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Organisamlo a Synopsc dos trabalhos ela Camara dos Srs. Deputados 
em 1888 c tendo ele mencionar o andamento de todos os assumptos submetticlos, 
n'aquelle anno, á deliberação da mesma .camara, pareceu- me de vantagem e 
interesse dar uma noticia completa de toda a discussão havida em ambas as 
casas do P<-trlamento sobre a Proposta do Govel'no, que extinguiu para sempre 
a escravidão no Brazil. 

Além da importancía elo assumpto, sendo poucos e tão notaveis os discursos 
proferidos, quer a favor, quer contra a mesma Proposta, julguei acertado, depois 
de solicitar a necessaria permissã-o e approvação do Exm. Sr. Dr. 1° Secre-
tario Carlos Peixoto ele Mello, fazer incluir na Synopse logo depois elo Rclatorio, 
os mesmos discursos, assim como todo o andamento que teve a Proposta, tanto 
na Camara, como no Senado, transcrevendo os telegrammas recebidos por 
occasiã.o da passagem ela Lei, que indubitavelmente é uma das mais importantes 
da historia parlamentar de nos a Patria. 

Secretaria ela C amara dos Deputados, 20 de Março de 1889. 

O DIRECTOR 





RELATOR! O 
DOS 

TRABALHOS DA CAWIARA DOS SRS. DEPUTADOS EM 1888 

--------

A. abertura da 3a Sessão da 20a Legislatura da A.ssembléa Geral teve logaJ' em 3 
cte Maio de 188 . 

Por Decretos n. 10023 de 2J ele Agosto, 10031 ele 14, IUO 't5 de 27 ele Setembro, 
lOU58 ele (j, 11)062 de '17, '10067 ele 27 de Outubro, 10072 de 8 rle Nuvembl'<1 de L8'><8 

clerom-se successivas proeogoções até 20 elo ultimo mez, sendo nessí~ dia 
encerrada a Assembléa Geral. 

Duronle esse periodo occupou-se a Comara do:; Sr.s. Deputados el e ym·ios 
assumptos, rp1e tiveram andamento e solução pelo fót'ma seguinte: 

Projectos sanccion.ados 

J •roposta extinguindo a escravidão. 
Proposra fixando as rorças de terra po L' a o onno de 188:J. 
Proposla !ixnndo a força nova\ pora o anno de 1889. 
Pt·oposta orçando a receita e Axanclo a clespeza para o exel'<;icio de 1889. 
Proposta concedendo ao Minist~eio da Marinha 11\11 credito de ..í42:303$129 

para as verbos - Corpo d'armadn e forç;l navnl-Etopa c munições navaes do exer-
cício c! e 188() - 18'S7. 

Proposta concedendo ao :\linisterio de Esteangeiros o CJ'edito supplemenlar 
de 73 :33E. 456 para a verba - Com missão ele limites - no exercício de lc8') - 181'\7 
e 2° semestre de 1887 . 

1 
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Ltcença aos desembargadores : José Antonio Rodrigues, Manoel Alves de Lima 
t1ordilho, Francisco de Pau la Lins dos Guimarães Peixoto, Casimiro de Sennn 
Mrrd ureira, Guilherme Cordeiro Coelho Cintn1, Jcaquim Barbosa Lima, Constantino· 
Perei ra da Silva Braga c L11iz de Albt1querque Martins Pereira. 

Ao juiz de dii'eito .João elo Cunha Pereira Beltrão . 
. \o inspector de sou de elo püi'tu do Parú Dr. Femando Ferreira da r.osta . 
. \ o lente elo faculdade ele S. Paulo Dr. João Pereirn Monteiro. 
Ao escripturario da The ouraria de Fazenda da Parahyba elo Norte Joaquiitl 

F ancisco do .:\ascimento . 
. \o vigario de Iloguahy Conego Diniz Affonso de J\lendonça e Silva. 
i'eJtsào a D. Umbelina Leopoldina de Mello e Albuquerque, ao soldado Felix 

Pt·I·eira da .'ilva, ao anspeçada JuliUo Pereira da .Yrotto, ao aprendiz artilheiro 
Alfredo .\rmnndo de Souza Aguiar (emenda do Senado ) e ú Baroneza de S. Borja . 

.Tubdação ao lente de theologia do eminario de Cuyabá Conego Antonio Henrique 
de Carvalho Ferro . 

. Lposentactoria a Jgnacio Alves ela Penha e Avelino Severo de Carvalho Gamo. 
( e11tcnda do Senado) . 

. lposentaclol'ia aos mini...:tros do Snpremo Tribunal de .Tustic;a ( interp1·etação do 
~ 1·· elo art . 1° do decreto n. 3309 de 9 de Outubro de 1886) . 

Helcocu:üo âe pre:scripçao a D . . \ntonia Emilia da Silva :Manta, a D. Analia de 
:\Incedo Pimentel, a D. Uotilele Carêro de :viacedo Aché e a D. Ignacia Francisca elo 

lkg-o Monteiro. 
J1ontepio ela Jl1arinli.a a D. Maria Paula de Oliveira . 
r·ontaocm ele tempo ao capitão-tenente Antonio Calmon du Pin e Almeida. 
_{ntigaiclode ele postn ao capitão Ignacio Henrique de Gouvêa . 
.Tu1'0S ú CompagnieGénerale de Chemins de fer Brésiliens . 
/tPclacr;ao d0 Imposto precliol em ravor ela Yeneravel Ordem Terceira elo Monte 

d" r :F.\rmo da Có1-te . 
. -lbertara de uma I'Lla em frente á de Felippe Nery e alargamento da de S. Bent•) . 
. lu:cilio aos expositores brozileiros que concorrerem á Exposição de Pariz en1 18 !J. 

Bancos de emissão . 
Reo!'gani~açtio da Escola Naval. 

·P.ro .j ecto s re:rn.ett idos p ara o Sen ado que p endein. d e s o l u ç ã o 

Proposta ele um credito ao Ministerio da :VIal'inha de 270 :683$965 pa l'a muniçõe-
navaes e eventuaes do exercício de 1888 . 
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p,·oposta para creação de banco de credito J'eFtl. 

Aposentadoria de L uiz Francisco de Barros e Domingos da Costa Ferreit';J, 
conservador dos tr abalho grophicos e de botonica da Escola Polytechnica. 

Jsenç;üo ele impos to predia l em favor los artistns CélCI1oeirnous na província du 

Hnhia, de Leansmissão de peopriedade ao collcgio ele S. Jonquim, nu rne ma provin('ia, 

e n escola domestica de L os a . enhora do Ampaeo, em PP.lrop0l is . 

. l1elhoramento de reforma tlO sargento Sotero .l 0nquint d · ..-\.lmeicln. 

Pensão ao ex- voluntario ela patt·ia Franci co Go~tçnlves do Silnt. 

Au.tori;;ação para poder po~ ui!;' bens ele raiz flté 300:00 J..=; ú casa de ca t'idadc da 

~·idade de Leopoluina, em :VIinas Geraes, e á fnbricn du igt·eju ntatt'iz da cidnde "le 

r .atagnazes, na mesma provinci'l, ú fr·eguezia de !'anlo _,\ nlouio d1: Campo :vlairll", li' ' 

Pianhy, e & ii·mandade do PurWcaçilo, du cidade dA Copella, ent Sergipe; até :.ou:OO(J.,; 

;:, Santa Casa de .\tlisericordia da cid ade da Cachoeira, nn Bahia. 
Tronsj'PrPncia de aema ao nlt'ere José Candido dn t.:ostn \ ·Inin . 

Prolongamento dns ruas das Laranjeiras e do f'nnrl• ,,. 1 ·o,· rei a. 

Abertura de runs nn Cida!le _ ovn . 

!Jispensa de excesso ele idade para matriculo t~n,; cscoln:,; tllilitni·c::; aus ;tll'el'•':-:: 

Domingos Augusto de Mendon~a Rocha, Joüo Ignncio dn Si i vn, nn sm·gento Albin > 

r<onçaJves Teixeira, Oscar Cavalcante Capistrano, aos cadete Eduat'do Castellu 
I ranco o Silva, BenLo Antonio de Araujo, Heran 1\.lachler <l::J Silva e Car los \lar! ins 
de Freitas. 

A.pp1·ovarii.o da postuea da C:amara Municipal ela Corte ~ oJwe clepositos de generos 
intlammaveis (em 2a discussão). 

Repressão da ocio idade lern 3a discussão). 

Projectos l'enlcet i-idos :."•,.; colllnt.issõ ês: q u e p c n<.Le ut. d e ptu:t'Ct'l.-

,-lbnli(:tw do custigo corpoenl na Armada. 

ConsicleNtnclo de fesLa nacional 0 d ia da peomul"'açilo dn lei que ex.ti ngui tt n 
f' :-;era v i dão. 

R.rüncçr7.o de todas ·ts dividn . ..; r.~s ultantes da ti'ansmissã da penpriedade e::-
ct·n Vil. 

Penas aos vadios ocio.~os . 
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Dit'eito de lavro r minas em terrenos pn rticula res. 

Augnzento ele Yencimentos an clero . 

:·,·u!J:c;iclio ao Lltentro que representnr poça nacional, e premio ao autor da mesmn 

peça. 
Abolir:üo cln prnn ele morte. 
Favores nos bnncos de CI'ecl ito r ea l c ngricola. 

Limitrs ent i'e os prov incios de Alngôas e Pernambuco. 

Plano geral ele viação renen lignnclo entre si os províncias e o littoral. 

Nepresen raçrio das provincios IIo peoporçilo de um deputado pnra 1500 eleitores, 

sel'vinclo ele bnse o alistornenlo eleiLora l de 1887. 
Reforma eleitoral (eleição por províncias) . 
Recenseamento geral do I mperio . 

Cod(ficaçrio rios leis pcnnes ele nccôrdo com o. lei ele 13 de Maio de '18'*'. 

PresC!'ipçr7o e exl incçu0 de dividas á Fazendo Publico. 

Liberdade de cultos ( projeclo inicioelo no Senado) . 
Licença ao vigorio coll:-~do de frcgu ezia de S. José do Recife . 

Projectos impressos con1 os pareceres das respectivas comlllissões 

que não tiveram andamento 

.Vom.eflçlío de lenLe!::i para a Escola !VIilitar ela Corte, independente de nov1 • 
concur~o. 

Promoção ao posto de cn pitüo el e Estodo-i\Iaior de 1a classe do Exercito. 
Dispensu do concnrso po ra os Jogares de 24 entrancia nas a I fandegas cln 

Imperio. 

Rrorgani::;açfío do qunelro dos officiaes da Armado. 

Jsençtw de dil'eitos c transp ':l rte gratuito nns estradas de ferm elo bstndo pa n1 
os machinismos deslinnclos ás fobricns de seda. 

lsenção de direitos parn os mnteriaes destinados ás casas de mor11da dos pro-

letnrios. 

Pensüo ao podre João Gonça lves de Sena. 

Licença ao Dr • .José Eduardo Freiee ele Carva lho . 

P.<·ojecto apre,;ent:.:tdo a Su.a, Altezi;l, I n1peri al J.~egente 

Resposta á Falia do Throno . 
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Projectos não julg-ados objectos de deliberação 

Providencias complementares á lei que extingu iu rt escraviduo (indemnisação 

ROS ex-senhores). 
Reforma da Constituição em varios artigos. 

Reforma da Constituição no sentido de tornar o Imperio um;J rnonarchia fede-

rntivo. 

Projecto 1naudado arch.ivar 

Licença ao desembargador !arcos Antonio H.odrigues de Souza (ful lecP.tt). 

Projecto devolvido ao ~enado com emendas 

Exercicio d&s funcções dos membros do Supremo Tribunal de Justiça, quando 

deputados, no intervallo das sessões. 

Pro.jecto de diíf'et·entes annos que tivera.m audaiD.euto e1n 1SS8 

So.nccionaclos 

/ 11'nsiio aos menores Paulo e Fl'nncisco Nery, 00 nprencliz artilheim Alfredo 
Armando df' Souza ,\gttiar e üO soldado Felizardo José da Silva . 

.lfontepio a O. Augusta Vicencia Teixeira de Freilns. 

Helevar·rio de prescripçuo a D. felislJet'ta .\.uclia de .\breu Prado, D . .\1anoe la 

das Dores da Silva Charúo, D. MUJ'Ül lleo linda de Av1mbuja e D. FrAncisca Joa-

quina de Moraes Queiroz. 
Meio soldo a D. Ambrosina Ferreira de Jesus. 

Aposentadoria a Avelino Severo de Carvalho Gama. 

Jubilação á proressora publica D. Elisa Tanner. 
MelhoramO?nto de refot'ma ao capitão José .Joaqnim Pinto de Azevedo Goytacazes. 

Antiguidade ele posto, desde a data dns respectivas commissões, aos officioes 

do exereito promovidos em campanha por netos de bravura na guerra do 

Pat·aguay. 
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r 'ontagem de Lernpo para antiguidade ao Lenente AnLonio Facundo de Castro 

:Vfenezes. 

l'ayamento á CompagniP Génér ale de Chemins de Fel' brósiliens de 350.00{) 
YJ'fli1C•JS e juros respectivos . 

. 1u t01L~ar:üo ao governo para rever as contas de Estunislán .José de Freitas, ex-

pagador da Pagado ria do Rio Grande do . ul. 

1 Jiof'rso::; facores a .José Alfredo el a Cunha Vi eiJ'O & CO!tlp , pnra aberturu tlf• 

UIJJH r·11H novn em rrent.e i~ de Felippe Nery . 

h uerprerando ;J lei n. -163 de 2 de Setembl'o de HH/ ;:.:ohre rt>conheciJTH'nLo p a -

terno de filhos naturae:0 (em 1" discussãoJ. 

nesponsabiliclade das companhias de honds ou de qtrnesquer veh iculos de 

tl'ocção animada pelos damnos causados (em 'i " discussão). 

J Jispo1ulo sobre os crimes de furto de toda e qnalquei' especic de gado. 

)Je11.·au a .José L eandro de Bnreos . 

_-l uror Let(·rro para possuir bens de raiz: á casa de caridadP CJIIe ~e instituir· na 

cidade da Leopoldina, em \llinas- Ger aes; á Santa Casa de \lfi ericodia de Pa ·so!::, 

na m esma pro,·incia; ás irmandades de S. Sebastião e Sant.issimo Sact·amento de Bagé, 

na provinei<.l ti o Hio Gr ande do S1li : á igrl"ja de Nossa Senhora do Cat'III O da Vi !la Bella 

de Mori·inilos, em Gü)'OZ; á igrejo matriz ele Campo .\ l aiol', no Pi <WIJ~· : e ;, iJ'man-

dade c hospitf! I da Purificação do cidade do 1 :a ]Jelln, em Scrgi pe. 

r"onr;p.<;:::;rio de len·as devolut<IS a John . teele e outros pF11"11 u plnnlio p cultLu'a 
dn juta . 

RPsútui(·ôo a \1anoel de Lnnn . ln J·Iing, ex-eollector de .\IRI'iannn, t'lll .\l inns-
Geraes . 

C:ontaue'" rlc Lempo pelo d•)lll'O ao eirlll'g-iJ.o-mór Dr. Ces,n·io Eug-enio Gomes 
de Atattjo. 

• f 
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Re:r.nettidos a,.; con:u n.issões e pende:rn de parecer 

Vaccinaçr.lo e revaccinação obrigatorias ( da cornmissão ele su.ucíe publica j . 

Relevaçr7o a Theophilo Soores Gomes, administr:Jdor da Mesa de Rendas de 
.\.nton in a, ele entl'ar para os cofres publ icas co;u a quuntia de 9:020~:351. 

Rejeitado pela Ua:rnara ( co:rno addi:Livo ao or~:azn.ento) 

Resti tui~·ão á Camara Municipal da Bahia pelos direitos que pagou pela impor-
tação de um relog·io etc . 

Rejeitados pelo :-senado 

R f1fonna gc1'al dos Lorreios elo Jmpcrio. 
Dispensa das leis ele amortização em favor da igTeja de Nosso Senhora do 

Pntrocinio do termo de .\.raras, em S. Paulo, para incorporar como patrimonio os 
terrenos doados por Bento de Lacerda Guimarães e em favor da capella de Nossa 
Sc.mlwro r!.as Mercc'·s, nu Ceará . 

Parecere,..: das diíl"erentes conn.n.issões~ approvados: 

CONSTITUIÇÃO E LEGISLAÇÃO 

Eleições: Alagôas (3° e 5° districtos) reconhecendo deputados os Srs. Mariano 
Joaquim ela Silva e Theophilo F'ernandes dos Santos .: Bahia (11°, 13° e 14° districtos) 
reconhecendo deputados os Srs. Aristides de Souza Spindola, Aristides Cesar Spin-
dola Zama e Elpielio Pereira de Mesquita; Espírito-Santo ( 2° districto ) Conselheiro 
José Fernandes ela Costa Pereira Junior ; Rio de Janeiro (1°, 6°, 9° e ·!2°) Conselheiro 

. • 
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Antonio Fen·eira Vinnno, Manoel Rodrigues Peixoto, Cnnd ido Drummond Furtado 
de Mendonça e Pedro Gordilho l.J ias Paes Leme; Paraná ( 1 o disteicto) Visconde de 

Nacae; Minns (9° distl'icto) Antonio H.omualdo Monteiro ~onso. 
!_icenr;as: aos deputo dos EcltJardo Augusto Montandon, Theophilo Femandes 

dos Sontos, José ::VJMcellino de Souza e Barão de Aroçugy. 
Pedindo intormações ao governo sobre extincçõo de um officio de justiça nn Côrte. 

ORÇAMENTO E CONTAS 

Remeltenclo ao Governo, pal'a dej'ef'i7': pagamento c Yencimentos oo bacharel 
Octavio Affonso de Mello, ao carcereiro do cacleio elo Gloria de Goitá, em PernombtlCO, 

Angelo Rolim de Souzél Moreiea. 
Pedindo informações ao Gooerno: pagamento a Le•Jpoido Cabral, ex-auxilinrda 

com missão do Açude de Quixadá. 

MARINHA E GUERRA 

Peclin lo il!(onwr(·Des ao Uouemo: melhornmento ele reformo elo tenente hononwio 
do Exercito F rancisco \Ielchiades do Costa; reYcrsão para o quadro effeclivo diJ Exer·-
cito elo tenente r·eformnrlo José Cnelano do Silva . 

Opinando que os penticos sejnm mantidos em seus direitos, obsennncl1)-se AS 

leis que regem o moterin. 

FAZG:NDA, PE:-.<SÕES E ORDENADOS 

Pedindo injoJ·mcwue' tLO Oouenw- - _ l[iosenwdoJ'ias: de Jos; da Si I v o Por·to, cm·ce-
reir'o do cadeio de Coetet1:0, no Bt1hio; de Luiz Fra llcisco de Bm-ros e Domingos da Costa 
Ferreira, conservadores de gabinetes de trabali10S grophicc.s e de botanico da Escola 
Polyt.echnica; elos operarias elo f)iw·io O.fficial e Imprensa Nacional: elo conego 
Antonio Henriqtle de Carvnlho Ferro; de Diomedes Bezerra de Mello, gunrdn da Al-
fandega de Pernombuco; do Ofilcial - maior da Secrctm'ia de Fazenda, Conselheiro 
José Severiono do Rocha, e Agostinho José Soares Brazil. 

Augmento de L'encúnentos: aos officioes do Juizo dos Feitos da Fazendo; nos pro-
fessores publicos da Côrte; oos empregados da Estrada de Ferro D. Pedro lJ; aos 
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empregados da Inspectoria de Obras Publicas; ao thesoureiro da Thesouraria de 
Pernambuco Franco ele Albuquerque Cavalcanti; aos empregados da Intendencia 
e do Arsenal de Guerra da Córte; a Leonidio Guimarães, empregado da Estrado. de 
Ferro da Bahin.; aos escreventes das officinas do Arsenal de Marinha da Córte; aos 
empregados da Thesouraria de Pernambuco; aos guardas da Escola Polytechnica; 
aos inspectores de alumnos do Asylo de Meninos Desvalidos; nos artistas do Ar-
senal de Nlai·inha da Bahia; aos artistas de construcção nnval do Arsenal de Ma-
rinha do Pará. 

Isenr;tto ele direitos: a Jorge de Mirundola FillJO e outros para materiaes des ti-
nados ás obras da provincia do Rio ele Janeiro; á fabrica de papel do Salto de Itú, 
em S. Paulo; á irmandade ele Nossa Senhora da C•)nceiçtío da Praia, na Bahia; á fa -
brica elo preparo e beneficiamento da borrac.ha; á Associação S. Vicente de Pa ·Ilo. 

Jsençtw ele imposto ele transrnissào: ao Collegio dos Orph&os de S. Joaquim, na 
Bahia; ú Escalo. Domestica de Nossa Senhora do Amparo, em Petropolis; á Santa 
Casa de Misericordia da Feira de Sant'Annn, na Bahia. 

Jsençüo ele imposto predial: ás fabricas de tecidos estabelecidas no .tviunicipio 
Neutro; no \lontepio dos ArtistAs Cachoeiranos, na Bahia. 

Releoaçào ele p1·escripção: a D. Carolina Luiza de Oliveira Pereira Pinto, D. Gee-
tmdes da Pureza Leal, D. Maria Candida de Avilez Moreiea, D. Antonia Emilia da 
Silva Manta e Francisco Alexandee Coimbra ele Macedo. 

Pagamento ele meio sol elo: a D. Jacintha Martins do C•) Llto Reis, D. Maeia de 
Nazareth dos Passos, D. ::Ylaria Barbara Maetins de Albuquerque, D. Anna Coelho 
ele Figueiredo, D. Anna Rosa da Serra Oliveira, D. Ignacia Francisca do Rego Mon -
teiro e D. Maria Trindade de Aquino. 

Pagamento de solclo: ao alferes Antonio Paes ele Sá Barreto; no soldado Antonio 
Balbino dos Anjos. 

Nlelhoramento ele solclo: a D. Anna Joaquina Lei vos de Barros. 
Licenr;as: ao desembargador Casimiro de Senna :VIadureira; ao juiz de direito 

José Manoel Cavalcante de Almeida; ao3 Drs. José E•Juarelo Freire de Carvalho, lenLe 
ele therapeuLica na Faculdade d Medicina da Bahia, e Felicissimo José Fernandes, 
ela Inspectoria de IIygiene. 

Melhoramentos e abertura ele I'Uas na Capital elo Jmperio: petições de Antonio 
Vianna, Antonio Lustosa P2reira Braga, Francisco Carlos da Costa Real, Damaso 
Pereira, Diogo Ferreirc1 de Almeida e Antoni.o José Leite Borges. 

Restituições: a D. Iclalina de Castro e outeas, a Francisco Xavier da Silva Moma, 
á Companhia do Engenho Cqntral de Capivary, de S. Paulo; á SÓciedade Amante da 
Inslrucção e á Companhia Cantareira ele S . Paulo. 

2 

• • 
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Relevação ele multas á Alagôas Railway Company . 
Remissão ele eliaielas: aos ex-colonos das colonias Conde d'Eu e outras; a D. Anna 

Amelia de Miranda Trindade, ao coronel Ignacio Luiz de Araujo Costa e João P aulo 
de Lacerda. 

Dispensa de novo concmso aos empregados de 1 a entrancin . 
Pcd7'imonio da Camara Municipal ele Uruguayana. 
Garantia clejuros ao Banco Agricolo. do Brazil. 
Auxilio pecwúario á Junta .Administrativa da Santa Casa de Misericordia do 

Recife, ao concessionario da Estrada de Ferro de Santa Luzia a Benevente. 
Jlontepio ele marinha ás netas do fallecido capitão de mar e g·uerra João Ba-

ptista de Oliveira Guimarães. 
JVIontepio ele Jli arinha aos opera rios do Arsenal ele Marinha da Côrte. 
Melhoramento ele rej'orma ao capitão de bombeiros Domingos Itacolomy Gua-

nabara Ferreira. 
Inclusao no quadro dos empregados de Fazenda dos ajudantes dos fieis da Al-

fandega da Côrte . 
Pe1·:nittindo que os navios ca rreguem e descarreguem no porto de Imbituba 

em Santa Catharina. 

A ARCI-liVAR 

Licenças : ao desembargador Marcos Antonio Rodrigues de Souza, Dr. Feliciano 
H.odrigues Ferna ndes, tenentes Alfredo Ferreira :Muniz e Martiniano José Cardoso. 

Aposentadoria: de João Baptis ta Marques Fogaça, ex-contad( .. r do correio de 
Goyaz, e Luiz Guilherm e Korff. 

Pensões: a D. Candida Rodrigues da Silva, D. Helena Müller Goettnauer, D. El-
vim Adelaide Monteiro de Mello, ás netas do fallocido capitão de mar e guerra João 
Baptista de Oliveira Guimarães, D. Joanna Carolina Cavalcnnte GouvêA, D. Maria 1-'ran-
cisca Ferreira dos Santos , D. Maria Olindina Yliranda Pessoa, D. Amelia Hamelin e 
Luiz Maca rio ele Souza. 

M elhommento de sol elo a D. Anna J oaquina Lei vns de Barros. 
Augmento ele vencimentos: no coepo docente do Instituto de Meninos Cegos, em-

pregados do Internato e Externato elo Collegio de Pedro II. 
Restituições: á Imperial Sociedade Amante da Instrucção e Companhia Minas do 

Assuruá. 
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Isençao de direitos á Companhia de Gaz do Rio de Janeiro . 
Montepio dos opera rios do rsenal de Ylarinha da Côrte . 
Concessao de sesmarias á Santa Casa de Misericordia de Sorocaba, em S. Paulo. 

AGRICULTURA , COMMERCIO E OB RAS PUBLICAS 

Pedindo informações ao governo sobre fm·ores á fabrica de papel de Ilonorio 
Lima . 

Concessâo ele terras devolutas: ú Assembléa Prov íncia l de S. Poulo, ú provinciFl 
de Goyaz para nucleos coloniaes e á vil! a do Serro Azul, em S. Paulo. 

Prolongamento da estrada de ferro :\li nas e Rio. 
Escalas no porto de Paranaguá . 
ll1elhoramento do porto de Par::tnaguá. 
Estrada ele (erro de Sabarú a Goyuz, do Parflná até a fronteira com o Republica 

Argentina. 
Ligação das bacias do Prata e Amazonas . 
Favores á ind ustriu da seda. 
Rcmettenclo ao governo, para deferir como for de justiça , a representaçüo da 

Praça do Commercio de Porto legre sobre a construcção de um porto arlificinl nas 
Torres ligado por uma estrada de feno á Capital. 

Petiçüo dos fazendeiros de S. Paulo sobre posse de terras. 

A ARCIIIVAR 

Petiçào de ArLhur Henry Carlos e outros, pedindo privil-egio para introducção, 
venda e pesca do salnuío e da truta. 

I STRUCÇÃO PUBLICA E r EGOCI0:3 ECCLESIASTICOS 

Rentettenclo ao governo, para informar, o requerimento dos adjuBtos da Facul-
dade de Medicina da Côrte, sobre o accesso ao logal'es de lentes cathedt'aticos. 

SAUDE P UBLICA 

R emettendo ao governo, pma informar, a representaÇ'ilO do Dr . Antonio 
Pinheiro Guedes, sobre a creação ele enfermarias homCBoputhico nos hospítaes m i-
litares. 
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POLICIA 

Someanclo official da Secretario. o bacharel João Maria do Valle, e dispensando 
do serviço o pol'teiro do salão Paulino Antonio de Paiva. 

Dispencando do serviço o continuo Alexandre Cyrillo Fernandes da Rocha . 
Alteramlo a fórmula do juramanto estabelecido no art. '17 do Regimento. 

COi\LMISSÃO ESPECIAL 

Opinando que não deve proseguir o. denuncia do capitão Grcgorio Thuumatut·go 
de Andrade contra o ex-ministro da guerra, conselheiro Joaquim Delflno Ribeiro 
da Luz. 

Pareceres unicamente impressos 

FAZENDA, PENSÕES E ORDENADOS 

Indejerinclo as pretenções sobre augmento de vencimentos que requerem: os 
em pregados civis da Repartição do quartel-mestre-general, o ajudante do porteiro e 
conLinuos do Thesouro Nacional, os empregados da inlendencia do Arsenal de Guerra 
da Córte, os fieis de armazens da Alfandegada Côrte, empregados do Arsenal de 
Guerra do H.io Grande do Sul, inspectores do Asylo de Meninos Desvo.lidos, guardas 
da Escola Polytechnica, guardas da Alfandega de Pernambuco, empregados da Secre-
taria da inspecçãn do Arsenal de i\farinha ela [Côrte, serventes da Thesouraria ele 
Fazenda deBelem, empregados do Arsenal de Guerra de Pernambuco, fieis de arma-
zens da Alfandega de Belém e Leonidio Guimarães empregaJo da Estrada de Ferro 
da Bahio, escreventes de 2a classe do Arsenal de Guerra da Bahia , operarios de con-
strucção naval do Arsenal de Marinha do Parà, operarias do Arsenal de Marinha da 
Bahia, empregados da Secretaria da Escola Polytechnica, operarias do Arsenal de 
Guerra do Ladario, empregados da Inspectoria de Hygiene da Córte> do mestre effe-
cLivo da Lypographia do Instituto ele Meninos Cegos e dos empregados da Imprensa 
Nacional. 

Isenr;üo ele direitos : para o collegio das Orphãs do R io Grande do Sul : Club 
Recreativo do Rio Pardo, tia mesma província; Associação de S. Vicente de Paulo, 
na Córte, e irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição· da 
Praia, na Bahia. 
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Licença ao tabellião Francisco Manoel Cunba Junior. 
Aposentado1·ia a Manoel Caetano Vieira da Paz. 
Pensão a Ignacia Candida da Graça Meneze~ e reversão de pensão a D. Francisca 

Car1ota dos Snntos A vena. 
Premio á fabrica de papel de Itú., em S. Paulo. 
Au:rilio á C0mpanhia Vinicula Brazileira. 
Auxilio pecuniario a João Vicente Leite Co&tro, para a publicação de um diccio-

nario geographico da bistoria das camponhas do Urug·uay e Paroguay . 
Melhoramento de reforma ao capiLilo de bombeiros Domingos Itacolomy G uana-

bara Ferreira e ao Dr . Florencio Francisco Gonçalves. 
Meio soldo a D. Fortunata Candida Pinto Ribeiro e D . .Yiaria de 'azareth dos 

Passos. 
Pagamento ao cabo Joaquim M~dheiro de Góes. 
Dispensa de pagamento de imposto ao recolhimento de Nossa Senhora da Gloria, 

do Recife. 
Concessão para possuir bens de raiz á irmandade de S. Vicente de Paulo, em 

Nictl1eroy. 
Remissão de divido do Barão Capanema. 
Troca de notas de estampa já recolhida. 

INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Inde(erinclo a petição de Antonio Benedicto de Souza Castro para matricula na 
faculdade de direiro do Imperio, do agrimensor Thomaz de Figueiredo para collocar 
e aldeia r os índios botocudos na Bobia. 

AGRICULTURA, CO~Ii\IERCIO E OBRAS PUBLICAS 

Indeferindo a petição de Ilonorio Lima, pedindo favores para uma fabrica de 
papel, que pretende estabelecer na Côrte, e Firmino Duarte Silva sobre salinas na 
província de Santa Catbarina . 

SAUDE PUBLICA 

Indeferindo a pretenção de diversos pbar maceuticos pedindo a revogação dos 
arts . 65 e 66 do Regulamento de Hygiene de 3 de Fevereiro de 1886 sobre licenças a 
pharmaceuticos não titulados. 
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Foram apresentados pelas differentes commissão 193 pareceres sobre diversos 
assumpLos, muitos dos quaes foram resolvidos em projecto de lei. 

Foram apresentados pelos Srs . deputados diversos r querimentos, que tiveram 
o seguinte so lução : 

Adiados . 
Approvados 
Rejeitados. 
Retirados . 

Total. 

Foram apresentadas e discutidas 14 interpellações . 

384 
48 
9 
9 

450 

Foram apresentadas seis indicações, sendo cinco sobre reforma do regimento, 
as quaes foram remettidas á commissão de policia, a saber: 

« Indico que a commissão ele policia reveja o actual Regimento Interno da Ca-
mara, no intuito ele reformai-o, entre outros, nestes dous pontos : 

« 1. o Nos artigos concernentes ás interpellações, de modo que fique fóra ele 
qualquer duvida que ellas são um direito do .deputado, limitado apenas pela conve-
niencia publica, não podendo ser encerrado o respectivo debate, uma vez aceitas, 
sinão por deliberação expressa da Camara; 

c< 2. o Nas disposições relativas ao escrutinio secreto por meio de espheras sobre 
negocias ele interesse particular, escrutinio este que deve see supprimido, já poeque 
não tem provado bem na pratica, já porque é attentatorio da dignidade parla-
mentae . 

c< Sala das sessões, 18 de Julho de 1888.- AJJonso Celso .n 
c< Indico que &l. cornmissáo de policia proponha, com a maxima urgencia, a 

substituição da fórmula do juramento estabelecida pelo art . 17 do Regimento, de 
modo que possa prestai-o o cidadão eleito, quaesquer que sejam suas crenças e 
opiniões politicas. 

c< S. R.-Saladas sessões, 6deSetembro de 1888. - Gomes ele Castro . n 

A comm issão ele policia resolveu sobre essa indicaçao apresentar parecer , que 
depois de discutido !bi appro·1aclo, fazendo a seguinte a lteraçüo no juramento : 

c< Ao art . 17 do Regimento Interno da Camara dos Depu tados accrescente-se: 
c< Paragrapbo unico. Só será dispensado de presta i-o o Deputado que declarar á 

:vresa ser o dito juramento contrario ás suas ceenças ou opiniões politicas . >l 
« Indico que se insira no Regimento da Camara dos Srs. Deputados a seguinte 

disposição : 
c< A discussüo das interpellações será ampla e sem prazo marcado, quer para o 
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interpellante no desenvolvimento della, quer para o Ministro interpellado, em sua 
resposta. 

<< Qualquer, porém, que seja o assumpto das interpellações, ellas terminarão 
sempre por uma vo tação que affirme ou negue a confiança da Camara ao governo. 
Esta votação terá logar no mesmo dia da interpellação, salvo o caso unico de não 
haver numero legal, na casa, em que terá logar na sessão seguinte, antes de co-
meçar a discussão das materias dadas para ordem do dia. 

« S. R . Sa la das sessões em 2 de Outubro de 1888.- Cesar Zama .>) 

<< Indico que se reforme o Regimento no sentido de que a votação symbolica 
substitua a votação de esphera. 

<< SRla das sessões, 30 de Outubro de 1888.- G. Cn~:: .>) 

<< Indico que se reforme com urgencia o Regimento da Casa, no sentido de se 
poderem tJbrir as sessões dia rias com qualquer numero de deputados presentes. 
Só se procederá á chamada por occasião de se effectuar qualquer votação, não tendo 
esta logar no .;aso de não se acharem presentes deputados em numero de metade 
e mais um. Por esta fórma terão mais rapido andamento os trabalhos parlamen-
tares e ficará a =v.resa a coberto de s uspeitas que, por serem injustas, não deixam de 
calar no animo publico, de tão repetidas. 

<< Sala das sessões, 31 ele Outubro de 1888 .- Affonso Celso.>) 

1\'Ioções 

Do Sr . Affonso Celso, que se consigne na acta que a noticia do passamento de 
Frederico TII, Imperador da Allemanha, despertou na Camara dos Deputados sin-
cero pezRr, e que ella apresenta cordiaes condolencias ao povo allemão. 

Foi unan imemente approvado. 
Do Sr. Andrade Figueira approvanclo a solicitude do governo em acud ir ás 

nrgencias da lavoura . 
Foi approvado por 70 votos contra 40. 

Votos de pezar 

Por deliberação da Camara foram lançados nas actas das sessões votos de pezar 
pelos falecimentos dos deputados Manoel Eufrasio Correia (1° districto do Paraná), 
Barão da Leopoldina (Senador da Província ele Minas Geraes), nomeando-se para 
este ultimo uma deputação para acompanhar o enterro. 
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Lançou-se tambcm na acta votos de pezar e nomeou-se deputações para acom-
panhar os enterros, e suspendeu-se a sessão por occas ião elo fallecimento dos Srs. An-
tonio Candiclo ela Cunha Leitão, deputado pelo 12° clistricto ela provincia elo Rio ele 
Janeiro, Luiz Accioly Pereira Franco, do 11 o districto da Bahia, e Elias Frederico ele 
Almeida Albuquerque, elo 4° clistricto ela Parahyba do Norte. 

Lançaram-se Yotos de peza r na neLa pelo fall cimento do Sr, Joaquim Mal'ia 
Serra Sobrinho, ex-deputado pelo !vioranhão, José Leancleo Godoy e Vasconcellos, 
ex-deputado por Pernambuco. 

Em Novembro ele 1888 falleceu em Pernambuco o Sr . Barão de Catuana (consc-
llleiro João José Ferreira de Aguiar), ex -deputado por Pernambuco, e em Janeiro elo 
corrente anno o Sr. João ele Miranda Ribeiro Sobrinho, deputado pelo 5° clistricLo ela 
provincia elo Rio Grande elo Sul. 

Em 1:1 de Fevereiro ele 1889 folleceu o Senador pela pr<:>vincin da Bahia o Sr. Barão 
de Cotegipe. 

Em H de Fevereiro constou o fnllec imento em Pernambuco do deputado pelo 11° 
clistricto elo mesma provincia o Sr·. Bento Ceciliono elos Santos Ramos. 

Deputação 

Em 20 de .\.gosto o Sr. Presidente, Barão de Lucena, interpretando os senti-
mentos do Camara dos Srs. Deputr1clos pelo regeesso de SS. M.\1. Imperiaes, motivo 
ele gt·ancle regozijo nacional, nomeou uma deputação, composta ele 24 membros, para 
cornprimentar S. :vr. o Imperador e S. M. a Imperatriz e manifestar-lhes os senti-
mentos de respeito e nclhesão cln Camara dos Srs. Deputados. 

Em 23 elo mesmo mez o Sr. Barao ele Guahy pede que, em homenagem ao regresso 
feliz de SS. :\LVl. Im periaes, seja levantado n sessão e se consigne na acla um voto ela 
mais completa satisfação por estarem SS. \L\1. Imperiaes r es tituidos á Patria Livre. 

O requerimento é unanimemente approvado. 
Em 27 ele Setembro, a requerimento elo Sr. Passos Miranda, o Sr. Presidente 

nomeou uma commissão ele 9 membros pm:1 assistir á solernnidade, na Copella 
Imperial, pela entrega da Rosa de Ouro com que Sua Santidade o Papa Leão XIII 
distinguio a Princeza Imperial. 

Commissão mixta á.oerca do juramento de Senadores 

Em 2-í de Outubro leu-se o seguinte officio : 
Do Sr. 1° secretario do Senado, de G do corrente, communicando que aquella 

Camara, em sessão de 5 deste mez, approvando o parecer da mesa sobre a indicação 
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de um de seus membros ácerca do juramento dos senadores, deliberou que se pro-
ceda nos termos do capitulo 3° do reg imento commum, para o fim de ser nomeada 
uma comm issão mixta de seis membros, tres deputados e tres senadores, que ex-
amine a materia, para ser apresentada a cada uma das Camaras a proposta que a 
com missão adaptar . >l 

O SR. PRESIDENTE indo consultar a Camara se accede ao mesm o convite pura 
que se nomeie a commissão, depois de alguma discussão, é approvado o seguinte 
requerimento: 

« H.equelro seja ouvida a commissão de policia sobre o convite do Senado para 
nomeação de um a comm issão mixta . 

« Sala das sessões, 24 de Outubro de 1888 .- M ourüo. >> • 

Foram apresentodas á Cama ra, dura nte a sessão de 1838, 391 petições, que foram 
dis tribuídas ás segu in tes commissões: 

3 

Consti tuição e legislação .... .... ........ ,................. . 49 
Marinha e guerra ........ . . . ............................... 30 
Orçamento e contos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

Fnzenda, pensões e ordenados ........ . ............. . ...... 136 
AgriculLurn, commercio e obras publicas. ... .. .......... .... . 45 
Administração provincial e municipal... . .. . ............... 10 
Instrucção publ ica, etc......... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Saude publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Cornmissões especiaes .. .. ..... ... .................... . . .... 2 
Policia.. .................... . ............................... 4 

ToLa!. . ........ ... . ........... . ....... ... . . ......... 391 

Officios recebidos 

Do Ministet·io do Imperio ..... ... ........... . ...•............ 
>l >l Jus tiça .•....... .. ...........•........•.... 
» >J Estrangei t·os ...... . .............. .... .... . . 
» >J Fnzenda .. ............ . ..... .. .. •. · · · · · · · · · 
)) )) Guerra . . ............................... . . . . 
)) )) Marinha .............................•. , .. . 
)) )) Agricultura. . . . . . . . . . . •... . ........ • ... · .. 
n >l Senado .... .... .. . ... .... . .. . ......... .. .. . . 
Dos Srs. Deputados ... ... •... .......... . .... . .. . .. . .. ·.·.·• 
Diversos . .. ...... . ............ . ...... .... .... . ............ . 

Tota l ...... . .. ..... . ....... . . . ...... .. ........ . .... . 

84 
'19 
9 

50 

42 
14 

52 

98 
25 

54 

447 
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O .ffioios expedidos 

Ao Minis terio do Impet'io.. . . .............. ........ . .. .. .... 111 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

J) )) 

Jus tiça .................................... . 
Estrangeiros ...... . .. , .................... . 
Fazenda .................................. . 
Guerra ....... . ............................ , 
Marinha .... ... . . ... . ......... . .. .. •....... 

