que ainda então não tinha chegad,o a 
seu destino o Enviado Argentino. 
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Em execução da Lei n. 97 de 5 de outubro ultimo, partiram para a China dous Enviados Extra-
orclinarios e Ministros Plenipotenciarios, acreditados em missão especial. Terminada esta, alli ficará 
um delles em missão ordinaria. E' de esperar que desse acto, destinado a estreitar nossas relações 
com a China, advenham beneficos resultados ao desenvolvimente do nosso paiz. 

Quanto ao Japão, o Governo adiou o seu procedimento, porque este Imperio exige igualdade 
de tratamento. 

O Exercito, que já é credor da gratidão nacional pelos importantes serviços que tem prestado 
á causa da ordem e da tranquillidade socia·l, merece toda a solicitude dos poderes publicos no que 
concerne á sua instrucção e melhoramentos, que o habilitem para o cabal desempenho de sua 
missão . 

E' urgente a decretação do Codigo de Justiça Militar, cujo projecto depende de vossa. 
apreciação . 

Conviria collocar a Fabrica de Polvora de Coxipó, no Estado de_Matto Grosso, em condições 
analogas ás da Fabrica da Estrella, votando-se o credito necessario para acquisição dos apparelhos 
e machinas indispensaveis. 

De toda a utilidade seria utilisar-se a despeza com a construcção da linha telegraphica de 
Uberaba a CorumBá: medida esta não sómente estrategica., como ainda urgentemente reclamada 
pelos proprios interesses da administração publica. 

O Governo já providenciou, pelos meios a seu alcance, sobre o equipamento e armamento do 
nosso Exercito . E' urgente que esse supprimento de artigos bellicos seja razoavelmente augmen-
tado, tanto quanto o exi~em as necessidades actuaes. 

Não obstante t er stdo augmentada de dous vasos de guerra, ao3 quaes brevemente se 
addicionarão mais dous, a g loriosa Ma6nha de guerra brazileira ainda ficará longe do que deve ser 
para bem desdmpenhar a elevada missão que lhe impõe a extensíssima linha da costa do paiz e a 
posição deste na America Meridional. Urge, pois, dotal-a de maior numero de machinas ele guerra, 
construídas ele accordo com os ultimos progressos technicos. 

Outra necessidade, de caracter inadiavel , por isso que clella depende principalmente o poder de 
nossa Ar·mada, é a instrucção profissional de seu pessoal, que carece de escolas praticas conveniente-
mente montadas. 

A creação, que decretastes, de novas escolas de aprendizes marinheiros não pôde ser levada a 
e.ffeito, por falta de meios. 

O Governo, autorisado devidamente, estabeleceu a divisão do littoral da Republica. 
No intuito de instruir o seu pessoal, esteve nossa esquadra em constante movimento, evoluções 

e viagens de instrucção . 
Dando principio de execução á util resolução do legislador constituinte, que mandou afastar a 

séde do Governo de um centro populoso e commercial como a cidade do Rio de Janeiro, seguiu 
para o planalto central do Paiz a commissão demarcadora da area da futura Capital Federal. 
Ultimados os trabalhos de campo, occupa-se actualmente a commissão nos de escriptorio, que vão 
adiantados. 

Sendo naturalmente demorados esses trabalhos preliminares para a mudança definitiva da 
Capital, tal vez conviesse transferil-a desde já e provisoriamente para alguma localidade do 
interior. 

A rêde telegraphica da União e seu trafego continuam a desenvolver-se extraordinariamente, 
a ponto de exigir complemento e supplemento de linhas novas . Para concluir-se a construcção da 
linha ele Belém a Manàos, derradeira capital que falta para ligarem-se pelo telegrapho os Estados 
uns aos outros e todos á Capital da União, faz-se de mister que concedais o credito da importancia 
restante do orçamento respectivo, estando a esgotar-se o que foi decretado em 1890. 

Funcciona mais um cabo submarino entre o Brazil e D, Europa, com apartamento no Recife e 
no Senegal . 

Pende de vossa approvação a reforma da Repartição dos Telegrapbos. Merece a attenção do 
Congresso, pela urgencia de corresponder com a organisação nova ao desenvolvimento dos serviços. 