18 
7 

74 
18 
14 

» >) Agricultura .. .. . . .... .. .. . .. : . .. .... ...... . 51 
Ao Senado... . ......................... . .... .. . ... . .. ..... .. 98 
A Deputados: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
A diversos . .. ............................................... 8 

Total............. . ........ .......................... 410 

Dias de sessão em 1SSS 

Sessões prepnratorias. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Sessões . . . . . . . . . . . . ...... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
Não houve sessão. . .. ..... .............. .. ...... .. . ... . . ... . 39 
Feriados peln festa da extincção da escravidão ... . . . . . . . . . . . . 5 

.Recapitulação 

Officios recebidos . . ......... . ............. . ................. . 
>) expedidos .... .... ...... .. . .... .................... . 

Petições di versas ............. .. ..... .. .. ......... ........ .. . 
Pareceres .......... . ....... . . .... ... . ... .... . .. ... .... ..... . 
Requerimentos dos Srs. Deputados ......... . ............... . 
Projectos ele differentes annos ...... .. .. ... . ............. .. . 
Peojectos apresentados em 1888 ... .. ........ ... ............ . 
Interpellações .......................................... : . .. . 
Indicações ............ . .......... ... .... . .................. . 
·Moções .. . ... . ... . ........... ... ......... . ................. . 

Secl'etaria da Camara dos Deputados em 20 ele Fevereiro de 1880 . 

{ 
( 

168 

447 
410 
391 
183 
450 

36 
95 

15 
6 
2 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 
1888.-N. 1 

EXTINCCÃO DA ESCRAVIDÃO .. 

SESSÃO EM ?' DE MAIO DE l.SSS 

PRESIDENCIA DO SR . LUCENA 

.\. Camara dos Srs. Deputados recebeu o seguinte otficio do Sr. Ministro da Agricultura: 
«Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 7 

de Maio de 1888. 
« Illm. e Exm. Sr. - Rogo a V. Ex. se digne solicitar da Camara dos Srs. Deputados de-

signação de dia e hora para apresentar uma Proposta do Poder Executivo. Deus Guarde a V. Ex. -
Rodrigo A. da Silva.- A S. Ex. o Sr. 1° Secretario da Camara dos Srs. Deputados .» 

Desi~nou-se o dia 8, ás 2 horas da tarde, para. ter lagar a apresentação da referiua Proposta e 
fez-se a ctevida commuuicação ao respectivo ministro. 

No dia e hora marcados, achando-se na ante-sala o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Pre-
sidente convida a deputação, composta dos Srs. Gonçalves Ferreira, Seve Na varro, Freire de 
Carvalho, Jaguaribe Filho, Olympio Valladão e Coelho de Rezende para receber S. Ex., que, 
sendo introduzido no recinto com as formalidades do estylo, toma assento na mesa, à direita do 
Sr. Presidente, e lê o seg·uinte: 

«Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nação- Yenl10, Lle ordem de Sua 
Alteza a Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador, apresentar-vos 
a seguinte 

PROPOSTA 

« Art. 1. 0 E' declarada extincta a escravidão no Brazil. 
« Art . 2 .0 Revogam-se as disposições em contrario . 
« Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Maio de 1888. - Rodrigo A. da Silva.» 
(Prolongadas acclamações e rtâdosas manifestações dent1·o e fóra elo ?'ecinto .) 
O Sa. PRESIDENTE declara que a Proposta do Poder Ex:ecutivo serà tomada na devida, eonsi-

Jeração pela Camara dos Srs. Deputados, e convida a deputação a acompanhar o 'r. Minist~, 
da Agricultura, que retira-se com as mesmas form[tliclades com que fôra receJ)ido. · · 

. • 
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O ~r. Joaquiln Nabuco :-Sr. presidente, eu peço a Y. Ex . e peço á Camara 
que tenham tolet·ancia. para esta manifestação que o ]~ovo brazileiro acaba de fazer dentro do seu 
recinto. (Acclanwçõcs. Applattsos .) Niio houve dia igual nos nossos annaes. (Acclamações . Applau-
::os .) Não houve momento igual na historia da nossa nacionalidade. (Acclamações. Applauso~ .) 

E' como si o terriLorio l.Jrazil eiro até hoj e estivesse occupado pelo estrangeiro e este do repente o 
evacuasse o nos dei xasse senhores Lle noss::t vida. nacional. (il cclamações. Applattsos .) 

!Su desejaritt que no peito de cada deputado brazileiro batesse o coração , como neste momento 
pulsa. o meu. para que a Camara se elevasse á a ltura do governo libertauor; para que ella man-
dasse para o Senado, vota.da de urgencia como a maior das necessidades publicas, a auolição total 
tla escravidão . (Applausos.) 

Parece, porém, St·. presidente, que é preciso, mesmo por amor do escra.vo, para que a grander.a 
Lleste decreto não seja discutida em nenhum dos cantos de nosso territorio, que ella seja revestida 
de todas as solemnidades, -por maiores e por mais dolorosas que sejam todas as delongas que exige 
:J. eiaboraç.ão das leis . 

E' preciso, porém, que todo o vapor da opinii:i:o nacional entre nas caldeiras estragadas do 
Senado, para. que :t locomotiv(t da liberdade possa n-a lgar as montanhas ([Ue temos de transpõe. 
( Apaiados gemes e applausos) 

E' preciso que se respeitem somente as normas que a Constituição estabelece e o nosso regi-
mento; é peeciso que se nomeie uma commissão especial que de immediatamente parecer, e que em 
uma especie de sessão permanente seja Yotacla a proposta do governo. 

Esta lei, Sr. peesidente, não póde ser vot1da hoje; mas, por uma interpretação razoavel do 
nosso regimento, á qual estou certo que se não poderia oppôr , nem mesmo o coração de bronze tlo 
nobl'e deputado pe lo 11• distric to do Rio ele .Janeiro ... (Apoiados e applausos das gale1·ias.) 

Pelo nosso regimento esta lei não póde ser votada hoje, mas póde ser votada amanhã, porque 
podemos nomear uma commissão especial para dar parecer. Podemos suspender a sessão por meb 
hora, porque bastmn cinco minutos, um minuto mesmo, para dar 1)arecer; podemos dispensar a 
impre3são, o peazo para ter logar a disco ;são ; podemos dispensar os interstícios, e depois ele 
amanhã mesmo podemos mandar a lei para o Senado, votada por acclamação e coberta das bençãos 
do paiz. (Apoiados, bravos e applausos das gale1·ias.) 

Venho propór que se nomeie a eommissão especial, que a sessão seja suspensa. até ser apresen-
tado o parecer, e para isso faço appello aos sentimentos, mesmo os mais zelosos e mais obstinados 
de qualquer lado da Cctmara , não esquecendo a respons tbililhde do governo, pois que, abrindo-se 
uma crise nacional, é preciso 1U3 ella se feche quasi immecliat ament e; para que ninguem fique em 
duvida, nem o escravo, nem o senhor . 

Ha , Sr. presidente, um exemplo na historia contemporanea, que nos deve servir neste momen to 
- é o exemplo da França, quando esmagad<t pela Allemanha . A Allemanha esmaga a França 
em Metz, Séd.an e em Paris, impondo-lhe uma indemnização de guerra tal, que ninguem suppoz 
que uma nação vencida, dilacerada pola guerr a civil e que via desabar as ruínas de sua capital 
incendiada pudesse pagar dentro de tão pouco tempo ; entretanto, assim como a França esteve 
disposta a dar a ultitna gotta de seu sangue, ella otrereceu o ultimo soldo de suas economias para 
apressar o mais immediatamente possível a evacuação do territorio; comprou á vista a sua liber-
tação, por um sacrificio que admirou o mundo inteiro, e que fez renascer a confiança perdida na 
vitalidade da nação franceza e no destino da raça latina. (Muito bem.) 

E' o exemplo que eu ot.rereço á nação brazileira . (Muito bem.) 
A escravidão occupa o nosso territorio ; opprime a consciencia nacional, e é o inimigo peior 

do que o estrangeiro pisando no territorio da patria. (Applausos.) 
Precisamos de apressar a passagem do projecto de modo que a libertação seja immediata. 

(Muito bem.) 

Lembro -me, Sr. presidente, que, quando á Convenção franceza foi proposta a abolição da 
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escravidão, e um deputado começava a fallar, ouviu-se logo esta interrupção: "Presidente, não 
consintas que a Convenção se deshonre discutindo por mais tempo este assumpto . » 

E a assembléa levantou-se unanime, e o presidente declarou abolida a escravit.lão, aos gl'i tos 
de viva a. Convenção ! c viva a republica ! como eu quizer:1 agor-a que ao.; gTitos de viva a Princeza 
Imperial (tangos applausos) e viva a C wura dos Sr.s. DJp:lta1o.s (apptausos) decretas3emo.s ne.s te mo-
mento a ctboli ç:.io immediat a da escravilão no Brazil . (M~tito bem.) 

Estou certo que a Camara approvará a minha proposta ; covla um de seus membros vai elevar-se 
a uma altura a que nunca atting iu nenhum membro do parlamento bril.zileir·o. 

Teremos assim, Sr. presidente, por parte dcst[L CJ.mara uma demonstt'ação de patriotismo, 
que ficará sendc a epopéa da gloria brazileira, do mais bello movimento de unificação JUcional que 
registra a his toria de um seculo, do mais sublime exemplo de generosida.de de um poYo que registra 
a historia toda . (Muito bem, muit·o bem; prolongados applattsos.) 

O SR . PRESIDEKTE pede ao oradot' que ma nde ~l mesa o seu requerimento por escripto. 
Vem á mesa, é lido, a poiado e, posto em discussão, sem debate a pprovado o seguinte 

REQ UE RIMENTO 

<<Re queiro que o Sr. presidente nomeie uma commissão o,;pecial do cinco membt·os vat·a dar 
parecee sob re a peopo.sta do Poder Executivo, que extingue o elemento servil. 

"Sala das sessões, 8 de Motio de 1888.- J. Nabuco.» 
O SR. P RESIDENTE nomeia para a commissão especial os Srs. Duarte de Aze1•edo, Joaquim 

Nabuco, Gonçalves Ferreira, AITonsn Cel-;o .Junior e Alfredo Corrêa. 
Tendo a mesma commi3são se reunido immedi:lttm9nte para dar parecer sobre a proposta apre-

sentada pelo Sr. Ministro da Agricultura, volt :1 momentos depois e o Sr. Duarte de At,eveclo, como 
relator, t em a palavra. 

O Sr. Duarte de Azevedo (pela o,·dem): - Sr. presidente, a commis~ão nomeada 
pela Camara dos Deputados para dar parecer a respeito ela proposta do governo, convencida de 
que nest:1 materia não é possível retardar um momento só a longa aspiração do p:rvo brazileiro 
(apoiados; muito bem; bravos) no seu tido de satisfazer uma necessidade social e politica, que é ao 
mesmo tempo um preito de homenagem prestada á civilisação do seculo e á generosidade elo coração 
de todos aquelles que amam o bem da humanidade (apoiados; muito bem: mttito bem), deu-se pressa 
em formular o parecer a r espeito da propJsta , e pede licença a V. Ex:. e it Camara para lei-o, 
apresentando depois um requerimento de urgencia, afim de que seja dispensada a impressão do pro-
jecto da commissão, para que possa ser dado para ordem rlo dia de amanhã. (Muito bem.) 

E' lido com o projecto o seguinte 

F ARECER N' _ 1 - 1888 

EXTINCÇÃO DA ESCRA VlDÃO 

11.A com missão especial nomeada por esta Augusta Camara para examinar a proposta do govemo 
sobre o elemento servil, convencida de que e.;sa. proposta satisfaz em tudo a longa aspiravão do 
povo brazileiro, é de parecer que ella seja converttda no seguinte projecto de lei: 

<LAccrescente-se no logar competente: 
<A Assembléa Geral decreta: 
«Art. I . o (Como na proposta.) 
<<Art. 2. o (Como na proposta .) 
<Sala das commissões em 8 de Maio de 1888 . - Duarte de Azevedo. - Jo aquim N abuco. -Atfonso 

C~lso Jun i?r. - Gonçalves Ferreira. -At(1·edo Corrêa.~ 
Em seguida v Sr. Duarte de Azevedo requer dispensa da impressão e urgencia para entl'll.r na 

ordem do dia de amanhã . 
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O Sr. And rad e Figu e i ra começa ob;:ervando que, qua lquer que sejam as i mpa-
ciencias p::tra converter em lei a proposta do governo, acha que é preciso collocar acima de tudo 
a leg lia datle dos actos do Parlamen to. (Alguns apoiados .) 

O Sr. presidente, representante elo reg iment o, não póde aceitar o parecer ela commi.>são espe-
cial, porqne ao regimento é expresso que as commissõ33 eleit'tS têm um proc~s ;o a observar para os 
Seus trab,tlhos . Era preciso mu::t indicação reform:tnth o r·egimento; e sómen te depois desta reforma 
poder-se-hia, permittir a urgencia. 

Si não fosse o muito respeito e consider:.tção que vo ta ao Sr. presidente, teria reclamarlo ja a 
algmn minutos contra factos IJLle a1ui S9 pa;;su·am; contra a, inva:>ão de pessns e.;;tranhas á 
Camara, convertendo a august·t m •gestade do recinto em circo de cavallinhos ! (Apoiados e não 
apoiado: e signaes de reprovaçclu das gale,·ias .) 

Como si não b1>tassem ta'l:3 traasgresoões, que importam ::w decóro d~ c:tmara, o nobre relator 
da com missão e:;pecial, sem ob3ervcu· os pt•ocesso.> e.;t1belecido3 p 1ra os termos dos trabtlll)s d 1s com· 
missões, pe'le que seja diSj)BtBad L a i:upr.:lssão Ll o pr.:>_jecto, par,t entrar nt ordem do di L. O Sr. pre-
sidente não póde aceitar como pwecer o p.1pel que foi enviado a me.>a, e que é contr,trio aos termos 
do regimento. 

O SR. DUARTE DE AZEVEDO:- O regimento não dispõe sobre os pareceres de commissões 
especiaes. 

O SR.. ANDRADE FIGUEIRA diz que o regimento no C'tpitulo V trata dos pareceres em geral, sem 
fazer distincções. ConfiEL bastante no Sr. presidente quo, além de tudo, é magistralo, pJ.ra que 
S. Ex. faça observar o regimento . 

Aproveitando-se dl1 p::tlavra , dira ao nobre deputado pelo ! 0 districto da provincia de Pern'1.m-
buco, que se julgou apto para conhe~er de qug m:~.terial era furmtrlo o corn.:{ã:> do o!'ad.)r, qu3 não 
sabe si esse coração é de bronze; mas si o é, prefere que seja de bronze, a que sejtt de lama. 

O Sr. Joaquim Nal>uco diz que não crê que este coração de lama fosse atirado a 
e !I e orador. ( Apoiaclos /muito bem; muito bem !) 

Si o foi, dP.ixa o in~ulto do nobre deputado atiNdo no tapete da discussão, porque não merece 
ser levantado. (Apoiados.) 

Não a0ee li ta tambem que fosse at irallo ao povo, porwe o nobr·e deputado deve comprehender 
{jUe neste momento o sen timento que predomi na em todos os corações é o do verdadeiro patriotismo. 
(Muitos apoiados.) 

Acreditn.va ter feito um'l homenage:n aos sentimento do nobre cleputa; lo qnalificando de beonze 
o seu corJ.çã:-~ a respeito desta questão, e neste momento, em que o nobre deputado, qua lificando 
os factos e:wep~iotues e e:draordina!'ios flUCl se tê:n d•tdo, comp1ra a müor S93'>ão Llo P<~rlame:lto 

brazileit•o a uma renuião de circo de cavallinhos, o orador· entende que o povo brazileiro, reunido na 
Camara não póje da,r outm prova ele resp eito sinão cobrindo ll. inviolabilidade do nobre deputado 
pelo Rio de Janeiro no dever que S. Ex. ac:tba de cumprir, quarendo prolongar o que ja não é pos-
sível - a escravidão. 

O nobre depatado entendeu que a commissão infringiu os termos do regimento, porque reuniu-se 
immediatamente, sem as 24 hora> que o reg i nento prescreve; mas basta ler o regimento para ver 
que elle se refere as commissões oedinarias, que têm de reunir- se muitas vezes e precis.1m annunciar 
as suas sessões, afim de que estejam presentes as pessoas interessadas. 

Mas quaes são as pesso1s interessadas que o nobre deputado quer que estejam presentes 
nestas 24 horas, que não dão siquer para o trem da Barr <t Mansa, nem para os vapores do Norte e 
do Sul, que poderiam trazer todos os interessados na escravidão~ 

E', por conseqnencia, uma fórma ôca, vazia, q ne não augmenta em co usa alguma a santidade 
da lei, porque a sant idade da lei está na vontade deliberada e livre do Parlamento e ninguem se 
sente aqui mais coacto do que o nobre deputado. 

O SR.. ANDRADE FlGUEritA observa que não ha ningtwm mais livre na Camara nesse momento. 
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o SR. JoAQUIM NAnuco replica que é justamente o que disse, apenas usou da fórma nagativa. 
Todos estão no gozo da mais completa liberdade e, si obedecem a inspiração do sentimento popular, 
é porque os escravos, que soffrer.tm durante seculos, sómente agora encontram no cor•ação do legis-
lador brazileiro, só agora tlespartam todas as symp.tthias a que esses soffrimentos dão incontestaver 
direito. (Bravos; applausos nas galerias e 1·ecinto da Crlmara.) 

O orador acredita que a Camara dos Srs. Deputados esta perfeitamente dentro da lettra do mgi-
mento a3eitando o parecer da commissão (apoiados), que não precisa das 24 horas que o nobr~ 
def:utado julga necessario á elaboração do parecer. Nesta occasião, a c.tusa nacional represeuta. a 
consciencia muito supsrior a co03ciencia do escravismo, e vem de braço dado com a soberan:a que 
surje p:1t'a a nação brazileira impõr a sua vontade. (Muitos apo iados ; bravos ; applausos prol01tga.dos 
nas galerias e no recinto da Camara.) 

O SR. PaESlDENTE:-Trata-se apenas da dispensa da impressão, que é permittida pelo regi-
~~~to; por consequencia a violação que ex:iste, é sómente quanto ao prazo; mas a Camara dos 
Srs. Deputados póde dispens.tr este prazo, e por isso vou consultar a Camara si dispensa ou não a 
impressão e o prazo . 

O Sr. Andrade Figueira (pela ordem) diz que respeitará a decisão do nobre pre-
sidente, como magistrado encarregado na camara de cumprir o regimento, e ainda qu:1ndo não lb:.e . 
parecesse acerta la, j amais appellat•ia della para a C:~mara; lembra porém, que não se trata de inr 
fracção secundaria; e na primeir.\ vez que f<\llou não quiz apon tar todas . 

Começa, poróm, pela incompetencia de S. Ex:. nomear a commis.são, que deve ser eleita pela. 
Camara. 

O SR. JoAQUIM NAnuco:- Está no regimento. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que não está no regimento, e nem essa formalidade é se-

cundaria, é pelo contrario substancial. 
Quanto a outrc\. form:1lidu.de, é para que se dispense da impressão, marcada no capitulo XV do 

regimento, que não sómente desígna a ordem dos trabalhos da commissão, depois de ser ella eleita., 
como a marcha desses mesmos trabalhos. 

A designação de dia para a commissão estudar o assumpto sujeito a seu ex:ame não é uma for-
malidade vã, como pareceu ao nobre deputado por Pernambuco, mas substancial do processo e ex-
ame dos papeis sujeitos a estudo. B1Sta attender que não só qualquer membro desta Ca.mara, como a 
massa dos cilh\dãos que se julgarem ag~ravados, têm o direito de fazer obseJ•vaçõss, offereoer 
emendas ao projecto, dirigir representaçõJS, collaborar emfim com a commissão da Camara. 

Nestes termos, o Sr . presidente deve comprehender que não póde ser secundaria uma forma-
lidade que tem semelhantes resultados. 

O orador pondera que a mesa, conforme o ar ligo expresso do regimento, não pó le considerar 
parecer si não o juizo de qualquer commissão desta Camara manifestado nos termos do mesmo re-
gimento, quer seja a com missão especial ou permanente. A lei não distíngue, e onde a lei não dis-
tingue o executor não póde distinguir. Não póde ser considerado parecer sinão o trabalho feito pelo · 
processo designado no capitulo V do regimento. 

Si o Sr. presidente entender que não devem ser executadas essas dispo3ições, o orador ae'lla; 
melhor que se dispensem todas as formalidades e approve-se por acclamação o projecto que ex-
tingue a escravidão: ao menos não iria esta medida revolucionaria com a sancção do Poder Legis-
lativo. 

O SR. JuvENCIO DE AGUIAR:- A commissão de orç'\mento, o anno passado, mais de nina v~ 
procedeu com preterição dessa formalidade sem reclamação alguma. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA contesta. Diz que o nobre deputado está enganado. A commissão de-
orçamento não procerleu desse modo. Affirma o fado porque acompanhou os trabalhos de3sa: com-
missão: ella não podia ter dado parecer sobre orçamento, sem exame. Recorra o nobre deputado ao• 
Diario Otficiul, que publica os traba.lhos da Camara, e reconhecerá que a commissão de orçamento, 
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::!empre. annuuciou com antecedeucia a hora em que se deveria reunir e a materia ue que se teria de 
occupar. ( ri partes . ) 

Quanto a redacçã.o dos projectos, não ha necessidade de audiencia ; entende-se que é assumpto 
vencido, e o regimento estabeleceu uma discussão especial para que qualquer deputado pudesse ofl'e-
recer reflexões e emendas. Qmtlquer que seja a impa.ciencia daquelles que querem a n.pprovação desta 
proposta, o orador eolloca acima desse senti m'lnto, que :tl iá.s julga. muito respeitavol , o sent imen to 
da legalidctcle, sem o qual não póJe haver nação const ituída. 

O SR. JoM~um NABUCO lê o ar ti go 49 do regimen to . 
O SR . ,\KDRADB I!'rauEmA:- M:.ts a Cctmara m"Lo commetteu ;to presidente. 
O SR . JoAQUI~r NABUco:- Foi objecto da minha proposta. 
o SR. PttESIDEN'l'E depois de ler o requerimento do Sr. Nabuco, propondo a nomeação de uma 

commissão especLtl , e o art. 49 do regim3nto, consu lta a Cam.tr.t sobre o req uerimento do Sr . 
Düarte de ,\.zcvcdo, em que pede p::tl'<t ser tlispensada, <t impressão elo projecto, Mim de set• da.do na 
ordem do clin. de amanhã • 

. \. C:1mara decide pela Miirnuttiva. 
Posto a votos o r eq uerimento, é approvado . 
(Tendo o Se. Minis teo do Ma.t•inha ele apeesent::tr a proposta sobl'e a fixação ela foeça uaval para 

1889 e não ~c achando pt'e3ente, sus[JJnrle-se a. ses3ão até ai 2 1/2 hoeas, em que eompat·eceu 
S. Ex . e leu a referida proposta.) 

O SR. CARLOS Pgrxoro ( 1° secreta,- ia) ( pelct ovdem): - Sl' . presidente, diante de um aconteci -
mento da oedem do que acaba de d1r-se, o mais notave l, sem duvida, de nossa historia parlamentar, 
requeieo que se levante a sessão, consultando V. Ex . a casa. 

Consultada a casa, é appeovado o r equerimento. 
o SR. PRESIDENTE ela a. seguinte ordem do dia 9: 
Primeira pa;·~e, Continuação de eleição cllls commissõe permanentes; 
Seg tmdc! pm·te , Discnssão da proposta elo g-oveeno, convertida em projecto ele lei, ex:t ing nin do a 

escravidão no Brazil. 
Levan ta-se a sessão ás 3 horas da tarde . 

. E~fSESSÃO DE 9 DE MAIO NA ::>IWUXD.'.. PAitTE DA ORDJU! DO DIA BXTRA E~I za DISCUSSÃO O AH'r. ] 0 

DO PR.OJECTO :'<' . l , DESTI': A:'<~O , DECLARA.~ DO EX'l'l~CTA A ESCRAVIDÃO :'<O BH.AZIL. 

O Sr. Andrade Figu.e ira (,;wvi.neHto ele attenç<!o, s ilencio) começa dizendo que a 
Camara permittirá que, em circumstancias um pouco semelhantes aquellas em que se achou um 
illustre orarl.or francez, venha mais umé\. vez ar!. vogar a c'l.usa do bom senso perante paixões desor-
denadas, comprehentlenclo que, ante as impaciencias dos apopleticos da abolição, que valem bem os 
apopletic:Js ria resis tcmci t, t o"l a a discussão deve see co nsideradct escusada . As sccnas que se verifi-
caram poe occasião dd. abert ura da Assembléa Get·a l no Paço da outra Camara; as scenas que se 
presenciar am hontem neste recinto, adveetiram assaz ao oeaclor de que toda a discussão é in ul il , 
sinão impossi ve l ; mas não pói e o ueador, diante destes fac tos, deixar de externar o mono logo de um 
sq,litario, como protesto, que a Camar,t deveeia esperar de sua parte . 

Ha muito que o orado!' póde considerar-se isolado na discu.>são destes assumptos . 
0 SR. BEZAMAT : - Verá que não está . 
O Sa. ANDRADE J.?rGUErRA, co ntinu 1nlo, diz que j a em 1885 r aros foram os cõmpanheiros que 

tiveram com o orador a ousadia de arcar com a forç;1 da tor·r ente, que tudo pretendia subverter nest a 
questão. O orador conser v<t hoje a mesma posição que assumiu no anuo de 1871. Coudemna hoje, 
como condemnou outr 'ora, a intervenção dos poderes publicas na solução ele um assumpto emineote-
m_ente socia l, que aos inter essados, á sociedade, e não ao poder publico competia ter . Infelizmente, 
hoje, que são decorridos tantos annos, a experiencia veio con fi rmar as previsões do orador . Ao passo 
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que o:> poderes publicos , com a sua intervenção, não fizeram m::tis do flUe compeometter a mtLrcha 
do problema, proJuzindo unn ag itação es teeil, peomessas engana1oras, pezar e3 dolorosos, para. li ber -
ta.eem no fim , com um mesquinho fundo de emancipaçl J a penas 30 .000 es~ravos, a fecunda ini -
cia tiva paeticu lar fazia desapparecer elo rol dos escravos inscriptos não menos de 500 .000, ca lcuhda 
a mor talidãde pelã cifr<t maxima de 300 .000 . 

Mas, senhores, perg unta o orador, qua l a n ecess iclacl~ dt:l um:1 so luç 'io tão pt'ompta, que dis-
pense até a discussão, que dispense até o protesto clãquel!es que não podem deixae de considerar 
que a opinião do p:liz não se póüe a ft:lr ir pela im prensa da Cóe te ? (Apoiad os . ) A população do 
Bt'azil compõe-se porven tura sónB nte daquel! es qne fcequil nt am as galerias desta Cannra? 

Que necessidade tão urge nte é es ta, qua ndo o problema tem sua so lução na tural nas leis de 
1871 e 1885, con trct os e iTeitos ela intervenção do poder publico ? 

ão c::)J1sider,t, po~é m, unic::t es>a soluçii.') . Em 187 1 a preJentou-s3 nm projecto ue lei, cuj <t 
solução de!'i niti va dependia do tempo : era a em mcipação g ra'lnal. O fim er o. enganar os proprie-
tal'ios , enganar a espectativa pu blica e enganar a Nação. Foi combati•l a em nome da in icia tiva 
individual, que fig urJ.va como mais honrosa ao caracter braz ileiro . 

Qua l a promessa do legislador, 1 qua l o procedimento c qual o cumprimento dessa [H'omessa? 
Promessa enganadora ! O resultado foi ou os propr ietarios optarem pelos ser viços dos menores inge-
nuos durante ce r to prazo, ou receberem por indemnisação um certo t itulo de credito . 

Entrando em execução a lei, o governo teve de intervir' para que o:> proprietar ios não op tasse m 
pela intlemni;n ção, subsistindo en tão a pres tação dos S9rviços dos ingenuos . Veiu a lei de 1885 , 
annullou este debi to, nctda se pagando aos proprietarios . Pela primeira da:> ci tadas leis ceeava- se 
um fundo de emancipação, que foi convenientemente r eforçado em 1885, r e3ultando deste fund o 
as distribuições que foram feitas em intervallos mais ou menos r egulares e que devem orç tr por 
iO mil con tos. 

Pois bem; o governo, que t aGto confiava neste fundo de emancipação, não se considerou enver-
gonhado dnraute 17 annos , e até hoje 111d[l, se fez na ci fra que em si r etem no Thesouro . Não fica-
ram só nisso as promessas enga,nadoras . 

A lei de 1871 cogitou em beneficio elos proprietarios, dos lavradores, de todas as classes, emfim, 
da sociedade, da creaçKo ele es tabelecimentos onde fossem recebido.:; , crcados e educados os ingenuos , 
filhos das escravas, e de outros que fossem entregues ao governo, ou que est ivessem abandonados, 
ou que ficassem na orphandade, emfi m que devessem ter educaçD'o e criação, e que o governo pt'efe-
r isse recolher em est a bel ecimen tos publico> . 

To:las essas promessas acham- se escrip tas na lei e nunca tiveram execução . 
UM SR . DEPUTÂDo :- Não houve ne-:essidacle . 
O SR . ANDRADE FIGUEIRA perg un ta como não houve necessidad.e, quando haviam lib3r tos sem 

occupação, e capoeiras, onde se encont ea a semen teira .que hoje causa esta agitação 1 
Veiu lt lei de 1885, e o governo, sempre levado pela necessidade de fazer promessas que uão 

podia cumprir, procurou estabelecer umn, lei r igoeo:>a cont ra os libertos de todas as classes, que não 
tivessem occupação . T01lo quanto ahi ·e estabeleceu em beneficio ela propr iedade n,gricola e em bene-
ficio dos prori e tarios e das classes pacificas , a quem o tr"'balbo dos li ber tos pudesse aprovei tar , fico:l 
le ttra morta ; t udo quanto foi legis larlo em favor da emancipação foi executado , foram cumpridas 
todas as medidas em favor do3 escravo3, quer contidos na lei de 1881 quer na de 1885. 

Ha ar tigos da lei ele 1885 que até hoje não tiveram para sua execução os competen tes rPgnla-
meu tos do governo ; nen huma. de suas disposições t em sido executacb na parte que póie interessar 
aos proprietarios . 

Por es te ligeit'O his tor ico, a que o orador se limita, por não desejar prolongar o debate, com-
prehende-se o a lcance da intervenção do poder publico am ques tão de ordem social como esta . 

Pr'omessas enganadoras, ag itação esteri l, especulação, doloroso pezar por parte de todos os 
amigos ela fórma de governo que nos rege . 

Ao lado disto, o que nos oll'erece, pergunta o orador, a iniciativa particular, de que tanto se 
2 

" 
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desdenhou no prinC!plO da, solução deste problema~ O espectaculo singular na viela de um povo, 
o facto de libertal'-Se umR escrava,ria relat ivamente forte~ em relação a uma população livre, por 
meios pacíficos, por uma. fórma que honra ocat'c\cter brazileiro. (Apoiados .) 

A primeira matricula, encerraclfl em 1872, accusou nnis de I . 600.000 escravos inscriptos ; ~ se-
gunda, encerrada a 30 de Março de 1887, accusou apenas 72.0.000 escrcwos, tendo , portanto, desap-
parecido cerca ele 900.000 . 

Dado que a morte tivesse produzido baixa na m 1tricula na razão de 300.000 esr.ravos, o que é 
exagerado, ternos uma deficiencia, em relação á ins0rip;:ão, de cerca ele 600.000 escravos, cuja liber-
tação é devida á generosidade do caracter brazileiro. (Apo iados.) 

o orador comprehencle que, diante de taes resultados, armado o poder publico de duas leis 
emancipacloms, promulgadas em tempos diversos, em 1871 e em 1885, ambas com a preteoção do 
conter a solução cliffioil do problema, se tranquillisasse sobretudo quando todas a3 classe sociaes se 
interess'1vam pela extincção do elemento servil; quo o governo se ju lgasse exonerado de qttalquer 
intervenção, de propór novas medidas para obter resultados que seriam obtidos em poucos annos, 
si não em poucos mezes. Mas o poder publico assim não entendeu. Pelo contrario: acreditou que 
devia dar o ultimo golpe, antecipar a manifestação da iniciativa individual, roubar-lhe a gloria de 
extinguir o elemento servil, para repartil- a comsigo. · 

Qnaes são as circumstancias, pergunta o orJ.dor, que actuamm no animo do poder publico para 
considerar que as leis de 1871 e 1885 não contêm uma solução definitiva, que as libertações pela 
liberdade particular não bastam~ Ha porventura motivos especiaes ~ Que factos têm occorrido ? 

E' este, no conceito do orador, o ponto capital elo problema . 
o orador, que, desde o principio, condemnou a intervenção elo governo neste assumpto, como 

a condemna em todas as questões de ordem social, porque, com ser conserva<lor, não deix:a de ser 
l_iberalneste ponto, entende que a verdadeira escola cotnervadora é esta - circumscrever a acção 
do governo ao que é da sua competencia e ahi exigir que seja governo, mas que deixe á sociedade 
o que á sociedade pertence; o orador, que professou sempre esta doutrina, procurando indagar dos 
factos que puélessem actuar pare\ a mudança ele proce:ler por parte do governo, não os achou que 
justificassem tal mudança, - deve declarar com toda a sinceridade d'alma. 

Na falia com que foi aberta a presente sessão, pelas declaraçõ3S ministeriaes que á Camaea tem 
sido permittido ouvir, - porque até hoje ella não conhece todos os dados officiaes, o relatorio do 
Ministerio da Agricultura não foi distribui lo, nem tempo havia de o ter sido,- parece que o governo 
se vio constrangido a dar a ultima decisão neste assumpo, em vista des>e movimento emancipaclor 
que se apoderou do paiz, em vista cl \S reclamaçães constantes ela imprens:~. da córte e de algumas 
cidades e capitaes ele província, em vista desse movimento abolicionista que se pretende ter inva-
dido como que repentinamente a sociedade brazileira. 

Ora, segundo as doutrinas do orador, doutrinas que elle reputa as mais liberaes, era tudo isso 
razão de mais p1ra o governo não intervir, porque a intervenção era escusada. 

Si a população se mo trasse inditrerente; si as manumissões fossem raras ; si o espírito publico 
reagisse contra ellas, seria tah•ez justificavel da. parte do guverno promover por meios indirectos 
- sempre indirectos- a elevação da somma ele manumisõe>. Mas, quando o espírito nacional vai 
muito além daquillo que os poderes publicas pocli :ttn prever ; quando a população liberta esponta-
neamente, e sem inclemnisação, escravos, pela emancipacão elos quaes o governo teria obrigação ele 
despender quantia superior a dez mil contos, que necessidade ha ela inte"i:·venção do governo 1 que 
necessidade ha de forçar a marcha natural elas oousas? O ora'lor acredita que, si o governo se con-
tivesse nesta senda, dentro em pouco> meze3 não teria a quem libertar, porque a libertação se com-
pletaria pela iniciativa individuaL 

Que motivo de ordem publica ha, portanto, par<1 esta mudança de opinião, para este açoclamento, 
tal, que se pretende até abafar a discussão 1 

Diz-se que alguns desregramentos têm sido praticados, que não é mais possível manter a dis-
ciplina nos estabelecimentos agrícolas, de certa .época a esta parte ; citam-se os factos de s. Paulo; 
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citam-se factos isolado3 na província do Rio de Janeiro, na de Minas e em algum outro ponto elo 
Imperio. 

O SR. MAc-DowELL :-Em quasi toda a parte. 
0 SR . DUARTE DE AZEVEDO :- ·Em toda a parte. 
O SR . ANDRADE FwuEIRA : - Em toda parte, dizem os nobres deputados, e principalmente o 

nobre ex-mininistro da justiça, que tem razão para estar bem informado, visto que até bem pouco 
tempo respondia pela ordem e tranquilliclade publica. 

O Sa. MAc-DowELL : - Apoiado. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA. desconhece estes factos; o pouco que conhece denota apenas que o 

ministerio ele que o seu honrado amigo fez parte não usou cl .t energia necessaria para a inteira 
execução elas leis 7otadas com relação ao elemento servil . 

0 SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE: - Apoiado . 
O Sa. ANDRADE FrGUErRA recorda que neste terreno e da tribuna ela Camara dirigiu censuras 

ao ministerio clecah ido ; é por este mo ti v o que hoje as renova. Fê l-as quando esse g,<binete estava 
no poder; julga-3e no direito de lembrai- as, hoje , que elle está decahido. 

O SR. MAc-DowELL: - Até [)gora, no seu discurso, não as fez. 
O SR . ANDRADE FIGUEIRA diz que o nobre deputado está esquecido ... 
O SR. MA.c- DowELL: - Estou prestando toda a attenção. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA. declilra que vai fazel- as, vai lembrar as que fez, quando o nobre 

deputado esteve no pode1'. 
0 SR.. DUARTE DE AZEVEDO :- E' melhor deixar isso de lado. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que não póde deixar, porque este facto vem a bem de 

sua argumentação. Já disse qne não pretende alongar o deb:1te, mas o que vai dizer tem intima 
relação com a discussão; e o orador, que fer. as censuras quando aquelle ministerio se achava no 
poder, tem hoje pleno dil'eito de apnl'ar a proceclencia dessas censuras, lembrando-as. 

Esse ministerio pretendia symbolizar a resistencia na questão do elemento servil , a resi3tencia 
nos termo<; em que ella po:lia ser apre3entada e executada, isto é, na fiel execução das leis votadas. 
Outro não podia ser o alcance de tal resistencia. 

Acredita o orador que e>tava no intuito daquelles honrado3 cavalheiros o pensamento de 
pôrem por obra esse empenho . Não sómeute a lei havia sido obu dos nobres ministros, como o 
dever primordial, e3sencial , capital, do governo não pó:le ser outro sinão a fiel execução das leis, 
e sobre tudo nesse> assnmptos, que tão de perto interes>am ás conveuiencias cht ordem economica, 
como as conven iencias da ordem publica . Faz, portanto, plena justiça: e3tava na in tenção daquelle 
governo o desempenho da rasistencia nos limit'ls da lei, isto é, fazer respeitat• a lei, respeitar a 
propriedade, que as leis tinham reconhecido, e ao me3mo tempo garantir aos escravos os direitos 
que ellas lhes permittiam. 

Mas <t execução correspondeu a esse desideratum? Por certo flUe não . Aquel le gabinete teve 
em presidencias de provincia> deleg,<dos que formavam dentro do:; s:llões dos p:.tlacios ele seus 
governos provinciaes sociedades abolicionistas, a que elles presi·liam, na> quaes o direito de pr,l-
priedade sobre os e:;cravo3 era posto em du viela, nas fJU:1e3 os proprietarios er,\m maltratados . 
Houve chefe ele po licia, que ainda hoj e se conservn., que escreveu a seus agentes para que obri -
gassem os proprie tarios a as3igna,r tet'mo de seguranç.1 con trJ. as ameaç,LS de castigos que os 
senhores quizessem applicar a seus escravos: esse magistrado, aliás muito digno, o orador o 
conhece ha muito, ainda se conserva hoje como chefe ele policia de uma importante província. 

O SR . MAc- DowELL: - Não merece essa censura do nobre deputado. 
O Sa.. ANDRADE FrGUElRA. re3ponde que m3rec3, poque dil'igiu ess:~. cir0nlar, que era umft 

illegalidade. (Cont~staçüo do Sr. 1lf ac-DoweU.) 
O govel'llo, a inda quando nã'J ti vess3 o empenho de m<nter a resistencia n:~. questão do ele -

mento servil , tinha por deve t' mandar cassar. semelhante ci rcu la!', que constituía urna perfeita 
illegalidade. (Cont,stação do Sr . Mac- Dowell.) 
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Mas o ministerio aind. .t foi fraco em um assumpto capital : tratando-se da. revogação da lei ele 
1835, o ministerio, ele coucassão em co:1c93s·'ío, chegou at3 <tO ponto ele quebrar inteira mente a 
disciplina nas fazendas, acei tan··lo e viu do pedi e ao Parlamento a abolição dos açoites jndich rios, 
legislação essa que er:1 indi3pens:tvtll, unu vez que sub;;ist iD.. o e;;taclo de e;;crav idão, leg islação sem 
a qual a dis~ip lina não po ~lia deixar de r tlsentir-se , como se resentiu. 

Os acontecimentos de S. Paulo, dos quae3 o orailor pass·.t a occupar -se succintamen te, pren-
dem-se a es tlt ques tão da abol ição dos castigos co rporaes. 

Respo ndendo a diversos apar tes do Se. !viac-Dowell, diz o orador que, jurisconsulto como é, 
S . Ex. deve comprellender que, dar para. o escrJ.vo a prisão simples, é um favor que o excita a 
commetter crimes , porqn 3 é cem 1ridal-o a deixa.r o teaua lho forçado a que está condemnado, para ir 
na cadeia gozar descanso, receber vestuario e al imen taç.c'i.o . 

Observa que s3melllaate iustituição não podia se r mantida sinão com os rigores indispeusaveis, e 
e:l tes não se poderiam destruir sem que a instituição soffresse . 

Este procedimento foi causa da indisciplina que começou a lttvr,tr ua 1 rovincia de S. Paulo. 
O:.tviu dizer que se deram fug,ts e:-n m-.tssa do l O ou 12.000, que se accumuhtram na cidade de 
Santos, onde eram protegidos pelas antoridacles, que não cumpriram os seus deveres, deixando de 
entregal-os aos seus proprietarios. 

UM SR . DEPUTADO :- Foi nnnclacla força para a h i , afim üe m~tn ter a OL'clem publica . 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA responde que essa força era inerte, cle .3cle que se propag:wa a dou-

trina ele que - cap tu rar escravos fugidos era indigno do exerci to. 
O SR. MAc-DowELL: - Essa cloutriua não foi ollicialmente prop.1gada. 
O SR. ANDttAD'" FIGUEIRA diz que foi propagada por pe3soas chegadts ao governo , e inclu-

sivemente pelo illustrtl senador Pra-Jo, com o quãl o governo sempre procedeLt de accórclo, mau-
tendo na pr.:lsidencia ele S . Paulo delegados de sua confianç> . Portanto, de que serviu a força 
mandada para S. Paulo, si ella tinha ordem ele embalar as armas e tornar-se indifferente diante de 
fttctos irregulares como aquelle ~ 

Ullr SR . DEPUTADO:- Havia de intervir, si a ordem publica fosse perturbada. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA observa que houve per turbação da ordem publicl, porque essa força, 

encontrando-se co:11 a chusma de escravos fugidos, t eve por mais de uma vez de tt',lVar combate 
com elles . 

O SR. AL;\IEIBA NoGuEIRA :- Nessas occasiões intervinha a força publica . 
O SR. A)IDRADE FI:JUEIRA diz que n5:o intervinha; que quando estes fuotos se davam, a fot•ça 

publica. retirava-se para a capital e 03 quilo :nbolas de S . Paulo seguiam seu destin o para 
Santos. 

O SR. AL)IEioA No3UEIRA :- "Não hav~a senho;• que quizesse nas su1s f<J.zeucl .ts escravos 
insubordinaclos e imprc>stav':l is 'para o s3rviço. 

O SR . A"DRADE FwuEtH.s poleria r3s;_:>0:1der ao nobra deputado por S. Paulo, lendo cartas de 
importantes fttzencleiros que, sem conh3cJrem pessoalmente ao ora.dor , entenderam dever diri -
gir-se a elle; cartas de personagens importantes de to ·Io3 os pat'tidos polit icos, que se manifes-
tavam assustarlos pelos seus dias, receio3os ele sua seguranç1, durante aquella funes ta quadra . 

Está claro que, si a doutri na elo governo, co:11o acaba de dizer o nobre ministro dtt agricu ltura 
claquelle gabin3te, era empregar a for ça public.1 sómeute nos casos ele perigo dtl. tranquillidade e 
segurança, elle não podia cumprir o seu dever comp3ll indo ess:1 força a f<1zc r com que os escravos 
vol tassem para. as pt•oprieda·l es ageico las, como devia Ltz 'l r, cumprindo a lei em certos e Lleter-
minado3 brmos . 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO :- 0 meio era inefT:icaz . 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA acln que nã:o se póJe appellar para a inefficacia da acção Lia força 

publica; isso só poderi1 se r ver i ficado depois do exercicio dessa força . Como verillcar-se essa 
ineffic:~cia , si o r .:lcurso nã:o fo i e:npeega·lo, si o gover no declarou pelo Sr . min ist t·o da agri<>ultura 
que nã:o e:npregavLt força na garan tia. d t trctnquillidade elo trabalho agl'icola ~ 
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o SR. MAc- D::>W8LL: - Mandei um navio de g uerra p:~ra San tos. 
o SR. Ax oRADE FlG UEIRA diz que tudo isto era p::mt o caso ele haver per turba ção da or dem 

11ubli ca; não foi para execução do empenho a que se refer e . 
O SR. MAc-DowBLL : - Então par.1 que foi? 
o SR . Ax oRADE FJGUE lRA diz que o Se . Mac-Dowcll de via perg untar isso ao seu ex··collega 

tht agri cultura. 
O SR . RoDH.JGO SILVA ( n in istru clx a_q r icttlt w ·a): - Peço a pa Ltvra . 
O SR . MAc- DowBLL :- Para ltú, paea, C:vn piuas , pan , S. P <tulo e para Sa ntos seg ui u força 

de terra e mar. V . Ex. r econ a, ao3 joenaes ua Càete e vera . 
O SR . ANDRADB FIGUE IRA rc.>poncle que S. Ex . deve entender- se com o seu collega da agri -

cul tui'a, nesse ponto . 
A força publi ca de S. Paul o não foi empregall<1- para captura.r os escravos e entrega!- os DOS seus 

se11 hores ; is tG bas ta. para. os intuitos elo orador , que niio precisa ele ma is. A verdad e é que, ao pass) 
.que o gabine te t inha o pensamento da res istencia legal uesta rtuestão, os se us delegados ele 
S . Paulo não cor ~·esponcliam a esse pens\tmento ; os escravos fugir.un em mas;a, prejudicando não 
só a grandes in te e esses economicos, mas ta.mbem a in tere3ses da seguraup public.a : houve mortes, 
-houve ferimentos , haure iovasito ele J oc~diclades , houve o teeror derra mado por t odas as fnmilias, 
e ;;.quella im portante peovincia t.lur.IUte rnuitos mezes peema11eceu no terror mais afl1ictivo. 

Felizmente, os prop r ietarios ele S . Pa.nlo c(l mprehencler::tm qu :J , di.mte da inacção ela fo eça, 
p uLlic::t, melhor sei-ia capitularem pera nte a cle::;ordem, e der am a liLerdade aos escr avos . O.; 
lavracloJ'es viram- se collocados na, po.;ição do vi:tnd:tn te , a qu3m na e:; tearht se psde a bolsa ou a 

-:vida , e pi'efel'i ram entregar a bols~ . Es ta é'" venlade ; as li bertaçõss, porém, veri ficar,tm-se . Hoj e 
pre tende- se que estas liber tações, obt idas ass in1 por vi olenci'1, por coacção, e até co m inter venção 
da fo rça publica ; porque desde que ella nã.o ser viu p:1r:1 proteg-er os peopriet a eios , é evidente que 
ser vi u para proteger os escravos . .. 

O SR. MAc- DowELL : - V. Ex. r ecor de-se elos factos rtue se cleeam em ltú , em C<tmpinas e 
em Santos, e vera que isso nã.o é exacto . Ao contra ria, o governo era censueaclo por em peegar a 
fo rça. 

O SR . A ' DRADE FIGUEIRA responde que o go verno era censurado por esta imprensa , que não 
tem r esponsabilidade da ordem publicJ , uem criterio . Mas o illustre deputado que interrompe o 

-orador não pot.lia deixar de t er o a poio da opiaião sensata, deséle que o gover no fi zes>e manter a 
fie l execuçã.o da lei, empeegando para isso o exercito. 

O SR . MAc-DowELL :- Mas V. E~;. censm·ou isso mesmo. 
O SR . ANDRADE FIGUEIRA r esponde que censurou não ter sido o exercito empregLLdo na 

en trega c frecti va elos fugitivos. Qual foi o escra vo ag::tnado em S. Paulo por um so ld::tdo? (Ha 
apartes.) 

Fiwram-se , poré:n , as l iber tações em S . Pctulo, r egul ar oa irregnla rmente. O ora.doe não pre-
tende instituir exame a e3t e respeito, o que t[l.lvez faç~ em outra discussão, para, até certo 
ponto corresponder á confia uç.t tle a lg uns honrados lavr adores daq uella proví ncia , que lhe mi-
•nistr.•r am in fo rmações c fi zel\tm r0c la maçõss, nõlo p0clenclo o oeador ser- lhes util, porque o par -
l<Lmento estava fechado. 

Fe itas, poeém, as liber tações em S . Pa.ulo, pee temle- se que é uegente, qne é imprescindível 
üzer o mesmo nas outras prov íncias, e , como nem sempre In o3 mesmos e lementos que n.lli se 
deram, r econ e-se aos poderes pu blicas e im põe- e n. necessidade desta immediata cxtincção, como 
ca3o rle salvação pu blic.1. . O peimeir·o arg umento é ele que as provincias nã.o devem ser r et a rda -
tarias, e que nã.o elevem nmas âc~r a.traza.t.l vs, quando · outi>c\S se adiantaram . Ora , o or,l.dor tem 
·a honra de r epresentar um a, provincin. que pass:t por muito atrat.·ub., a província do Rio de Ja-
neiro ; entretanto, ponderar:). ao.;; i Ilustres aboli ciou is ta.s q ne, si com etl'eito a escrtt vit.lão é um 
mal, o fac to de outras província s s;:: adiantarem abolindo- a, será isso um beneficio para. ellas c 
"-1111 mal c~ici o potra a do ll io de J ~1ne ii'O . O orador agr<1dece o zelo que os a.bolicionist<IS mosteam 
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pe los interesses dessa prov íncia, mas não comprehende o argumento sinão pam pre tender fo rçal-ti. 
a ter um beneficio que ella agradece, porque a província do Rio de Janeiro tem-se mo3trado de 
uma generosid,tde tal, nesta campanha, destle o seu começo, que o oraclor podara comprovar com 
estatísticas, que ainda agora as manumissões)uccedem-3e ; e maior teria sido a sua somma, si os 
poderes publicas não tivessem intervindo com suas medidas arti fic iaes, com as quaas irritaram 
o proprietario3 . (Ha varias apartes .) 

r es te assumpto, como em todos 03 outros que sã.o trazidos a tela da discussão, é preciso não nos 
esquecermos que somos políticos, e temos o dever imprescindível de attender ás conveniencias pu-
blicas e as necessidades do Estado ; e por isso perguntara a August a Camara si as ti ella sufficiente-
mente in truida para decretar a extincçào da escra.vidão , sem conhecer o resultado da matricula 1 
Si podera medir o a lcance desta reforma em relação a producção nacional, em relação ás fi nança,s, 
em r elação a ordem publica , e sobre tudo sem as providencias complementares 1 Como extinguir a 
escr-avidão, sem a ttenção ao direito consageado n~s leis de 1871 e 1885, quer quanto aos seniços 
dos ingenuo3, quer quanto a obngação de contracto de serviços , emtim todas essas providencias, 
boas ou más, cont idas nessas leis 1 

Para o orador não têm ellas grande valor ; comba teu-as ponto por ponto, virgula por v írgula, 
mas como respeitador da lei acei tou-, ·, e, collocado no terreno da legalidade, não póde este ponto 
deixar de attr,thir a atteuçã.o da Camara: 720.000 escravos foram inscri ptos na ultima matricula , 
este numero que os apopletico3 abolicionis tas reduziram a 500 o tantos mil; des tes 72Q.OOO, que não 
menos de 600 .000, são ele escravos menores ele 60 a nuas e maiores de 18 annos, de modo que repre-
se J~ tam elles as forças vivas, e, sendo as im, vai- se pri var a producção nacional deste con tingente 
de fo rças disciplinadas e activas. E não serâ isto ques tão que affecle a organizaçã.o do trabalho, as 
finanças do Estado e a todas as classes? 

O SR . ZAMA dá um aparte. 
O SH .. ANDRADE FIGUEIRA diz que respondera, e, con tinuando, declara que não é só isto, mas 

com essa medida da extincção da escrav idão , desapparece um con tingente poderoso da producção 
nacional; refere-se aos ingenuos, que s'io em numero não infe rior a 600 .000, e que com a exUncção 
da escr:widão Jeixam de concorrer para a producção, por que pela lei de 1885 e pelo projecto que se 
discute ficam úS proprietarios sem os serviços dos ingenuos. (H a va~· i os apa1·tes .) 

Respondendo a um aparte, obser va qne exc1ctamente os primeiros são em maior numero, porque 
a massa productora era mai0r. Existem hoje muito mais ingenuos de lO annos para cima do que de 
menos de lO anuas, era um contingente importan te, que se vai desorganizar com a ex tincção da 
escravidão, 

Diz o nobre deputado pela B1hia : - Mas esses homens emancipJ.dos evapor.:.m-se 1 Nã.o vão 
trabalhar~ 

O orador vai responder ao nobre de putc1do que o honra com esse aparte. 
Trata-se da organização de estabelecimento3 que já existem , e ainda quando esses escravos se 

deslocassem para organizar outros estabelecimentos, com r elação a certa força de trabalho, haveria 
perda forçada na producção. E;se;; estabalecimentos abandonados se desarganizariam , e 03 que se 
organizassam de novo não adquiri riam força na razão da perda dos outt'Os : a consequoncia era 
soffrer a producção. 

UM SR. DEPUTADO. - Não é exacto. 
O SR . JAGUARIBE FILHo: - A experiencia em S. Paulo não tem dado esse resultado. 
O ANDRAD8 FIGU8IRA diz que o nobre deputado não póde appellar para a expvriencia em 

S. Paulo. Por mais que S. Ex. pretenda exagerar a ferti !idade das tet'r,1s e os recursos dessa pro-
víncia, não podera convencer a ning uem de que em menos de um anno, a li i co:no em par te alguma, 
nasça o café, floresça e fr uctill.que. A plantação do café é muito conhecida , e não se póde dar esse 
phenomeno que o nobre deputado annuncia . (Apartes .) 

A deslocação traz inconvenientes manifest o::; : traz forçadamente a diminuição da. producção, e 
pela simples ameaça, além dessa perda, havera difficuldade para a creação Je estabelecimentos novos. 
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Nlt lavoura, como em todas as induslrias, a prosperidade só é possível pela renovação dos esta-
belecimentos, sobretudo tratando-se ele uma producção como a nossa, a cultura extensiva , unica que 
as nossas circumstaucias permittem, porque a intensiva exige dispendio rle ca.pital, de que uão 
dispomos, e não é imprescincl ivel, porque temos terrenos novos a explorar. 

Descle que não haja esta renovação, a producçã.o ha de desmerecer, si não em um, dous ou tres 
annos, em cinco ou em seis, o que eleve exercer influencia sobre a creação de novos estabelecimentos. 

A lavoura, reduzida a poucos braços, tt·a.tará ele co nservar os es tabelecimentos que exis tem, e 
abandonara delies a parte menos productiva. 

Onde os novos estabelecimentos que devem substituir os que existem em condições de au-
g mentar a producÇ<'io e melhorar a qualidade do producto 1 A solução de continuidade uão póde 
deixar ele ser funesta no phenomeno ela producção; é preciso atteneler que, mesmJ em S. Paulo, tudo 
quanto exis te na lavoura é o resultado do trabalho escravo> não póde ser trabalho dos immigrantes, 
pelo numero e pelo tem po em que elles cooperam. 

Dizem :- virá o trabal ho livre , que preenchera os claros e nos fara esquecer dos braços escra. vos. 
Este assumpto é pratico, diz o orador, e não póde ser julgado pelo sentimentalismo. 
Achamo-no;; em uma assemblé:t política, e temos o dever supremo de attender aos interesses 

do Estado . 
O trab::l.! ho da colonisação se fará no Brazil lentamente . 
As experieocias re:tl izadas , os sacrificios tentado::; estão demostranclo que este trabalho não sara 

tão facil como se afigura. a im1gin:.tção do3 imp:.tcientes . Quando outra> circumstancias não con -
corressem para este resultado, como concorrem, e taes são o clitRa de a lgum:ts províncias, o genero 
de cultura, inteiramente novo, os no3sos proprio::; habitas e a educação nacional, pergunta- se : a 
colonisação ó possível, sem que a lavoura tenha capital supplemeotar necessario para as.salariar o 
trabalhador livre ~ 

O que fizeram as nações européas, que tiveram escravos em suas colooias, quando r esolveram 
emancipai-os~ Além da inclemnisação votada, procura.ram fundar es tabelecimentos de credito que 
proporcionassem aos lavradores o capi tal supplementar sem o qu:tl a transformação não é possível. 
Si hoje o escravo representa para o proprietario, não só o braço, o agente da producção, o trabalho> 
mas tambem o capital,- capit'l.l fluctuante, porque lhe custou dinheiro - aniquilado es te duplo 
elemento de producção, qual é o capital disponível que resta á grande maioria dos nos3os lavra-
dores para assalariar o trabalhador livre~ 

Quaes são o::; estabelecimentos de credito ct•eados para vir-lhes em auxilio? 
O poder publico, em 1871 , comprehendeu esta nece:ssidade: depois de votada a lei de 28 de Se-

tembro daquelle anuo, procurou entrar com o Banco do Brazil em accórdo para facilitar a certa 
zona, muito restricta, é verdade, a prestaçio ele capitaes; m•s a Camara sabe, pela experiencia, o 
que foi essa tentativa: mesquinha em seus re3ultado-; e S'Jpltismada ainda pelo banco, que, quando 
bem lhe pareceu, cessou os emprestimos, e não m'LiR satisfações deu ao governo. 

O SR. SoARES :- E o goveruo 'calou-se . 
O SR . ANDRADE FIGUIURA. nota que é este um ponto essencial; acredita que apropria província 

do Rio de Janeil'o, tão peaguejada como retat•dataria, seria a primeira a pór- se na vanguarda da 
emancip:.tção, clispensauúo completamente a intervenção dos poderes publicas, si ella pudesse dispór 
dos recursos necess<:~.rio::; p:tr.t assalariar o trabalho livre, que eleve substituir o escravo ; mas, sem 
esses recursos, o ora.dor declar.t, os l<w r.tcloras soffrerão g randemen te, so.ffrerão a miseria , porém o 
Estado não so ITt•et·á, me no::;. 

E' preci.:D SJr imp:trcial : p:1ra a exportação nacional e para a producção da riqueza do Imperio 
a proviocia elo Rio concorre como nenhuma outra . (Alguns apoiados.) Ella tem direito a que se faça 
just iça aos seus sen timen tos, em vista elo concurso com que entra para as rendas do Estado. 

A questão não é de senti men talidade, é uma questão política, insiste o orador. Com finanças já 
arruinadas, co:11 unn di vida publica que vai cre:scendo a J3assos agigantados, com as fontes de pro-
ducção ame:.tçaclas, é preciso qu!l os repre:se ntantes da Nação sejam mais cautelosos. Abra-se o r ela-
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torio do l\Iinisterio d;t Fa.zend t, vej;tm-se o~ ln lanços do Thesouro, coteje-se a rendlt arrecadada 
nas alfantlegas , visto que os no;sos tei but0s consis tem quas i que exclusivamente em direitos de ex-
portação e dit'ei tos de importação. Encontram-se alli lições elo1uet1tos. O que dizem ellas 1 Dizem que 
tres províncias elo Imperio, a3 provinci<Ls do Rio, Minas e S . Paulo, concon em p:1ra as :rendas pu-
blicas com clous terços ela, sua. somm.t totn.l . ?ois bem : estas tres provincin.s têm dous terços ela es-
craYiltut'n, mat eiculacl(t no anuo findo, e r epresentam a.penas um t et'ço da popul n.ção totn.l do Imperio ; 
de m;tneim que, com u·n terço ela população nacwnn.l , e lhts concorram com clous terç. s elas reneln.s 
publicas, porque têm dous t er .;:os elos tr~.ba lhaclores esct•n.vos . Quer -se agol'a exting uit' tudo isso: já.. 