Attendendo aos clamores que levanta a população nas épocas de sêcca, julgou o Governo de 
bem alvitre não demorar a constmcção, que está prestes a concluir-se, de tercetra linha de tubos 
para abastecimento de agua a esta cidade, cujo supprimento ficará assim notavelmente augmentado, 
embora se tratasse ele serviço que, por sua natureza, tenha de ser proximamente transferido á 
Municipalidade. 

Carecem os portos de nosso littoral de melhoramentos que os adaptem á satisfação das neces-
sidades do commercio; ditliculdades economicas, porém, teem obstado a que os respectivos conces-
sionarios levem a e:ll'eito as obras que se propuzeram effectuar e ·para as quaes obtiveram favores dos 
poderes publicos. A este respeito teem sido adoptadas as provi:iencias ao alcance do Poder 
Executivo, 

Realizou-se nesta Capital, com feliz resultado, uma exposição preparatoria, como base para o 
julgamento e escolha dos productos qne deviam ser exhibidos na Exposição Universal Columbiana, 
em Chicago; sendo que muitos outros productos, por falta de tempo, foram remettidos directamente 
dos Estados ao local da Exposição . 

Os membros da Commissão Brazileira jà se acham naquella cidade, para onde foram tambem 
enviados os objectos mais dignos de figurar no certamen industrial. 

Reiterando o pedido constante da Mensagem de agosto de 1892, acerca da decretação de lei 
que l'egule a importação de videiras e outras plantas ou vegetaes procedentes do estrangeiro, afim 
de evitar-se a introduccão simultanea do Phylloxera vast,ttriz, confio que provareis de modo a 
proteger-se nesse sentido a industria agrícola da Republica. 
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Esporo igür.lrr.ente que vo3 pl'onunciareis sobre a assigna tura e troca das ratificações dos 
protocollos da conferencia etrectuadtt em Madricl sobre a propriedade industrial e que foram submet-
tidas á vossa approvação . · 

Contiulia a ser feito com a desejavel regulal'idade o set'viço dos Correios, que careca de ser 
reorganisado e augmentado. 

. CuiJou o Gove~uo em deseovolv:er o ~erv iço de immigração e colo?isação no Norte da Republica, 
creando tres comm1ssões, sob a pt'es1dencm dos Governadores elo Para e A lagóas e do Presidente do 

, Ceara, encarregadas da propa.gantl a e creação de t 1·es nuclcos de attracção . Infelizmente, á vis ta 
ua exiguidacle da verba votada para se:nelhaote serviço, ainda se não obtivera m os resultados que 
são de espe1'ar . 

Para melhor regularisar o serviço <la introclucção de immigra ntes, e, attendendo a quo a 
Companhia Metropolitana era ccssionaria de diversos contractos para aquelle fim, resolveu o Governo 
f'usion a l- m; , celebrando em 2 ele agos to proximo passado um novo accordo em substituição dos 
pr_imiti vos,. Por esse accord~, gue começou a:_ v i go~ar ~o lo ele j aneiro do 1893, a companhia obriga-se 
a mtroduzu· nos portos braz!leu·os um 1mlhao de ummgrantes no prazo de dez annos; tendo sido 
acautelauos os interesses do Estado e conseguidas vantagens relativamente não só á qualidade elos 
immigrantes, pela exclusão pot' individuas so lteir·os, como tambem á limitação do maximo de cada 
naciona lidade . Por insutliciencia d:1 verba consig nada, fixou -se a int t·oducção de immigrantes no 
corrente anuo no mínimo do contracto, isto é, e m 50 .000 . 

Durante o anno de 1892 entraram neste porto e no de s ,wtos 86.2 13 immigrantes . 
Os Estados de S . Paulo c J<;spil'ito Santo já tomaram a si o serviço de colonisação, cor rendo as 

despezas por conta dos respecti vos cofres . 
Gr.tnde inct·emento ha tido a viação forrea fi;calisada pela União, em relaç:lo ao trafego, cou-

strucção e est uüos . 
A regularisação ela récle fer re.• ftJLlcral acha-se suj eita á commissão, que para tal fim nomeastes 

na ses ão transacta, como consequencia do Dect•e to Legislativo n. 109 de 14 do outubro de 1892 . 
Refurmacla a repartição de tisca lisação pelo Decreto n. 11 64 de 9 de dezembro findo, passou 

esta a denominar-se « Inspectori u. Geral ue Estradas ele Ferro », sendo approvadas instrucções para 
o serviço de tomada de con t~s ás companhias que gozam de garantia de jur·os ou subvenção 
da Un ião. Foram cassadas algumas concessões rJe es tradas de ferro que incorreram em pena de 
caducidaJe . 

Com excepção da Estrada ue F'erro de Porto Alegre a Uruguayana, cujo funccionamento r egular 
t em sido perturbado pela in va, ão no Estado, nas outras seguem marcha normal os serviços que lhes 
são attinentes . 

Adaptadas varias providencias da alç1da do Governo e com o auxil io do novo material que vai 
sendo recebido, o movimento da Estrada Central do Brilizi l, si n1io con·esponde ainda ás exigencias 
do transporte, melhorou sensive lmente, e é dado esperar que ~entro em breve ti~ue a mesma Estrada 
em condições de satisfazer completamente aos reclamos do cqmmercio . 

De conformidade com o di sposto na Lei n. U?.6 B de 21 de novembro ultimo, art. 6° n . 19, 
aguardam-se informações, que foram exigidas em 16 de dezqmbro subsequente, para que se possa , 
tornar effectiva a r evisão das tabellas de vencimentos do pes~oal daquella Estrada . 

N1io é possível ainda indicar o resultado das operações cltt receita e despezas nos semestres do 
exercício de 1892, por fa ltD. dos balanços de algumas repartições nos Estados e dlt Delegacia o 
Thesouro Federal em Londres . 

A renda desse exercício foi orçada na Lei n . 25 de 30 de dezembro de 1891 em 207.992: 120$000 ~ 
os calculas do Th3souro, firm ados em probabilidades , demonstram que ell a ascenderá a 225.000:000$ 
approximadamente, apezar de não lerem sido cobrados desde o começ,) do exercício o augmento nos 
impostos aduaneiros, as taxas sobre o consumo do fumo e outras creadas por aque ll'a lei. 

Fixada em 205.948:264$128 pela Lei n . 26 de ig ual data, a despeza da Un-ião jaescripturada 
sobe a 201. 159:000$000; faltam, porém, como disse , elemen tos para s.ua apreciação exacta . 

0evem , por isso, prevalecer, como melhor· base, os caleulos aprestJntados no relatar ia do Minis-
teria da Fazenda de 1892, com as alterações já, conhecidas. 

Assim, augmentando- se á importancia de 205 .948:264 128 , fixada na lei, as de : 37 .286:734$086, 
dos creditas extraordinarios e supplemen tares abertos para despezas imprevis tas ou para custear 
serviços que, de vendo ser t ransferidos para os Estados ou Oistl'icto Federa l, continuaram proviso-
riamente a cargo da União ; 1.453:610 '"000, des pend ida com o pessoal e material da Recebedoria 
Federal e Col lectorias não ex tinctas ; 9 . 60 l :830$972, de di vidas de exercícios fi ndos , em virtude 
da autori~ação conferida pela Lei n . 36 de 26 de janeiro clq 1892, ar t . l 0 n . 3 ; e 11. 710 :021$683, 
de difl'erenças de cambio, a lém da somma ue 10 .000 :000$ votada na lei ; t er-se- ha a despeza 
total de 266 .000:463$869, que, comparada á renda de 225 .000 :000$000, most rará um de{lc it 
de 41. 000:463$869 . 

1 ste de(icit descerá a22.028:658$724, levando- se em confa o liqu ido dos depositas, na somma de 
18 .971 :805 145 ; e para fazer-lhe fac3 são bastan tes as spmm 1s reco lhidas aos bancos em conta 
corren te por ordem elo Governo t ransacto e que elles se opr!garam, por contracto, a restitui r ao 
Thesouro em prazo determinauo. 

Quanto ao exercício corrente, a regular pela. arrecadaçij:o, já conhecida , do primeiro trimestre, 
é dado pre3llmir- se que a re nda sera super ior a dv 1892 . 

Surgiram não poucas difficuldades na execução da Lf') i n . 126 A de 21 de novembro ele 1892 e 
que redundaram em diminuição do producto do3 impostos creados ou aggravados pela mesma lei. 