se pensou no result:ulo que e3te acontecimento acarret trá. pura as r endas publicas 1 

Diz-se, porém: « A proviocia, ele S. Pn.ulo, que concorre par(t es te resultado, está emancipada ou 
quasi emanci;n cla .» O orador folga muito que esteja, mas não lhe inveja a sorte, e o futm'o dirá 
quem 1em razão. Ponderará, porém, aos que (l.Ssim opinn.rem, que, por emqnanlo, o argumen to nã:o 
colhe, porque, como lembr;wa ha pouco, tudo quanto ex iste em S. Paulo é aint.ltt producto do tea-
balho escr:wo :- os cafezae::;, as plant;tções, os es tabelecimen tos croa.clos - ; e acredita que, ainda 
que vasta corrente immigratoria t enha (1. proviocia de s. Paulo, elb não t erá. tão cedo novos esttt-
belecimentos, sem o concurso do trabalho escravo , que lá existe ainch e em niio pequena esca la . 
Veremos no futuro qual é o contingente ela província eleS. Paulo p:tm esse resultado Lb . r enda . 

O orador ja dis e que se limitaria (1. um protesto, con clue o or:ulot', porque não é sua intenção 
prolongar o de bale, m'ls tem ainda. a lgumas reOexõe ·, que não pócle deixar lle produzir para jus-
tificar a sua insistencia . 

Esta lei é escu3ada para. operar a transformaçã.o elo trabalho e apressflr as emancipações : estas 
se fctrão por inici<ttiva individu'l.l em um pa!'iolo muito curto. Estaria em miios do governo mesmo 
precipitar, por meios indirectos, est e facto auspicioso, si quizesse crear um estabelecimen to de credito 
que fornecesse aos lavradores o~ recursos de que carecem par"t operar a transformação : este meio. 
seria eJfic~ssissimo, porque não sómeote co ncorreria. p:tt\1 extinguir o elemen to ser·vil, como para 
11 abilitar a lavoura a, operar a transformação e pn.m não soiTL"erem assim a peoducção nacional e as 
r endas publicas em sua ma.r cha ascendente. Mas querer destruir sem edificar é expô!' (1. p.1tria a um 
grande perigo ! é ex pôe o credito publico , que esta compromettido pot' sommas importa.ntes nas 
praças estt•,tngeiras e por oontuotos solemues com con,panhias estl'n.ngeiras , a azares perigosos. 

Em resultado disto, o que colhemos 1 Sati3fazer apenas as impaciencias de indivíduos, que in-
sistem em levar pelo lado do sen timenta lisnn, elo coração, uma questão que só póde res:>l ver a razão, 
a madura reft exã:o, a. ponderaçü.o dos ioteres>es nacionaes envolvidos na mesma questão, dos inter-
esses ch . producção, quando não dos interesses da classe agrícola.. 

O orador, que jámais votou nes ta Camara pela. ema.ncipaçlo , sem a devida indemnisação , con-
sidera- se isolado. Combateu a lei de 1885, em que foi consagrado o principio da confiscaçã:o parcial 
pela cle:lucção a,nnu.:t.l de rnrte d) valor ; hoje, que o principio é ele vado a suas ultimas couse-
quencias, extinguindo a, indemu isaçii.o , que se ma ndava, dar· p:1rcin.lmeo te, e3 ta ainda no sou terreno 
oppondo-se a que se o faça. 

Si o Estado não póde, como o orador reconhece, inclemnis:tr os pl'oprietarios, mfl.is pruclen te é-
deixar que eltes, consultando as su:1s circumstancias particulares, o l'açam. 

O propl'ietario que não tiver di vida.s e a stu hool'a ligacl;t á. obrigaçfi.o de s'1tbL1zel-as ; o proprie-
tario que não tiver familia tL quem legar patrimoni o, qu9 quizer mesmo consulta r mais as aspi-
rações elo seu coração do que as su'l.S coovenienoias, que libeete o3 S3U> e3cl'avcs, é um acto dig-no 
de applausos, mas palo qual o or,tclol' não o conuecoraria., como têm feito todos os g.:>vernos , e o fez 
o proprio governo d:1 resistencia (r iso); porque entende que o Estado , qu mn.nlém a escraviclã:o, não 
tem o direito ele g"üardoar libertação, la.oç:llldo deste moclo a O 'li osid~~ode sobre a1uelle qne não liberta. 

U MA Voz: - Por isso não houve prejuízo . 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA es ta di zoodo qual seri ~o seu programnm ele gove rno, mas como 

não foi govel'no , não houve prejuiw, e por es~e facto ningnem pe!'Jeu a su'l. condecorJ.ção. ( Riso.) 
Obse!'va que o r esultauo dis:;o não seria menos s~gn eo , poeque importaria a em 1ncipação tota l,. 
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desde que a ge nerosi<hvle do coeação brazileieo é sufficiente para supprir a intervenção dos poderes 
publicas. 

Confol'me consta de todo o resumo de seu di;;cueso , a inteevanção dos poderes publicas neste 
assumpto nii.o fez m1is do que p3rtueb:1l-o, c:tusanLlo um :t agi taçlo es teril e a maaçauclo a rir[lleza e a 
foetuna publica de males, que ainda hoj e nii.o podemos calcu lar . 

Conclue, pedindo aos seus compateiot1s que lha3 sieva ele ex:.~mplo es ta li ção fecunda (apo iaio.;); 
saibam ell"lS ele hoje em diante usar mellwr elos seus clie&ito3 e nlo c::~ull3m t tnto em intervenção 
estra nha: - saibam ser cidadãos e não unicamente sub:l.itos ele governos . 

VozEs:- Muito bem! Muito bom! 

O Sr. Rodrigo Silva (Minist1·o da Agricultur.:z) : - Sr. peesidente, si o g,1binete ac tual 
já não houvesse apresenL\clo o projecto de exti ncção da es~r .widão no Br.tzil, não deixaria de fazel -o 
hoje, depois do discurso elo nobre deputado pelo li o districto da província do Rio de Janeiro. 

S. U: x. descreveu perfeitamente o es tado da nossa sociedade, devido, na sua opinião, aos erros 
do governo, mcs tornou bem patente que a generosidade particulttr, em cer to prazo, incumbie-se-hia 
de realizar a obra que o governo ora se propõe levar a effeito. 

Neste ponto apenas é que divirjo do honrado deputado pelo R'o rle Jan3iro . 
O poder publico, em t odos os paizes onde as correntes da opinião exercem uma influencia pre-

poucleeante na solução dos problem1s p::~liticos e soches, tem o rlever impresci ndi vel de intervir 
em movimentos, co:no este, que ::tb:t lam <:t sociedade inteira, de dirigil- os e peocuur·lh3S leito 
profundo na legalidade, afim de que a.s refornns não sajam feitas pela revoluçlo. (1lpo iados 
geraes .) 

o nobre deputado pelo Rio de Janeiro , na historia que fez da agitação a'Jolicioni3 ta, esqueceu-se 
de alguns factos ; eu vou collocar- me ao lado de S. Ex. e aux ilia i- o no empenho de demonstrar 
á luz das facto.>, que o governo actual não po<.lia deixar de aceitar o alvi tre da n.bolição da, escra-
vidão no Brazil. 

Antes d[t abolição dos açoi tes - foi es te o principio da historia do nobre deputado pelo Rio de 
Janeiro - o nobre deputado devia refeeir-se á lei de 1835, que espancou a sombra que ainda cobria 
a legalidade desta instituiçãb. A lei de 1885, acab:tndo com a, legitimidade da instituição, le-
vou-a para o terreno das transa~ões; ja não era dado discutir o direito sobre a propriedü.de escrava, 
mas sómen te o prazo em que o poder publico deveria intervir para declarai- a ex tiucta. (M1-1itos 
apoiados.) 

Era sómente questão de prazo; por isso disse eu : pura questão de transacçl:o . (Apo ia~los . ) 
A questão de legitimidade estava felizmente liquidada do modo o mais honroso p:tra o PMlamento 
e sentimentos generosos dos nosso3 concida·:lãos. (Apo iados . ) 

O SR. BEzA.MAT:-Isso desde 1871; pergunte v . Ex: . ao Sr. Presiden te do Consellw. 
O SR. ANDRADE FrGUE lRA. : - Eu nunca aceitei essas libertações sem indemnização. 
O SR . RODRIGO ;:lrLVA (m inistro da agrictlltura) :- A abolição ela penalidade dos açoitos,refoema 

eminen temente humanitaria e chris tã , foi aceita por esta Camara com a e3pon taneidade que C;l-

racterisa por toda a parte na raç:t latina o re.speito aos direitos absoluto> do hom3m e ao · 
sentimentos de ju;; tiça . (Apoiados g~raes . ) 

O Sa. LouRE~ço DE ALBUQUERQUE :- OJ, paete de muitos deputados houve muito constrangi -
mento. 

O SR. RooRrGo SlLVA (m inistm da agricttltura) :- Não houve da pad do governo a mais ligeira 
intervenção, e sirva isto de resposta, ao nobre deputado por Alagôas, que pareceu insinuar que a 
maioria desta Camara aceitou constrangida essa medida . 

O SR. LouRENÇO DI>: ALB UQUERQUE : - Não fiz insinuação alguma; peço a palavra. 
O StL ZA~fA:- Cons tra,ng ida ou não, passou a lei, quo é tã0 boa como a Que fosse mais livre-

mente votada. 
O SR. ANDRADE FwuEIRA.: - Eu estava doente, sinão, teria me opposto e votado coutea el la . 

3 
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O SR. RODRIGO SILVA (minist1·o ela agricultw·a): - 0.3pois da revog,\ção dn. p.3 IH1 de açoites , cu 
tive occasião, nesta c::tsa, conn ministro da agricultut\1 daque\le gal:Jiuete, de fazer uma declaração 
muito solemne. Peço ao meu ex-collega ct.1 justiça se digne at teucler ás palavras que vou lêr, e que 
então tive a honra de proferir neste augusto recinto. E' o meio rrnis facil ele apurarmos essa imper-
tinente questão ele contradicção entre o humilde orador e os saus ex- collegas do gabinete de 20 de 
Agosto, com os qu<\es ainda hoje compartilha, sem subterfugios nem hesitações, de todas as respon-
sabilidades consequentes do poder que j untos exercemos. 

O SR. MAc-DowELL: - Apoiado, vou ouvir es3as reminisceucias. 
0 SR. RoDRIGO SILVA (minisii'O da a,qricultowa):- (Lê): 
« Declaro a Camnra que o governo não deu instmcção alguma p·ua que os escravos fossem 

capturados pela força de linha, nem por marinheit·os; as forças, que o governo poz em movimento, 
seguiram com o intuito exclusivo de manter a ordem publica e ele tranquill isar os grandes interesses 
agrícolas e commerciae~, ora em sobresalto. » 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Devia ter dado as instrucções . 
O SR. PEDRO Lurz:-Foram fazer o papel ele soldados ele chambo. (Riso). 
O SR. RoDRIGO SILVA (minist1·o da agriculttn·a) :-V. Ex. devia ter feito essa reclamação em 

tempo. Hoje é facil prever e recriminar. 
0 SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Eu fiz a reclamação . 
O SR. RoDRIGO SILVA (ministro da agricultura):- Eu refiro- me aquelles que me ouviram em 

silencio, e que hoje protestam contra declarações que fiz desta tribuna, e sobre as quaes repousa 
toda a lealdade e coherencia das minhas palavras e da minha posição. 

Mais tarde ainda publiquei um aviso mandando dar baixa na matricula de todos os escra,vos 
libertados por iniciativa e acto espontaneo dos proprietarios dos diversos municípios. 

Ora, si de um lado nós víamos, como demonstrarei, uma agitação no sentido de declarar a 
extincção da escravidão no paiz, e ele outro lado quebrados todos os elementos de resistencia para 
manter esta instituição ... 

0 SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Não apoiado. 
O SR. RonRIGO SILVA (ministro da agriCL!ltura):- ... qual deveria ser o procedimento de qual-

quer homem politico, investido da responsabilidade de governo, devendo responder pela legalidade 
e pela ordem ~ 

O SR . MAc-DowELL :- Então o governo cedia a uma necessidade fatal. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Não a reconheço como tal, porque podia resistir. 
O SR. RoDRIGo SILVA (ministro da agricultura) : - Vejamos agora, senhores, o que se passou do 

lado opposto, e como os elementos se desencadeavam contra a manutenção ela escravidão, tornando 
impossivel e impraticavel a resistencia, tal como a deve empregar a autoridade publica. 

Não havia um só orgão respeitava!, desses que formam o sentimento de um povo e a opinião ele 
uma nação, que não estivesse empenhado na grande cruzada. Recordarei a intervenção de alguns, 
contra os quaes a acção elo governo, si não era inutil, era inefficaz. (Apoiados.) O episcopado com a 
sua palavra santa ... 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Era um conselho que a Igreja não podia deixar de da1•. 
O SR. RonRIGo SILVA (ministro da agricultura): - ... fallou ao coração dos fieis por meio de 

pastoraes eloquentes, ungidas ele amor e de piedade, e indicando a libertação elos escravos como a 
mais bella offerencla commemorativa do jubileu elo Santo Padre. 

O SR. CosTA AGUIAR: - Foi sempre o pensamento elo christianismo. 
() SR. RoDRIGo SILVA (ministro da agricultura):- Nas academias, a mocidade em todas as suas 

festas generosas imprimin. nos acontecimentos uma face nova, attrahindo adeptos, que somos nós 
todos, paes e admiradores desses mensageiros da nossa, grandeza futura. (Muito.ç apoiados.) 

Em todos os actos da vida intima das famílias, em todas as grandes solemnidades publicas a re-
dempção dos captivos tornou-se um programma e um remate obrigado . (Apo iados.) 

0 SR. PEDRO LUIZ: - Desde o tempo elo 20 de Agosto. 
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O SR . RoDRIGO SILVA (m inistro da agricultura): - De accôrdo, desde longa data. Tudo isto vem 
em apoio da medida , que tivemos a honra de apresentar. 

o SR. ZAMA :- Na opinião nacional só nã.o vêm 0s cegos. 
O SR. RonRIGO Silva (min istro da agricultura):- E, Sr. presidente, o que é mais extraordl-

nario ainda, é que os proprios interessados na ma.nutençã.o da propriedade escrava, davam diaria-
mente exemplos os mais admirave is de abnegaçã.o, libertando os seus escravos incondicionalmente . 
(Apoiados.) 

Recordarei de passagem a opin ião uniforme dos tribunaes, favorecendo quanto possível as solu-
ções mais liberaes ; a attitude ele cla:oses e corporações, que sempre se distinguiram por uma obe-
diencia passiva e estranha a qualquee movimento ou iniciativas mais arriscadas e compromette-
doras; e, por ultimo, a voz da imprensa, o geande baluarte da opinião, o f<tetor maximo desta re-
forma .. (Apoiados geraes .) 

Ora, si observamos este movimento, es ta agitação pacifica par toda parte, poderíamos, acei-
tando o pocler, cruzar os braços e deixar que a revolução decretasse a libertação dos escravos 1 
Isto seria um erro funesto ás instituições, um precedeu te que poderia d'ora em diante ~tnnullar, nas 
gm,ndes commoções, a acção dos poderes publicos, e pascar para o povo em revolta a direcção da 
sociedade. (Apoiados geraes.) 

Senhore3, tenho concluído esta parte do meu discurso, e muito remmidamen te, porque não desejo 
demot•ar a votação do projecto . (Apoiados.) 

Pas&'l.rei á. segunda parte, que me diz respeito. Peço Ucenç1 á Camara para envolver a minha 
humilde individualidade nesta questão, porque infelizmente alguns oradores abandonaram, nesta 
e na outra casa do Parlamento, a grandeza do asstlmpto, para discutir personalidades . 

O SR. PEDRO LUlZ :- Não apoiado . 
O SR. RoDRIGO SILVA (minist1·o 1la agricultura):- Ao lado de uma questão desta ordem, todas 

as individualidades se amesquinham. (Apoiados.) 
O SR. JoAQUIM NABUCO :- Ou se engrandecem, como a de V. Ex . 
O SR . RooRrGo SILVA (ministro do agricultura):- Achar -me-hia imcompatibilisado paro. aceitar 

uma posição no gabine te actual, convidado pelo illustre Sr. Presidente Consell1o Jnra auxilial-o 
nesta gloriosa tarefa, e instn.do pelo meu chefe e amigo particular, o Sr. conselheiro Antonio Prad..> 1 
Creio que não . 

Senhores, só reconheço tres especies de incompatibilidades no caso de arredarem-me da actual 
organisação ministerial: uma de ordem constitucional, uma de ordem política ou partidaria, e uma 
de caracter puramente pessoal . 

Examinarei muito resumidamente as tres incompatibilidades. 
A primeira, a incompatibilidade consti tucional, não existe : o ministerio não retirou-se em vir-

tude de uma intervenção indebita . .. 
O SR. PEDRO LuiZ : - Não apoiado, não é o. que consta da carta lida. 
O SR . RooRIGO SILVA (ministro da agricultura) :- Si o ministerio se houvesse retirado em 

virtude ele uma intervenção t1ue pudesse attentar com algum peincipio constitucional, o i !lustre ve -
neranrlo chefe desse gabinete, que não cede a ninguem em sabedoria e patrioti.>mo, seria o pri-
meiro a aconselh<1l' aos seus amigos políticos, com a g·ra.nde autoridctde de que dispõe, que não tomas-
sem a respons:1bilidade de um acto inconstitucional. Em vez da incompatibilidaLle de um ministerio 
composto de sete membros, teríamos a incompatibilidade de todo o partido . (Apo iados.) 

O SR. JoAQUIM NABuco :- Apoiado,, a todo o p:trtido conservador. 
O SR. RooRIGO SILVA (m inist1·o da agricultttra):- A minha posição é a mesma da maiol'ia desta 

casa, que representa o partido conservador, e com eU e estou completamente identificado. 
(Apoiados.) 

0 SR. JOAQUIM NABUCO rlá um aparte. 
O SR. RooRIGO SILVA (ministro da ag;·icu.!tura): - Par:a demonstrar que esta Camara não se ac ha 

em contradicção, poderia apt'esentar muitos fac tos, mas lembt'arei apenas um. 
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Por occasião de uma das crises do gabinete ele 20 de Agos lo, tivemos que vit' a est::t Camara t'e-
temperar-nos, propondo uma moc:.ão de confi ança . 

Como deput"'.clo e como ministro leader, entendi- me com a lguns dos nossos amigos elas Lli vers:1s 
tleputa.ções, e t oclo3 fran camente declararam-se di ·postos a pres tar o mais decidido e leal apoio ao 
gabi ne te, como o haviam prestado sempre, comtanto que fosse anedada, ela moção po lítica qualquer 
re ferencia a questão elo elemento servil. (;lpoiados. ) 

Appello pn,t•a os a migo3 daquella épocn, ; e a moção foi red igid~t pot' mim nos termos combi-
nados. ( Apa ia elos .) 

O SR. PEDRo Lurz :- :\Ias isso não pódc dar em resu ltado a extincç;cio immecliata da escra.-
viclão . 

(Apartes di ve1·sos . ) 
O SR . RonRIGO SrLYA (m inistro da a:;riwltttra) :- Por uma clivet•gencia , que não exmi narei nesta 

occasião , o ministerio pediu sua demissão, que lhe foi concedida, e na. organisa.ção do novo ministerio 
fui cc,nvidado a. fazer parte delle, e com progra.mma. que nilo julguei in com pa.ti ve l com o meu pro-
gramma e o meu passado, não duvidei aceitar . 

Vou, porém, examinar a incompatibilidade política e particlar ia. 
Es ta, eviclentemeute, não existe , porque o ot·ganizador do gabinete é che~e conspícuo elo partido 

conservador; todos os membros que deste gabinete fazem parte, pertencem ao mesmo partido, e são 
conhecidos por suas icléas e princípios . 

Não poderia eu, portanto , ter incompatibilidade, nem política, nem par ticlaria, com qualquer 
clelles, pelo facto de ter pertencido ao miuisterio pa'>Sado, lnvenüo propugnado sempre com inteira 
solidariedade elos meus collegas pelo adiantamento ela ca•1sa que é ltoje a nossa ordem elo dia. 
(A.po iados .) 

Haveria incompatibilida.cle pessoal, sobre o ponto ele vista da dignidade oiTendida? Para que 
esta. ex istisse , seria necess:.tt•io que cada um elos membros do ministerio pas>ado deixasse os con-
selhos da. Corôa com o reseotimen to de uma otrensa pessoal; ma> gar ilnto que nenhum dos meus 
e:x:-collegas fo i oíl'endido em sua cliguiclacle pessoal : dando disso test emunho, quanto a mim, ex-
presso-me da mesma. maneira. Só tenho que confessar meu profundo r econhecimento pela confb.nça 
com que fui sem pre honrado. 

Ora, si não existi:1 para mim inco:npatii.Jilidacle consti tuciona.l, politica, particlaria ou pessoal, 
por que lnvia eu de recusar aos meus chefes e amigos ele todos os tempos o concurso que me era 
exigido para a obra elo governo, em um m:llnento em que o pratr iotismo impõe-nos a todos a 
maior contribuição pessoal ele esforços e sacriflcio3 ~(Apoiados.) 

Dir- se-ha : porque aquelle gabinete tinha o progeamma ele ma.n ter a fiel execução du lei de 
1885 0 o ele lO ele 1Llrço pretende exting uir a escravidão no Brazil. 

Senhores, eu declarei uma vez nesta ca3a que, emquan to o Par lame nto não disse;;se a ultima 
pa lavra. sobee a lei ele l 8S~>, nós, os minbteo ;, tinlnmes o dever ele mantel-a . Como governo não 
podiamos t er outro programma. 

O SR . BEzAMAT :- nias não se tem mantido. 
O SR. RonRIGO SILVA (m inist;·o ela ag1·icultura) :- Diz o nobre deputado que n<lo se tem mantido 

essa lei.; mas a sua reclamação é tardia. (Apo iados.) 
O SR. BEz.HIAl' : - ·Não apoiado . 
O SR. RooRIGO SILVA (ministro ela art;·i cultu,·[t) :- Seria oppoetuna a reclamaçiio, si aincl<t exis-

tisse o ministerio pass:~clo , porque tinha p:w programma a manutenção da lei de 1885 (apo iados) ; 
mas fazel-a em relação ao ministeeio actual, que t em por progra,mma a ex tin cção da escravidão, não 
se comprehende ! (Apo iados e apw·tes.) 

Não me o:;cuparei ele minh :l pessoa ; nã.o exhibil'e i provas 1lo meu p.t s:vlo, parct demJnstrar que 
nunca fui escravocrata . 

O Srt. PEDRO Lun: :- E não ha brazileiro que o seja. . 
O Srt. ZAM A : - E que o tivesse sido? 
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O SR. JAGUAR!BE Fu-Ho :- V. Ex:. deixou na assembléa provincia l de S . Paulo traços muito 
salientes tlos seus sentimentos generosos . 

O SR Ronuwo Sr r.vA (m inist1·o cl'l. o.griculwra) :- Não venho tambem fazer praçL do abolicio-
n ismo . . . 

O SR. JO .\QüDI NABL'CO : - V. Ex . rapresenta a t radição de Euzebio ele Qneiroz. 
O SR . RonRIGO SrLVA (min istro ela agricultura) :- ... venho apenas cleclara t', como j uatificativa 

da minha posiç.'ío, que tanto lwrror~causu. a a lgumas pessoas, qu3 hoje acham-se mais preoccupad as 
da mi nba do que da propria coherencia, que, an tes de pertencer ao mirrister io p:tssa.do , e del_Joi ' que 
comparti lhei, com os meu~ ex-co llegas rla respons:tbi lidarle tlo poder , uma unica preoccupação 
imperou no meu espí r ito : foi a ele f,tcil itar e adian tar, quan to pos3ivel, a sub tituição do tralnlho 
escravo . (.liuitos apo iados .) 

O SR . BEZAMAT : - Apoiado . Dou testemunho disso em relação á Província do Rio de Janeiro . 
O . ' R. RODRIGO SILVA (m ir1 istro rla ag1·icu!Lura) :- Quaesrrucr que sejam os horrores das minhas 

cont rttdicções, quaes1uet· tJne ::>ejam as injus t 'ças e dueeza elos concei to.:; de que tenho sido alYo, dou 
tu lo por bem compensado com o que fiz poe esta c.1usa que é hoje a cau>:1 do regozijo geral da no ' ,l. 
p<: tria . (Uttitos apo iados.) 

Aceitei a pos'çito ele ministt·o e:n con·liçJes as m1is excepcionaes; dellas me advieram todo o .~ 

cliss1.1Jores, preoecnpações e saceiôcios que a política impõo . Ba::;tat·-me-ha esta convicção, que me 
colloca acima de qnaes'lner preconce ito:; ou emulaçõe; do interes"e individull, para deixar-me a 
doce comp::lLHação •le qu il , hoj , como sempre, serei bem julgado pelo meu paiz, como um ope-
raria obscuro qne não cc;·ou ele t mba lhar P"h lib3l'ta ã'J de umn- nação ioteiea, e portanto, por 
uma grande conquista em f<tvor dtt liberdade na noss:t pratria . (Muito be,iL; ,nuito betit. A.pplat!Sos 
nas galerias .) 

O Se. A l:C.ra d o Oha Ye · : - Sr . pre:>itlente, si eu já não estivesse resolvido a votar 
contra a ex: tincç.'lo immediata e incondicional da escravatura no Brazil , nos termo: pedidos pela pr 
post:1 do governo, tomaria e-ta re:;olução d.epois de ter ouvido o di curso elo nobre Ministro da 
A gt•icu l tu r a . 

De fei to, o Sr . ministro não teve nenhuma razão de Estado, nenhum motivo de ordem _uperior 
que o induzisse a apreseotac:ão ela proposta do governo . S . Ex . apresentou 3SS:L proposh , 
porque entendeu que não era mui; possível manter a e cr,wiclão no Brazi l ... 

O SR . CoELHO R.onRrG 'ES: - E não o era . 
o :::.a . Ar.Fr.En:> CHA YES: - . . . depois da lei da abolição tlos açoites e da lei ele l 5 . 
Si taes a rgumentos procedessem , V . Ex . comprehende, r . pre:;ielen te, que o nobre :.\lini'tro 

da Ageicultur.1 dev ia ter feito questão ela apresentação de um projecto nestas condições, quando 
pertenceu ao gabine te 20 de Agosto . 

O SR . BEZA;\IAT : - Mui to apoiado . 
O SR . ALFREDO Cruve:;: - A lei da abolição dos açoi tes em nada alterou o regimea das fa -

zendas . ( .4poiaclos e nao apoiados.) Foi a a!;iedade explicado q\le a alJolição dos açoites referia-se 
unicamente it applicação de penas pelo poJcr publico ; não tinha , por coo:;egninte, nenhuma appli-
caçEio ao regimen da:; ützendas . ( X ao a11o io.dos) . );ão pod ia, port;mto, esta lei influir tle modo a 
lev,u· o Sr . ministro a propô r a abo lição immetl ia ta . 

Quanto à lei lle 1885, entemle o goYerno que, estantlo ferido o tli reito de propriedade não 
havia. mais forç;l. que gaeantisse a instituição ch\ e"Cl'<Hidão no Brazil. 

lllas não é isto e:cacto, Se . presidente, o nobre Mini:;tro tla Agricul t ura abe e j á tia lu tl ·~ 

monstl\tclo no Senaüo em 1885 o hom\ttlo chefe do "'abinete actual, r[I tê , tratand -e de uma questão 
de proprietl.td legal, e não de direi to oaturJ I, potlia o Coepo Legislativo estabelecer comllçõe~ e:n 
qne sJ tornassem e iTectiva: as gara ntias coastitucionae~, d<\ntlo -s~ - lhe ' a po~si1·el estabili aele. 

A lei de 1871 ti nha providenciado especialmente em relação à fon te dessa in ~ tituiç.ão , e;:;ta-
tuindo a liberdàtle do ven tre . Reconhecendo-se depois a necessidade de determinar-: o >alot· legal 
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do escravo e a conveniencia de estabelecer-se o maximo do tempo em que o proprietal'io podia 
contar com essa propriedade, veiu a lei tle 1885, que, por accórclo elos dons partidos, estabeleceu a 
valor elo escraV'o e, por um bem combi nado processo de deducção desse valor, firmou o tempo ele 
dul'ação do elemento servil. Essas leis, longe ele trazerem ao governo a necessidade da extincção 
immediata e incondiciona l da escravi::lão, viera m antes peeencher umi1 lacuna na noss:~. legislação 
sobre semelhante assumpto. 

o que é de esteauhar, portanto, 'r· . presidente; o qua não se podia esperar, era que tres tcnnos 
depois daquella lei o Poder Executivo viesse propór• exact<tmente a extincção ela esct•avidão, quando 
0 Pocler LegisLLtivo tinh·c estabelecido as condições unicas em que ella se poderia extinguir. Por-
tanto , 0 argumen to elo nobre ministro, longe ele aprovei t lr ao3 seus intuitos, devia ter determinado 
a não apresentação deste projecto. 

Fallou t ambem o honrado minist l'O nas desordens, nas pertut'bações, que se davam por toda a 
parte e que de terminaram o governo a tomar esta providencia, por isso que não se sen tia com b::ts-
tante forçi1 para resisti e aos efl'eitos da propaganda. · 

Não sei, Sr. pre3idente, a que movimento se referiu o nobre ministeo ; porque, movimentos em 
cond ições ele potlerem impressionar ao governo por tal forma, são aqnelles que n,ppareceram tlepois 
do:~ ascensão do gabinete 10 de Março. 

Os SRS. PEDRO LUIZ E BEZAllfAT: -- Apoiado . 
0 SR. DUART8 D8 AZEVEDO: - Peço a palavra. 
O SR . ALFREDO CHAVEs: - Até então não se deram . ( Nâo apoiados e apa1·tes .) 
o SR. JoÃo ALFREDO (p1·esidente do consellw) :- Não houve um só facto de desoeclem. 
o SR . ALFRED:> CHAVES: - N:1o ftt llo ele desordens, refiro -me ao movimen to abolicionista em 

ordem a justificar a apresentação elo projecto . 
Não é exato que o govemo e3tivesse em condições de não poder resisti1· aos e(l'ei tos ela pro-

paganda ; é certo que havia alg um movimento, mais accentui1clo depois ela asce nsão do governo 
actual, mas não foi cer tamente esse movimento que coagiu o nobt>e ministro a trazer-nos a sua 
proposta. 

Estas foram as unic1s razões apresentadas pelo hol]rccdo Ministro ela Ageicultura para justi-
tlcar a ex tincção ela escravidão no Brazil. Com ellas eu não podia concordar, tanto mais quando 
outras muitas prevalecem no meu e.:;piri to para votar contra a proposta elo governo. 

Mas, Sr. presidente, o fim principal que tive em vista, pedindo a palavra, foi declarar ao nobre 
deputado pelo 11 o districto da província elo Rio de Janeiro que elle se enganou quando disse que se 
achava isolado nesta questão. 

0 SR. BEZAllfAT: - Apoiado. 
O SR. PEDRO Lurz: - Apoiado; es tá com a província elo Rio de Janeiro . 
O SR. ALFREDO CHAV8i: - 0.> repre.:;entantes conservadores ela província do Rio de Janeiro, 

com poucas excepções, hoje, co mo hon tem, acham-se ao lado dos interesses que sempre defenderam 
e que são o3 da lavour,t da província . . . 

0 SR . PEDRO LUIZ: - Apoiado. 
O SR. BEZAMAT :- Estão, pelo m no.:;, com a opinião da província. 
O SR. ALFREDO CHAVES: - .. . desta classe que é a que mais concoree pat·a a riqueza pu-

blica. 
0 Sr . COELHO RODRIGU8S: - Peço a pabvra . 
O Sa. ALFREDO CHAVEs: - Assim, não podemos votar o proj ecto da ex tincção da escravidã() 

sem fa.ltar aos deveees que nos impuzemos, quando para aqui viemos defender os clieeitos de nossa 
província . 

O SR . PEDRO Lurz: - Sem faltar á nossa probidade política. 
O SR . ALFREDO CHAVEs: - Er,, faltar mais do que á lealdade : era faltar á probidade politica. 
Os . SRS . PEDRO Lurz E BEZAMAT:- Apoiado . 
O SR. ALFREDO CHAVES: - Eis pot• que, Se. presidente, não votaremo.:; por e.:;te pt•ojecto, que 
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não só se arasta completamente dos moldes ela escola politica do nosso partido, como fere de frente 
a producção do paiz. 

De mais, como é que podemos ter garantias para a transformação do trabalho, dando-se a extin-
cção da escravidão nas condições em que quer o governo 1 Quaes foram as medidas tomadas em bem 
da lavoura, e portanto ela sua. producção 1 Nenhuma. 

Extingue-se simplesmente a escravatura, e não se olha mais para cousa alguma ! A imprevi-
dencia é o carac terístico ela proposta do governo. 

O SR. BI;JzAMAT :-' Apoiado . 
O Su.. ALFREDO CHAVES: - O projecto, nas condiçõe3 em que se acha, é tambem uma ameaça im-

minente á ordem publica, porque não se tomaram precauções p:.wa garantir a sociedade contra essa 
classe de cidadã'Js novos que a ella são atirados, sem os meios, siquer, de proverem a sua subsis-
tencia. 

O SR. ZAMA: - E' aclmiravel ess'1 compaixão pelos escravos! (Risadas.) 
O SR. ALFREDO CHAVES: - A compaixão pelo escravo não deixa de existir: agora, porém, 

estou referindo- me aos perigos que corre a sociedade brazileira. 
o SR. ZAuA: - Por mais desgraçados que sejam, elles preferem ser livres. 
o Su.. ALFREDO CHAVEs: - Eu, Sr. presiden te, poderia along<1r-me em considerações referentes 

aos pontos a que me tenho synthetic1,mente referido ; mas depois elo discurso do honrado deputado 
pelo 11 o districto da província do Rio de Janeiro, ao qual o nobre Ministro da Agricultura não con-
seguiu responder, não tenho necessiclade de fazel- o, e assim satisfazendo as impaciencias da Cam;tra 
ponho termo ás minhas observações; declarando ainda uma vez que os conservadores representantes 
do Rio de Janeiro nesta Camara acham-se, como sempre, do lado U.os interesses da província que 
representam. (Muito bem! J"Yiu ito bem.) 

O Sr. Affonso Oelso J uni or (pela o1·clem):- Sr. presidente tudo quanto se 
podia dizer contra o projecto em di3cussão foi esgotado pelo discurso do nobre deputado pelo ll• dis-
tricto do Rio de Janeiro (apoiados) e tudo quanto se púdia dizer a favor não teria fim ; mas a con-
'ciencia da Camar.1 es ta mais que esclarecida e an3iosa para que seja adaptado o projecto. 
(Apoiados.) 

Levantei-me, portanto, para requerer o encerramento da discussão. (Apoiados; muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Ara·uj o G6es (pela orclfJm): - Sr. presidente, diante do requerimento do 
nobre deputado por Minas Geraes, eu, que pretendia dizer algumas palavras para justificar uma 
emenda que tenho que mandar a proposta, deixarei de fazel-o, tomando sómente a liberdade de 
mandar a mesa essa emenda, afim de que a lei de que tratamos comece a vigorar desde a sua data. 

0 Su.. PEDRO LUIZ: - Isto esta claro. 
O SR. ARAUJO GóEs: - E' uma nece stdacle indeclinavel, em face da nossa legislação, porque 

V. Ex. e a Camara sabem que a lei não póde vigorar na Córte si não oito dias e nas províncias sinão 
tres meze.3 depois de publicada. 

Ora, si se trata de extinguir a escravidão no Brazil, é necessario que o prazo que se exige para 
a Córte S':lja o mesmo para todo o Imperio. (Apoiados.) 

A minha emenda é concebida nestes termos: (Lê.) 
Vem à mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão a seguinte 

Emenda 

« Ao art. l• accrescente-se: - desde a data desta lei. 
« Ém 9 de Maio ele 1888 .- Araujo Góes .1> 
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O Sr. Zama (pela ordem): - Quando uuu camat'J. c.lelibet'J.tiva, como es t a, , acudi ndo ao-
appello de uma. nação inteira, vai votar uma me.lida, como a proposta do goverrio, é preciso que 
nos Annaes fiqnem gmvados os nomes elos votante.> (apoi~dos); por isso requeiro que V. Ex:. consulte 
á casa si consente em que seja nominal a Yotação. 

11;' approva<io o requerimento. 

Procede- se á votação, o respondem sim os St·s . Passos Miranda, Clarindo Chave , Cantão, Costa 
An·uiar, Leitão da Cunha, Mac- Dowell, João Henrique, Dias C<trneiro, Coelho Rodrigues, Jayme 
R~3a , Torres Portugal, Alencar Ara.ripe, 13al'ão de Canindé , Rodrig ues. Jnniol', José Pompeu, Ratis-
bona , Jao-uaribe Filho, Alvaro Camiulu ., 1\trquinio de Souza, João Manoel, Carneiro da Cunha, 
Soriano c!~ Souza, Elias ele Albuquerque, Joaquim Na.buco, Theodoro ela Silva., Fellippe de Fig-ueiràa., 
Juvencio ele Aguia.r, Pedro Beltrão, Henrique i\Itrques, AlcororJ.llo Fi lho, Rosa. e Silva, Ben to 
Ramos, GonçnJ ves Ferreira, Alf1•eclo Col'l'eia, B. de Mendonça Sobrinho, Luiz Moreira, Theo philo. 
dos Santos, Mariano ela Silva, Lourenço de Albuquerque, Luiz Freire, Olympio Campos, Coelho e 
Campos, Barão elo Guaby, Ft:eire de Carvalho, José M::trce llino, A~11erico de Souza., Araujo Góes, 
Barão ele Geremoabo, Junq ue1ra Ayres, Ferna.n les cl;t Cnn h t Ftlho, Z tma, Mattoso Ca.mara, Ferre1ra 
Vianna, Ferna.ndes ele Oliveira, Rodrigues Peixoto, Lemos, Cu:;toclio l\la.rtins, AITonso Penna, 
Pacifico Mascarenhas, Cesfl.r io Alvim, Molll'ão, Henrique Salles, Mattn, Machado, Joã.o Peniclo, 
Barros Cobra, Olympio Valladão, C<trlos Peixoto,Aftonso Celso Junior, Almeid<t Nogueira , Roclrigues 
Alves, Duar te ele AZevedo, Cocbraue, Geraldo ele Rezende, Xavier ela Silva , M:trcomles Figueira, 
Esperidião Marques, Pinto Lima, Paulino Chn.ves, :\Iacicl, Seva Navarro , Silva Tavares, Iv1iranda. 
Ribeiro e Rodr-igo Silva . Total- 83. 

Respondem 11a:o os Srs. Barão ele Araçagy, Bulhões C.trvalln , Castriot'J, Peclt•o L•tiz, Bezama t, 
Alfredo Chaves, Lacerda \Verneck, Anclrade Figueira e Cunha. Leitão. Toti1l - 9. 

O SR. PRF.SIDEi'iTF. declara approvaclo o art. l o do proj ecto . 
O SR. S. MAsCARE:-<HAS (pela ordem) declara que, si estivesse presente por rcca.sião da vo tação-

do art. 1° do projecto, teria votado a f<tvor . 
O SR. SoARES (pela o1·dem) :- Sr. presidente, peço a V. Ex. a bondade ele fazer inserir na 

acta a de~laração ele que, ao fazer- se a chamad>c, eu não me achava neste recinto. Voto pelo-
projecto. 

Procede-se á votação da emenda do Sr. AraHjo Góes, que é a.pprov,tcla. 
O SR. DUARTF. DE At,EVEDO (pela ordem) : - Pedi a palavra sómente para declarar a. Camara 

que votei contra a emenda, por j ulga l-a. inutil, visto como o projecto contém a idéa nella enunciada. 
Entra em discussão o art. 2°. 

O Sr. Araujo Góes :- Sr. presidente, p9cli a pa.lavra pa.ra f<tzer algumas observações 
a respei to da emenda que acaba ele passar . 

U)I SR. DEPUTADO :- E' ma teria vencida. 
O SR. ARAUJO GóEs: - Embora seja materia vencida, V. Ex: . sabe que as lei:; não podem ser 

executadas em nosso paiz no mesmo dia em que são publicacla.s. 
Vozes :- E' mat.eria vencida. 
O SR. ARAUJo GóEs :- Perdão, não é ma.teria vencida. 
O nobre relator ela commissão especial cleolarou que tinln votado contra a emenLla, por,1ue a 

considerava inutil. Ora, Sr. preshlente, eu não a teria aprAsentaclo si a considerasse inu til , e não-
a considero inutil porque a legislação a respeito da publicação e execução elas leis não se acha 
revogada. Pela Ordenanção do L. 1°, tit. 2°, § l O e pela legislação pos terior, as leis devem set' 
publicadas nas secretarias de Estado, e só serão posta.s em execução oito dias depois na Càr te e 
tres mezes depois nas províncias . (Apa1·tes .) 

Ora, quer se trate do e.>tado civil , quet' se tr.tte de ou tra qualquer que3tão, a regra inva.-
riavel é esta, e não se acha revo~ada semelhante legislação. Sendo assim, ninguem, SI'. presidente, 
nos póde affirmar que não haj a no nosso pa.iz proprietario ele escravos que se queira aproveitar 
do prazo ele exe::ução da lei para mantel-os na servidão ainda por tre.o; mezes . 

O SR. P RESIDENTE: - V. Ex:, está faltando sobre o vencido . 
O SR. ARAUJO GóEs :- Não é possivel, portanto, que eslct emen .la seja considet'<tcla inutil. 
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Denmis, si rt rJn estão é de clo.reza, não é demnsiada a clareza dn, reclacção da emenda. 
0 SR . PRESIDENTE :- 0 que está em diSCUtiSãO é O art. 2.• 
O SR . ARAU.JO GóEs :- Assim, pois, Sr . presidente, eu , que não tenho o pr oposito de embara-

çar a. pass ·tgem da lei, pe la qual acab }i de votar, sento- me, declarando que considero indispensavel 
a declat'ação de que a mesma lei comece a vigorJ.r d8sdo a sua data. 

O St~ . JoAQUIM NABUCo r eq Lle r e a Camara ap prov<t o encerramento da discussão. Posto a votos, 
é approv[tdo, bem como o pr,,j ecto par<t passar á 3a discussão . Em seguida requer que, em tempo 
oppO!' lu no , o Sr . presidente consulte a Camae[t si comente na dispen>a de impressão e interst ício, 
paro. que o projecto entre ama,nhã em 3" discussão. 

O S r. Pedro Luiz, obtendo a pala vra pela ordem, di;; que o req ue!'imento do Sr. Joaquim 
Nab uco não póde ser ac,,ito si não depois que o projecto voltar da commissão de redacção , á qual deve 
ser remetticlo para red ig il - o ele accordo com a emenda . Eis a razão por que ha pouco dizia que o 
110bre rlepLlt·lc!O pe la Bahia, querendo prestar um serviço, pre.olava um cleserviço : esta é a questão . 
O que se devia propôr, si o que se tem em vista é adiantn.r o ter11 po, é a su~pensão da sessão por 
alguns instantes , afim ele ser apresen tado pela commissão o projecto, convenien temente redigido. 

O SH . ARAU.JO GóEs, obtendo a palavra pe la ordem , faz ver que seria conveniente que se sus-
pendesse a sessão por cin co ou lO minutos, ato que a com missão ele retlacção apresentasse seu 
p~recer . 

O SR . MATTA MAcnAoo, olJtenclo a palavr,t pe llt ordem, requer que se prorogue a sessão por 
meia hora . 

Consul tadn, a Camora decide pela affirmali v a . 
O SR . PRESIDENTE declara que, na fórma elo reg imento , o projec to é remettido com a emenda 

8 com missão especial, afim de redigil-o para entrar em 3• discussão . 
Logo em seguida e lida e approvacla a seguinte 

RED.ACÇ..Ã.O N _ ~ .A -~SSS 

EXT LNCÇ.\0 DA ESCRA\"JD.\0 

Recbcçiio pm'a. a ;:;a uiscus~lío das emendas l'ei tas e appeovadas pela Cttn1H'a tios Depu tatlos it peo-
posta do Poder Executivo, que dechrct oxtincb a escravidão no Brazil. 

Accrescente-se no Jogar competeute : 
A As ;emblé.t Geral decreto. : 
Ar t I .• (subs ti tutivo). E' decb.u'<Hl t ext inct:.t, desde a cla t t desta lei, a escra,viclão no Brazi l. 
i\ et . 2 . o (Como tli\ proposta). 
S da Ütts commi~sões em \J de Maio ue 1888. - Duéwte de A . .;ev.;clo. - Joaquim .Va/.Juco . - Afiamo 

Celso J ~m io r . - Gonçalves Ferreira. - Alfredo Con·eia . 

Augusto o Di .'-\·nbsimoJ Sonltore; llept'P.:;ontantes cLt N.tçio . - V8nho, elo ot·,Le:n LlB Su:t Al-