Iguaes embar aços a presentou a Lei n . 126 B daquepa da ta , em razão de terem sido muitos 
serviços insufficien temen te dotados e outros ficarem integr,tlmente a descoberto, constituindo ver~ 
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-dadeiras laC!un~s ; o que obrigou o Poder Executivo a abrir creditas extraordinarios, na totalidade 
de 10 .997:744$458, assim distribuídos por Ministerios : 

Ju ; tiça e Ne~ocios Interiores . .. ... . . .. . . .... • .. ••.. .. .. . ..... 
Re lações Exteriores . . . . . •.. . .. . •.. . . . ...• . .. . . .. .. ... .. ..... 
Marinha .. . . .. . ........ .. . . . • .. . . .. . . .•. .... ..... . , •. .. . .. . 
Guerra .•. . .. .. . . . ... . ... . .. . . . .. . . . . ... . . • . . . . .. . . . .. . . .. 
Indust r·ia , Viação e Obras Publicas ........ .. ... .. ...... .... . .. 
Fazenda ... ... . • .... .. . . . .. ... ... ...•. .. . . ... . .• .. .. .. . . .. .. 

-como melhor explicarão os relatorios das Repartições competentes. 

2 o 622:7 43$'750 
350:000~000 

32 : 150$000 
4.200:149$458 
2.993:701 $250 

899:000$000 

Compre notar, porém, que nesta importancia está incluída a que se refere aos seguintes serviços, 
só provisoriamente custeados pela União, a qual será devidamente indemnisada mais t arde : 

Presíd io de Fernando de Noronha. (si não fi car partencendo á União) 122 :493$750 
Illuminação publica .... ....... ... .. . . . ... .. . .. ... . .. . .. .. .... · 285:000$000 
Esgoto. .... ... . . ... .. .. .. . . .. .... .. . ...... . .. .. .. .. . .. ... . .. 1.274:156$250 
Inspe~toria Geral das Obras Publicas ..... . .. . . . . ..... . ...... .. 1.418:345$000 

3.099:995$000 
o que reuuz aquelle algarismo a 6.997:749$458, inclusive cerca de 4 .500:000$, de caracter intei-
ramente extraordinario, por sua natureza. 

Por Decreto de 17 de dezembro de 1892 foi autorisada a fusão dos Bancos do Brazil e da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil. No relatorio do Ministerio respectivo encontrareis largamente 
expostos os motivos que levaram o Governo a decretar a reforma bancaria, que r azões ponderosas 
não permittiram ao Uongresso realisar em sua ultima reunião . Não el'a possível adiar por mais 
tempo a promulgação dessa medida, instantemente reclamada por todos os orgãos da opinião nacio-
nal ; e vereis, estudando em suas minudencias o referido decreto, que foram consultadas , tanto 
quanto possível, as altas conveniencias publicas e conciliados todos os interesses legítimos . Para asse 
acto peço a vossa approvação . 

Cabe-me dizer-vos que, por intermedio de nossos agentes financeiros, foi realizado ao typo de 
80 e juro de 5 °/0 o emprestimo de t 3 . 700.000 á companhia Estmda de Ferro Oeste de Minas com 
a garantia úo Thesouro, expedindo-se o usual decreto que, nos emprestimos do Estado, autorisa o 
negociador a assignar o contracto e mais documentos . 

Do relatorio, a que ha pouco alludi, constam em detalhe os esclarecimentos indispensaveis 
para que possais formu lar vosso juizo sobre essa operação, que reputo de incontestaveis vantagens. 

Em cumprimento do preceito constitucional e do art. 4° da Lei n. 126 B, de 21 de novembro 
·Citada, tem a União continuado a arrecadar nos Estados, que o teem r equerido, os impostos que 
lhes foram transferidos, procedendo-se de igual modo quanto ao Districto Federal, pelas repartições 
desta Capital. 

Reciprocamente, em virtude de accordo com os Governos respectivos, teem sido arrecadadas 
rendas da União pelas repartições estadoaes do Rio Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Ser-
gipe, Minas Geraes, Santa Catharina e Goyaz; esperando-se celebrar igual accordo com os outros, 
excepto o de AlagóJs, que já declarou não acceital-o nos termos em que está redigido . 

Attribuindo aos Estados a direcção de certos serviços que estavam a cargo do Governo Federal, 
o Estatuto político de 24 de fevereiro de 1891 transferiu - lhes tambem diversas rendas que deviam 
ser-lhes privativas, conforme a índole do system·< federativo . 

Vedou-lhes , porém, a imposição de taxas sobre as mercadorias já tributadas pela União, só lhes 
permittindo, no art. 9° § 3°, gravar a importação de mercadorias estrangeiras, quando destinadas 
ao consumo em seu proprio territorio. Fóra deste ultimo caso, os impostos por elles cobrados rever-
terão á renda geral. 