teza <1 Pri nce7.a l m 1Jeria l, R'lgcJn t 1 0:11 no 11v ÜJ Sut Magestn: le o lmpemdor, a,pnesen tal'-vos a 
segui n te 

PiWl'OSTA 

.-\rt. ] .0 !•;' doclttl'tcla exli uctt a escravitl<lo no Brazi l. 
Al't . 2." H.evogc' m-se as clispm;iç 'íe.; om contrario. 
Pahcio do Rio elo J;cn eit'O em 8 de ~ !aio ele 18!13 .- Ro ·lri;o .hi]H>lo da Silva. 

4 
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o sa. ~oAQUD+ "NAuuço (peZa orçlem) r eq uer · dispen.=;a. ele inters tício, pa.ra que o projocto entre 
n~ ordem elo dia de a[(lanhã. 

E' approvaclo o requerirnento. 
O SR. PREsiDENTE levanta a se.=;são, e ,bi a seguin te ordem elo dia 10 Llo corrente : 
p parte - 3a discussão da prop::>sta do govem o, convertida em projecto ele lei, exti ng uinLlo a 

escraY iclão no Bt·azil. 
-?a p~1·te - Si houver tempo, con tinu~ção ela e leição das co mmisstíes permanen t~;Js. 

SESSÃO EM 10 DE MA{O 

P RESlDEJNC l A DO SR . LUCENA 

• •••• • •••• o o ••••• o • •• • •••• •• . .. ........ . o •••• o • •••••• •• • •••••• •• •••••• • ••••• ••• •••• • • • • • ••••• • 

•• o •••••••••••••••••• •• •• • ••• • •• •• • • o •• ••• ••• •••••••••• , • • •• • •• •••••••••••• • ••••••••• • ••••••• 

O Sr. Affonso Cel~o Junior tem <t honra ele mandar á mesa, p:tra ser submet-
ticlo aos tramites regimentaes, um projecto de lei, concebiLlo nos seguintes t ermos (te): 

A Assembléa Ge1·al resolve: 
Art. 1.0 Sera consiclerado de fest• nacion::t l o dia em que l'ót• S'lnccionn.cla a lei rtue clec1al'a 

extincta a escravidão no Braz i I. 
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das sessões, 10 de Maio ·de 1888. - Affonso Celso Junio1· . 

Re:;;erva-se p::tra, em occasião opportuna., fundamentar este p rojecto, que, de resto, já cons idera 
fundamentado por si, porque nã.o quer r etardar um instante si quer, demorando-se na t ribuna, o 
triumpho final desta c.tusa , pela qual se desvanece de ter empregado os mais dedicados esforços. 

E' lido, e fica sobre a mesa par,• ter 2• leitura na pri meira sessão o seguinte 

PROJECTO (') 

FESTA NACIONAL 

A Assembléa Geral Legisl<ttiva resolve: 
Art. 1. 0 Será con:;iclern.do de fê;ta na,cionf\.1 o dia e:n que Côl' s.tnccioruda :t lei que dec1ar,t 

ex tincta a escrav idão no Br<tzil. 
Art. 2.0 Rovogam- se as di~posiç5es em con trario. 
Sala das sessões, 10 de Maio de 1888. - Affonso Celso J wúor·. 
Entra om 3a discu.;;são a pro11o;ta do governo, conver tida em projecto de lei, declarando ex-

tincta a escravidão no Brazil. 
Voms: - Votos! Votos ! 

O Sr. Lourenço de Albuquerque:- Tr..tnquillise- se V. Ex., Sr. presidente, 
t eanquillise- 3e a Camar<'\.: sobr·e minha consciencia não pes.trá u. f<tlta ele retardar a passagem ela lei. 

("') Es te proje ~~ to tJU C se i'npl'irniu o s ob n. 3, te \·e 2a le itura. e n 11_ de }.! aio, foi julg :tdo objec to Ue d elí1J e 1·a1;~Lo e reme t-
t:do á commissão de constitui <,:ii.o e legislação, para dat pn.recel" nn. fürma. do Regimento. 



Poucas palavras tenho que dizer, mas não posso r enuncia,r ao dit•eito dú razel- o, por~uc devo de-
fender nesta questão :i coherencia que sempre mantive . 

Si não fossem os dons notav eis disél1l'30S llonte m profet•idos, prínclpalme ute o dó i11eu respei '-
tave l am igo , o i ilustre de putado pelo 11° dls tri éto d:.t pt·ovi :lcia elo Ri o de Jn.n eit'O; me jL1I garia dis -
pensado de occupal' hoj e a attenção cle.:; ta illustncla C.lma t'<l; e;se discurso, porém, oi.Jriga-m'e a 
interromper o s ilencio, que estava r esolvido a g ua rclcll' . 

Sr presidente, era impo;.:; ivel que o ministe t·io de 10 de Março tive3Se proc.)din1en to di(l'erent e 
do que adaptou. (Apo iados.) 

I~' lt cessaeio nã.o tét' ;teo:np ::wll ~tclo o movim ':l nto clQ3 n.c)n te:::lmentos !103 ultimo.:; rrleze.:; , pltl'::t 
acred ita r 11 ue soei a pos:; i vel a organização de um mini~te t·io l'eu.::!cionario (a pó i elos), que detivesse 
po1· mai · tempo ct emancipat:ão dos csceavos . 

0 SR . PED!to LUIZ :- Não se pretendia if:iSO . 
O SR. C01nuo RoDRIGU8s :- Peço a palavra . 
O Sn. . LoüRtmço DE ALBUQUERQU~<: : - Senhores, eu comprehenderia a. r esistencia á propo~ta 

do g·overn o, pot' pn.l'te de qualquer deputado, meno.:; por parte claquelles que sustent <.~.ram dedicada -
mente o ministe t·io pas;ado . (Alguns 11ão apoiados.) 

Si elles fo3sem logicos; se fossem coherentes e quize3sem tirà r as conseq uencias dos actos pra-
ticados pelo ministerio pas.:;ado, da criminosa t oler.1.ucia uelle em re laçã.~ aos acontecimentos Lle 
S. Paulo e a muitos outros • .. 

O SR. MAc-DowELTJ : - Peço n. pa lavra . 
O SR. LouRENço DE Ar,BUQUERQUE : - . . . si fossem logicós , Sr. presiden te, seriam os pri -

meiros a n.pplaudir a pr-oposta do Poder Executivo. 
UM SR. DEPUTADO: - Tanto isto é verdade, que o Sr. ex-minis tro da justiça votou a favor do 

projecto . 
O SR. LouRENÇO DE ALBIIQUERQUE: - Logico , Sr. presidente, foi o nobre Ministro dn. Agri-

cultura., logico foi o e x-Mini s tt·o da Justiça; aquelle, não se r ecusando a fa zer parte do actun.l 
gabinete, e este vutandoa proposta , por entender que é ella a consequencin. na tura l, necessaria.; do3 
ultimas acon tecimen to3 t'ealizados no Impet·io e com e ;pecialidade na província de S. Paulo. 

0 SR . DUARTE DE AZEVEDO: - Apoiado . 
O SR . MAc- DOWELL: - Já pedi a pa lavrt1.. 
O SR. LouRENço DE ALBUQUERQUE: - Sen hora>, si fo>se p~ssivel ma.nter o trabalho servil (eu 

disse com toda n. fra nqueza, porque nunca solicitei outros applauso3 que nã.o os da minha consciencin.) 
(mtl ito bem) . .. 

O SR. PEDRO Lurz: - O que muito honra V. Ex . 
O SR. LOURENÇO DE Ar.BUQUERQUE: - .. . eu r ecla mr.wia a observancia ex:acta da l ei de 28 de 

Setembro de 1885 . 
O SR. PEDRO LUiz: - Nisto estam!).:; todos de accõrJ.o com V . Ex:. 
O SR. LouRE:--~ço E>E ALI:lUQU!1RQUE: - Pvl' tm1to, quando declarei que votaria pot' um projecto 

de aboliçã.o immed iata e incondicional, é que tinha perdido toda esperanca de vi~toria; sabia que 
seriam baldn.rlo~ qutte3quet' esfo rços qu p.1r.t is~o em prega;se . (rlpoiaclos.) Não ftz mtis do que , 
Sr. presidente, r•e nder homenagem ao incv itavc l, suhmetter-me á fn.taliuade dos <.co utecimentos: 
(Apoiados.) 

Como acredita r- se que o actual ministerio poderia oppót·- se a onda~ Impo~>i vel ! Louco fóra 
elle si o t eu tasse ! 

H·LVera quem nes ta C.•mara act'eclite que no dia lO de :Vhrço o Sr·. Pl'esiden te do Conselho e os 
seus collegas meditavam aprese ntn.r um projecto de abolição immediat::t e incondicion tl1 SL'. presi -
dente, nã.o sou confidente elo minis terio, m::t~ , a. julgar pslo si mples bJm senso, acredito que não er,• 
esta a su::t in tenção. 

O SR. P ~<:DRO LUiz: - Nem em e~te o pr·ojecto do St' . Antoaio Pt'ado, o que veiu de S . Paúlo 
O SR. ZA~IA :- Peço n. pa,iavra. 
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o SR. Lou RENço DE ALBUQUERQUE:- Natura lmente os acontecimentos for a.m modificando os 
propositos do minist erio, e afinal elle chegou a este resultado : outro proj ecto não póde sati ;; Ctlzer a 
aspiração do pa i z que não o ela abo lição immediata e sem condição alguma . 

A iniciati va individual! Sr . presidente, prouvera a Deus que em nosso pa iz a inicia tiva indivi-
dual pudesse 1•ealizar obras clã. importancia des ta que o Pal'lamento vai decre ta r ! Pr ouvera a Deus ! 
Felizes seriamo3 nós e ser ia isso para a nação brazi leira um justo mo ti vo de org ull10. 

O nobre deputado pelo 11° districto do Rio de Janeiro ci tou o grc1 ncle numer o de emancipaçCíes 
devidas á generosidade do co1·ação brazileiro . A essa g·enerosida,de rendo homenagem ; mas at tenda 
o nobre deputaJo a qu e o numero da<; emancipações cresceu depois da lei de 187 1 (apo iado elo Sr. Mac-
D owell) e cresceu muito mais depois da lei ele 1885. Si t i vessmn os es tatís t icas an teriores a 1871 , 
o nobl'e deputado l'eco nh eceria que era insign iticante o numero elas alfor ri as . 

Sr. presidente, r eformas desta g r avidade , reformas clesLt im por ta ncia, não se podem r ea-
li zar sem a inter venção dos poderes publicos . (Apoiados.) 

O SR . PEDRO Lurz :- Apoiadissimo . 
o SR . LouRENço DE ALBUQUERQuE : - Appel lo para o exemplo de todos os paizes ; para o 

exemplo ela França, ela Inglatena, da Ho llancla e da Hespanha . O que a lli vimos~ São nações 
muito civilisad,ts, muito adiantadas a todos os r espeitos; entret :1n to, si os poder es publ icas não 
tivessem interv indo, a escrav idão aincht subsisti ri a em suas coloni;\S . (Apoiados .) O iuteress~ par-
ticular é intransigeu te , raras vezes se deixa co nvencer . 

Sr . preside nte, niio sou, como disse outro dia., um conver tido, nem qnet•o as glor ia.s tlo aLol i-
cionismo; entretanto não aceeclite a Camara que eu me tivesse oppo3to i aboliçr"to por ;tmor i ins ti-
tu ição serv il. 

Não, Se. pr·esidente, nenh um abolicion ista aqui ou fórt ·lesta cas::t tem m Lis hor·eoe i escravidão 
elo que eu; sempre eJn:;iderei - a como uma elas maiores i nfelicidadas, si niio a maior calamicblle 
do no3so paiz; mas eu não podia clirigie- me sómente pe los imp ulsos do meu coração. 

O SR. . PEDRO Lurz :- Apoiadissimo. 
O SR. L')URE~ço DE ALBUQUERQur.: - Eu uevia ter tambem, e principalmen te, em vista C('nsicle-

rações ele outra oruem; não est,tva em uma assembléa. ele philantltropia, mas política, que tem pm· 
principal dever garantir os interesses ela nação. 

0 SR . PEDRO LUIZ E OUTRO SR.. DEPUTADO: - Apoiado. 
O SR. LouRENÇO DE ALBUQUERQUE: - Eu não me poclia esqueJer do risco que corria o credito 

publico, da reducçiio da producção nacional e düs grandes difficu ldacles resu l tautes de taes Cactos. 
Eis ahi, Sr. presidente, por qn •' sempee me oppuz á idéa abolicionista e por que ainda hoj e 

seria o seu ;tllversa.rio intrausigente si porveutuea houvesse pos>ibillidacle ele atalltar-lhe os 
passos . Sou proprüuuente um vencido, e qLtero ser C3nsicleeado ta l, não s:imente pelos meus col-
legas, como pelo paiz inteiro. 

Prevejo grandes males, c peço ao Deu~ das infinitas misericortlittS que se amerc2ie de uós, 
em attenção á; boas intenções com que a naçã.o bmzileira ]Jro~ede no passo muito g r,we 
que vai dar; que dê a nosso ;;o lo maior feetilida•le ; que no; in$pire a todos coragem, 1\J;,ignaçã.o e 
amor ao trabalho, pam que não se p:>ssa dizer um tli.fl que o re~nltttdo ela al.Jolição foi a mi seria 
publica e particuhr . 

0 Sl~. PEDRO LUIZ E OUTROS 'iR.S . DEPUTADOS: - Apoi ctdo . 
O SR . LouRE:-<ço DE ALBUQUERQUE:- Senhores , si eu tivess; ele fttzer algum protesto r.ontra 

a proposta do governo, seria fuud •ment,tdo na falta de indemnisação ele viela aos sen hores dos 
escravos ( apo,:aclos da d eputaçii.o elo Rio de Janeiro); e e~se protBsh eu quizer t que fosse le-
vantado, não pot' nim, mas pela voz frtVJa para o rnun lo, m ts fot•te p3t'at1le Deus, da.; vi uvas e 
dos or·phãos. (Muito bell1 .) 

Não o faço, porém, Sr . pee3ident 9: e:n pt·ime iro log,u>, p:wrr ue sel'ia is>o baldado, e em se-
g undo logar, p') rque reco nheço que o estaio elo ThesJu ro nü.o permitt e se:ne lhan te clespeza. 
( Apoi . .1do .) 
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Não desconheço os incmwen iente~, mas tambem n[o ignoro as g t•ancles vantagens que póJe tt•azer 
a aboliçiio. Umn. dellas, espero , set'á obt't gn. r os nos~os governos a ~orem mais economicos ; a tlis-
pendercm os dinh eit•os pub!icos com mais cnir lmlo; :1 não esbanjarem á cu::~ ta do suor do povo; a cui-
darem, fi nalmen te, com mais attonç1ío dos inte resses elo pa iz. 

Antes ela conclui!' , Se . presidente, peeciBO dar um t r e:;posta , n.imla. que muito r a pida ao que 
hontem disse o nobre Mi nistro da Ageicultura. 

S. Ex . eleclal'OLl que a revogação cl"' lei de lO de Junho de 1835 tinlt"' s irlo recebir.la com muita 
s"' tisfaçiõo por es t<t Camat',\. 

Eu declaro ao nobre Ministeo que conveesei com muitos dos meus co llega.s, cujo.:; nomes não decli-
narei, e com a lgun3 Sr<>. minist t•os, o a. im pr .. ;slio que notei foi muito difl'erente. 

O SR. PEDRO Lur 7. : - A a rlopçti.o dessa lei não teve a menoe co:t~equc nci ot na la.voura do Rio de 
Jan eit'o. 

0 SR. LOURENÇO DE ALB UQUERQUE :- Já hontem aqui tiO LliSSO e boje O UObt'O deputado pelo 
Rio de Jaueiro r epete , que a adopção da·1ue!la lei não teve consel[uencia nenhuma sobre os estabe-
lecimento.; a.g ricohs . E' inexa~tl\ esta propo;ição . A r evog,tçã:> J a le i de 10 de Junho foi o golpe nnis 
profundo des feclutc lo na e3cra.vidão ; iss::> se utitw n to:los os ab)licion i;ta.; , o dJ.hi o ge.tude empenho 
que tinham em que a lei fosse votacla. 

O nobre deputado as~im se expeime por;[ne quet' collocf\t' o che fe do se n partido em pos ição 
insuspeita para a lavout•a. da província do Rio de Janeiro ; ma. acredite S . Ex. que nós não po-
demos occnltat' a ver .lade : nã'J é só o rleputado, o mai3 hu nilde t r .thallmdor rura l reconhece 
tambem que si n[o fosse o apoio dos conse rvadot'JS Ó.IJ Uella lei , a a.boliçiio não se t eria peecipi-
tado como se preci 1Jitou . (Nao apoiados.) 

Sr. presidente, to lo3 concoeramos par a obr,\ que itg"Ot',t se vai realizar; nus em minha hu -
milde opinião, uiog uem conconon mais emc.tzmcn te do que o.:; nobees B.triío de Cotegip3 e con-
se lheiro p ,,ulino de Souza . 

O Sa. PEDRO Lurr.: - V . Ex. e;qu ece a magis te<ttur,\ . 
O Sn.. LouRENço nm ALBUQUERQUE: - O que se vai hzer é antes obr.\ delles do que do minis-

teria actual. Digam o que quizerem, esta é a veellade. 
Sr·. presidente, tenho dito quanto basta p"'ra tornar con hecida a minha opinião ; coudemne-me 

quem quizer; b1sta-:ne o tes temun ho da consciencia , e e3ta mo a.ssegu t·a que cum pri o meu 
dever . 

VozEs:- Muito lJem! l\Iuito bem! 

O Sr. Pedro Lu. i z comprohenclo a impaciencia elo, maioria pat·a votar o projecto, mas 
não obstante occuparit por a lgum lompo a attonçilo ela Camar,t, confiando na stn b3uevolencia., t10j e 
flUe ell a qnasi t oda acha-se conveetitla ao paetido abolicioni ;;ta . 

Não ,orpeeudeeam a:; ac.:cusaçõos fei ta.s pelo rept·e,;entante da:; Alagoas ao bencmerito Ba.rlio 
de Cotegipc e ao consellteieo Pau lino tle ::iouza : j it contava qno olle:; S':)riam aponhclos como os 
responS!\Vll is p la apee~en taçi.o deste projecto mcli a l e o :;eria m pelo· converlitl'J;; ela u ltima hot·a , 
no uumet•o dos quaea acha-.>e o nobt·o deputado pela;; Alagôas, qne os ce u,;ura , mas que sempre os 
a.compo.nhou na politic;\ d:1 r esis toucia.. (Apo irr.dos da dep utaçii.o fluminense .) 

Mostea os grandes emb;~raç::>s com que lutou o g;\biue te passado, a. braços com sét'ias difficul-
uades e diante da attitnde d;\ opposição rlo S n,tdo incitando v. magiste"' tm·a a declara.t•-se abolicio-
nista e a julgar, não de accôedo com a l i, mas a julgar da lei o a decre ta!' a abolição por se u livre 
alvitre e contea expre::;sas disposições da lei. 

Ao Setndo e à magi tr.~tura cabo g rande p::tete de respomabiliuade dos acontecimen tos que hoje 
estamos pl'esencin.udo. Desenv olve cousideraçõns paea evidenci·1r a attitucle correcta e patriotica elos 
illustres chefes conservadores os Ses. Barão ele Cotegipe o Panlino ele Souza e o3 serviços que 
prestaram a causa. publica e ~s instituições . 

Entende que o nobre Ministt·o ela Agr icultuea interpretou mal o pron unciamento ela Camara. na 
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sessão do anno passado ; a. maioria conservadora da Ca,nnra poderia querer que se adiantA.sse a 
so lução da questão servil, mas entre esta opinião e a abolição immerliata, que hoje ella :.1ceita, ha 
um grande abysmo, que o orador não comprehende c mo poss·t ser transposto pelo lllU't ido 
conservador, partido ele direcção, e não de obediencia. Entende que ao partido libet'<ll compe te esta 
reforma ; IJUando as correntes da opinião são tilo intensas e vo lumosa:; que impoem um[). reforma 
da natureza da que ltoj'3 se vai decreLtr, o partido conservador deve ser ba3tante pcttriota cedendo 
o logar aos seus atlver.::arios. (Apoiados da cleputaçüo fluminense e ru'io apoiados ela pernambucana .) 

Refere o pt•ocedimento de Pitt na lngl,tterra e de Canovas 11:1 Hespanha ultimamen to, e sente 
que o nobre presidente do conselho não os quizesse imitaJ', elevando-se, no conceito do orador, 
tanto quanto pocler- se-ha elevar, realizando esta reforma. 

Apontará alguns inconvenientes de ter sido o partido conservador enc<tnegado desta incum-
bencin. e, entre outr·os, aquelle que se evidencia de não vir o projecto a,companhaclo de medida. 
referentes ao trabalho dos li bertos . O g't1.binete abriu mão destn. parte do projecto, pe lo receio da 
opposição que se levn.ntou logo nos arraiaes liberaes e na imprensa abolidonista, parecendo que 
o gabinete rendeu-se a esta intimação. Si fôra o partido li beral que e achasse é frente da reforma, 
os conservadores uniLlos exigiriam estas medidas coagindo os libertos ao trabalho, de accórclo, 
pelo menos, com o que se acha estatuído no projecto do Sdoador Dantas. (Apoiados, não 
apoiados.) 

Mostra que todas as legislações referentes a abolição do elemento servil nas colonias hes-
panholas, portuguezas e inglezas cogitRram de3tas medidas e, não obstante, tratava-se de colonias 
que podiam esperar os recm•sos das metropoles, em caso de embaraços e dilliculdades . Faz um paral-
lelo entre as nossas condições e as destas colonias e o3 EsLtdos UniLlos, onde os Estados do norte 
erão ricos e manufactureiros, os do centt·o forneciam o.> genet·os alimentícios aq uelles, bs do sul, 
onde o trabalho era servil ; e não obstante, gr,lndes foram os embaraços com que tiveram ele 
lutar os Estados do sul, nos quaes existiu a escravidão . Aponta a opiniãEJ de economistas dislinctos, 
Molinari, Lavelley e do distincto depubdo pelo 20• districto de Minas, recoohecendo o grande 
abalo que soffreram aquelles Estados com a abolição immediata do estado set·vil. 

Molinari diz que em geral o tr.tbalho do liberto é um terço menos productivo que o trabalho 
escravo, sendo necessarios dez libertos para os serviços que eram feitos por sete escravos. 

Da as razões deste facto e conclue dahi que na melhor das hypotheses, continuando os liber tos 
todos nos estabelecimentos ruraes, teremos uma differença de l/3 para menos na producção. Ora, 
sendo as províncias de S. P<tulo, Rio de Janeiro e Minas as que concorrem com clous terços da 
receita do Estado, como demonstrou o illustrado representante do Rio de Janeiro, hontem, teremos 
uma depreciação, pelo menos, de um terço na receita do Estado. 

Cita em abono ele sua opinião o que e observou nas colonia f'rancezas, onde os libertos 
abandonaram quasi completamente a lavoura da canna, nanado por um é5ériptor abolicionista, 
Bardier, na sua obra C'olonisaçüo scienti(ica , e a obr1t de Charles Dupin sob1'e a emanei pação nas 
colonias francezas. 

Passa, depois ele outras considerações, a estudar o me::anismo da lei ele 28 de Setembro de 1885, 
e vê nelle consagrado o principio da indemnisação do tr.tbalho escravo, por meio dos serv iço; pre-
stados e que se extinguitiam com a deprecilção ela tabella. Recorda os discursos üo Sr. Prado li 
respeito, e a opiniito do relator no notavel parecer do projecto Dantas, sustentando a mesma 
these . 

Entende, por isso, que se deveria indemni a.r os proprietarios ( ,nani(estac:ao de desagrado 
das galerias), e lembraria a emissão de títulos ele 3 °/ 0 correspondentes !LOS vnJores ela tabella e 
soffrendo annualmente a depreciação da mesma; podendo ser parte elo V<~ lor pago em terras 
publicas. 

Cita o parecer do conselheiro Ruy B.:trbosa, insus:1eito ao mais puro abolicioni::>ta, no qual se 
lê que, tendo siJo immediata n. abolição nas colonias fr Lncezas, in•lispens:tvel era a indemnis1.çilo. 
(Trocam-se apartes.) 
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Es ta susten tando, diz o orador, os dogmas da escola conservadora e os princípios libAraes e 
garantidores da nossa const ituição. (Apoiados e ni1o apoiados . ) 

Salienta como isto seria conveniente ao~ lavradores, hoje que elles necessitam de meios para 
pagurem os serviços dos l iber tos; seria um aux ilio digno do p:üriotismo da Camara. Acredita 
que os l::wraclores que se acharam em boas condições poderão suppor tar mais ou menos este abalo 
e conservar o t ra,balho organizado em seus es tabe leci mentos; mas o; que deverem, estes não 
poderão pagc~, t• os salarios aos li bertos, ([Ue desertarão, porrtue os commiss·uios e os bancos não lhes 
foroecet•ão mais recursos para fat. er f:we a esses pagamentos. (Apoiados clacleputaçcío fluminense.) 

Ora, clous terços ela lavout·a estão mais ou menos nestas condições ; este3, não sabe, si resistirão 
ao golpe . (Apo iados.) 

Preferia o projecto enviado pelo conselheiro Prado, que não eonsa'_l"rava a abol ição immediata, 
mas em Dezembro, e continha disposições sobre o trabalho dos libertoB. Por que, ao menos, não darem 
á lavoura meios e tempo para faz'3r a pro:dma colheita e rmus fo lgadamente dispór de recursos 
para vencer a crise 1 

Por que, diz o orador, a imprensa neutra auo licionista hypnotisou a Augusta Regente ; esta ao 
honrado Presidente elo Conselho, e S. Ex . á maioria ela augusta CamõL!'a, convertendo-se todos ao 
abolicioD ismo . 

A um a,parte <lo Sr. Nabuco dizendo ser esta historia antiga, responde o or,\clor que elle sempre 
acreditou na força da peopaganda; e si alg uem della descreu foi o representante dlil Pernambuco, 
quando abandonou o paiz, para ir pedir a interveDção do Papa, duvidando assim dos sentimentos 
elos Brazi leiros e da força elo seu partido ! 

O orador, depois de outras consideraçõe., termina dizendo que não defende só os intet·esses do 
Rio ele Janeiro, defende tambem os de outra::; províncias e, quando và e r etlecte no que se passa, 
receia que algum estrangeiro, conhecendo as nossas cond ições, aconselhe o que um viajante 
aconselhava á Hespanha, quando ella se via, a braços com fortes correntes rovolucionarias :- que 
dos Pyreneus a Caclix se abrissem esco las onde se ensinasse o senso commum . 

Faz votos para que niio pa;;semos pelas diillculdades, pelas decepções, por que passaram outros 
paizes, e paea que o gabinete continue na clieecçãó dos negocias publicas, afim ele conjurai- as . 
(Muitos apoiados , muito bem ela deputação fluminense .) 

VozEs :- Voto;;; ! Votos ! 
o SR . CoELHO RoDRIGUES declara desistir da, palavr.l. para votar-se. 
0 SR.. PRESIDENTE: - Tem a palavra o Sr. Zama. 
O SR . ZAMA : - Sr. prasidente, não se resiste a, c:>t::ts intimaçõ:3S. Qua.ndo um pa,rlamento quer 

votw, como este quer, é preciso que as individualidades se curvem e desistam da, palavra . 
(Bmvos . Mttito bem.) 

O SR. PRESIDENTE :-Tem a palavra o Sr . Bezamat. 

VozEs :- Votos ! Votos I Votos ! 
O Sr . CoELffo RooRtGUL'S :- Peço a palLvra pela ordem. 
O SR . PRESLDENTE :- Tem o nobre deputado a palavra pela. oruem. 
O St<. CoELHO RoDRIGUES lembt\t a'J Sr. pre3ideute que desistiu ela pa,lave,t p:trJ. votar-se. Si 

quizet•em encerrar a cliscussl'Lo , ni'ío usara ela p::tlavea ; no ca.so conteario, ve e-~e-ha forçado a 
occupar a tribuna. 

O SR . BEZAMAT: - Peço a palavra pe la oeclem. 
O SR. PRESIDENTE: - Tem o nobt·e deputado a palavra pela ordem. 
VozEs :- Votos ! Votos ! Votos ! 
O SR. BEzA~IAT : - Oe3i; to clft pahwea, s .ttisfazerrtb a impacienci::t <la Canur,t . (Mttito bem . ) 
VozEs : - Perfeita mente ! Votos ! Votos ! 
Nilo havendo mais or.telores in.;;cripto3, o Sl'. pee:;idente, depois ele consultar a Cam:tra si con-

sidera sutlicientemente discutido o projecto, e obtiüct ee.:;po:;t1 affirmati va, declara encerrada a 
discussão. 

Posto a votos, é approvaclo o projecto parJ. it· ú commissão ele redacção. 

O Sr .. .:roaqu.iw. N l!bu.co ( pelu or,iem) pede que o Sr. presidente nomeie uma 
commissã.o de eeliacção interi na p wa r edigir este projecto, de fórma a ser immediatamente votado 
visto não tee sido ainda eleita <1 commissão. 
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o SR. P RESIDEN'l'E : - Ha. a commissão de r eclacção do anno passado . 
Pos to a. votos , o r eq uer imento do St' . J oaquim Nabuc:> é approvado. 
o SR. PRE~ILJE::-<T E nomeia para a r c re l' icln co mmissão os SL's . Duar te lc Aze vedo, Joaquim 

Nabuco e Ro3a c Silva . 
E' :1present ada a seguin te 

::REDACÇ.Ã.O DO PRO.:T.E C T O N""_ 1 .A.~ DE 1888 

EMEND.~ S FElT AS E AP2ROVA D.\ S PE LA CA~I Al'U. DOS D8PU TAD S A P ROPOSTA DO 
PODim EXECUTl\'0 QUE DEC LA RA EX.TINC TA A ESC lUVl DlO NO BIUZIL 

Acnresce nte-sc no lc,g-ar com potente : 

A Assembléa Ge!'a l decre ta : 
Ar t. l o (,;ubstitutivo) . E" declarada extincta, ele ·de a Li a t a desta lei, a escrav idão no Brazil. 
Ar t. zo (como na pt'opos ta) . 
S:1.la das commissõe3 em lO ele Ma io do 1888 .- D~t~trte rle Azevedo. - Joa~ttim :'htbuco . - Rosa 

e S ilva. 

O Sr. Affonso C e l s o J nni or (pela ontem) rerr uet' qu e sej a co nsultada a Camara. 
si dispensa a impressão, pttra. que po sa immedia tamente en tl',tr em discussão e ser votada a 
redacção tio proj ecto. 

Posto a vot o3 , o r equeriment o é approvaclo. 

Lida e posta em discussão a red<.l.Cção do projcct o, ó sem cleb,ü e a pprovacla. 

O Sr. Joa qu.iln. Nabu.co comcr:a llizenclo que a. Camam acaba de Yotar o projecto 
que declam cxt iocta a escravidão no Braz il . Da.:;tle este momento a r esponsa bilidctde passa das suas 
mãos para as do Senado vitalicio . 

Nós, diz o oradot', g uiados pelo governo, cujo patl'iotismo elevou -se acima do a mbos os partidos, 
c escreveu a mais bella pagina de t ocl:t a no3sa hbtoria constitucional, no mini mo pl'azo , dentro do 
r egimento e ela Constituição , dentro dos quacs desde o principio disse quo era preciso ficar, vo -
t amos a lei . 

Vamos esp:n'a t' ela s:tbecloria , da g-en3J'OSi< l ulc, do lD.t riolismo do Senado qu:l cll c, onde infe liz-
mente não exis te o encerramen to das discussões , não impeç' a pas:;agcm de uma lei como e3ta . 

Pede ao Sr . pre.; icle nte qne consult e a case si , em recordação do Cacto rtnc se ac:tba de passar 
nesto recin to, e! la consente que seja lc\·a nt:<rla a sc.;são . 

A viclol'ia. afl n1.l do aboli<.:ionismo no l'al'lam~nto nfí.o 6 :1 Yic totü do unm lttl a cruenta , não ha 
vencidos nem vencedores ne.; t ·t que:;tão (11Btitos apoi'ldQs), são ambos os part idos politicos unidos que 
se a.br,1ç1m neste momento solemne de rccoast i tu ição n:tcional, são dons r ios ele l agl'im~s quo formam 
um mar bastante l ~:'go pat\t r]U:l nelle se po.lSJ. banhat' i:1 teit\1. a nossa bandeira nacional. (Muito bem ! 
rlpoiadus.) Facto unico da nosn his tol'ia, q .1<1n to ao ora.·lor, rttu represent,t cle.;de o principio apenas 
a ol'ientação a.bolicionista., o r1ue pó-le dize.- é que o alJJlicion ismo é qnem m:t is lucr,t nesta qu estão. 

Kós, co ntinua o Ql',tdor, cstal'emos tiio Cl.!1S'tdos como o.:; e::;cravos ; mas o no:-BO cansaço não 
er ,, de t raiJalhn.r ; mts p JL'.] UC e3tav L 1 iga 1 L ao nos:;o no:n'l a i lé 1, si n'lo do unn rlcgT,uh çfio, ao 
menos de u mJ. lwmillnção p[l.r<t a n0ss·1 p:t. l t·i;t . (. l1,Qirt'los . M•lito úem.) 

E' tc;n po f[ tLa ll mocl'.l.CÜ n v:;ioJ<l.i to !In tt•n nom; rtt t ; tl•3 t lg- ,1111:1 fó r m:~. não sJj't umao lrema. 
ás outl'as p!tT t% rLt comm·tnilão l;r,túlc it'<t. (. lpoi rt• los .) 
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Nós abol icio ni s l n~ , continúa. o orador , ret iz'amo-nos des ta campanha cer tos de que nada ti rámos 
e, pelo co nt ear io, tudo domo~ não soá clig ni·lade drJ cicla.diio hri17.l leieo, ma; t ambem á di g nilla!le el e 
ambos os partidos constilncionaes. (Apo iados.) 

Ainda lm pouco dizia um oscri ptoe que o primeiro rlevee rias geandes uaçües é produzi e os 
grandes homens . 

Nós oJl'erecemos ao partido libeeal occ.'l.s iâo a ter um gt'a nclo homem c ofl'erecemo:; ao parti do 
conser vador agora outm. o~casião ig ual , par a que deixem a;; o tren~as ao passado na escuridão d <~ 

noi te da escrav idão. 
Não pens t que o alJOlicionismo ti ves..;e sitio ou tz'a causa ma is elo rtne o in tioc to nacional. 

(A.poia-los .) Não foi outra co usn. mai; elo qne o seu timen to \'erdarle iea.mente itLo nsciente do nosso 
po1•o que, e.uucado nas sen7.al as o na escz·,tvillii.o, não poJi:1 tet' ontra visão no seu cspirito sinão esta 
primeira aspi ração naciona l . 

Nós t0dos, que fomos o fer men to ele ambos os lllr t iuo . .; ; nós que demos ta nto ao par tido conse t' -
vador, como ao nar t irlo libera l, como ao part ido eepublicano ; nós rpte não representa vamos outra co usa 
nHli3 do que as t revas da. na•,ão até o dh em fJUe a raç'l. negt'<\ fosse deflni ti va.menle emancipada no 
Braz il , nós devemos con t inuar no no, so pos to. per! indo apenn: a ambos os par tidos qne se levantem, 
como neste mon1en lo, sempre á a ltn r·a ela:; grandes neco;:;sidadPS da nossa patria , e que compre !tendam 
quo não ha p·na o homem publico, como não ha pa ra os p 1rtidos, verdadeira prosperid>tde sinão no 
momento em que elles se esfj uecem elas preoccupa0ões in rli1·idnaes c se r ecordam simple:;mentl' do 
bem publico , do bem da patria. 

Fe licit<1 a Ca.m 1ra dos Deputados de 1888 ; feli cit·< o ~1 i ni , ll'!'i o lO de Março ; felicita amLo3 Oi 

partidos constituciouaes; felici ta a Regente do Imperio, e perle ao Sr . presidente que, em consa-
gr ação deste memot'avel dia, consulte a Camara si quct' rruo ·c suspenda immedi'l t a mente a essão 
1le hoje. ( 111 u ito bem; 111ttito bem. B1·avos, palmas e applcw sos r epetidos nas galei' ias .) 

Pos to a votos, é ap provado o requer imento. 
(Ruidosas e p1·olongadas manifestações de applauso cl ~, lt 1·o e fóra elo r ecinto .) 

O Sn. . PR.ESroEN'l'E, depois de dar a ordem do dia 11 , leva nta a sessão ás 2 horas da t arde. 

São apeesentadas as seg uintes decl9rn.ções de Yoto : 

<t. Decln.ro Qll'l , si e:;;ti ve53C na cas:L hon tem , r[ tl'tfi'lo vo tou-se o pPo jecto de lei sobre a ex tincção 
rlo elemento set•vil , terit vo taJ o sim .- O deputado Coelho ele R eJende . » 

« Decla ro que, s i e::; t ives>3 presente hontem, t eeia VJh1o a favor do projecto do go1·erno de-
clarando exti ncta a escr<~v idão no Brazi l. 

«, ala das sessões em I O de Maio de 1888 . - De~fino Cintm . » 

O S r . Parti a P ri ln não se achando hontom pt•eseute á ses:xl:o , na occas ião de Sé !' 

votado o pt'ojecto que exting ue a esceavatma no Bmzil, julgou do seu dever vie hoje fazer uma 
declaração do seu voto, vis lo como, t eudo sido oomin<t l a votação , parece- lhe que nã'l deYe deixar 
em segredo o seu apoio i propostlt d go vorno. 

O SR. PR.E >IDEXrE: - Não é permittida explicação de Yuto; queira o nobre deputado limitar -se 
a mandar á mesa a declaraç'io . 

O SR . P AULA PRrMo: - A clechwaçã.o é a seguin te : (Lê .) 
c Declnro fjtte, si osti,·esse pt' ·1te honteru, á hol'.t da votação 1l'l pro.iecto extio "'ninflo a esct'a-

vatu ra no Bz•aál, o meu yot b se t•ia a f'avor do me:;mo pz'ojec:to . 
« Sala elas se;;sões, em 10 de Ma io ele 1888 . - P au/a P r·i liW . >> 

,-ozEs :- l\lui to bem ! 

« Dechramos que, si esti ves>em'ls pre:;entes á se~~10 em rtue p15sou o proj ·to exting- uindo a 
escrav idão no Bl'azil, l' erramo:; votado a f1 vor . 

«Sala das ses:>õ s da C<t ma!'a d::>s Daputa lo.;, 14 de M do rle 1888. - A. ,lf ilton.- Ped1·o M uni .;. :o 

No mesmo dia lO ele !\[aio foi ramet ticlo p.tra o Senado. 
5 
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Sl~NAD() 

SESSAO EM 11 D E MAIO DE lSSS 

PR.ESIDENC IA DO SR. CRUZ MACHAD) ( t• VICE- PRESIDENTE ) 

O SR. 1• SEcRETARIO leu o otncio do 1• secretaeio da Camara dos Deputados de 10 do corrente 
mez, remettendo as seguintes 

EMENDAS FEITAS E ."-?PROVADAS PELA CA~IARA DOS DEPUTADOS .i.. PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO 
QUE DECLARA EXTINCTA A ESCRAVIDÃO ::-<O BH.AZIL 

Accrescente-se no logar compete~ te: 
A Assembléa Geral decreta: 
Art. l • (substitutivo). E' declarada e:rtincta, desde a data desta lei, a escravidão no Brazil. 
Art. 2" (como na proposta). 
Paço da Camara dos Deputados, lO de Maio de 1888.- Hem·ique Pereira de Lucena, presidente. 

-Carlos Peixoto de Mello, I• secr etario. - Jayme de Albuquerque Rosa, 2• secretario. 

PROPOST..A 

Augustos e Dignissimos Senhot·es Repre;;entantes da ::>~wiio - Venl10, d ~ ordem de Sua 
Alteza. a Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador, apresenk1.r-vo3 a 
seguinte 

PROPOSTA 

Art. I. o E' declarada extinct L a escravidão no Beazil. 
Art . 2.• Revoga m- se as dispostções em contrat'io . 
Pa lacio do Rio de Jan eiro em 8 de Maio de 1888 .-Rodl·igo A. ria ,')ilva . 
O SR. DANTAs: - Peço a palavra para. negocio ut'gente . 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra o nobre senador . 

O Sr. Dantas:- Acredito, Sr. pre:;idente, que esta no animo de todo o Senado bra-
zileiro não embaraçar por sua parte a marcha triumph 3.l que, gr·aças a Deus e :'1. civilisação do, 
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brazileit·os, tem lido este projec to, desde sua apresentação na Camara a té sua entrada nesta 
recinto . 

Assim pensando, creio desempenhar- me de um dever, que não é sómanta meu, muito particular 
a muito grato, mas de todo o Senado, offerecendo a sua sabedoria e ao seu patriotismo este reque-
rimento (tê.) : 

<Requeiro que seja nomead • pelo pt·esitlente do Senado uma commissão especia l. de cinco 
membros, para, dar parece r sobt·a a proposta do Poder Executi vo conver ti-la em projecto ela lei pela 
Camara dos Deputados, extinguindo Lles~le sua cl:tta a escravidão no Brazil. - Dant!l.s .» 

Foi apoiado, posto em discussão e sem del>ate approvado. 
O SR . PRE ;roENTE :- Em virtude d • deliberação do Sanado, nomeio para esta com missão os 

Srs. Dantas, ,\!fonso Cels,), Teixeira Juniol', Viscontle de Pelotas e ~:scr;1gnolla Tau nay e a alla é 
remetlida, com urgencia, a propo' ta que acaba de se r lida. 

Tenrlo o S3n ldo nom'3 tdo com urgc·1ci<t a commiss1o it qual foi r0mettida a propos ta do go-
verno , e tendo-.-;e reunido esta commissão immeditüamente, entenli que interpretava o voto do 
Senado esperando a apresentação do parecet• que vai ser lido. 

0 SR . 4° SECRET,~RlO leu O seguinte 

F.A..RECER 

A commt ·w e>pechtl, nomeada pelo Senado vara examinar a proposta tio Poder Executivo 
convel'tida em projecto de lei pela Camat·a do~ Deputa.do3 e que declara extinct ta escravidão no 
Brazil: 

ConsideranrJo que o mesmo projecto con tém pro~idencia. urgente, por inspirar-se nos mais 
justos e imperiosos intuitos e consult1r geantle; interesses de orrlem economica e de civilisação; 

Consider •nilo que el le sat isf.tz a m ds e m.~is vehemeLte aspiração nac'onal, e abstendo-se de 
offerecer qualquee emenda, tol'wmdo expresso que ficam igualmente aboli1las todas as obrigações 
de pre tação de ser viço peoveuientes da legisla.,;ão em vigor, ou de libeetações condicionalmente 
conferidas, por entenrlee que isto se acha virtualmente comprehendido no alludido projacto : é de 
parecer que entre em discu são, para ser adoptaclo pelo Senado. 

Paço do S~ nado, ll d~ ?lhio de 1888. - Damas. - Affonso Celso . - Tei01eira hnioL - Vi sconde 
de Pelotas .- EscmgaoUe Taunay. 

O SR . DANTAS {pela o1'dem.) requereu dispensa de impressão do parecer, afim de que o projecto 
a que se refdre sej t rlado p:tea ordem do dia de aman hã. 

Posto a votos, foi approvado o requerimento. 
O SR . PRE !DENTE: - A ordem do dia de amanhã será a discussão da proposta do Poder Execu-

tivo, cuja urgeucia acaba de ser approvada pelo Senado . 

··············· ······································7··················· ····················· 

O SR . PRE3IDENTE deu para ordem do dia 12: 
2~ d:scus ão da proposta do Poder Execu ti vo, convertida em projecto de lei pela Camara dos 

Deputados, ob n. I do corrente anno, declarando extincta a escravidão no Brazil. 
Levantou- e a sessão ao maio dia. 

SESSAO El\.:l 1.2 D E 1\I:A I O D E l.SSS 

PRESIDENCIA DO SR. CR UZ MACK\.DO ( 1° VICE- PRESIDE TE ) 

~ o •• • • • o .. . .. . . ....... o •• o • o • •••• o • • • • • ••• o •• • • • • o o o • o •• o •• •••• • o o • • • • • •• •• •••••• o ••••• o o • • • • • • • • 

• • • •• • • •• •• • • • •• • o • • o ••• o •• • •••••••••• o •• • •••••• • •••••••• • • • • •••• • •••••• •• ••••• • ••••• • • ••• • • • • 

• 
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ntWE;\I DO IJf.'l 

EXrl:\C<,' :\.0 [>.\. ESCH..\ \"li) .\ O NO J3RAZH, 

Entt·on em 2~ discnssão, co n o pat·ecee ela commis~<ío osp30ial, o at't. 1" th pt·oposta do Podei' 
Execul i v o, con vet'tida em pt·ojecto ele lei p~la Catn<ll'a do- D:Jpu ·.aelo sob n. 1 do cort'Cll te anuo, 
declat'<lntlo extincta a e'Ct\tvirlão no Bt'a"il. 

O Sr. Bari"a.o de Coteg·ipe : -Posso, ' t'. pt'<1Sitlente, contae com a liberrlade ela 
'Uscussão ~ (Pausa.) 

O SR. Con.R EIA : - Som duYida . 
O SR . DA~TAS : - Perfeitamente. 
o Stt. PRESIDE<"TE : - AmplamcntL~. 

O SR. B.\rtÃo DE Col'EGtPt·;: - Pos·o conlm· culll a pt·uLecçãu de v. Ex. I 
o SR. PRE3tDEXl't<: : - ,\mplamenle, tanto qutnlo a Co:Htituição a garante e o bom senso do 

povo l.>razileiro. (Apoicu:los.) 
o R. BARÃo DE CoTEGtPE: - Vou, p:wtanto, acolhet·-mc it sua JH'otecção . Louvado seja Nosso 

Senhor Jesus Christo ... 
Senhores, quando o honr,tdo senador peta Babi ~t, meu :unig), o ' t•. conselh::Jit·o Dil.ntas, pt'opoz 

a nomeação de uma commis·ão especial p.:wa que esta proposição tivesso o mais ra.pido andamento, 
precedeu o seu requerimento de pouc<s e elo1ttet1te3 p.tlavra . :-lad.t mvnos dis~o S. r:x. de que 
((esta proposta entt'ava tt·iumphante neste recinto ». 

Ora, os triumphadores at.t igos pormi ttL1m quo ao c:t.rro triumplt<tl acompanhas::;em mesmo 
arjuelles que lhes d.it•igiam remoques e até injueia::; . 

Eu não venho imitar es·es que aco.npmhavam na, antiga Rom:1 o carro triumphat; não dil'l-
girei injurias, não dil'igirei re:noqu9s. lllas peço que, ao meno.3, nã.o me obriguem a acompanhar 
o festim, quando entendo que não devo acompanhai-o. 

E' tudo quanto exijo . 
Não pretendo p:k o menor obstacuto a rapidn. passagem da pt'oposicão do governo; ao contrario, 

entendo que quanto mais depr ·ss:1 fàt' ella votad,\, Ltnto melhot•. 
o SR . c~{RÃO : - Apoi ·do. 
(Rumores nas galer i u, prod.uzidos pela ent;·aia de espectadoJ·es. O • ;·. p1·eside11te l'eclamrt atte11 ;rlo.) 
O :lR. BARÃú DE Grr&G ! PE (l.epJi; ele a/.gn.rH zJat,sa): - V. Ex. viu que com a enl!·ada elos 

cspect to! ores era preci:;o que eu me interrompesse. 
Conform3 aca'Java d~ dizer, qn.1.ndJ su~pencli a oxposiçiío e :-n que ia entrM, não pretendo oppôr 

o menor obstJ.culo a p,tssag:Jm da pl'O,>o;ta tlo govet•n , co:wel'tila em pPojscto de l ~> i pel t Camar,\ 
dos Srs. Dapnt,do3; ao co tltt•aeio, entenio q1D qu:1 ·1to mü; mpido a .1ümentJ e lla til·et·, quwto 
mais tlepres;a l'àr votada, tanlo mei!10r. 

U)JA Yoz : - ApOJaLlo. 
O SR. BARÃO DE CoTEGtPE: - Ha., porém, posiçõe3 que obeig1.m, e ar1uellit em que me acho 

e uma del!a;; . 
Por un,;, s::m accus:1do de h·wet', por meu3 erros, pre~ipittdo a solução des ta questão ; por 

outros, por ter, CJntra. toh a ra.âío ejustiçt, pt·ocura lo e Jtibitl' o zelo dJs fJlB a. promoi' Íam. 
Quer dizer isto que não ha ninguem actua.lmõnte m:1ís impopala.t' n&sta t:::rr <L do que en. 
UMA YOZ: - Apoiado. 
0 SR. CANSAXSIO DE S!:\'niBÜ: - Apoiado, pm· CjU 'l ! 
O Sn.. BAR-~o DE Co1'E3IPE :- Mas, Sr. pre;ident3, é um dos devet'e3 do !tomem publico, prin-

cipa.lmente d<tquvlles qu3 tom •m a si ct grave t'dSpJnsa!Jilid de do pode!', como eu tomei, fazer 
p blie-J, tomu.r con ecl-lo da naç)o o como e o por na pl'ocadoram . 
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0 ::iH.. DANTAS :- .\poiado . 
O Sit. B.\.R.Ão DE CoTU:GtPI~ : - A:; gi'awle~ mtwí'esta\iucs rle euth u sht~mo, em tutlos os tem pos, 

nunca fura.m permanentes, on mu ito llL<l'ctel ul'.tS; e os h nBn::> PI'<Ltico . .; sttbem , as líçõas ela hístoría 
demonstram, qu~ muitas ve1.as o trín npluelor de hoj3 é a victíma rle am whã. 

Voltava Ceomwell ll<t cxperlição rla lela.n. ta victoeioso . S.tltlJ.V<l e;n Brístol e um dos seu:; 
tLjudaotes de ot'dens dizia - lho : 

- Veja V. Ex. que multidão p1I\t applaudil-o em scli trínmpho! 
Elle respondeu-llle de modo b1 u ·co : 
- Scrü muito maio!' si me Co.;-so vul' otHot•cat•. 
lst pl'ova que nem sempre devemos conlictr na O]Jllllao rlo lllOillento. g• o futui'O, são as 

cooseq•tencias dos actos pi'atícados rtne hão ele, na hí.;turia, tmç:u· o credito on o d s:: retli to cl0s qui:: 
os pralictl'am . 

s~n hot·e:;, tem-so querido tornat' oJiosos (F[Uetle;; q•w pugnatoam pel<t restt'íct t execução da 
13i de 28 de Setettlbt•o de l8t-\3. I reteudeu -sa diviuít· o3 bea;~,ileíro:; em csct·.wocratas e não escravo-
·~ratas; e a•Juelles que não oxamina·n de perto a> c1u~a:;, aceeditamm rtue existe no Brazil u m 
partido lliunero.:>o, como é o partiJ.o cJnserntuot', qtP quet' <~ peemanencia ou a eterníJade tht escra-
vidão no lmpet'io. 

Ora, a que tão não consistia na extincçiio da. e5cravídão: esta estava extíncta pela lei de 1885; 
a questão ora de maior ou menot' prazo . 

· O governo ele 20 tle Agosto, de accórdo, nossa êpocn, com o paetido liiJer.ll, entendia que a lgum 
tempo se devia dar para que se fizesse essa transformação ·ocial, que to:los acclamam como ueces-
saria, certos, entretanto, ele jUe ha ele trtzor grande:; inconveniente~ a e:>te paiz. Outros queriam 
que immedia ta.meo te e rea l izasse esta aspiração chamada nacional. 

E com e tro to, lal fo i a propagtnda, tal a prccipitaçlo dos ac)ntecim9t1tos, que venho e u 
aqui con Cessll' e ui zoe que o minísterio actual não tinha. ootr,t co usa a C:1zer, e cumpre que quanto 
antes isto se re:t.lize. (Apoiaclos .) 

Defendendo eu o partitl.o conset'vador, a cuj:t frente estava, tambem d<.Jfentl.o to ~los os meus 
compatriotas, porque estJ. m Lgna questão n•tnca deixou de set' olljectv de estudo em toJas as épocas. 

R<tpir.lamente recot'dareí alguma" . Logo depois da in lepealent.:h, o teatado feito com a Ingla -
terra acalnva com o tl'.tfico ll.l africano:;, 0rigem, Conte d.t e.;cr,widão no Br,tzll, e herança, seja 
dito, ele nos os antepassados. 

Em 1831, votava a lei que tem set•vído p:t.t'a a libertação rle algun:; athcauo:-;; poste ríot'menta, 
em 1850, ]JCla lei de 4 de Sete ~nbt·o, Coi completatmnte e:.:tíncto o cJntr.tbando aft'icano ; lei pt'o -
posta pJlo sempi'O lembrado sc.mdoc, o St'. con5elluíro Eu;~,ebío de Queít'Ol Coutinho . 

E..t fui um do;; executJros, conu chefe Jc p:>li ~..ü da minh t pt•o,·incía ; e appel!o para 03 des ta 
época, para quo diga111 si a execução cot't'e:>ponleu ou não :i. íntenç.c'io. 

O SR. DAXTAS : - Por·toa-se co:n a maio e lo tlelttde e enet•gia na execução dessa lei, 
é exacto . 

O Stt. B.\.R.ÃO JJE CoTEGIPE : - 8m dil-et•sas Fo~llas do Tht'OlO Cvi nveillarla e ta questão, que 
er.t, por as:;ím dizee, a quJ mds prooccuplV.t o noss::> saurlO>'J !mp3t',t•lor . (Ap'Jiados.) 

Até quo, em 1871, !'oi votada a lei ch 1m td L au,·oa, que !ibet'lou o ,-etltt'e das esct'ava:; . De então 
em diante, I'. pt'e i lJnte, ningnem mü· nv;c•u nv B,•.tzil qttd não na-c3Sse livt'e. 

Hoje a execução desta lei lem J.aclo ao uos5o paiz ttlvez 500.000 ciJ.adãos livres. 
São os t'ai'OCt'<t.tas, on for.~m eõCI'cLVucr<tl.ts ~quell :B que pt'oi_)ugoat• Lm poe esta lei o que a 

cxecutat'arn ? 
P<trocen, porém, f(tB o pt'OC%So a•lopt tLlo pol't. lei ora moro;o; que no3 lev~u·ia t<tl voz meio 

~eculo p.u·a qua a escr.wí.lãJ co .np!eltm3nte Ll~sapp.trocasse Li os >lo bt'azíleíro. Então fomos teste-
munhas, é de hontem, por as;im dizet', dos e:;fm•ços qne o p<trlido Iiuat'al fez p tra resolver o 
problema. 

TctlllLJm fo ·nos t'!l:>io.nunl ;19 de eamo de~<\hiram t.yhs as stns 05 lH'anças. 
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Ahi não e Lt·ata;-a de umt medid ~ extl'ema, como hoj e tiO tr.Lta ; e, não oiJsL<LUte, La! foi a 
opposição, que afinal foi de mister que a lei d 2 ele Setembro de 1883 fosse vota1a JlOL' accôrdo de 
ambos os pwtidos, ou da maioria, p·tra sor exacto, de ambos os p:trtilos . 

ringuom. que en saiba, é seD hor da sua sot'te . Eu, que ne·sa cadeira, em que esta V. Ex., 
yivia uma vida commo1.a, csrtnecido rias lnLt:> política e servindo co mo que do linh t de união entre 
as diversa. opiniõe~ neste recinto, Cu i cham:tdo paea incum'1ir-me de organizar um gabinete, quando 
o projecto aincl:1 não tinha sido transformado em lei. 

Reluctei, reluctei, e, para set' Ce.wco e de uma. vez tl -ct·evot• com que reluct wcia aceitei este 
encargo, bastará declat'ar ao enado qu , rp tando s·1.hi de c:1.s1 e que algun.> <tmigos o pl:'ssoas de 
familia me dis·er.tm que tal vez eu fosse chamado p ll'.\ compô r o gabinete, resp ndi: c - Sou pro-
Yedor da Santa Casa: quando voltar, mandem-me l'ecolh r ao Uo·picio ele Pedro li. » 

[sto explica o temor e me -mo a consciencia de que eu não me reputava capaz de arrostar com 
as difficuldades que previa. 

Com tudo, ·~ instancias do Chefe do E tado e levado por uma e ·pecio de vaidade senil, entendi 
que podia, na po ição que en occupava entre o> partidos, prestar este ultimo serviço a minha 
patria. 

Dons annos e meio curti dór'lS e difficuldaele- ; e, ainda depois de alliviado do peso da respon-
abilidade, sou obrigado a vir cxpôr ao Senado o meu procedimento, e de,·ender a minha aelminis-

t!'ação . De fórma que e lou fór::t do poder, mas ainda sou responsa ,·el ? ! 
Por ahi ve!'á V. Ex. as minhas infelicidades. Pensei ser apoiado firmemente por a<]uelle. que 

commigo haviam contribuído para que a lei passasse no Senado, porque, já disse, eu fui apenas . .. 
não entrei em combinação n::t Camara do; Deputados . . . fui apena:; um s impl es portador. 

O SR. PRlcSlDEXTE :- Peço a v. Ex. licença para interromper o eu discur-o, emquanto é 
admittido no recinto o SI'. l\Iinistro da Agricnltuea, que e tá na ante-sala. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE .-Oh! Sr. pt'esidente, com muito g-osto. 
(Com as formalidades do estylo é recebido, entra 110 1·ecinto e toma as~<enlo á rlireita do 81·. pl·e-

sidente o S , .. Ministro da Agri c ulttwa.) 
O SR . PRESlDEXTE :-O ~ r. Barão de Cotegipe tora ::1. bondade de continuar o seu discm·so. 
O SR . BARÃO DE COTEGIPE (co1úinuaildo) :- Como dizia, conta>a eu com o apoio da<]uelle;; que 

me haviam coadjuvado para a passagem do projecto nesta Camara. Ah·llldonaram-me, com razão 
ou em ella. Fiquei, portanto, unicamente responsavel t:wto pelo passado, em que não tinha impu-
tação, como pelo futueo na execuçãú da lei . 

A opposição, que logo nasceu no s~io cl Senado por ttm chamado erro, que ainda hoje não 
reconheço, elo regulamento, deu motivo a este resultado. 

Como consequencia, veiu ainda a hostilidade de todo o partido liberal, não contra o ministerio 
sómente, mas contn a. mesma lei. 

Rememoro esta circumstancia, não para exprobrar aos nobre~ senadora;; o sen procedimento, 
ma para a minha justificaçio ; e lambem para dizer que, si o movimento a.bolicionista teYe rapida 
marcha, deve-o aos nobres senadores liberaes . 

0 R. CAXDIDO DE OLIVEIRA:- Apoiado. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE :-Foram elles que levant:tratn a questão de filiação desconhecida; 

{'oram elles que propuzeram, embora o governo concordas5e, a abolição tio castigo de açontes ; 
emflm, foram elles que nunca perderam uma occa ião, quer apresentando projecto, quer 
argumentando em diversas discussões, para apre;;sar e promover a prompta e:xtincção dJ. es-
cravidão. 

E', portanto, não só um t ingratülão, eomo uma inexacti·.lão, dizer- e que neste projeclo vem 
envolvida a vitaliciedade elo Senado. 

Eu di()"o que triste das oppo:;ições, até hoje, si não acha sem neste recinto um éco independente 
para defesa de seus direito 

VozEs:- Apoiado. 
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O SR. BARÃo DE CoTEGIPE:- Senhores, a inda mais: chamei 1ara faze!' parte do ministel'io o 
nobt•e deputado que havia ido teadet" da opposição na Camara dos Deputados, quando se discutia a lei 
rle 1885. Com elle se entendeu o meu honrado antecessol', o St'. senador pela província da Bahia. 

Mantivemos sempre os mais estreitos laços de confiança . E' elle o autor r espon;;avel do regu-
lamento que foi dado pal'a execução da lei. Deixou o ministerio, não porque lhe faltasse a co nfiança 
de toios nós, c especialmente a do presidente do con~elho (S. LC.:x. era um do.; mais distinctos 
membros desse mi oisterio, e tão distincto, l ue hoje é um dos primeiros no que me succedeu ) ... 
mas porque as couveniencias pat•lamsntares exigiam que, na Camara dos Deputados, não IJOuvesse 
sómente dous deputados ministros. L<'oi, pois, necessario que se r·etirasse ;cquelle ultimo que havia 
dado causa i retiraua, e que, quando ::;e apresentou canuidato, linha assentido em não continuar no 
ministet·io, ~:.i nós assim o entendessemo3. 

Retirando-se, com toua a nossa estima e toda a confiança, foi substit.tido pelo digno ministro 
que ora as enta-se em ft·ente a mim, o qual, tanto por ser depuliulo rla mesma província, •!omo pelos 
seus talentos e savoí1· {ai1·e ( hilaridade ), é actualmen te um dos primeiros. 

Ora, Sr. presidente, eu devia contar com todo o apoio do meu ex-collega; mas, já no tim da. 
sessão do n.nuo tl'nnsacto, o Senado foi testemunha de que elle, por motivo de um'1 representação 
dos fazendeiros de C<Ltnpinas, quasi qne me intimou a apresentar na presente sessi'io um projecto 
mouificativo da lei de 1885. 

Entretanto, pelo que então expoz, as iuéas de S. Ex . não iam até ao ponto a que chegaram 
agora. 

O Senado conhece que rlilllculdarles me creou t·ll declaeação, quasi no lim rla sessão. 
Outra infelicidade. Iam-se as cousa.s tranquillisanrlo, quando o illustee senatloe lembrou-se rle 

convocar uma J'ennião de fazemleiJ'OS de S. Panlo, a que C•lmpare el'am un pessoalmente e outroB 
eo:n procuração de diversos. 

A itléa do honrado senarlor p:>ulista. eea dw o prazo ue tres annos para que os lavradores se 
pudessem preparar, do morlo o menos prejudicial, para a passsagem do trauallw escravo ao trabalho 
livre; mas em taes matarias não é licito parar: Jesrle rtue se dà o impulso ao corpo, por uma lei 
physica, o movim nto se vai accelerando. 

1ão p:Jde, pot·ém, o nobt•e senador fa.zer viug<J.r as suas idéas; outros mais arliantados, e ou tros, 
me desculpem si sou inj u:;:;to, despeitauos, reuarguiram: não, tres annos, nem dons. nem um ; é pre-
ciso que n, liberdade eja immeJiata. 

S. Ex. arriou bandeiea; aceitou esta solução extrema . Qual o resultado ~ 
Umtt perturbação quasi geral em toda a lavoura de S . Paulo. Uns alforriavam os escravos, 

estes ou !icavam ou se l'etiravam; o vizinbo não podia mais manter a disciplina na sua fazenda , e 
taml.Jem era obrig-.tdo a seguir o exemp lo, ou via des:tpparecet·em todos os seus trabalhadores. 

Diz-se que alli não tóm haviuo estes inconvenientes . 1~', seuhores, porque nós não podemo 
saber tJU<tl ó a extensão uo uul que tem sotrrido a la,·om·a de S Paulo. Em todo o caso, argumentar 
Je uma provincia, que tem rec bido colonos em avultauo numero, aos milhares, argumentar com 
aquellas para onrle se encaminham os emigt·autes, omle o th"esouro do Estado, quer dizel' tanto as 
províncias ricas como as mais pobt·es , tem dcl'!'ama.rlo grandes somma:;, para applicJ.r o me mo 
argumento áquellas províncias que, como o Rio de Janeiro, Minas Geraes ou como a Bahia, não 
têm recebido um só emig-rante, é considemr os negocias publicas por um lado muito errooeo e por 
vidros mui to escnros. 

Ainda hoje li no Jomat do Com,tercio uma estatística., que é olflcial, e digo que li no Jornal do 
Commercio, porque ainda não tivemos a" informações do Mini ~ro da Agricultura. Por es:;a esta-
tística se vê qua.l é o numero dos esct'.wos que po-suhm as provincias do Rio de Janeiro, Minas Bahia 
e mesmo S. Paulo; anela por 62.000. 

O que ílze.:>te~ para conter este movimento, estas de5ordens uns fazenuas? 
Senhores, nas occurencias de S. Paulo ha du:ts épocas muito distincta : uma, em que os tra-

l.Jn.lhadores e. cravos desm·tara.m das fazendas: outra, depois da reunião llos fazendeiro ·. :\a pri-
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meira, o pt·oprio uo!Jt'e senador lleclaràra que a fot•çn publica não devia se r empt•egada na mauu-
tençlo da pt•opt·ie Ltrle esct·:w ct i que a fot'ç t palJlic t não era. des tinada a serv iL' de c·tpitão elo mato . 
Por cousaguinte meno3 podia appeeheudet' honuns quo ja tinham sido Jiberto3. Como distinguir 
entre o3 que fngiam, os que et•:un cscravo3 e os fJUe não o eram~ 

Ao tes h avi t sido contido e;te movimento, quanto pos~ i vel. As co usas iam nm pouco melho-
J';oclas, ou menos mal em S. Paulo, qu·tnclo a libArtação as complicou. 

N(l.S ontras peovincias uad t appa :·eceu. Em Campo.> o movinDnto havia si r! o su(l'ocldo. 
Eis o modo por que o govet'll1 procedeu. Nunca poz ob ta.culos a todas a li l.Jer t·1ções volun-

tarias i pelo contt•ario, muibs veze;:; ns animou, dando premios áquelles que voluntarittmente pra-
ticavam este acto de caridade. 

Não ha um exem[Jlo com que se possa accusar o governo passado ele havet' posto uma pedra na 
march·t desse movimdnto voluntMio; só poder·a set' accmatlo po1· te e quet•tclo mantet' a lei. Ora, 
este é o dever pl'imot·clial de todos os govet• rt os. 

Retirando-me dopo lee quando o nobre senador peh1. provin~ia ele S. Paulo, que me ·nbstituia, 
dee!larava não podee a furça puhlie!t1. appeehe nder o~cea.vns fugidos i e mais, quo as autoriLlacles não 
deviam prestar n poio aos proprietario~, esta v!1 por esse fnrto feita rt alJOliÇ<'ío. 

Portanto, a extincção da e3ceavitlão, que OJ'a ve rn n es te projecto, não é ma is elo que o reconhe-
cimento de um fd.cto ji existente. Tem a gt·ande razão, que reconheço, de acn bar com e~:; la nnarchia, 
não havendo mais pretexto> para tae movimentos, para ataques contl'a a propri edade c contr·a a 
orde11 public1. Ei~ como con>itlero n. vantagem do pl'ojecto . 

Essa lei tão rnrt.!sinai<t d~ l '38:í de :l10!1-;tt·ou qu~ o:; IJrtzil e iro~, por inici:üiv.l proprü1., lnviam 
reduzido a classe dos esct•avos :1 met:1.dil, ou qu~si rn tatle, attenden·1o à. parte que pot' tHnce it morte. 

Verificado este facto, coutinuoa, dueZt ute a lei ele 1885, não sô o movimento das libertações 
voluntat·ia>, como, scgun lo as estatísticas que o nobre mini teo confit•mul'ú, sô em sexngenarios 
foram libertados ma.is de I 00. OvO. 

Quando a hbtoria re3·istt·ae todos e3ses f.tetos, ver-se-h't qu 3 a ca.cla um tocou seu trabalho e a 
cada um a honra desse tl'abalho; uns começaram, outl'O ·l levantat•am mais U 'IHL pedt·~, outros, 
finalmente, coroaram o eclilicio. l\1 .,g pl'etender-se que a solução hoj e é a condernnação rle todos 
quantos pratic:1ram os actos ao teriot'03, é a rn tis fl 'gl'an te inJ nstiça que se póde imaginar. 

Senhore;, ha ainla um ponto de que me devo defen •ler, e é m~is p::~ litico do que socia l : 
«Ora, segnntlo a.q•li dec lé\.l',1.Ste3 n·t o;;ctsião d tS explica;õ3s, sentistes rtue vos ia faltawlo a 

coufianç:1 da Col'ót e augur.weis a retin la do mini.sterio : poe r1ue razã:) im n ediamente niio depu-
zestes as p1~tas ~ :. 

Tr.tgo este ponto pJr(]U3 me corBta qu 'l alguJ~n •liS33 1113 o minis tet'Í(J, assim não peaticllldo, 
h via f.t lt Lllo á diguid.LJe. Or11, em actos ele di g niLhde, eu dt:s1fio a esse senh Jr, e a qtulqn ce outeo, 
que me dê lições . 

Sl'. pre3idente, eJ tinln uma ee3ponnbild:t b p nn te a Cot\h, tin'n u·n:1 r e3p1nsa'1ili:lacle 
perante um pat•ti·lo, tin 1t" u 111 ras pJJ ;a1ili l.t le a in lt m tis a lt t per.tnte a u 1ç'to; par·a mim tinha 
a minha con;cien;i L. D3pór as p1sLts rJ1nnrl >as cttmtr;~,s não est:1Varn re uni l<L3, depõe a3 p ~tstas 
quando eu pl'úC: tL'a va cln· á ReJente do lmp3t'iO o ::c:uião par.t, a vista do pl'Jnuuciarnento elas 
camaras, clecidit·- se pelo r[ne fosse m ti; ntil ao n JOio p tiz, era u:n:t peecipitaç'.ío. Q:nn L:ts vezes 
sotl'remos, não e n no;s'l. dignidade, mas e n n1.3so amo!' pt•opt'iJ, e so11'Js o'Jrig tdos a di r,trç n· pa e a 
não com11ettee al..sum acto qtt! no3 ]JJ3H S"t' imrttaclo ou a mà fé, ou a ind.escrição, on mesmo á 
precip; taçlo. 

Finalmente, seuhore.>, vou peorrun ciat' nnis unn r azão que ha ue 0;5radar aos dous illustres 
adversarios e ser censurada pelos 1113ll) co-religional'io.s, a S.1.b8r : que na minha opin ião, o poder, 
nesse caso, devia pas;ar aos liberaes . 

O SR. CA"'orno DE 0Lrvr:rr:.A. : - Perfeitrt.mente. 
O SR . BARÃo DE COT EGIP R:- 13: por 'lUe ~ Serei feanco, t·wto quanto o mor·ibunclo dict ando 

seu testamento. Nfío tenho aspir·ações, nem ambiQ1o si não de servir o meu paiz ; hei de fallae- lho 



a verdade, seja conte,\ quem fôr . PdrJoem-me os meus illustees co- religionar io3 ; foi nm erro que 
não passa-se n. :;er feita pelo p:trtiüo libeml a solução dessa mediu'\ radical, e me;mo sem ser radical 
csl<\ ou ouLL'a qualqLter . O mi nis terio de que eu f<tzia par te não pocli a propôr na lei modi fi cações 
que fos,;em aceitas pe lo par·tir.lo liberal : seria continuar a luta sem g loria. e sem vantugens• 
per turbantlo torlas as outr.ts t•elações <lo Poder Legislativo com o Pouer Executivo. 

Poi:; o,; conservadores U.ir -me- hão que puueram fazer a lei de 1871 , que pudel'am, mas aqui 
com a lg uma diiTcrença, tomar a re:pousabilidad.e da lei de 1885, não pod iam tomar a responsa bi-
1 idade de~ ta ~ 

:\ão podiam ; esta respon:;n.iJilidado é muito maior, porque desb lei ha ele vir a t rans-
foemação rios p trtidos . O nobre Mini3tro ela Justiça, tão censurado porqu3 em um banquete fez a 
declat•aç:.io que o minis terio lO de l\Iarço teara a recomposição dos partidos, fallou a verua·le . . . 

O SR . CANDIE>O DE OLIVEIRA : - O ministet·io nada tem de conservador . 
O SR. BARÃO o1,; CoTEGIPE :- . .. e tanto mais conscienciosa, quanto S. Ex . achava- se em um 

hanr(uete e ahi não ha reser vas . (Risadas . ) 
Si o podet' fosse ter as mãos dos Jiber,tes , a consequench seria o abandono de todos os parti-

d,wios li ber;tes que são contrarias á rapida extincção ela escrn.vidão, esses viri :;tm aug mentar a força 
o o numero do partido conservador. 

Agora, h a de acon te· r o im·erso ; os conservadores vão set' I iberaes, não digo que todos ; 
mas grande parte; muitos f1cam indiiierentes; o partido enfraquecido terit d3 reorgan izar- se 
debaixo de onlt'o p nto de vista; por que haver ,'t >:empre utn part ido c;mservaüor na sociedade, 
mesmo nas rcpublicas. 

Dem ti , si o p~trtido liberal tomasse a si a ~olnçã,o da. questão, tenho convicção de que elle 
faria mais alguma concessão: e neste cJ o, auxilhdo por nós outros, a sustentaria . 

St·. presidente, niognem act·editara, no futuro, que se r ealiz::tsse com tanta precipitação e tão 
pouco:; escl'upulos a transformação que vai apparecer. 

,\. propriedade sobre o escravo, como sobre os objectos inanimados, é uma creaç.'i.o do direito 
civil. .\. Constituição do lmperio, as leis civis, as leis eleitoraes, as leis de fazenda, os impostos, 
etc., tudo reconhece como propriedade o mataria tributavel o escravo, assim como a terra. 

Dessas relações socines, da incarnação, por assim dizer , da escravidão no seio da fa mí lia e no 
seio da sociedade, resulta.t•am relaçõe; multiplas e obrigações diversas. E de um traço de penna 
.-e legi ·ia que não existe mai; tal propt•ied 1de, que tudo quanto podia ter t•elação com ella eles-
a ppal'ece, que nem con tmctos, nada absolutamente póde ter mais vigor. 

O proprieta.l'io que hypotheoou a fazenda com escravos, porque a lei assim o permittia, delibera 
Llu seu motu-pl'opeio allorrial-o:>, o que p3la noss.t lei constitue um crime, e é pot' i.:so remunerado ! 

O.:; bancos, os pat'ticuln.res adiantn,ra.m o11mas imm nsa~ para o desenvolvimen to cht lavoura., 
das f:twndas. Que pet•cam ! . . . 

Emf1m, senhores, decreta-s rJne neste p.tiz não li't propriedade, que tudo póde set' de:;;truiLlo 
pM meio rle uma lei, :;em attenção nem a !lireito> adquirirlos, nem a inconvenientes futuro: ! 

Sabeis qnaes n- consoquencia · ? Xão 8 segrerlo : d'lqui a pouco ~e pedirá a di>isão das let'ra~ , 

<1.1 IJI!e lm exemplo em dl\·ersas ntt çl!es, desses lati(umlia, seja de g-raça ou por preço mínimo, 
e o Estado poderá decretar a oxpropriação sem indemtúaçiio ! 

E, :;enhot·os, dada a diO'erença entre o homem e a consa, Yê-se que a propriedade sobrJ a terra 
tambem niio é elo direito natural. Niio é aqnclla proprierlade natural de quo falla o jm'iscon-nlto 
C:wdo.>o . 

Esp reJt1; o primeit•o passo é o quo ru ·tn a dnr : Ll npoi,; ... 
E' unt dos inconvenientes, St·. presiLleu to, que noto no moLlo pot• qne se quer re-ol>er e" t<1 

questão, pum e simplesmente ; accrescentaudo bempre, e r~1 ;wta, quo não haria ou tro remedio. 
Sou coustrangido a dar ns razo~::; pot' que não iu,·ojo n. g!OL·h, que :;orá, no futuro, una 

gloria dn. humanidade. 
Passemos a considerm' qual .. l'á a sorte ela uossa laYOUl'<1. 

6 



-42-

Ouço elogios, dythirambos sobre o reitlado ele Saturno, que vai surgiL• com 0 desa.ppareci-
mento da escravidão . 

A verdade é que ha de ha.vet• uma peet ut·b,~ção enorme no paiz durante muitos annos, o que não 
verei, talvez , mas aque lles a quem Deus concedee mais vida, ou que forem mais moços presenciarão. 

Si me engano, lavrem, lavrem ntt minha sepultura este epitaphio : « O chamado no seculo 
Barão de Coteg ipe, João l\'Iauricio \ Vamlerley, era um visionario ! » 

Tenho a lgum conhecimento d::ts circumstancias da nos5a lavoura, especialmente das províncias 
que citei em principio , e atianço que a crise será metlon11a ; escaparão do naufragio muitos, 
uns que já e;;tão munidos de salva-vidas: outros que, no meio do na.ufragio, apanharem alguma 
taboa, em que se salvem ; outros, finalmente, que lucrarão, quando o navio vier dar á costa . 
Mas a crise ha de ser grande. E3tarei ill ud ido, estimarei mesmo estar ; porém a convicção intima 
que me domina, não me permitte qne eu pense diversamente . Acompanho a sorte do meu paiz ; 
para onde hei de ir 1 Sou daquelles que aqui nasceram e aqui hão de morrer, si não me depor-
tarem algum dia . (Risadas.) 

O progeesso da civilisação tem sido t<ll, que mesmo a mot•al privadt e publica, segundo alguns 
e~cri ptores, deve ser completamente reformada; o, pois, devo ser considerado um homem de 
outro seculo, e a este tudo se perdóa.. 

Si esta é a minha convicção a res]Jeito dos proprietat·ios, ou , na phrase de um amigo ele 
quem ha pouco recebi cal'ta, a. sorte dos lavradores (não lavram outra cousa) ; ::;i esta é a sua 
sorte, pergunto (e agora entro em cheio no mar da caridade e da pbilanthropia) qual é a sorte dos 
libertados, quaes os peeparativos paea que aquelles que abandonat·em as f,tzendas tenham occu-
pação honesta 1 Qual é a sorte elos 500.000 i ugenuos, que estão sondo alimentados, vestidos e 
tratados pelos respectivos propeietarios em suas fazendas 'I Acompanharão as mãts e os pais? 
1\Ias, os que não os . tiveeem, ::;eguirã.o <L mesma sorte? Os proprieta t·ios continuarão a sustentar 
maior numero de ingenuo.s do que de escravos ? 

Ate hoje, uns tr·.:1ballmm para suotentar os outeos; mas, desde que falte o braço valido, a sus-
tentaço.ão do Lraço invalido não pód.e de modo algum con tinuar. 

O que ssea feito dos velhos, claquelle.s que estão iucapa<:es de serviço,;, e que, segundo a lei de 
1885, estavam a cargo dos ex-senhores? 

St·. presidente, temos um frisante exemplo, ainda que em menor escala, pelo que aconteeeu na 
rep ublica do Peru. 

Alli, o numero de escravos existente erJ. de 80.000 ; foram de uma ve<: libeetados, e dizem os 
con temporaneos que uma pequena parte continuou nas faze ndas, outra parte moereu pelas estrJ.das 
e nos hospitaes, e a outra parte foi morta a tiro ! Quer dizer que tornaram-se salteadores; ata-
cavam os viandantes, ata.:.avam as f<tzen,las e pratic.:tvam toda a casta de barbaridade, que podia 
pratici.lr gente ignor .• nte. 

Si nó~ outros não toma.l'mos muiL<t c.tutela, digo que o mais Llifficil do problema. não tica 
t•oso lYido; o mais difiktl ~erit o evitat· e o providenciar, para que os resultados, que eu, talvez 
cnoneamente, lH'eYejn não se realizem. 

F<tlla-se em sociedades de protecçã.o a liberto;:;; sim, senhores, são necessarüs sociedades de 
protecção aos libertos, para dar-lhes occupação e collocal- os . 

O SR. Cüi"DIDO DE OLtVElRA : - Não lla mai.> libertos ; são cidadãos brazileieos. 
O SR. BARÃ.o DE CoTEGIPE :- São libertos; m1,s direi, si quizer, até que são Inglezes. (Ri-

sa.clas .) Eu uso do termo proprio . 
Venham as sociedades particulares; mas sejam para a collocação e não para especulação. 
Tenho encarado a questão pslo l tdo dos inconvenientes pr.:tticos para a lavoura ; pelo lado 

illlmanjtario JlUl'<t com os libertados ; agoea seja-me permitticlo uma rapida vista de olhos sobre a::; 
t:vliSútJ ueucias poli ticas t!e,;te a.ct\J. 

Pot· Ol'<l , :;;i·. presidente, tudo é ro~ta, tutlo é alegria, lwio :,áu Hóm; ;. e tnlim, o lWaze t· o 
Ullauitne, uuiver" ll, pot· e.;se gratldê acto da e.xtin l!ç,ão clii escl'a.vidão. 
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Estão, poróm, persuadido· ou convencidos os nobres senaduJ•es de que o negocio lica aJü 1 (Pattsa.) 
l':stão cou vencidos ? 
Declaro que não; sou mn,is franco; VV. E l~x. não qnerem responler; mas eu respondo talvez 

por todos : não, não tica ahi. 
O nobre 1\Iinistro ela Justiç~ dis ·o : « Sou amigo de todo o pro!.('res,;o ». Pois bem; ma:, Qnal n 

rlirecção do pro~Tesso? é a que;; tão. 
m acto rlestes fortifica a ordem pnhlic;t? 

Cm acto drste · J'eune um pen. amento commum om fanw das i no.;titui<:ue . .;, de lodos os hra-
zilciros? (Pausa .) 

Nfí.o, Kenhores. l~ste ;lcto cl'ea muitos descon tento·: ;l:( in.'tilui<;ü3:; pe1'dorn mui lo apJio cum :1 
ir1·itação Lle un ' , e com a indifl'erença de outJ'O . . 

Secca as floras, dissip11h.;; as nuvens ou o fumo 1l:'t; gyrand olas, apag,lda,; as i li um inações, 
Yereis surgii' m,1is de uma questii.o grave . 

Niio é, SI'. pre3iden tP, uma prophecia QUe eu esteja fazendo, ou !JUS as minhas palavras sejam de 
um vidente. Não fuço mais do que julgar das intenções dos inrlivicluos pelo,; seus acto3 e palav,·a;;. 

Ah3ti'<thindo ele certas p · 1blicaçõ~s cujo,; autore" são conhecidos, mas 1ue são anonymas, me 
referil·ei a um1, que tem pwa mim grau•le impoetancia; e a tem porque, i não é o éc •, é um elo 
mai esfm'<:lclos coadjll\·adore.> d't política do meu honr;ldo amig,, o SI'. con ·elheiro Dantas. 

Houtem recebi ele minha província. alguns impi'e,;sos, e, por acaso, cahiram sob as minhas vistas 
nm di;~urso de um nobre con;elheiro ex-deputadu get>.tl, cujo elogio não c\b3 a mim. 

Lisse commigo : - Amanhã t•mho de fallae perante o Senado ; as minhas vozes têm de 
chegar ... porque o paiz é pequeno . .. ao extremo do Impwio, nii.o perco e·tas p[I.Javras, que para 
mim são de ouro. 

SI'. presidente, Y. Ex. conhece-me, pm·que temos conYivido junto·, que não ha nada que 
mais me repugne do que as leituras. Ma·· para não d bilitar a força da eloquencia a fazer um 
re. um o magro e chato como eu f tria, vou repetir alguns trechos deste cliscurso-programma . Foi 
elle proferido em uma reuni'ío política na minha provincü\, não direi que perante cinco mil pes~oa , 
por set' numero official (hitaridade), direi seis mil pe soas. (Hilm·idade J 

Eis o que se contém neste discurso: 
« Senhores- Circunrta.ncias, co;n que ain,la ha ponco ninguem por!eria sonhar, vieram facilitar 

ingularmente a nos·a tarefa. Fazendo rla abolição uma empreitada commetlida ao partido re-
actm·, a Coeóa enfraQueceu sub.;Lancialmente um elos seus baluartes mais fortes e melhoe con-
struido.;, porque ,.é pouco quem nfí.o percebe o golpe r epublicano, que candidamente de·carregon 
em seus proprios interesses. (,lpoiados.) » 

Ei · aqui a opiniã.o ele::; te pol itico : o nclo foi pt>atic ulo em favor da republica : 
« Hoje, a rngencia pratica {I ·e. canca1'a ·, em solemnirlarles publicas, o acoitamento de oscraYos, 

depois rle lerem fulminado c.mt1•,, nós o anathema, po1' uma lei inf.wme <lo lmperio, lei de odio á raça 
es::rava: hoje. depoi:; de ve1' que a avalanche negea vinh'l. clostroç·ll-o todo, cleclaJ'a que nã.o 
quer mais escr<tvos; hoj e, que ,;ó vemos na política da Regenci<l o merito de tet' aberto os ol hos 
á luz met•irliana e de não chicanar mai5 diante c!P f;~ctos con'ummados, merito qnc não de'conhece-
mo;;, 111'\S I'[Ue não admiramos; hoje, ainda nó,; CI'uzamo· os bra<:os, ·em consciencia, tc\1\'ez, de nós 
me;; mos, e .'em discernimento da respons:.biliriade que pe;m. solwe no so.; homlwos. (Prolongados 
applattsos iHt e;·rompem o omdm·.) » 

O. R. ,\FFoxso CELSO: - Isso mesmo, mais ou meuo, e di:; 'e noCiniJ Beethoven. 
O :-:R. B.\RÃo DF. CoTJo:GlPE (continw:mrlo a le1·) : - '< Senhm·es, a gnnde transformação se appro-

xim'1; a csreação n gr.l desappa1'ece, l'eje~tada pela t'OI'ça ÍI'resi ·tive L dos acontecimento que 
opeeam as mutações do tempo no seio da historia, e por e·ses e'paço~ immen os, que se abrem, en-
trm·ão no, fachos desln rnbe,wte>~ ,[e um no,·o ·oi, e o oxigenio porlet•oso da civili8ação americana 
p•lriticae;;n ;\lmosphcra sl.tue.\<h 1le e.n·tt1lÇÕ33 c\ Lwel'ic t ' : á um,, resueeeiçiio; é um passado 
que volta ao aby mo de onde sahiu ; é uma i•lacle que ac tba e umtt éra nova que começa; de to-
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dos os pontos de no sas fron teiras, do norte e do sul, os ventos nos teazem as icléas vivificadoras 
de nossa reh:.lbil itação; a liberdade religiosa; a r egularizaçiio da legislação em todos os seus ra-
mos ; a ditrusã'l do en::;ino; a univer"alidctde do voto; a eles n('eudação lia pi·opt'ieLhde ; e fcderaçito 
dos Estados-Unidos Brazileiros . . . (Estrepitosos applausos protongaclos.) 

" Tudo is to precisamo.>, e o ('aremos, apezar tla Coróa e contra a Corór,, si ella se oppuzer, por-
que j á. nos devemos convencer de que não é po sivel amalgamar a liberdade com o abso lutismo: são 
duas co usas que se excluem. (.4.pplausos prolongados.) 

(( Tudo is to era impossivel antes da abolição, e hoje torna-se inevitavel. Esta são as noss:1s 
reformas proxi mas , muito proximas, e que hão de mode lar os novos pü.I' tidos politicos, de cujas 
evoluções depemlem as nossas fut uras instituições, que não podem ter outro principio, sinão o da, 
mais ampla li berdade no esty lo ameril!ano. (Applausos c vivas.) » 

Eis aqui , senhore.:;, o que nos espera . Preparemo-11os para esses novos combates . 
O SR. DA:\'TAS :- Que virão; nem podem deixar de vir. 
O SR. BAR.lo DE CoTEGIPE :- O.> p:tetidos terão naturalmente de form::tr novos agrupa.ment'OS, 

e quem sabe a força que elles teriio }Hra dom in w semelhante tentamen ~ Seguir, custa pouco; 
tira.r o tet·ço , é mais difficil ; acompanhai- o, uiio . 

Concluo, Sr . presidente, resumindo o que disse - pa se o peojecto ja e já; e, si o regimento o 
permit te, que se vote duas vezes na mesma. se3sii.o , estou Jll'ompto a continuar aqui. 

Entendo que grandes males vão surgit' desta medida; que convem que sejam quan to antes 
tomadas providencias em beneficio, não só da lavouea, como dos que vila ser libertados . 

Chamo tambem attenção do paiz e do goveeno pant us tendencias, que já apparecem , e, nfinal, 
pedirei a Deus, do mais intimo elo meu coração, que separe do nôs todos o.; males que eu prevejo. 

Peço tambem descu lpa u.os meus concirlatlãos, si, pelas razões que acabo de dar, faltei ao que lhes 
devia; não f,dtei de modo algum á minha consciencia. 

O Senado me desculpará, si lhe tomei tanto e tão precioso tempo. 
VozEs: - \Iuito bem, muito IJem . 
O SR. JAGUAIUBB :- Tenhamo:; fé nas instituições : si ellas valem alguma cousa, niio ba ele 

ser po1· fa lta. de escravos que hiio de cahir. (Apoiados.) 
Não havendo mais quem pedisse a palavra, encerrou-se a di ,cussão . 
Seguia-se em za cli:;cussão o art . 2° da me.:;m 1. peoposta. 
Não havendo quem pedisse a p::~.lavra, encerrou- se a discussão. 
Retirou- se o Sr . ministro com as mesnns foemalt cl t1es c Jm rpe (ih'<1 rec91Ji lo. 
Pos to a votos, foi appt•ovado o art. 1•, sa.lva a emenda ela Cotma.m dos Deputados, que tambem 

foi appeovada . 
Posto a votos, foi appeovado o art . 2. 0 

Foi a propos ta, assim emendada, adaptada parJ. passctr a 3a discussão . 
O SR . CA:-~nroo DE OLIVEIRA (pela ordem) rer1uereu a'J Se. presidente que consultasse ao 

Sen::tdo si consentia n:~. di<>pensa de inter.:;ticio, afim ele que o peojecto l'os:;e Ü<l(lo par.• ,~ordem do 
dia de ama11 hã, convocando-se paea esse rim uma sessão ex:teaol'Liina.ria. 

Consultado o Senado resôl veu affiemati vamen te . 
O SR . PRESIDENTE convidou os St'S. Senadores paea se reunieem amanhã, ás 11 lnras da ma-

nhã., em sessão exteaordinaria, e deu par::t orderr. do dia : 
3a discussão da proposta do Podet' Executivo, convertida em peqjecto de lei pela Cam;H'<\ elo; 

Deputados, sob n . I do corrente an no, declarando extinctn n escr,widiio no Brnzi l. 
Leva n tou- se a se3sã.o á. l hora da tal'de. 

SESSÃO EM: 1 3 D E IVLAI O D E 1 SSS 

PRES IDENCIA DO SR . CRUZ MACHADO ( !• VICE-PR.ES!IlENTE) 

A's li horas da manhã ncharam-se presentes 40 Srs . senadores, a s 1 ber : Cruz Mnrh 1do, Barão 
de Mamanguape, Godoy, Gomes do Amaral, C<tstt·o CarreiL'<t, Franco de Sa, Silveiea. da ~1otta, 
Da ntas, Affonso Celso, HeMique d'Avila, de Lamal'e , Paulino de Souza, Baeros Baereto, Es-
cragnolle Tanuay, Leão Vello.;;o, Ribeieo da Luz, Jaguaribe, Viria to de Medeiros, LafCJ.yette, B;>rão 
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Lle Coteg ipe, 9uolm e Fig-neieeLlo, Tlwmaz Coelho, Correi<t, Pet•eit'<t da Si lva., João Alfrello, Teixeira 
J unior, Ca.ndtd o de Oli veira, Ignacio l'vlar tins, Soares Bt·andão, Yiscotllle ele Pe lotus, Fa usto rle 
Aguiar, Vieira thL Sil vu. , B<\l'ão do Maroim, Uchô~t Cal vac,mti, Btwão da Esranci8, Carrão, Lima 
Du <1rte, Per eira Franco, e Viscot1cle de Par;Jnaguit. . 

Deix<11'am de compat·ecer, com causa participadtt , o3 Ses . Barão de Mamoré, F . Octaviano, Can -
sansão de Sinim bú, Sirtueira Mendes, P,mla Püi30a e Vi::;conde de MLn'itiiJa . 

Deixaram de comp;tr ecer, sem causa participada, os Ses . Antonio Peado, Barão de Souza 
Queiroz e Paes de i\Ieocleuça . 

O SR. PrwsiDENTJC abriu a sessão . 
Leu-se a ac ta da. sess:Io <.n tecedente, e não have ndo quem ti;.esse observaçõe ·, deu-se por appro-

vada . 
Compat·eceram , depois rlo aberta a sess1io, os St•s . Diogo Vellw, F. Be lisaeio, Feereira da Veio·a, 

Sil vei t'it Mar tins, Nunes Gonçalve.;, Cllri stiano Oltoni, Sa.rt1iva, 1\'Ioira de Vasconcellos e Fernan8e.· 
d11 Cunha. 

O S1t . ! 0 SJCCRE1'ARIO declarou f{ lle não havia. oxpedicn le. 
O Sn.. 2° SECRJCTAR.IO declarou quo não h tYia pareceres . 

ORDEM DO D[A 

EXTINCÇ.i.O DA E:3CRA YlD.\0 :'<O BRAZIT, 

Eotron em 3~ discu.;são a proposta do Poder Exec1ltivo , convet'tidtt em JWOjecto rle lei pell\ 
Cama.ra dos Deputados , sob n. I, do corron te anno , tlccla.rando ex tincta a. e3orav iclão no Brazil. 

O Sr . Pauliuo ele Souza : - Eis-nos, Se . presitlente, quasi chegado:; ao momento 
final em que se vai dar o passo decisivo na. questão ma,is gTave o importa.nt e at é h0je agitada no 
Braz i!. 

A soluçiio está dada, e o teansito peessuroso que vai tendo neste recinto a proposta do g-overno 
não é sinão um tramite mai;; com que se quer dar apparencia de leg-alicln,de a uma medida, na 
concopç1io e no alca.nce, franca.mente r evolucionaria. Nesta. conj unctura, que a muitos se afig-ura 
o ponto de partida. em uma senda glorio3a, mas que persisto em reputar arriscaclissim<t para a 
ordem social e econonüca da nação, parece que aquelles sobre quem pe.sa a responsabilidade desta 
medidaallucinam-se na procipitaç:i1o, com receio de vee sobrevir a lguma. hora de reflexão e de 
prudeocia. 

No meio do tantas impaoiencias o debate é impossiYel. Não vou, pois , discutir a proposta , nem 
preciso lavrar protestos. Venlw sómente ju;tific,tt', em pancas palavras, o meu procedimento , 
qualificar a medida p;,•oposta e con fes3ar-me vencido , 

Aceedito que nun .1 11 uve nes te paiz qu:Jm su3tenLts>e em pt•inciplo a escravi:lão . Pot' minha 
p:.trte , estou convonciüo de quo ninguem, que me conheça , attribuir- me-lm a intenção de querer 
manter o trabalho ser vi l como a f'órnw. mais perfeita ou definitiva do trabalho nacional. 

Quando, porém, se levantou primeii'O a questão üe al.Jolit' o elemento servi l, eu , que poe mim, 
por meus am igos, por meus c0mprovincianos, por t odo.:; os Brn.zil eiros que collaboeam na pro-
dncção ela ri rrneza nacional, sal.Jia set' esse o unico t raiJ:1lho organi;r,ado em quasi todo o l)aiz não 
podia convit·om que fosse elle tão 1\tpida, sinão subitamen te suppt·imido. Era. el le então, Sr. pre-
sidente , o unico, como a in<la. é hoje ou qu~s i uuico tr.11Jal ho q11e exis te na. ma.ior parte das 
províncias do Imp.3rio, e tambem ne>sa zon:1 , e.xlonsissinu e t•ica , das margens elo Pnrahyba. o 
dos valles fe rtilis:;imrs !los seu:; inn umeros tribntuat·ios ; região que se pôde dizer t er ido nestes 
ultimas 50 a.nnos a officimt ela riqu r.a nacional, de onde pa.r tiram os recursos com que se encile-
ram as arcas elo Tltesouro para se converterem em todos esses melhoramentos com que pro3eguin 
no ac tual reimtdo, a té ao ponto em que o vemos hoj e, a civi lisação no Bra.zi l. 
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Representante da provi.ncia do Rio de Janeil·o, lig-r~dos por muitos laços com o3 outros produ-
ctores ch região a que me referi, tinha Sr . pre3idente, o tle1rer imprescriptivel do collocr~r-me na 