Entretanto, pela circumstancia de terem continuado a vigorar em muitos Estados, por um 
largo período de tempo, as leis orçitmentarias an teriores, que consignavam aque!le imposto, manti-
veram e!les a sua arrecadação como renda propria ; e em alguns foi mesmo incluído entre as 
imposições das respectivas leis orçamentarias. 

Tão arr<J igado está o intere se em conservar tal renda, que alguns governadores chegaram a 
-duvidar da inconstitucionalidade que a envolve. 

Por varias vezes o Ministerio competente tem expedirlo instrucções a seus delegados nos Estados 
para que nes te ponto seja respeit tdo o preceito constitucional ; e para esse fim, estou certo, pre-
stareis vosso concurso. 

Ao concluir, Sr·s. do Congresso Nacional, seja-me permi ttido fazer um appello ao vosso patriotismo. 
A Republ ica, não h a negar, tem força bastcw te para reagir contra todas as r e::;istencias que 

possam ser oppostas á sua tJstaili li dade e ao seu desenvolvimento; uo meio das agitações que nos 
cercam, apezar de todas as difficuldades ela occasião, sente-se que a alma nacional se a~·ita e se 
expande em todas a~ espheras da actividade humana, e se accentua a nacionalidade brazi!erra entre 
D.S que constituem a America do Sul. 

A nova iustituição não nos veio com a fórma abstracta do bem, mas como meio de alc~nçal-o. 
E para este objectivo é preciso fazer sacrificio de todos os resentimentos, inspirar a actividade nos 
impulsos mais generosos, ante o que ha de mn,is elevado: a imagem sagrada da Patria. 

Capital Federal, 3 de maio de 1893 . 
FLORIANO PEIXOTO . 
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RelaÇão nominal dos deputados reconhecidos na 
3a sessão da 1 a Legislatura 





1893 

Deputados eleitos, cujos poderes foram reconhecidos na 3a sessão 
da 1 a Legislatura 

Amazonas 

• F-t•ancisco Ferreira de Lima Bacnry. 
• Gabriel Salgado dos Santos. 
• Fileto Pires Ferreira. 

• Carlos Augusto Valente de Novaes. 
• Diogo de Hollanda Lima. 

• Benedicto Pereira Lei te . 
• Luiz Antonio Domingues da Silva. 
, Christino Cruz. 

· Benjamin Liberato Barroso . 

Pará 

1\laranhão 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

~ Augusto Severo de Albuquerque Maranhão. 

• Lourenço de S~ e Albuquerque . 
.... Ayres de Albuquerque Bello. 

· Olympio de Souza Campos. 

Pernambuco 

Sergipe 

Espirit;o Snnto 

· Torquato da Rosa Moreira. 
Rio de .Janeiro 

• Alberto de Seixas Martins Torres . 
, Bento Carneiro de Almeida Pereira,. 

S. Paulo 

• João Alberto Salles . 
• Manoel de Assis 'v·ieira Bueno. 

1\Jinas Geraes 

• Antonio Torquato Fortes Junqueira. 

Matto Gr·osso 

• Frederico Solon de Sampaio Ribeiro. 
• Antonio Corrêa da Costa. 





Con1missões permanentes e especiaes 





1893 

Commissões da Camara dos Srs. Deputados na 3a sessão da 1 a 
Legisla tu r a 

COMMISSÃO DE POLICIA 

Presidente- O Sr. João Lopes Ferreira Filho. 
1• Secretario- O Sr. Antonio Francisco de Azeredo. 
2• Dito- O Sr. Antonio Borges de Athayde Junior. 
3• Dito- O Sr. Thomaz Del fino dos Santos. 
4• Dito- O Sr. João Antonio de Avellar. 

SUPPLENTES 

Os Srs. José Augusto Vinhaes e Domingos José da Rocha. 

VICE-PRESIDENTES 
1°- O Sr. Arthur Casar Rios. 
20- O Sr. Constantino Luiz Palleta. 

CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA 

Os Srs.: 
Carlos Antonio da França Carvalho. 
Adolpho Affonso da Silva Gordo. 
João das Chagas Lobato. 
Antonio Dutra. Nicacio. 
Julio Casar Ferreira de Mesquita. 
Casimiro Dias Vieira Junior. 
Epitacio da Silva Pessoa. 
José Augusto de Freitas. 
João Severiauo da Fonseca Hermes. 