resistencia e::n defesa de tamanhos e tão legítimos interesses qne, seja dito por demais, entendem 
tanto com a fortuna particular, como com a ordem economica o linanceira, do Estarlo. Foi assim que 
resisti em 1869 e 1870, quando ministro do gabi nete de 16 de Jnlllo; fundado nos masmos mo-
tivos rtue achei-me, em 1871, colloec'tdo á frente da opposiçã.o ao gabinete de 7 de Mm•ço, em nma 
!las nossas mais memoro.veis campanhas parlamentares. 

Estranhei, pois, Se . presidente, que um honrado reprasentante da provincia das Alagôn,s, n:-t 
ontra casa do Pal'iamento, viesse dizet·-:ne agora, á ultima hora, como nma exprobraçã.o, que en 
concorrera para este resultado e que em responsaYe l pelo desenlace que estamo> Yenclo. A p1t1•te 
que este illnstre parlamentar me quiz dat• nas magniticoncias da victol' ia de ho,ie, e rlc uma. glüt•ia 
que só Erostrato iníejaria, não me pertence e nem preciso recnsal-a. 

Perco-me, porém, em um mar de conjecturas para devass n· os motivos, que não foram ditos, de 
semelhante asset•ção . Será por que a resistencia foi excessiva? ou poe que nã.o foi sufTiciente e 
etllcaz 'I 

Que não foi excessiva, mostra-o o fc~cto de chegar-se, mais cedo do que se deveria. esperar, ao 
ponto em qne nos achamos. Si não foi sufficiente e efficaz, posso dize l-o com inteira egurança, -
não tive outi·os meios licitos e prudentes ele resistir sinão os de que lancei mão. 

Si o i !lustre deputado quiz allndir ao meu procedimento depois ela organização do actual ga-
binete, devo francamente explicar por que não org,tnizei agora resistencia igual á de 1871, 
Dil-o-hei desde ja e o uamente- porque eea impos.;i vel faze l-o nas condições actuaes dos partidos 
e á vista ele outras cit·cumstancias, s::Jm que, armstado pelos acontecimentos, ti v esse depois de 
cllegar a um ponto em que não quero achar-me, e de que me afastam as trndições do nome que tive 
a fortuna de receber e os antecedentes d<t minha vida public t. 

Não era preciso, Sr. presidente, muito atila.mento e grande esforço rle engenho para compre-
hencler, quando retirou-se o gabinete de 20 de Agosto e for·mou-se o actual, que a aholição do ele-
mento senil estava feita. A historia e a experiencia politica attestam que todas as vezes que a 
realeza, por amor da popularidade, por motivos de sentimentalismo, ou por calculo político, 
accorda-se, ainda que em pensamento, com qu Llquer propitganda popular, energica e activa, a 
instituição contr,t a qual se dirigem 03 esforços comuioados póde-se contar que está fatalmente 
clerrocnda, e com e lia sacriticada a clas:;e ou classes i nteres.>adas na sua manutenção. E si á frente 
dessa propaganda se acham homens resoluto>, enthusiastas e ous.ldos, o arrastamento é invencível, 
e não ha maia poder que con. iga encadear ou enc<tminhar a torrente, uma ver. so lta da represa. 
Sirva o que neste :nom::Jnto occort•e de exemplo e lição no fntneo, Chegou-se lo o-o ao fim, h ou v esse 
ou não a intenção de ir tão longe. 

Em taes concfições, vendo-me sem meios efficazes de resistir, na esphera em rrue, por mais de 
um motivo, devo manter-me; convencido de que tudo se ia precipitar, como os f<tctos estão justi-
flec'tndo, antes que os meios dispostos pudessem sortir eiTeito para o seu fim e pecial, nãD tinha outro 
procedimento correcto e reflecti'lo sinão manter· a. maior• reserva o prudencin, para não ser arguido 
ele ter provocado quaesquet• demasias que apparecessem e deixar inteira a respon:>abilidacle a QUem 
de direito possn caber . E demais, Sr. presidente como resLotir•, si os que se achavam a meu lado, 
na resistencia, estão hoje á frente da acção ; si o ministerio foi dominado c absorvido pelo partitlo 
abolicionista; i o partido liberctl, accoede com os seus princípios e antecedentes, tem de receber, 
com a maior longfl.uimiclade, a reali~açã.o por outros da iriéa Que era sua; si todas as influencias, e 
entre ellas a mais alta e irre. istivcl, todas se conjuramm e conjuram para , e fa7.er 0 que hoje 
serà feito~ ~ ! 

Examinemos, porém, ainda que rapidamente, o estado das cousas á luz dos ultimos aconte-
cimentos. 

Ha tres annos, em 1885, quando enteei nesta casa, acll'\vamo-nos em plena propaganda abo-
licionista, estando o g8verno sob a influencia e ra;;ponsabilidade do honrado ::;enador pela Bahia 
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0 Sr. nauta~), meu particular amigo, que trouxera, como disse, pat·a o Parlamento, a ~olução da 
questão, por elle achaclct nas ruas. Houve, é certo, naquelle tempo, muito ruído e alguns excessos ; 
mas devo dizer, em honra claquella aumiuistl'ação, que nos estabelecimentos agrícolas, nas otl'icinas 
elo trabalho nacional, a ordem e a t ranqLlillidaüe não l'uram perturbadas, antes manteve-se em todos 
os pontos,~ regul::widade da pl'o lucção e o re,;peito da legalid -~de. Si o honrado senador quizesse 
eu tão pó r em pratica o processo conservador ultimamente .empregado em S. Paulo, e, depois da 
ascensão do actual gabinete, asse:;tado eomo um morteiro de anarchi<~ contra os proprietarios da 
minha pl'ovincia, teria necessariamente l'eito em poucos dias a abolição. Achavam-se aqui un:dos 
e accordes contra a· intenções du mini te r10 de 6 de Junho todos os conservaclores do Senado, com 
excepção de algum que fizesse reset·vas abolicionistas. 

o SH .. JAGUARIBE da um aparte. 
O SR. PAULI~O DE SouzA: - Foi JH'incipalmente aos golpes de resistencia que succumbiu 

aquelle ministerio, quando :;e achava tal vez pouco expressiva a imagem, tornada popular, da junta 
do couce, e se acreditava que o menos que se podeli::t fazer era escorar o carro pelo recavem. 

H.etil'anclo-se o gabinete de 6 de Junho, veiu a transacção iniciada pelo Sr. conselheiro Saraiva, 
e a!in::tllevada a efl'eito sob a influencia do meu illustre amigo o Sr. ex-presiuente do conselho. 
Duranto n, ultima administração, o vartido conservador, unido nesta e nA. outra casa do Parlamento, 
como em todo o p::tiz, prestou- lhe o mais decidido e constante apoio, não, certamente, como 
homenagem devida unicamente á sua posição, talentos e serviços, mas por adhesão á sua política 
e ás idéas de que era fiel interpl'ete no govet·no. Ao passo que todo o partido conservador se 
mantinha unido na sustentação da política de 20 de Agosto, o p:1rtido liberal, pelos mais activos e 
adiao tados dos seus chefes, esposava fr.~ncamente a causa ela abolição, e em dias de Maio do anuo 
passado, ao abrir-se a sessão legislativa, apeeseutava o projecto para a extincção do elemento servil, 
com peazo definitivo p::tra 31 de Dezembro de 1889. Travou-se a luta entre os dous partidos nos 
termos strictos e legitimo~ do syslema. constitucional:- a acção promovida pelo pal'tido liberal; 
a resistencia, :;ustentada pelo partido conse!'vatlor. 

Ou não sei, senhot·es, u que é o partido liber::tl e o que é o pa.rtido conservador, ou nesta 
questão incumbe n, este a defesa dos grandes inteeesses da ordem social e economica arraigados na 
noss::t sociedade, impossi veis de eliminar e extinguir sem grande alJalo e perturbaçõe de mais 
d"' um genero, ao passo que aquelle tem mais isenção, podia preoccupa.r-se menos com os inter-
e~se. existentes, quando se tratas e de conferir liberdade a indivíduos della privados no seio da 
nação. 

Os consel'vadores do Senado sustentaram todo:; os actos do Ministerio 20 de Agosto, relativos 
á execução d::t lei de 28 ele Setembro de 1885, actos estes que merecem tambem o apoio da Camara 
dos Deputados. E nos ultinDs dias d<1 sessão p;tssatla, quand o meu illustre amigo e sempre re-
speitado mostre, o nol.Jl'e senador pela, provincht de Goyaz, requereu urgencia para entrar na ordem 
rio dia o pt•ojecto ~Lholicionista, a.~sigo :do pot• tol.los o~ libat•aes do Sen11rlo, com excepção dos colla-
IJoratlores da lei de 1885, o voto dest L Cam LL'::t foi tel'minante e decisivo, por parte dos conservadores 
<JUe aella têm a. sento. 

Pal'ccu, r. pre idente, á vistL de taes ttntecedeutes, que êW partido liberal competia realizar 
a sua icléa.. g como não foi assim, o que vemos? Peetueba.las tod::ts as noções até hoje recebidas na 
pratica do systema constitucion d, conrunJi Lts tJdas as 1dé ts, deslocados o.:; homens publicas das 
suas po3içõ9:; natur..le.> e anteeioees, revol vid t toda a esplteea em qu se movem os partidos, vemos 
a me;ma situação in .mgurada a 20 de Agosto, com duas políticas diversas, a política conservadora e 
a política liberal. 

Qual, Sr. presidente, a posição dos meus illustres adversarios ~ Aceitaram a que lhes foi imposta 
com longanimidade, dignn, certamente do maior elogio, mas que importa a sua suppressão como 
partido político milit.tnte. O seu papal t'oi, dut•J.ute o ministario ultimo, como devia ser, combater a::; 
idéa;; ad\-et·sas, Cl'ei1r os maiores embaracos à rea.lização destas; hoje, espoliados da honra de 
levar a eft'eito um plano, que sert,t um fiorão a elles destinado na historia, vém-se na posiç1io 
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dos membro de outm irmandade que to:n:tm log<tr na peocissão p ~u\t unicamente pegae nas 
tochas e i! luminar o caminho ao a ndor ~wnndo na confl'a l'i a rival. 

Sr. presidente, v. Ex. sabe qu não c tle hoje que su;; tcnto a necessid <ulc de partidos fortes, 
regula.ras e sinceros, cada um tlelles com a. sua b tmloit'<1. b· m dofiui d<L, tiois its s ua~ icléas , dirigidos 
pelos seus chefes : silo e ll e~ neces;ario3, no iutm·es·c do progresso n1.cional, no interesse do livre 
jogo elas ins tituições c pl'incipalmente no interesse ti <t propt·ia r eaJe,-:a con titucion~J, a que servem 
de anti- mura.! para manter- lhe a invio lal.Ji lidade pera nte <1. opiniiio . 

QLte rasguarclo podem oiTerecer a::J sobe t'i1110 irt·esponswel homens q Lte pensaram h ou tem de um 
modo, e pt·ocedem hoje de outro, que politicamente nilo t ôm corpo para. a res ponsabilidade quo cabe 
ao3 ministros nes ta fót'ma de governo? E' a respou abi lidade dos putidos, pe t·sonificada nos seus 
chefes lo,1.es e co het'ctltes no poder, IJU3 nnntém unn d:1 bas.; es ·enciaes da uossa fórma de go-
veruo. O· homens que disset\1111 ltontem de uma Córma o procedem hoje de outl'a poderão ser muito 
capazes e hont'.:t!los na vida pat·ticuhw, m ts não tôm, eomJ disse o nobre se nado!' pelo Rio Grande 
elo Sul, a ltouorabili<:Jarlv precisa p:1r,t a mis::;:i.~ do govct' 10 1ue, tHt Cót•ma das nossas iustituições, ó 
a r ealização d<t icléas com que se couquistt pcrM1lc a. opiniii.o nacion al af'[uella. a.wlua posiçi'iú . 

A rapidez elo debate não me permitte en trrtr em clcmonstt•açõe · ; mas, si V. Ex., Sr. presidente, 
quer dtns peovas posi liva3 e irrecunv is de que es t,t propo;ta não póde couer por conta do pa.r-
ti-lo -conservador e co m a sua responsabil id,ule, ahi estão : 1°, o voto que os liberaes de ta e dl1 
outt•u Camara, sem r cgre so possível, tiveram de tlat· ; 2°, o apoio enthusiastico co m que uma parte 
da imprensa. desta capi ta l, notoriamente adver;:;a á orJem política das in ·tituiçõe.;, sustenta o 
gabinete , e tanto mais Ceeneticamente o applanrle, quanto mais elle se envereda na senda cuja 
s.thicla não sei s i o preoccupa nas suas pt'evisões. E::;sa impren:>a é e d'lve ser a.dversaá grando pro-
pt'iodade tet'J'itoria l, sem duvidct importanti3simo elemen to conservrtdor em todas as sociedades 
regula.res, e ponto de apoio 1H t',1. a resi:; tencia às pretenções exageradas da democracia . 

A grande propriedade agríco la em no3so jniz, que é , pot• sua consti luição, uma especie de fen-
tl.alismo p:1teiarchal, l9m oppos to até hoje, pot' sua indo te, ltabitos e interesse·, embaraç:o poclero-
sis imo á realização dos ftns a que S::l propõe o partido ultea-de mocra ti co . • i a impren;;a que o 
representa hostilisa francamente e por todas as fórma~ ao seu alcance atlversario de tamanho peso 
na. org:1nização social e procut'::t. enfra 'Juecel-o, si não d os peitai-o para tol-o como auxiliar em qualquel' 
ac<;ão conjuncta posteJ·ioJ', é bem de vet· (]11 ·3 n:lo faz si nãú promoYeJ' o seu proprio interesse, alargar 
e facilitar o seu caminho, med iante a de;:;truição ele uma forç:a essencialmente conserYadora . E' essa 
imprensa sagacis>im<t e muito llabil par .1. não apl'ovcita.r o concut•so do actual gabinete , valiosissimo 
a uxiliar, que seduz e attl'alw por toJos os mo los, faYoneando-lhe a 1aidade e a a.ml.Ji\,'iiO. 

A histeria modemissima, <1. hbtoria racante aind,t dos nosso~ dias apresent<t um exemplo de 
<tbolição do elemento servil, levado a c O'Jito em plen1. r a vo lução. Em 1848 , a revolução de Feve-
!'eit·o, depois tle rleeeihat' n. mon1.r.;hia Ür' Julh o. levs, pa.t'<1. ~e t• Jogicu, tle JH'0111 0YC1' a ema.ncipaçilo 
rlos e3ot'<1.VO rlas co lonias ft\tll C3za.s, reput:l'l rlo a csct'nYi•lão incompn ti\'el com o noYo regimen, que 
rts>et1ta.Ya na li b er.lacle, ignllrl tol.' e fl'.:ttr>t'ni ch •le . O g o1erno provisorio, que se compunha , como 
o Senado se h a rle r ac.Jdar, •le L'tm'l!'lin J , o Jl Y' lt, de Arago, o astt·onomo, do Luis Blanc, o pnlJli-
cista de desoJ'ganizaçlo, de G;wnier- Ptg.;,s, o drv tl l'in u•io da. a n~r" hiu, de Ledeu-Rolin, o incen-
diaria político, e ele outeos, a quem po leri 1 d.u· an'llog,ts qualificaçõas, esse governo r eYolucionario 
nilo se animou a pr.1tic:t.r o que em ple na tt•atquillitLule e em uma époo:1 regulrtr vai- se, em poucas 
hot',1S, pr:1ticar no Be,tzil , n iio S'Jb a dir•evçiio, ma.' com a comp\iciclade de homens politic:Js que se 
rlizem conscrvado!'es . 

O con tt'n8te e tão sali nte, que o Senado me hn. de permillir reff:.rir o rJne a i li ~e passou. A 27 
de Abril expedit\tm-se 12 decretos c duas cleliiJera.ções, declarando-se no primeiro daquelles que eram 
livl'es todos os que se achassem em qualquer tclT<t do mundo à somb1·<1 da ha udei ea fl'anr.:eza; ma~ 

logo no art. Jo do mesmo decreto se determinou que a emancipação nã.o :;e tornaria eft'echYa sinão 
dous meze.> depois da pt'omu\gação do al'\to nas c•Jlonia~, pat'<t se dar tempo a effectu~ r-se a safra 
daquelle anno. 



Em outro artigo do mesmo decreto se assegurou que a assembléa nacional attribuiria, como ue 
feito fez, os fundos necessarios para indemnisação dos proprietarios. 

Não convinha, dizia- se, que no dia em que as mão3 dos trab<dhadores servis fossem livres, as 
mãos dos proprietario::; esti ves:sem vazias. Para continuarem os trabalhos era necessario pagar sa-
larios e estes não podiam sahir sinão dn. indemnidação, aliás devida em toda desapropriação; es-
tando os lavradores elas colonias francezas tão oberados como os nossos, o sujeitos a uma liquidação 
repentina e atropellada, que aliás não foi tão afflicti va como se figul'a a que vamos presenciar. 

Outros decretos estn.belecera,m o direito ao soccorro por parte elos invalidos, elo.; enfermos, dos 
velhos, dos orpllãos, das crianças abandonadas ; crearam-se hospícios, stlas ele asylo, escolas profis-
sionaes agl'icolas, escolas ele instrucção primaria gratuita e obrigatoria, para os libertos; insti-
tuiram-sejurys cantonaes, compostos de numero igual de proprietarios e de operarios, para decidir 
as questões que sobreviessem nos estabelecimentos agrícolas entre os lavradores e os novos tra-
balhadores livres, com alçada no cível até 300 francos, e com ampla jurisdicção correccianal para 
punir as desordens dos operarias e reprimir as coalições e p:n·edes ; fundaram-se casas de trabalhos 
disciplinares pn.m a repressão d<t mendicidade e da vadiação; providenciou-se sobre a liquidação 
das propriedades empenhadas ; levantaram-se bancos especiacs, com organização adequada; formu-
lou-se o projecto de diminuição elos impostos sobre a importr.ção dos productos coloni.aes para 
consumo da metropole. 

Logo a 2 e 3 ele l\faio se expediram novos decretos sobre o recrutamento e inscripção marítima, 
e orgauisação da guarda nacional nas colou ias. Proviu-se assim a todos os interesses da ordem 
moral, da ordem economica, e &'ltistizeram-se todas as exigencias da tl'anquillidade publica e ela 
segurança individual. 

Pois bem, Sr. presidente, é o governo regular do Brazil que, em contraposição áquelle governo 
revolucionaria, faz decretar, de um dia para outro, a abolição immediata, pura e simples, sem 
uma garantia para os pt'oprietarios, espoliailclo-os da propriedade legal, abandonando-os á. sua sorte 
nos ermos elo nosso interior, entregando-os a ruína, expondo-o~ ~LS mais temerosas contingenciaso 
sem tambem por outro larlo tomar uma providencia qualquer [L bem daquelles, que vota em grande 
parte á miseria e ao extermínio, nos primeiros passos de uma libe1'clade, de que, não preparados 
convenientemente, difflcilmente saberão usar a seu beneficio. 

A proposta que se vai votar é inconstitucional, anti-economica e deshumaua. E' deshnmana, 
porque deixa expqstos á miseria e a morte os in validos, os enfermos, os velhos, os orphãos e crianças 
abandonadas da raç'L que quer pro~eger, até hoje nas fazendas a cargo dos proprietarios, que, hoje 
arruinado5 e abandonados pelos trabalhadore~ validos, não podet'ão manter aquelles infelizes, por 
maiores que sejam 03 impulsos de uma caridade, que é conhecida e admirada por todos os que fre-
quentam o interior do paiz. E' anti-economica, porque desorganiza o trabalho, dando aos opet'arios 
uma condição nova, que exige novo regimen agrícola; e isto, Sr. presidente, ao começar-se uma 
grande colheita, que aliás poderia, quanrlo feita, preencher apenas os clesra.Iqncs das falhas dos 
annos anterioees. Ficam, é certo, os trabalhadores actuaes ; mas a questão não é de numero, nem 
de indivíduos, e sim de organização, da qual depende principalmente :t efl'ectividade do trabalho, e 
com ella a producção da riqueza. E' inconstitucional, porque ataca de frente, destróe e aniquila 
para sempre uma propriellade legal, g<trantida, como todo o direito de propriedade, pela lei funda-
mental do lmperio entre os direitos civis ele cidadão brazileiro, que della não póde ser privado, 
sinão mediante prévia imlemnisação do seu valor. 

Os perigos que se antolham com este rrocedente já foram assignalados do modo o mais claro e 
positivo pelo meu i! lustre amigo. que me precedeu na tribuna. 

Preciso terminar, Sr. presidente, e chego iL ultima parte do meu discurso- confesso-me vencido. 
Si nesta advel'sidade da foetuua !JDlitica, eu, que nunca as procurei, precisasse hoje de conso-

lações, te!'ia entre outr,ts as seguinte.:; : e hoje a minha sorte a do ptwtido couservador. Emquanto a 
resistenoia prevalece, esta elle triumphaute ; no momento em que é supplantada, deve reconhecer o 
predomínio da idéa triumphante. Sou vencidoj é verdade ; mas na ordem material, pelo numero e 

7 
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pel:t forç :.t elas cit'cumst·1ncias , porque na. orclem mora.! , a. minha personalicla.cle n[o se a.nrriqui lou ; 
nnntem- se il!e3·1, cJ~no sempt'u. Não so u, poee.n , o unico l'encii.lo; sorte a.nahga. de 1:1 m com[Ja.nlteiro 
illustre não permitte q110 ne.;te momento me <t[Jre3ente só . H.cfi t'o- ma a um honr[1.Llo membro, ele 
cujas opiniões t a,! ve;r, o s~na.t~o se não recado, m<tS cuj 1s pal <WI'i1S , prorer-illas não ha muito temp o, 
p::tt'ece que o roram na peev isã.o tlesttt pt'opo; tn., i •1wtl se <d <1 ptttm ele h! nnnei t'<t, que, não teuclo 
esse meu compa.nlleit'e de <te! versi·hvle se pronun ciado ate hoj e sobre a proposLt, desejo, Sr . pre.:;i-
dente, que tique consigrraclo o modo por que cJ nsicleeou, e:n sul peevisão, o acto rpe se vai pra. t icar. 

O Senado relevat'Ó, qne eu lei 1., com a lg u:na e:nphasc, as p:tlavras que vai ou vir, li-::~s , porem, 
uma e cem vezes , e quasi que as sei ela CÓI', iã.o inci~i v a~ c termin::ttltes silo ellas . Qu::wclo se ntia 
eu tibiar-se- me um ponc'J a coragem, eu a~ ra lia. nova.mente c ne~ l -1s a.cl tavt\ sempt'a conrorto segul'o 
ú. minha crença, novo v igor, nova au i mação, novas es;Je ranças : 

« Eu estou conYencido de que o Brazil não In ele per acel' p3la f,tlt<1 de escravos; mas nã.o posso 
deixar ele t er na. maior consitler,l.çito .1s dilTicnhlacles desta liq uichtçiio , qtte a politic,t, toLh\S as ;.•azões 
ele estado, os intel'esses economicos, 03 in ter asses inclustl'ia.cs, aconsellta.m S:J fctça com a. maxima pru-
cleucia, com o menOt' prej uizo possival elas rortl!llJ.S em bó::t re aclquiridi1S. (rlpo iaclos .) 

«O Sr. Dantas (presidente elo conselho) cl:i. um aparte. 
« O S1· . Joao Alfred o :- Mao; , senhore.:;, em to .lo caso hão üe ser medonhas as cleslocações das 

rortunas, as tt'ansmutações rapirias ele situ.1ção; e por uma engrenagem fot'Ç:\lh eu pergunto : Du-
rante esses a.nnos affiictivos ele transição onde it'emos buscar meios rll1e bastem p:tra todos os ouca1·g-os 
elo Estado, paea toda a nossa v iela. e serviços ela. acllllinistl'ação? 

« O Sr . Fernandes rla Cunha: - Deu.s pcemitt<t rJue a crise se est enda apena,s a um período 
clecennal. 

« O Sr . Jvüo A/(;·edv :- Senhot·e~ , muito infeli z roi o Bmzil herdando esta insti tui çito; porém, 
mais infeliz soriL si a sua extincçl o não rot' conseguid a. mediante sa,bias cautela.s e prevh;ões, de 
modo que não aca.nete g raves per turbações . Como quer que seja, eu a,pplico a es la questão o 
que dizia. Thiers, <la Turr1 uia: « A Tnrquia vive, porr1ue e ditncil snpprimil-a , e quando a. ma. tarem, 
o seu cachver ha de empestar a Europa por mais de 50 annos . » 

« Nós temos o duro enc::trgo desta liqnillação ; proce:lamos, não como homens que se deixam 
levar pelas a.meaç1s e v ivorios , mais como homens que se compenetraram do seu dever, e que, em 
vez dassa.s glorias da praça publica, que cem uma g loria rea l e verdacleiea., que proporcione dias 
tr<l.nquillos e felize3 :i. sua p:1tl'iil. . 

« O S 1· . Fcmmules da Cwtha: - Um esta.dista nii.o se deixa, levar pela popularitl::tde. 
<< O Sr . Joao Alfredo : - l-'o1lem se1· mnito sednctoras as g-lot'ia.s rle f,incoln e seu partido, 

inundando de s wguc o solo da patria, n.ccumulanclo ruinas, destruindo, brusc:.t c violentamen te, 
a propriedade servil, ele que o Estarlo t inha ma.ior culpa que os particulares, não il.dmittinclo indem-
niza,ção , ne:n permittiodo en tea os acltigos senhoees e o3 libertos nenhuma. Jondição de see -
viços temporarios, e até co:tft3c.l.ndo a.s d:mnis propl'iedacl 3S daquelle> ... A mim ma.is seduz e 
<telmira a cora.jo.::>a lwnestila,de 0011 r1u e o pee.3 iden te JolHBOil resi3tiu ao 3 vencedores, pro-
curando evita.r , e e:n to .lo o C1SJ mo.let',tudo a. revol nçlo soci,t l que S3 opera v,\ ao sul. 

« Ninguem aspira mais arden te.> voto3 elo qna eu a. ex tin c~fi'J d'1 e;!cravatura no Brazil; mas 
ele.sejo a reforma com espiri to e pro(:e3S0 conservarlor . D33ejo vet' a conen te da opinião, que esta 
formada , proseguit' dentro ch lei, se :n ofl'en31 elo · pl'incipio3 funclam enta.es d,t sociellade, como o r io, 
que , emboril. vo lumoso e r .1.pido, corre pn.cificnmente em seu lei to, sem transbordar . 

« Os Srs . F emawles rla Cwtha e Pres idente do Conselho trocam apartes . 
« O Sr . Pr~s iclente: - Attenção . 
(( o SI· . Ja cto r1lf1·eclo: - Eu rereri- me as g ea. ndes deilgr,lças elo s ul elos Es ta.elos·Uniclos. Si aquella 

g rande nação pàle r esiBtie a ex tiucçlo bt'Ltsc<t e violenta di1 ele mento ser vil, e poeque tinha 
grandes riquezas , g rartüe3 condi ções de pro3p3ricl·tde, e a p<1rte importante do norte não de-
penclüt do trabalho escravo . 

« O S1·. Dantas (presidente do conse lho) : - A ques tão lá foi resolvida ele modo diiTerente. 
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« O Sr. J oo:~ . ll(1·uto : - Mas a; tlo.:;gr.:tça~ qn pestm sol H\} o sul s'io l-tn t:\s e tamanhas, que em 
meios cu! o la lvez não po.:;sam ser rep:tr,tth\ . '' 

O nobr0 peesit lente do conse lho é hoje, com gr.we inju;liça f3ita a S. Ex: ., collocarlo entre os 
vencedores; não pos>o, con lwc nuo : nas opiniõ '~ , [H'oclannn lo,, sinc)t'idade dellas, deixar de as.>i-
g nalar- lhe, nes te momento, o seu log-at', pat\t que venha tom ti-o ::tr[ui ao l::vlo do3 vencidos. 

O SR . Jo:i. tJ .\r.l·'RED1 (1Jrc.,iflrmte do conselho) : - X tnca. o;live no:; _jnnt·); nestil questão: ella nos 
sepa rou desde 187 1 . 

O SR . BAnnos R.\RH.ETo: - Apoiado . 
O SR . PA ur,r:'fo DE SouzA : - S;io tantas as impaciencias, que não po;so deixar de concluir, e sem 

demora; tanto ma i.;; quanto é sabido, Sr. pro:;idente, e os .iornaes todos quo li es ta mmhã 
annunci::tm, qu'3 Sua Alteza a Ser0nissim:1 Seuhot'a Peinceza Imperial Regente desceu hoje de Petro-
polis e está il L hora da tartie no pnço da cidade á ospem da depnt•1ção desta cas1, para sanccionae 
e mandar promulgar jú. :t medida tünda. h<t pouco por \". Ex: .. ujeib á deliberação do Senado. Cum-
pri, como as circumstancias permittiram, o meu dever do senador; po.:;so cumprir o de cavalheiro, 
nilo fazendo espet'ar unqa dama tle tão ai ta jorarchio, ; e si assignn.lo o facto, é para a todo o 
tempo ser memorado nos annaes do nosso t'egimen parhtmentnr. 

Devo, antes de terminar, diwr quo illuclem-se ou [{ Iterem illnrlir-se aquelles que acreditn.m re-
mover uma gt•anrle clifficuldade com e ta lei rh abolição elo elemento ervil; pelo contrario, é 
agora que recrescem, com a desoro-anização elo tt'<liJalho o co n n, ontt'ad.t rle 70Q mil indivíduos 
não preparados P'lla ed ucação c pe!o3 habitas ria liiJerdn.lie antel'ior pu'a a Yi•ltt civ il, as con tinge n-
cias previstas para a onll;tYJ economica e sJcial. Si p<1ra, ampte.1l- ::ts, ajurlal-as c defendei - as, 
nesta transiçã.o iuespet'ttdn. e ta.l vez alt1ict i,-a pt·ecis:trom ele mim, a, minha província e :1 cbsse 
da laYoura, a que pertenço, continuarão a encontrar em mim a mesma de licaç1o, o mesmo es-
forço e a mesma cor.:tgem . 

Mas ... n1io quero deter poe mais tempo o prestito triumplnl, que já s:J eu fi leira na :ua marcha 
festiva! Quando elle passar pOt' mim, achar- me-ha neste log.tr reprasent·wdo a, minha província., os 
meus companheiros no trabalho agl'icoli1, cohot'ante co:n o3 deveres, já preenchidos, da mis3ão 
que me incumbi de desempenhar em nome e em defesa. de grandes intet•esse> naciomt'3S . Sejam 
quaes forem os sentimentos que no cot\\Ç:'io S3 m pJ;;3:tm exp:wclir na. hora em que todos forem 
livres nesta terra do Bl'azil, os g uardarei com mi go, silencioso , vencido, mas sem que se me 
pos ·a contestar um titulo ao respeito pn'Jlico - o de ter prefeeido até hoje, como hei de preftJrir 
sempre, a lealdnde, a integciuade e a honra politht a tortas as gloria~ , a todas as grandezas. 
(Jluito bem ! llfttito bem !) 

O St:. D a ntas:- Não é para fazer um discurso C[Uil me lov;ullo; contl'nrianllo, bem o 
sinto, a impacienci;• gertt l, a liits lonvave l. 

Chegamos ao termo da viagem emprehenrlicla e, mais felizes do q•te i\loy~~-;, não só vemos , como 
pisamos a Terra Pl'Omettirla . (Jll u i to bem.) 

Sendo assim, Se . presidente, na1ht de recriminaçúe.-;, nada tio retalia~'õ:J.>! 
Mas o Senado , honteme hoje, pel:1. voz rle dous de saus mai; illustees mBmbt·os, ao mes:no tempo 

dos mais respeitavas e eminentes ehefe:; cJnservadores, ouviu, co:n o publico que no3 honra com 
sua. presença, dous dis nr303, r[nal m ti:; importa.n te, a!11')oS igualmente i.leotificados no 
mesmo fim : annunciae á nos>a. pa.tria, por est acontecimento que se e:; ta r alizan,lo e qus a to-
dos enche elos maiS vi vos e intens:J; reg-nijos, gran·l es perigJs, quer para sua Yid•l 11na.nc· it',t c 
economica, quer para a sn:1 vi1l<1 politica . 

Ao me mo tempo as palavr.:ts t!estes dous illustres sen•ldoees mais de uma vez en volvem uma 
comlemnação ::to ministeeio 1.h lO de ~Ia.rço, por ter, no en toml t' delles, commetticlo a al t 1 impeu-
dencia de incumbie-se desta gloriosa. taref.\; mas que teve, pm'<• nós libeeae.; abolicionistas, o a lto 
merito de comprehender que est<t questão não podiacomport::tr um minuto siquor de adiamento. 
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Eu não venho agora apurar, diante do Senado, nem a quéda do gabinete 20 de Agosto, nem a 
organização do lO de :\Iarço. 

Tão pouco indagarei si este ministerio deixou de inspirar-se nos sentimentos elo conservn.torismo 
partidario. 

O SR. J,\GUARIBE :-Apoiado. 
o SR. 0 .\NTAS :- Mas devo decla,ra1' que, nes la occ~silio, sinto o maior desvanecimenlo, esten-

dendo-lhe mão agradecida em nome de todos os Brazileit•os, em nome particularmente daquelles 
que eram as yictima ·e que comparticipam desta victoria, devida ao passo glorio o que deu o ga-
binete para attingir com desassombro o desenlace fhul e completo deste gorando problema. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, é j u ·to, é de toda a neces idade que partam de mim, em nome do pn rtitlo 
abolicionista, palavras de esperança e de animação, que Í<l am desapparecer as ele desanimo e de 
clesalen to do honrados senadores que me precederam. (Apoiados .) 

Senhores, a abolição da escravidão não marcará para o Brazil uma época de miseria, de sotrri-
mentos, uma época de penuria. (rlpoiaclos.) 

Uma simples considel'ação, porque a discn são longa vira depois, bastará, para tranquillis::tr os 
que se aterrarem com os prcsagios dos dons honrados seuadoJ'eS que me pl'ecerleram : dentro do 
espaço de 17 annos 800 .000 escravos têm des:tpp:<recido do Brazil. Pois bem, senhores, é justa-
mente neste período que e nota maior riqueza no paiz, grande augmento de tl·ab.llho e com elle 
maior proclucção, o, como consequencia, considerava! augmento na rend<t publica. 

Si, pois, este facto se deu; si foram estas as con equencias rl<1 diminuição, em mai tle metade, 
do trabalho escravo, o que se devo esperar é quo o desapparecimento de 600.000 creaturas e~cravas 
não produzirá a nossa ruin,<, antes augmentará a nosS't prosperidade e o engrandecimento do 
Brazil, graças ao trabalho livre, ao trabalho uobilitado, o que não só levanlara os ct·editos da 
nossa patria, como attrahirá para nós o estrangeiro, que encontl'ara no sólo fecundo e uberrimo 
deste paiz certa e inexcodiTois vantagens. 

Eu devo tambem dizer ao Senado e ao paiz que não vejo esses perig·os de que se fizeram 
écho aquelles que impugnaram o projecto, que, clentro em pouco, estará convertido em lei. 

Quer me parecer que tremem diante do facto de praticar-se uma reforma tão radicallllente 
liberal, 1-orquo isso servira ue incitamento para que outras reformas, igualmente liberaes, se 
possam em prohender e realizar em noss1. patria. 

Mas, senhores, que perigo haverà? Por minha parte não creio nelles . (Apoiados.) 
Dado, purém, que surjam taes perigos e que subam tão alto que ameacem até a pt'imeira e a 

mais elevada entidade do nosso ystema político, taes perigos se di sip:trão, desde que no coração do 
povo brazileiro estiver arraigado o amor das instituições que nos regem ; ómente assim ellas 
encontrarão em cada um quem as sustente ! 

Fallm~do deste modo, eu não faço sinão dizer a verd·<de ao paiz, sinão apontar o caminho a 
seguir, e este deve ser o da manutenção das instituições liberaes, o que só se conseguirá prati-
camlo-se uma política de liberdade e do democracia. 

E nem esta linguagem metta modo a ninguem, dentro e fóra deste recinto. 
::-lão ha muitos mezes, Sr. presidente, Sagasta (actual presidente do conselho) e Marto ·, dous 

grandes estadi ta · da velha Hespanha, terra onrle imperou a inquisiç..'i:o e de tradições oculares, 
cUsseram da tri buna parlamentar, e em um di(L de festa nacional, á rainha regente que, si ella 
queria ver radicada e consolidada. na Hespanha a instituição de que era a primeira representante, 
adoptasse francamente a política de expansão e de liberdade . 

. '\s reformas liberaes não podem, portanto, ser um perigo no Brazil. 
Ellas serão, im, o complemento, o remate, a consequencia natura l do passo que estamos dando ; 

e, si nossas instituições se vissem ameaçadas pelo que estamos fazendo, eu diria: mais vale, Sr. pre-
sidente, cingir ema coróa por algumas horas, por alguns dias, comtanto que se tenha a im-
mensa fm·tuna de presidir á existencia de um povo e de com elle collaborar pwa uma lei como 
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esta, que vai tirar da escravidão a tantas creaturas humanas, do que possuir essa mesma corôa 
por longos e dilatados annos, com a condição de conservar e sustentar a maldita instituição do 
capti veiro . (Apoiados . lYluito bem.) 

Não ha, portanto, perigo algum ; e até onde a minha voz, a minha responsabilidade, a con-
fiança que eu possa inspirar aos m~us coucid tdàos ; até onde a minha experiencia dos negocias, 
o meu estudo de todos os dias, me puderem dar alguma autoridade, eu direi desta cadeira a todo 
o Brazil que nós hoje vamos constituir uma nova patria; que esta lei vale por uma nova Consti-
tuição. (Muito bemJ muito bem.) 

O Sa. JAGUAR.IBE :-E' o complemento da independencia do Brazil. 
O SR. DANTAS :-Neste caso, Sr. peesidente, eu vou coacluir pedindo a todos que nos levan-

temos, que façamos ala a passagem dessa lei, que marcara para nós o maior acontecimento da nossa 
historia; e que todos, ao mesmo tempo, congratulando-nos, honrando !llesmo aos nossos adver-
sarios, a frente elos quaes se acham clous cid,tdão.; cobertos de serviços, cheios de merito.s, merece-
dores ele toda a veneração de nossa patria, digamos :-Gloria a Deus nas alturas ! E proseguindo 
neste caminho, o partido liberal francamente tal, o partido liberal, que não tem medo das 
idéas liberaes, nem das suas consequencias, uma vez convertidas em lei, podara contar que ha de 
ter o mesmo apoio que sempre teve de mim nesta questão da redempção cl.os capti vos. (Bravos! 
lYluito bem ! ) 

Eu devo, Sr. presiclente, como homenagem de gratidão, de amizade e de saudade, recordar 
neste momento palavras que por um ac .tso feliz vi hontem transcriptas na R edempção, ele S. Paulo, 
e foram aqui proferidas por José Bonifacio . 

Na sessão de 8 de Outubro ele l 85, dirigindo-se ao então Ministro ela Agricultura, o honrado 
senador Antonio Prado, disse: 

" O estado do paiz ha de convencei-o ele que é necessario acabar quanto antes com a escra-
vidão, lepr·a que nos corróe e vutcüo qtte nos ameaça . 

< Tenbo profunda convicção que o maior perigo da actualidade é o escrav0, com todos os seus 
direitos illudidos. 

« O cap ti veiro esta morto e não póde resuscitar ; é preciso enterrai- o. 
« Não teremos partidos, não teremos governo, não teremos cousa alguma, emquanto a escravidão 

entrar como elemento perturbador da ordem moral e social.» 
Pois bem, senhores, a nossa tarefa, por este lado, está terminada ; e como nos annunciou ha 

pouco o nobre senaclor- pela província do Rio de Janeiro que do desapparecimento da escravidão 
outras necessidades, outras reclamações vão apparecer, oriundas dos interesses creados por aquella 
maluita instituição, de envolta com outras necessidades e outras reclamações de nossa vida política, 
eu, desde agora, ponho-me á disposiçãJ de quem quer que esteja no governo, para continuar a 
servir as idéas liberaes, porque, parodiando um pensamento resumido em t.res pequenos ver&os do 
X 111 seculo direi: 

·o• Libertad ! 
Luz del dia! 
Tu me guia! 

VozEs:- Muito bem; muito bem. (Bravos e r·epeticlos applat1sos das galerias .) 

O Sr. Oorreia:- O momento não é para discutir, é para deliberar; mas podem ser 
convenientes algumas palavras opportunas da p.trte de wn membro do partido conservador, que 
aceita, convencido, a proposta sobre que vamos votar. 

Tem-se apontado na discussão o perigo, o risco das instituições. 
Senhores, si as instituições pudessem neste instante estar em questão, ellas teriam hoje seu dia 

derradeiro. Mas assim não é, assim não podia ser, ass im não era justo que fosse. 
Tem-se feito tambem referencia a mudanças bruscas de opinião na questão servil. 



-54-

E' facto previsto. E, seja-me licito recorda,r pouca,s pahwra,s que aqui proferi llí1 sessão de 26 de 
Setembro do anno p1ssado (lê): 

« Ha questões qtte mw·c.hnm . . A que nos occupa é uma. Os que tém de lidar com ella. não podem 
perdel -n. de vista. Dista nciam- s3, e não ma.is podem considerai - a qual é . 

« A' proporção que n, idéa. caminha, os horizontes se modificam, o panorama vc1.ria. Os obstaculos 
que surgem em um ponto desrazem··Se adiante. O terreno accidenta.do se vai aQlainando pouco a 
pouco, e descobre-se a!lnal o leito por onde as aguas, antes comclalosas, podem seguir setenamente 
para o natural es()oadouro . 

« Ei3 o que expliC<\, nas questões que mm·chwn, mud;mças que parecem bruscas 1u1 opinião . 
O ponto cobiçado tem ele se1· necessariamente attin.IJiclo; á proporçtío que elle se avizinha, a impa-
ciencia cresce. 

« E si á força. da idéa reune- se o brn.Jo el a, conscieucia., n, distn,ncia encurta,-se. Illuminado o 
espírito, despertadtt a consciencia, a cujos dictames todos obedecem por lei providencial, a resi3tencia 
cessa, ns vozes se confundem em um só clamor, a politica allia- se á philantropia, o bem triumpha. 

Com tn.es elementos, que esl'iio em jogo, não h t negar, a escravidão serit em poucos annos 
apenas uma sombra no passado, sem perturbar com desastres e ruín as as a.legrias do futuro, 
absolvido por nobre expiação o erro de hontem, pelo qun.l não é originariamente responsave l a 
nação brazileira. » 

Tem-se ainda appellado para os transtornos que dest a proposta hão de provir. 
Sei bem que não se extirpa do organi~mo socinl um cancro secular sem que perturbações se 

operem. 
Nunca, mais ha Lle abrir-se, porém, a cicatriz de. ta ferida: e sobre ella se levantn.ra - o pa-

triotismo e o bom senso rlos bl'azileiros o indica - o grande ecliftcio da, crescente prosperidade de 
nossa patria . (Muitos üpoiaclos .) 

Tem-se querid o ver uma questão política no melindroso n.ssumpto sobre que estamos resol-
vendo . 

Aincht ha pouco o meu illustre amigo senadot' pelo Rio de Janeiro di zia que não compete aos 
conservadores pre3idir á extiocção ela escrav idão, mas ao pwtido liberal, pela, nn.ture2a da ma-
teria . 

Divirjo elo meu nobre amigo. 
Trata- se de uma, questão social, ou, si quizerem, de um ponto de politica nacional; e é grande 

fortuna para o Imperio que a lei possa ser promulgada, revestida ela força moral e elo pres ti gio que 
lhe dá o n.ccôrdo reflectido e quasi unanime de ambas as parcialidade políticas . (Apoiados; muito 
bem, applausos elas gale1'ias .) 

Os assistentes t êm o dever de não interromper-me, e eu o peço tambem como obsequio. 
Concluindo, direi: convém que o projecto que se discute, e que o honrado ex-presid.ente do 

conselho, com sua autoridade e experiencia., declarou inadiavel, saia desta. casa, com inteira adhesão, 
e sob a r esponsabilidade elos partidos políticos elo BraziÍ. (Jl1~tito bem; muito bem; applausos elas 
galerias .) (0 Sr . p1·esidente ?'ecla11ta a! tenção .) 

Não havendo mais que m pedisse a pa lavra , ence1'rou-se a discussão . 