Os Srs.: 
Manoel de Moraes e Barros. 
José Leopoldo de Bulhões Jardim. 
Severino dos Santos Vieira . 
Francisco Maria Sodré Pereira. 
José Luiz de Almeida Nogu~ira.' 
Francisco de Paula Leite e Oiticica . 
Francisco de Assis Rosa e Silva . • 
José Jonquim Seabra. 
Alberto Olympio Brandão. 

ORÇAMENTO 

1 Nomeados no. sessão de 3 de julho de 1893, e:n substituição aos Sr3 . Aristides Main e Benedict o Vnlla.dares. 
s Nomeado na. sessão de 21 de julho de i 893, em substituição ao Sr. Brnzilio dos Santos. 
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CO TAS 

os Srs.: 
Manoel Leite de 'ovaes Mello. 
João Thomnz Cnrvalha l. 
José Teixeira da M tlta Bacellar. 
Joaq uim ele Souza .Mursa. 
Gabriel de Paula Almoid;t Magalhães . 
Sebastião Landulpho d;t Rocha Medrado. 
Garcia Dins Pires de Carvalho e Albuquerque. 
Manoel Fulgencio Alves Pereira . 
Antonio de Amorim Garcia . 

PETIÇÕES E PODERES 

Os Srs. : 
Necesio José Tavares . 
Aristides Augusto Milton. 
Gonçalo de Lagos Fernandes Bastos. 
Bento Cameiro de Almeida Pereira . 
Martinbo Rodrigues de Souza. 

FAze; DA E INDUSTI.\.IAS 

Os Srs .: 
Manoel Caetano de Oliveira Passos. 
Alexandre Ca~siano do Nascimento. 
Felippe chmiLlt. 
Bellarmino Carneiro . 
José H01acio Cost-1 .. 
Antonio Corrêa da Costa. 
Joaquim José de Souza Breves. 
Antonio Joaquim do Couto Cartaxo. 
Domingos da Silva Porto. 

INSTRUCÇÃO E SAUDE PUBLICA 

Os Srs.: 
Francisco de Paula Oliveira Guimarães. 
Erico l\Iarinho da Gama Coelho . 
Homero Baptista . 
José da Costa Machado e Souza. 
Frederico Augusto Borges . 
Alvaro de Andl'ade Botelho . 
José Lopes ela Silva Trovão . 
Fl'ancis~o dos Santos Pereira . 
João Vieira de Araujo. 

202 

MARINHA E GUERRA 

os Sr .: 

Marciano Augusto Botelho de :Magalhães. 
Barão de S. :Marcos . 
Júão da Silva Retumba . 
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão . 
Francisco Pires Ferreira . 

OBRAS PUBLICAS E C LO:-!!SAÇÃO 

Os Srs . : 
Antonio Olyntho dos Santos Pires . 
I vo do Prado Monte Pit·os tia Franca . 
Urbano Coelho de Gouvéa. 
Joaquim Nogueira Parauaguá . 
Jo·é Bevilaqua . 
Alfl'edo Ellis. 
Manoel Bernardino da Costa Rodt·igues. 
Arthur lndio do Brazil e Silva . 
Caetano Manoel de Faria e Albuquerque . 

DIPLm1 'I.CIA E TRAT.\DOS 

Os SL'S. : 

Nilo Peçanha . 
Urbanq Marcondes dos Santos Machado. 
Augusl.o Montenegro. 
Joaquim Gonçalves Ramos. 
José Avelino Gurgel do Amaral. 

RED.-\CÇÃO DAS LEIS 

Os Srs. : 
Leovigildo do Ipiranga Amorim Filgueiras. 
Luiz Carlos Fró s da Ceuz . 
Justiuiano de Serpa. 

COMMISSÕES ESPECIAES 

PARI\ EXA~IINAR O CODIGO PENAL DA REPUDLICA E :fl.EVER O CODlGO PENAL DA ARMADA 
E PROJECTOS DOS CODIGOS PARA O EXERCITO 3 

Os Srs : 
João Vieira . 
Almeida Nogueira • . 
Homero Baptista. 
Barão de S. Marcos . 
Aristides Mi lton . 
Ivo do Prado . 
Casimit·o Junior. 
Ferreira Piees . 
Badaró . 

3 N o meada a 6 de julho de i891. Deve· se dividir em tres de tres membros cada uma , afim de fortuarem de 
accordo tres projectos sobre a materia . ' 

1' Nomeados nas sessões de 2 e 20 de agosto de i 89.2, substituição aos Srs . Corrêa Rabello e 
AlcideJ Lima. em 
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PARA ESTUDAR AS PENSÕEJS E APOSENTADORIAS ü 

Os Sr s .: 
Cos ta Junior . 
Eduardo Gonçalves . 
Henrique de Carvalho . 
Manhães Barreto . 
Martinho Rodrig-ues. 

PARA E STUDAR AS .CONCSSSÕES FEITAS COM GARAXTIAS DE JUROS E OUTRAS VANTAGENS ;; 

Os Srs .: 
Athayde Jun ior . 
Chnga:> Lo i)ato . 

Tosta. 

PARA E STUDAR A LEI DE TERRAS 6 

Os Srs . : 
Costa i\Jachado. 

Aristides Maia. 
Justi niauo de Serpa . 

PARA ELABORAR PROJECTO DB LEl QUE CONSULTE OS INTERESSES ACTUAES DA SOCIEDADE RELATIVAMENTE 
A ESTRADAS DEl FElRRO to 

Os Srs.: 
Urbano de Gouvêa . 
Caetano de Albuquerque . 
Aristides Maia .. 

• 

PARA TOMAR CONHECJillE::-<TO DE TODOS OS PRQJECTOS E PEDIDOS DE I SENÇÃO DE IMPOSTOS E ORGANISAR 
Ul\I PLANO GERAL DEl ISENÇÕES 11 

Os Srs. : 
Antonio ulyntho. 
Mursa . 
Alcides Lima . 

PARA NO INTERVALLO DA PRESENTE SESSÃO E ABERTURA DA PROXniA DE 1893 ESTUDAR O 
PLANO DE VIA ÇÃO DA REPUBLICA, ELABORAL·O DEFINITIVAMENTE E SUBMEl'ITEL- 0 Á APPROVAÇÃO 
DO CONGRESSO 12 

Os Srs . : 
Demetl'io Ribeiro. 
lndio do Brazil. 
Urbano de Gouvên . 
Domingos Rocha . 
Schmid t. 

ü Nomeadas as tres c ommissões em 2-1 de agosto de i 891. ' 
6 Vago po r haver perdido o mandato o r . Alcindo Guanabara . 
7 Vago por haver Sido eleito presidente do Estado do Espírito Ranto o Sr . Muniz Freire . 
s Vago por ter sido nomeado ministr.o da ago·icultma o Sr . Antão de Faria, qu~ occupava aquelle Jogar , . . 
9 Vago poo· tet· sido nomeado e acceltado o cargo de membro do Supremo Tribunal Federal o Sr . Am philophiO, que 

occupava aquell e logar . 
to Nomeada em 12 de setembro de 1892, a requerimento do Sr . Urbano de Gouvêa . 
11 Nomeada em i2 de setembro de i892, a requerimento dos Srs . Homero Baptista, Bellarmino Carneiro e Borges 

de i\fedeiros . 
t 2 Nomeada em i1 de outub1·o de 189íl, n r equerimento do Sr. Antonio Olyntho . 
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INCUMBIDAS DE1 NO INTERVALLO DA PRESENTE SESSÃO E DA. DE MAIO PROXIttfO FUTURO, ORGA.NISAR 
PROJECTOS SOBRE OS SEGUINTES ABSUMPTOS 13 

1.0 ...;.. Revisão da lei das sociedades anonymas 

O;; Srs.: 
Bt'a?.ilio dos Santos. 
Cllan-as Lo bato. 
Frederico Borges . 

2• - Revisao elo pro?esso das {aUet1cias 

Os Sr.;;. : 
França Carvalho. 
A. Milton. 
André Cavalcanti. 

3° - Organisaçüo ele um cw·so commercial 

Os Srs. : 
Bellarmino Carneiro. 

·~ 
Rodolpho de Abreu . 

t3 Nomeadas em 20 de outubro de 1892, a requerimento do Sr. Bellarmino Carneiro. 
'~ Vago por haver sido nomeado ministro da fazenda ,,? Sr. Felisbello Freire . 

• I' 
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