O SR. PRESIDENTE co.1sultou ao Senado si aclmva a materia sntfJcien temenle di scutida. 
O Senado resolveu affiemativamente. 

. Po~ta .a vot?s, foi a peoposta. approvada t a l rtu.tl passou om za discu::;são, e adaptada para subir 
a sancçao unpen al. 

O SR. ~RESIDENTE declarou que ia oi'ficiar ao g·overno, pelo Ministerio do Imperio, a.fim de 
saber-se o cli a, hora e log,tr em que Sua Alteza a Princeza Imperial Regente do Imperio dig oa-se 
receber a deput:tçtío dest a. Camara, que tem de a.presentar á mesma Serenissima Princeza os auto -
graphos· do decreto que acaba ele ser votado pela Assemblé t Gera l ; e outrosim, que a deputação se 
co.mQ_orá dos_Srs. Dantas, Ail'onso Celso, Teixeira Junior e Escragnoll e Tauna.y, membros da com-
mtssao espemal qu.e deu parecer sobre a proposta appi'Ovada, menos o Sr . Vi sconde de Pelotas, que 
por motivo de molestia, não póde comparecer, e mais dos Srs. semdor.;s que forem sorteados . ' 
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For,un sorteados os 'r:; . \'is~onde de Pamnaguâ, Ignacio 1trtins, 1le Lam.u·a , Franco de Sá, 
Bat•ros Barreto, Col'reia, Pet·eir,< da Silnt, Ca ndido de Oliveica, Ferecit',t d<t Veiga e J 1gnar ibe . 

O S t·. J oão A.l.f're clo (JJ>·csirlente rlo conselho) (pela odr•"z) :- St• . presidente, antes de 
declarar, em nome tlo gove r no, a hot\t e o log tr em que Sua Altez .1. a Pri ncezn. Imperial Regen te 
se cl ign·1. l'eceb<J r a depu taçilo tlo . eoa•lo, c:tbe-me a hotll'<t e a gt'itwle sati;Caç:lo de annttnciar que 
dou telege.1mnws recebidos neste momento o enviados pelo.> meoli .:os assistentes de Sua l'vllgestade 
o Impet'<11lor tlo Bl'azi l a Sua Alteza a Princeza Imperia l Regente cli:r.cm que Sua Mages tacle o Im-
peradoe experimenta melhol'a · progressints. 

O Sen::tdo .·;tbe quanto a resoluçlo que s1he hoje destu. cas:t v;ti SJt' agradavel ao ill ustl'e eu -
Ceemo, que rez sempre os mai · at•deule.;; votos p:tl'it vet· extincta, no Bt•azil, a esce.widã:o. (Muito bem.) 

.\.gor,t üecl<tt'o a\' . Ex. que e;ton autoeiz:tdo por Su1 Altoz-1. Regaute a com:nuniear que hoje, 
it-; 3 hot'<1S tl<t tarde, raceberá no P.LÇJ d,t ciü::tcle a clepuhçft0 do Senado. 

Vows: - Muito bem, muito bem. 

O SR . PRI,$!DExrt': - A noticia que o nobt•a St• . Prasi.lente do Conselho ::tclb:t de communi-
c:.tt•-nos, úe r[ue Sua, ttflgastn.de o lmpet·,ulot' experiment 1. m"l lltOras progres:;ivas, é recebicla pelo 
Senatlo com muito especia l contentamento. 

O Sonarlo fica inteimdo ele que Sua Alteza a Priuccz:1 lmperi<ol Regente digna-se de receber 
hojr, ás:~ hora: datar le, no Pac_10 da ci•hrlo a doputaçilo que tem ele apresental'-lhe os autogt'n.phos 
do Deol'elo da A semiJ!éa Geral, f]Ue tle l<tr,t oxtinct·1. a osct·n.yidiio no 13razil. 

Convido n. tleput·tçi:io p:wa, á hora de:>igoatla, dosempcnhar st~et mi:;:;ão . 
Fomm litlús e assigmvlos os autogrn.phos do seguinte decl'oto: 
«A Assembléa Get•,ll resolve : 
« Art. l . o E' declarn.cl-t extincta, cles•.Le a data <Le~ta, lei, a escl',widão no Britzi!. 
« Art. 2 . o Revogam-se as disposições em contrario. 
<<Paço do Sen'tclo, 13 de Maio de 188 .- Antonio Ca11·.lido ela C1·u:; Machado , 1° Yice - presidente . 

- Barro dJ J1rwnngntp3, 1° S3Cl'Jt::tl';o. - Jo tzni.n Ftorirmo rle G1 ·lay, 2° seceetal' iO.>> 
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Lei n~ ~J~J oe 1~ oe Maio oe 1~~~ 

Declara extincta a escravidão no Brazil 

A Princeza · In1perial, Regente em non1e de Sua 
Niagestade o Imperador, o Sr. D. Pedro II, faz saber a todos 
os subditos do Imperio que a assmnbléa geral decretou e ella 
sanccionou a Lei seguinte : 

Art. 1. o E declarada extincta desde a data desta Lei a 
escravidão no Brazil. 

Art. 2.0 Revogmn-se as disposições em contrario. 
1\!Ianda, portanto, a todas as autoridades a que1n o 

conhecünento e execução da referida Lei pertencer que a 
ctunpra1n e façam cumprir e guardar tão inteirmnente como 
nella se conté1n. 

O secretario de Estado dos negocios da agricultura~ 
con1mercio e obras publicas e interino dos negocios 
estrangeiros bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do conselho 
de Sua Magestade o Imperador, a faça in1prin1ir, publicar e 
correr. 

Dada no palacio do Rio de Janeiro, en1 13 de l\1aio de 
1888, 67° da independencia e do Imperio. 

PRINCEZ .\ I MPERL-\L REGENTE 

Rodrzgo Augusto da Szlva. 

Carta de lei pela qual Sua Alteza ll11perial 1nanda 
executar o decreto da assembléa geral que houve por bem 
sanccionar, declarando extincta a escravidão no Brazil, como 
nella se declara. 

Chancellaria-mór do Imperio. - ..!lntonz'o Fe?"'rezra 
Vzanna. Transitou em 13 de 1\!Iaio de 1888.- José Julz'o 
ele Albuqu.~erque Barras. 

8 
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SENADO 

SESSÃO EM 14 DE 1\-J:AIO 

PRESIDENCIA DO SR . CRUZ MACHADO ( 1° VICE-PRESIDENTE ) 

• •••• •••• , ••••••••••• ••• • • • • •••• • • • ••••• o ••••••• •• o • • o o •• • •• •••• •• •• o. o • •• ••• •• •• •••• o . o ••••• 

ADresenta~a do antomDhO da lei extingnin1o a r.'lcravidãa no Brazil e allocn~o 

O Sr. Affonso Celso :- Sr . IJresidente, o nosso collega, senador pela Bahia, o 
Sr. Dantas, não pôde comparecer por incommodado, e pediu-me para em seu nome participar ao 
Senado que a commissão, de que elle foi r elator, encarregada de apresentar a Sua Alteza a Prin-
ceza lmperial Regente o au tographo da lei . que extinguiu a escravidão no Brazil, dirigiu-se 
hontem ao Paço da cidade, e, sendo ahi recebida com as formalidades do estylo, apresentou o 
mesmo autographo a Sua Alteza, que se Dignou responder : - Examinarei. 

O SR . PRESIDENTE: - A resposta de Sua Alteza é recebida com muito especial agrado. 
O SR. AFFONso CELSO :-Depois disto, acercando-se os membros da com missão e ·pecial de Sua 

Alteza, para apresentar-lhe suas homenagens pessoaes, o Sr. conselheiro Dantas leu a seguinte 
allocução, que havia redigido (lê) : 

«Senhora. - A commissão especial elo Senaclo, tendo cumprido o dever ele apresP.utar á sancção 
de Vossa Alteza Imperial Regente a lei que extingue desde hoje a escravidão em nossa patria, 
pede reverentemente venia. a Voss1. Alteza Imperial para : em primeiro logar, congratular-se 
com Vossa Alteza Imperial e com todos os Brazileiros pelas auspiciosas noticias, que o telegrapho 
nos trausmittiu, de achar-se melhor de seus grave3 padecimentos Sua Magestade o Imperador, o 
Primeiro Representante da Nação, e ta.mbem o primeiro entre os mais esforçados propugnadores 
do gr<tnde e jubiloso acontecimento que acaba de real;zar-se ; 

E em segundo logar, para felicitar a Vossa Alteza Imperial, por caber-Lhe a gloria de As ignar 
a Lei que apaga dos nossos codigos a nefanda mácula da escravidão, como ja Lhe coube n de confir-
mar o decreto que não permittiu nascerem mais capti vos no Imperio do Cruzeiro." 

Sua Alteza. Imperial Regente Dignou- e Responder : 

q; Seria o dia ele hoje um dos mais bellos da Miuha Vida, si não fosse Saber Meu Pai 
enfermo. Deus permittit·a que Elle Nos volte para Tornar-se, como sempre, tão util à 
nossa Pa tria . » 

0 SR. PRESIDENTE: - Quanto a ultima parte, fica o Senado inteirado. 



- 59 -

CA~f.ARA DOS DEPUTADOS 

S E SSÃO EM 1. 5 D E MAI.O 

PRESIDENCIA DO SR. L"CCENA 

.. o •• • • • • o • • • o • • o •• • • ••• • • • • • • •• • • • • •• • • • o . .. . ... ... . . . . . . o . o •• o . . ... . . .. . . . .. .... . . . . .. o o •• • •• o 

susoensão dos trabalhos DOr cinco dias, eomo regozijo Dela oassagem da lei 

o Sr. Z a ma :-Sr. presidente, eu ouso propõr a Camara que, attendendo às condições 
excepcionaes em que se acha não ó a capital, mas todo o lmperio ; não podendo o Parlamento ser 
inditl'erente a esse movimento que se opéra no seio da ociedade brazileim ; c precisando por sua vez 
fundir-se com a população para applaudü· a grande reforma, qua acrtba de effectuar-se; etl ouso 
propór que V. Ex. consulte a Camara si quer que, terminada a sessão de hoje, se suspendam os 
nossos trabalhos até sabbado inclusive, ele modo que o Parlamento possa francamente faternizar-sa 
com o povo na celebraç--ão das festas dessa grande reforma. 

O Sr. Loure nço d e A l buqu erque (pela ordem) :- Sr . presidente, parece- me 
que a Camara dos Srs. Deputados pôde regozijal'-se com a população do Imperio, e, entretanto , 
continuar com seus trabalhos. Não considero que haja incompatibiliuade alguma entre as sessões 
desta Camara e o regozijo popular. 

Temos tantas ctnestões importantes de que nos occupar este anno, como bem o governo aununci ;:. 
em seu programma , entre outras as reforma3 mu nicipal e provincial ; é tilo escasso o tempo 
durante que funcciona o Poder Legislativo, que , acredito, não cousultariamos os interesses do 
Imperio, si suspendessemos os nossos trabalhos . 

0 SR. AFFONSO CELSO JUNIOR da um aparte. 
O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE :- Entendo, por tanto, que o nobre Ministro da Agl'icu lt ura, 

ou algum outro de seu" collegas, deve clizer a palavra do govel'no a este respeito . Si e\le está 
muito fatigado do esforço yne fez e quer descansar, declar·e francamente, para que are ponsabilidade 
não caia unicamente sobra nós da op,:osição. Eu e tou disposto a trabalha!'. 

O SR. PRESIDENTE consulta a casa sobre o requerimen to, que é approvaclo. 
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TELEGRAMMAS DIRIGIDOS A CAMARA DOS SR.S. DEPUTADOS (') 

Buenos- Aires, 12 de Maio de 1888 . 
Al Presidente ele la Camara de los Diputados.- Rio . 
Associacion Prensa Argentina envia entusiastas felicitaciones legisladores votaron libertad es-

clavos para honor pueblo brasilero.- Ba~·tolome Mit?·e. - Y. Vedia , Presidente. 

Buenos- Aires, 11 de Maio de 1888. 
Presidente Camara dos Deputados.- Rio . 
Felicito Camrtra extincção escravos. - Joaquim P . da Rocha. 

Buenos-Aires, 14 de Maio de 1888. 
Ao Exm. Ministro dos Negocias Estrangeiros, por Min istro de Relaciones Ex:tet'iores. 
El gobierno de la Republica se ha impuesto con la mayor complacencia ele la ley ultimamente 

sanccionada declarando extinguida la esclavitud en el Brazil y felicita muy cordialmente al g·o-
bierno imperial por la elevada y humanitaria iniciativa que se ha c'1bido en un acto que le honra 
altamente y le grangea las simpathias y el aplauso universal. Sirva-se VLlestra exc lencb hacer 
participes de estas congratulaciones de mi pais al Parlamento y no'Jle pueblo beasi lero y aceptar 
las protestas de mi alta consideracion.- Itdefonso Gm·c ia Lagos . 

O Sr. Affonso Celso Junior:- Sr. presidente, antes de enunciar-me sobre o 
objecto que me trouxe á tribuna, eu creio que sou interprete fiel dos sentimentos de todos os meus 
distinctos collegas, dizendo que o teleg·ramma com que fomos honrados pelo Sr . Ministro das 
Relações Exteriores da Republica Oriental do Uruguay e que acaba de ser lido pelo Sr . Ministro 
de Estrangeiros, foi recebido com o mais vivo reconhecimento (apoiados geraes) e com profunda 
satisfação. (Apoiados gemes.) 

Si me fóra licito, eu proporia que a Camara autorizasse ao Sr. Ministro dos Negocias Estran-
geiros para dar resposta a esse telegramma, agradecendo em termos calorosos esta manifestação, 
que sobremodo nos penhora e nos honra. (Apoiados.) 

UM SR . DEPUTADo:- Podemos autorizar o Sr. presidente da Camara . 
O SR . AFFONSO CELSO JuNIOR:- Não sei, Sr. presidente, não me occorre qual seja a dispo -

sição regimental a respeito do assumpto ; em todo caso, eu confio em V. Ex . para que não deixe 
sem resposta condigna a gentileza do governo oriental. 

O SR. . MAc-DowELL : - Já ha um precedente, e foi por o2casião da manifestação da Camara 
ao Parlamento francez. 

O SR . AFFoNso CELSO JUNIOR :-Si V. Ex. entende qne é mister um requerimento para que 
se torne etl'ectiva qualquer deliberação iiobre o incidente, eu não porei duvida em fazel-o; mas 
creio que a Mesa estará autorizada pelas suas attribuições a dar andamento ao meu pedido. 

O SR . PESIDENTE :- A Mesa fará chegar ao conhecimento do Sr. Ministro dos Negocias Es-
trangeiros que a communicação foi recebida com especial agrado pela Camara dos St'S. Deputados e 
que esta lhe pede que transmitta esta declaração . 

REQUERIMENTO 

« Requeiro que, na acta da sessão de hoje, se consigne um voto de profundo reconhecimento 
ao Governo e ao povo da Republic1 Argent ina pela maneira fraternal e brilhante com que se asso-
ciaram às festas commemorativas da completa extincção ela escravidão no Brazil. 

« Sala das sessões, 21 ele Maio de 1888. - Affomo Celso Junio1· . » 
0 SR. JOAQUIM NABUCO :- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE :- Fica adiada a discussão . 
0 SR. J OAQU!l\I NABUCO: - Então desisto da palavra. 
Posto a votos o requerimento do Sr. Affonso Celso Junior, é unanimemente approvaclo . 

(') Só mencionamos os telegrammas recebidos pela Camara dos Srs. Deputados e pelo Senado logo 
depois ela passagem da lei, deixando de t ranscrever muitos otlt t·os recebidos directamente pelo governo e 
que constam de varios numeros do D tario Official . 

( • 



- 61-

São lidos mais os segnintes 

TELEGRAMMAS 

« Angra do3 Reis, 11 de Maio.- Ao Exm. Sr. Presidente da Camara dos Srs. Deputados. 
- Rio de Janeiro. 

< A C:.tmara Municip::tl de Angra. dos Rei,;, reunida em sessão, congratula-se com a Camara 
dos Srs. Deputados pela appeovaç~o do projecto que .decl:;tra extiocta .a e3cra..vidão no Imperio.-
Jose Pedro Gomes ele Cas!ro , prestdeote. - Joao Jose Pe•xoto.- Ponc•ano Pmto de Carvalho. -
Miguel Pompeu Gomes de Macedo. - Manoel Possidonio da S . Sarmento. - Manoel de Castro 
Villas Boas.- Joc'to Pedro Vieira da Rocha, se~retario. » 

« Benevente, 12 de Maio de 1888.- Ao Exm. Sr. Preoideote da Assembléa Geral Legislativa. 
- Córte. 

« Felicita a Camara Municipal de Anchieta pela extincção da escravidão. - O presidente da 
Camara Municipll Manoel elos Passos Martins. » 

« Parà, 14 de Maio de 1888.- Ao E~m. Sr. Presidente da Camara dos Deputados.- Rio de 
Janeiro . 

« o Jlo bataJhão de infc~,ntaria do Exercito saúda aos dignos Representantes do Brazil im-
maculado. » 

Buenos Aires, Mayo 15.- A' Henrique B. Moreno - Ministro Argentino. 
Par su debido cumplimien to tengo órdem clel Ex:celentisimo Sefíor Presidente de la Republica de 

transmitit• á V. Ex. lo seguieote : 
« Presidencia de la Camara. de Diputado de la Nacion. - Buenos Aires, Mayo 14 1888.- Al 

Excelentisimo Sefíor Presidente de la República. - Tango el honor di dirigirme a V. Ex:. transmi-
tiéndole á continuacion la resolucion adoptada em sesion de hoy por la Honor.1ble Cámara que 
presido : 

« La Cámara. de Diputados de la Nacion resuelve : 
« Que el Sefíor Presidente de la misma dirija una nota al Poder Ejecutivo pidiendo a êste se 

sirva trasmitir por intermedio de la Legacion en Rio de Janeiro un voto de felicitation al Parla-
mento Brazilero por la sancion definitiva del proyecto aboliendo la e3clavtiud. 

« Dios guarde a V. Ex:. - (Firmados) Carlos Tayle, presidente .- Alejo L edesma, secretario . ~ 
Saludo V. Ex.- (Firmado) Roberto Quirno Costa. 

< Córtes, 15 de Maio de 1888. - Ao Exm. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. - Rio de 
Janeit·o. 

« A C,tmara acaba de approvar por acclamação a seguinte moção, otterecida pelo Sr . conse-
lheiro Pedroso : - A Cu.mara dos Deputados da Nação Portugueza, congratulando-se com as Ca-
maras Brazileiras pela abolição da escravidão no Imporia do Brazil, saúda a illustre Nação 
irmã de Poetu~al, pela homonagem CJUe acaba de prestar ao principio de igualdade humana, e 
passa a ordem cto dia.- Francisco de BaiTos Coelho Campos, vice-pre:sidente. )) 

« Buenos Aires, 17 de Maio de 1888. - Ao Exm . Sr . presidente da Camara dos Deputados.-
Rio de Janeiro. 

« Os Brazileiros residentes em Bueoos- Ayres, que este subscrevem, pedem a V. Ex. sirva-se 
apresentar aos legisladore3 das duas Camaras, que votaram iJela abolição da escravidão, as mais 
etrusivas felicitações pelo glorioso e patriotico acto que veio tornar etrectivas as aspirações nacio-
naes, dando o ultimo golpe a tão nefanda instituição, e coroando assim dignamente a magoa 
obra iniciada nas his toricas e gloriosas ribeiras do Ypiranga ! 

" Viva a Nação Brazileira ! Viva a família Imperial ! - Dr. João Adrião Chaves, consul geral. 
- Joaquim Pedro da Rocha, vice-consul. - Dr. João Petit de ll!furat. - Jose P ereira de Azeuedo. -
Cypriano de La Pe11a, Jose Bohm, Alberto L. Rodrigues .- Enrique L. Hasselmann. - Eduff-rdo 
Monteiro Silva.- Aristides ele Almeida. - Benjamin Bohm Filho. - Custodio dos Santos Martins . 
- Antonio Araujo Silva. - Manoel da Costa Amaro. - Lisand1·o Ribeiro da S ilva.- Lui::; B . Rhein-
gentz .- Francisco D. Araujo. - Genio elas Neves Lacroix. - Tito Baptista Gonçalves P ereira. -
Mano el Jose Pereira .- Manoel Pereira de A zevedo .- H e-rmo genes Chaves. - ltdefonso Barcellos .-
Bernardino Auila E . de Sou.m .- Aug usto Cesar de S á Pereira. - Fernando Romam da Silua. -
.Atberto 111m·iath.- João Peelro Caminha. - Benzardo Joí!o Vertandoz Guimarães. - Eduardo .Acaine. 
- Eduarclo F . Alaaine. - Jose ela Costa Amm·o. - Antonio dos Sanios Souza. - Porfirio Rodr igues 
de .U ma. - Manoel dos Santos. - Arthw· Grunewald. - Emílio Hontu. - Anto1~io A. Ferraz do 
.A maml. - Jose Pereira R ego Filho. " 

O SR. PRESlDENTE declara que todos os telegrammas são recebidos com especial agrado. 

I 
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Res pos-ta ás felici-tações das Côrtes Por-tuguezas e da Colonia 
Brazileira eJD. Buenos A yres 

O Sa. PRESIDENTE: - Entendo dever scientificar á Camara que, ao telegramma que hontem 
foi lido, expedido pelo presidente das Cór tes da Naç.o'i.o Portugueza, respondi pela seguinte fórma (tê): 

« A Camn.ra dos Deputados, a quem dei conhecimento do telegeamma de V . Ex., recebeu com 
especial ageado a felicitação que lhe dirig iram as Cól'tes Pol'~uguezas, pe la ex tincção ela escravidão 
neste Imperio ; ficando por este acto profundamente agraclectda. )) 

Por igual teor foi respondido o telegt'amma da Colonia Brazileira em Buenos Ayres. 

TELEGRAMMAS 

« Secretaria da Associação de Soccorros Mutuos Memoria a José Clen1ente Pereira, 16 de Maio 
de 1888. 

« Illms. e Exms. Srs.- A aclmi nistraçã.o, po.ssnida elo mais en thusiastico jubilo, sauda os bene-
meritos clepuhdos que pugnaram pela liberdade ela Paüia pela sanc~ão elo aureo Decreto n. 3353, 
que arrancou da. historia patl'ia essa pagina hedionda ; e congratulando-se pelas impot·tantes me-
lhoras na pt'eciosa saurle de Sua Magesta.de o Imperador, faz preces pelo seu restabelecimento e 
volta á Patt•üt, que o idolatra, 

« Taes são os sentimentos que, como interprete, tenho a honra de ser pet•ante VV . EEx , em 
nome ela Associação de S0ccorros Mutuos Memoria a José Clemente Pet•eü·a. 

« Deus Guarde a VV. EEx. - Exms. Ses. presidente e mais membros da Camara dos Deputados, 
- O 1° secretarw, José Ferreim, Ribei?·o.» 

Porto Alegre, 18 ele IVIaio de 1888. 
Exm . 8t' . Deputado Get·al Dr. Silva Tavares.- Rio. 
A Pt•aça Commercial de Porto Alegee, congratulando-se com a Ca.marn. dos Srs . Deputados pela 

Lleclarnção lei 13 de Maio, rog.1 V. Ex . interpretat• esse sentimento . 
Joao Aret:, presidente .- M. S. Mo ura Fen·eira, secretario . 

Instituto Historico e Geogl'aphico Brazileiro. - Rio de Janeiro, 19 de i\Iaio de 1888. 
Augustos e Dignissimos Srs. Representantes da Nação. 
Declarando extincta a escravidão neste Imperio, a Lei n. 3353 de 13 de Maio ele 1888 constituiu, 

por a%im clir.et·, os Braztleir·os em nova Patria, a lterou o curso dos nossos costumes, illustrou 
a nossa legislação, deu orientação nova á nossa bistoria; e a Camara dos Srs. Deputaclps, collabo-
ranrlo com os demais poderes constitucion tes, e, antes destes, com as aspirações do Povo Brazileiro 
naquelle singelo e ao mesmo tempo immortal monumento, tornou-se merecedoea das homenagens 
que todo~ l lte estão rendendo em successão de f stas sem iguaes em nosso passado. 

O Instituto, pelo patriotismo, a que a Lei de 13 de Maio deu novo brilho, e pela part•3 que 
implicitamente lhe assignctlou como instituição que estuda a historia, congeatula-se com esta 
Augn;ta Camara, que elevou a Nr1ção Bt•azileira ao Jogar onde se mostram os povos mais distinctos 
na comprehensão elo p1·ogt•esso e da libet·dade. - Joaquim Norbe1·to de Souza e S ilva, presidente.-
Joao Franklin da Silveira Tavom, 1° secretario. - Trisl!ío de LllencM Amripe, thesoureiro. 

Bahia, 20 de Maio de 1888. 
Deputado Arau.io Góes. - Rio. 
Sociedade B<:lneficencia Caixeira! sessão extt'itOrdiiJaria congratula-se Camara elos Deputados facto 

grandioso patriotico ex tincção elemento servil escolhendo V. Ex. interprete seus sentimentos pe-
rante Camara e Augusta Princeza . 

Raphael Bittencotwt, presidente. - Alfredo Motta, secretario.- Joaquim Hm·a. 

S. Paulo, 22 de Maio de 1888 . 
Presirlente Camara Deputados . 
Academicos S. Paulo, poe intermedio lentes João Monteiro e Leoncio Carvalho saudão Camara 

pela lei 13 de Maio. - L eoncio de Ca1·valho. ' 
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« Paço da Camara Municipal da Imperial cidade de Ndlleroy, em 23 de Maio de 1888.-
N. 67.- l llm. e Exm. Sr. - Qu.tndo o paiz todo se levanta para com orgulho e jubilo saudar 
o acto grandioso que apagou a nefanda nodo ~ da escravidão, que enxovalhava e infamava nossa 
bande ira, não }Ji1de a Camara Municip>~ l ela Imperial cidade de Nictheroy ficar em silencio diante de 
tão natura l en thusiasmo. 1!: então tem a honr,L de respeitos:unente solicitar de V. U:x. que se 
digne, em nome da Camara e de seus municipes, fdicitar Sua Alteza Imperial Regente, o Pi1rla-
mento Br·azileiro e o illu~teaclo Mioisterio 10 de Março pela pre3teza e patriotismo com que 
iniciaram e em tão poucos dias promulgaram a aurea lei que peeante o mundo civilisado veiu 
constituir verdadeiramente livre nossa patria. Deus guarde a V. ~x.- lllm. e Exm. Sr. Dr. José 
Beuto de Araujo, digni>simo presidente da província.- O presidente, João Francisco Fróes da Cruz. 
- Miguel Maria Jm·elim .- Victo1· Prospero Dav id.- Manoel dos San!os Morei1·a. - Antonio Joaquim 
da Silva Fonte . - João Pereil·a Novaes. - Manoel Alves Velloso. - Conforme.- Joaquim H eleodo1·o. 

Camara Municipal ela cidade ela Faxina, em 27 ele Maio de i 888. 
Augustos e Dig·:1issimos Senhores Representante3 da Nação. 
A Camara Municipal da cidade d<~ F LX i na, provinci ~ de S. Paulo, congratula-se com a Augusta 

Camara dos Srs. Ueputados pela promulgação da. humanitar ia Lei ele 13 do P-orrente extinguindo 
no paiz a in:;tituição da escravidão, e faz votos para que esta Augusta Camara continue a feli-
citar a Nação com as medit.las suggeridas pelo patriotismo c alta sabedoria lie seus dignos 
membros. 

Deu.3 guarde a VV. EEx. p')l' longos an nos. - O presidente, Jacintho Buffo.-Mig uel Antonio 
ele Almeida B arros. - Antero Gomes B arbosa. - Berrvudo Viei1·a elc1 S~lva . - Luiz dct Costa 
Pe1·eira. 

Amazonas, 28 de Maio de 1888. 
Ao Presidente da Cam'tra dos Senhores Deputarlos. - Rio. 
A Camara Municipal d t capital do Amn.zonas congratula-se com a Camara dos Senhores Depu-

tados pela pas~agem do projecto de e-üincção ela escravidão no Brazil. 
Manáos, 24 de Maio de 1888. - Emílio Jose .i11o1·eira, vice-presidente . 

Mensagem.- Augustos e Dignis;;imos Senhores Membros da Camara dos Srs. Beputados. 
A Imperi d Associaçã') Typographica !?luminense, legitimo orgJo da. Classe Typographica da 

Côl'te do lmpario, como uma. parcella da 1 ação Bra.zileiea, pa.rtilhan lo elo en t husiasmo, elo mais 
justificado regozijo que irromp3m do coraç1o de todos Bra.dleiro3, sentindo reflectie sobre noo.sas 
cabeças o sol vivilicador da li berdade, sagrado raio da Misericordia Divina, que desceu sobre as ca-
beças de 600.000 creaturas humanas mt d tt:l. suprema de - 13 ue fvbio - , vêm respeitosamente 
saudar os Augnstos Representantes ela Nação na gr.tn le p trte de glorias que tê n IBla promul-
gação da anrea. Lei que foi a conclusão da inve;avel obm da Redempção, cujo prologo começou no 
memoravel anuo de 1871, tenrlo igualmente nesta occasião tomado brilhante p.1rte esta Augusta 
Cam.1ra dos Senhores Deputados. 

Hoje, que o naiz inteiro exulta pelo heroico acontecimento; 
Hoje, que o Pavillv'io B ,·azitei1·o ergwl-se limp:-> no bap~ismo sublime de Redempção, collocau-

do-se o lmpedo ela S.wta Cruz na cupola desse magestoso edilicio que se denomina Fo1·um ela Civi -
lizasão; 

Hoje , que as nações civilis'tdts vêm com esp1nto e jubilo realizada tão g·randio3a trcl.ll-
sformHção, concluído tão gigante.sco desirl.eratum, com apphusos e flôl'es de to1os os lilho3 do 
Imp rio Americano, a Imperhtl Associação Typographica Fluminense, interprete directa dos senti-
mentos que ornam a Clas>c Typ lg'!',tphica,, congratula.-se com a Augusta Cam'tra elos Sanhoees 
Deputados pelfl. s.mcção da hum mitaeia Lei que nivalou todas as condiçõe3 socin.e;; desta grande 
Nação, traçando em lettras lie ouro, que tic.1r,tm gravadas no coração da Patria - Todos são iguaes 
permlte a Lei . 

A' Augusta Camara dos Senhores Deputados. 
A lmpe1·ial Associação Typograp!1ica FlUminense.- Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1888. 

- Albe1·to Victo1· Gonçalves da Fonseca, presiden te. - João HenriqLtes de Limz B n.J"reto, vice-pt·esi-
dente.- Augusto BerqwJ J11acha-liJ, [ o secretario. - Seve1'i'l?W Teiroeirade Campos Silva, 2° secretaeio. 
- Antonio Patricia N on1ega, thesoul'eit'O. - Franciseo Martins Pe>·ei1·a, Jose Ricm·do Com·ado da 
Silva, Francisco MarcianfJ Lace, Atlalbe>·to Pinto Martins, !tlstino Gonçalves Perei1·a, Semeão Belem 
ele Andrade Cot1t inho , Antonio .Aloes do Oliveira. 

Camara Municipal ela cida•l e ela Faxina, em 28 de Maio de 1888. 
Illm . e Exm. Sr. - Tenho a honrJ. ele pa.ssw ás mãos de V. Ex., afim de que se digne apre-

sentar á Augusta Camara dos Sr.s. Deputa.tlos, a inclusa felictação, que a Camara Municipal da 
Faxina dirige a nnsma Augu;;ta Camara., pot· motivo do faustoso acontecimento d11. promulgação 
da aurea Lei n . 3353, que no dia 13 do corrente declarou extincta a escl'avidão no Brazil. 

Deus gu'trde 11. V. Ex.- Illm . e Exm. Sr. presidente da. Camara dos Depntados. - 0 presidente 
da Camara, Jacintho Buffo. 
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Ill_m. e Exm. Sr. - A Camara Municipal da Cidade de Paracatú, pl'ovincia de Minas, possuída 
do mrus vivo prazer e enthusiasmo pelo g lorioso facto da extincção da escravidão no Brazil, 
reunia-se a 7 do corrente mez em sessão extraordinaria, e, entre outras deliberações, tomou a de 
remetter por intermedio de V. Ex. a inclusa cópüt authentica dtt mei)loravel acta dessa sessão, á 
Augusta Camara dos Senhores Deputados, e assim roga a V. Ex. se digne de aceitar, ele accórdo 
com os sentimentos nesta acta expostos, a incumbencia de apre ental-a á Camara dos Senhores 
Deputados em testemunho de seu agradecimento e admiração pelo grande feito, realizado em bem 

da honr!l. e da felicidade da Patria. 
Deus Guarde a V. Ex.- Cida<J.e de ParacatLI, 8 de Junlu ele 1888. 
Illm e Exm. Se. - Dr. Affonso Celso de Assis Figu ~iredo Junior, Muito Digno Deputado Geral. 

- Fmnklin Botelho, presidente interino. - Virgilio Rabelto de Souza, Joaquim Antonio Pimente~ 
Barbosa, Filismino da Costa Braga, Fra11cisco de Pattla e Sottza. 

Cópia. - Sessão extraordinaria e acta e pecial, como abaixo se declara.- Aos sete dias elo mez 
de Junho de mil e oitocentos e oitenta e oito, nesta Cidade de Paracatu, Comarca do mesmo nome, 
em a Sala das Sessões da Camara Municipal, no respectivo Paço, . achando-se ás dez horas da manhã 
presentes os Vereadores abaixo assignados, sob a Presiclencia do Vice-presidente da Camara Muni-
cipal, Dr. Franklin Botelho, por estar gTavemente enfermo o Presidente effectivo, seudo aberta a 
sessão, declarou o Vice presidente que o motivo da reunião extraordinaria para que os havia con-
vocado, era levar ao conhecimento de todos os seus Municipes, que o correio chegado hontem á tarde 
trouxera a aurea e magnanima Lei n. 3353 de 13 de Maio ultimo, emanada do Parlamento Nacional, 
a que Sua Alteza Imperial a Excelsa Princesa Regente, em nome do Imperador, o Senhor D. Pedro Il, 
Houve ror bem sanccionar, extinguindo a escravidão no Brazil, segundo constava do Di.t?·io 0(/icial 
de 14 do dito mez de Maio, e convidar os Vereadores para em corporação assistirem a Solemne 
Missa e Te-Deum que se ia celebrar na Igreja Matriz em acção de graças por tão fausto e g lol'ioso 
facto, que cabalmente satisfez as aspirações do Povo Brazileiro j nstas e geandiosas, e depois ria so-
lemnidade religiosa terminar a Camara esta memoravel acta. - Effectivamente suspensa a Sessão, 
dirigiu-se a Camara Municipal acompanhada de todos os seus empregados, á Igrl'ja Matriz, onde 
assbtiu com o Dr. João Emílio de l~ezende Costa, Juiz ele Direito da Comarca, autoridades locaes, 
irmandades religiosas, o numeroso concurso de cidadãos de todas as classes e distinctas famílias á 
Missa com o Santíssimo Sacramento exposto, cantada pelo Venerando Vigario ela Vara, Revm. Co-
nego Miguel Archanjo Torres, a que seguiu-se a leitura e publicaÇc'ío da aurea Lei da abolição, em 
voz alta, pelo Revm. Conego Antonio de Araujo Pereira, Parocho ela Freguezia, depois da qual teve 
legar o Te-Deum Laudamus.- Terminado o acto religioso, realizado com toda a pompa, em que 
funccionou a corporação musical Euterpe, a Camara, voltando ao seu Faço, deliberou unanime e 
accorclemente : que se trascrevesse a g loriosa e magna Lei de 13 de Maio nesta acta, dn, qual se 
extrahiriam cópias para serem remetiidas ás diversas autoridades do Município; que se registeasse 
em logar especial no Livro de Registros a grande Lei, archivando-se com todo o cuidado o numero 
do lliario 0(/icial que a publicou; que se convidasse a população desta cidade a illuminar a testada 
de suas casas em demonstração de regozijo geral, percorrendo a Camara com as corporações musi-
caes Fraternidade e Euterpe e cidadãos que quizessem concorrer a este acto, as ruas da Cidade, afim 
de aue mais gravado na memoria de todos e mais publico se tornasse o auspicioso acontecimento, que 
a Carnara com todos os seus concidadãos devidamente aprecia, nelle enxerg·ando a inauguração de 
uma nova éra de prosperidade para a Patria livre; e finalmente que, por intermedio dos Exms. 
Srs. Conselheieo Dantas e Deputado Geral De. ,\ft'onso Celso Junior se enviasse ao Governo Im-
perial, ao Senado e á Camar~t dos Senhores Deputados, cópia desta acta, em signal ele respeitoso 
tributo da gratidão indelevel, reverente homenag-em á Excelsa Princeza Imperial Regente, com os 
dous altos poderes de que a mesma Augusta Senhora faz parte, por haverem, interpretauo os mais 
ardentes sentimentos e votoR dos Brazileiros, levando a e1Ieito a grandiosa obra ela redempção dos 
captivos.- O que feito, o Vice-presidente, clepois de breve c expan iva allocução, ergueu viva a 
Sun, Alteza Imperial Regente, á Nação Brazileira, foi' te e livre, a que corresponderam todos os 
Vereadores e pessoas presentes com delirante enthusiasmo. - Segue-se a cópia da Lei de 13 de Maio 
de 188H que declarou extincta a escravidão no Brazil.- E de tudo, para constar, lavrou-se a ]Jl'e-
sente acta, que vai nssignada pelo Vice-presidente e Vereadores e por mim Cassiano Gonçalves 
Lima, Secretario da Camara Municipal, que a escrevi. - Francklin Botelho, presidente interino.- Vir-
gilio Rabello de Souza, Joaquim Antonio Pimentel Barbosa, Felisbino da Costa Braga, Francisco de 
Paula Souza.- Era o que se continha na referida acta, da qual ext rahi bem e fielmente a presente 
cópia, que conferi com o original, e por estar conforme assigno.- Está confol'me .- Cassiano Gon-
çalves Lima, secretario. 

Limeirn,, 15 de Junho de 1888. 

Augustos e Dignissimos Srs. Representantes da Camara dos Srs. Deputados. 
A' Camara Municipal da cidade da Limeira, na província de S. Paulo, não póde ser indift'erente 

o acto desta Augusta Camara votando a Lei Aurea de 13 de Maio, que extinguia a escravidão 
DO Brazil, que apagou de nossa legislação essa nodoa negra. 

Com o devido respeito, pede esta Camara Municipal á Augusta Camara dos Srs. Deputados se 
digne aceitar as felicitações que lhe endereça, em signal de reconhecimento por tão assignalado 
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acon tecimen to, r[Ue veio mutlar complet·1meute as relaçõe~ socia.es deste vasto Imperio, collo-
cando-o em circumstancias ele figurar com as demais 1 ações cultas do mundo no grande festim 
do Progresso e ela Civi lisação. 

Deus gum·dea vv. EEx. - lllms . eExms. Srs. Presidente e Augustos Membt·os daCamara 
,[os Srs. Deputados.- O presidente da. Camara, lgnacio ele .llendonça Uchú(t. - .Toao Borqes de 
Swnpaio.- José Fen·eira da Costa. - Jlia;·colino B•teno P enteado. - Joa']!!Íin Jlfa.ync;·i K ehl .-
.lose Fen·a:: de Cama,·go. - V ale1 ·io :i1tgu.,to de B an·os. 

I ll m . e Exm. Sr . - .\. Cama.ra Municip '1l 1le Sete Lagõts tem a honra de enviat' a V. Ex. 
<:ópia clt. acta dct sessiio extraorclinari t de 20 de M::t.io do corrente anno, celP.br::t.da em r egozijo pela. 
cxtincção ela escrav iuão, e pede a V. Ex. para, interpretando os sentimentos desta camw,t, fe li-
eital' ns duas ensa~; elo P<tl'lamento e á I\.ugusta Priuceza Regent e, pela passagem e sancçiio da lei 
;mrea 1le 13 tle i\Iaio . 

Oens g·uarüe cL v. Ex. - Sala das sessões da Camat·a Municipal ele Sete Lagàas em 13 de Agosto 
,[c 1888 . 

lllm. e Exm. Sr . Dr. Scbnstiiio Mascar enh'ls, i\I. D. representante do 4° districto de i\Jinas 
Gera e na Assembléa Ge1·n l. - Dr . .Jofl.o Antonio de Avella1·, presiclen te. - Antonio Ramos de Andntde. 
- Saturnino P ereira da Cunha . - Eloy Antonio Barbosa .- .TosJ da Silva Pe;·ei; ·a . - João A,wstac io 
Pe?•e ir·a ela Rocha.- 1lianoel Fen·cira de Sri. 

Em 25 de Set embro foi dirig- ido um oillcio ao St'. Ministro de Esteangeiros remettendo, para ser 
pl'esente ao SS. Pap:t Leão Xll[ a seguinte indicação , appt·ovada pela Camara: 

« Requeit•o que ~e consig-ne na acta um voto de agradecimento ao Sober ano Poutifice, por haver 
manifest ado seu p::tterna l interesse pela extincçiio da escravidiio no Brazil, filzen •ln -se chegar este 
1ro to ao alto conhecimento 1le Sua Sa.ntidacle , por intermedio do Ministerio dos Negocias Estt>angeiro"' . 

«Sala das sessões ela Camara. dos Deputados, 24 de Setembro de 1888.- Costa Aguiar.» 

Em dat a de 27 de Dezembro foi recebida. a seguinte communicação do Sl'. ~Iini ;tro de Estran -
geiros : _ . 

« Secça.o Central. - R10 de Janeiro. - Ministorio dos Negocias Estran;:reil'os, 27 de Dezembro 
de 1888 . 

« Jllm. e Exm. Sr.- Acabo de receber e me apresso a Jen.r ao conhecimento de V. Ex., por 
l·ópia, a respo3ta do Cflrdeal Secretwio de E~tado do Santo Pucl t>e á nota da uos ;a Legação junto á 
Santa. Sé tr-ansmittindo o voto de agradecimeDto dessa Camara a Sua Santidade, pe lo seu paternal 
iD tercsse n n. ex tin c~ão da e~c ravirlão no Braz il. 

« Rogaudo <L Y. Ex. I}Ue se sit'va levai', em tempo orportuno, ao conhecimento dessa Augusta. 
Camar a aqt1ella. rcspo,ta, ten ho a honra. ele reitet'<tr a V. Ex . as :eguri.l.D\ ts da. minha perfeita 
estima e mui uistinctn cons ideração. - R orlrigo .~l. da 8ilvrt. - .·\ S. Ex. o Sr . l • Secretario da Ca-
mara dos Srs . Deputados.» 

« ExcelleDza. - :\li sono t•ccato a sollecita cum di pre3en tn.re al S . Padre la communicazione di 
r·ui Vostra Excellcnza, per incaf'i co clcl suo lmperiale Governo si rendeva interpreto col suo foglio 
rle l 6 coneute unenclovi li1 copia, delln mozione f'a.tta. rla. l Sig- . Costa .\ g niar a lla Cameea tlei Depu-
la ti dell'lmpero cd :1 pprovata dai la st essa Camera acl oggetto cli riD g t·aziare ll S. Paclt>e cle l paterno 
inteee~se mnstre~to cl<t Sua S;tntclh prr J'a1Joli 7- ione clella S:! lliavitü nel BI'asi1e. L' Aug-nsto Pontiftce 
lta appreozato a ltamen te siffa tta communicazione, e me ha comme3so di pregai'O l'G:cce llenza Vostra 
,, vo lor Car conoscere ai Gove t·no Stesso, che Egli ha proYato viva compin.cem;a per ta le manifes-
tazione dei 1-{.eprc>enk·wti tlel Popolo Br'aslliano, c che fit vo ti per la prospet·itit di esso, men tre invia 
1l'a.Jl ' intimo cle ll'anim ''• come pure ~ ua lmpet·ia le F,tmig lia l'A postolict Beneclizione . 

«De l g t'aclimen to poi di t a le ol'ficio per parte di Sua Santitit avt>i• gü scorto la E. V. un indizio 
nella partecissaziane clatane :\ Giornule Rornani. 

« Ne ll'esegu it'C per tale nmlo h com missione clellit SantiUt. St.:a, mi onoro confermare alla stessa 
t ~cce ll enza Vostm i scnsi clella uni\. ui..;tint<t consider.1z ione. Di Vostra Eccellenza , Roma l O Novembro 
IH88, Dovotissimo SeevitoJ'e .- i\L C'at'rl. Rampolla . 

<< Sig . Invi,lto straOI'clinario e ~Iinistro Plenipotenciario Ll el Bmzile pressa la S . Sede.>> 
Confere . - Alcx ele Olive im . - Conforme. - B arr7o ele Cabo F'l'io . 

« Sup.·. Cons.·. de France - A L. ·. G. ·. D.·. G. · . A.·. D. ·. l'C .-. - Lil!erte, Egalité, 
Fraternité . 

O r . ·. ele Nan tes, le 30 Mui 1888. 
A Mon sienr le Présiclcnt de la Chambre de Députcs clu Bré~ it. - _-\ merique du Sud. 
Monsieur le Presicleut . - La Respectaule Loge lct Lillre- Conscience. a l'honueur ele faire part 

it la Chamb1·e des Députéo du 8l'é,il de son ndmit•ation et de sa incere reconnaissaDce pour la 
ll lBSUJ'e qu'clle vient de prendt·e, en aboli ssant l'e-clavage sur toute l'étendue de sou territoire. 

Vcuill ez agt>éet', Monsieur le Pt'é5ideut, l'assurance de nott·e consideration la plus disting uee. 
Par mandement de la res pectabl c Loge - Le secretair e, Ldva ChévalieJ· , ·. » 

9 
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Secretaria da Camara dos Deputado~ . Rio de Janeiro, em 27 de Junho de 1888 .- N. 145. 
lllm. e Exm. Sr. - Em resposta ao officio de V. Ex., datado d~ 30 de Maio ~ll!imo, em q~e 

apresenta á Camara elos Deputados feliüitação pelo modo por que foi ex tmda a escravtdao no Braz~l. 
cabe-me a honra de communicar a V. Ex., que a mesma C amara recebeu com agrado os sentt-
mentos de estima e consideração manifestadas por V . Ex. em nome da Respeitavel Loja -Li vre 
Oonsciencia. 

Deus guarde a V. Ex.- Carlos Peiwoto de ll1ello.- A S. Ex . o St'. Léon Cheva\ier, :eet'6-
tario ela loj a - Livre-Consciencia . 

TELEGRAMMA ' DilUGlD0:-1 AU . 'EN ADO 

SESSÃO EM 21 DE JU:A 1:0 

PRES!DENGlA DO SR. Vl SCOl'íDE DO SERRO FH. lO 

• • •••••• • • •••• •• ••• • •••• ••••• ••••••••••• ••• • ••••••• ••• •• • • • •• •• • o •• ••• • ••• ••••• o •• • • •• o •••• • 

• •• ••• ••••• • • ••••• ••• • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• o • •••••••••••••••• o •••• 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE: - Como expediente, devo informar ao Senatlo que o Sr. presitlente, con~e
lheiro Visconde de Sinimbú, recebeu o seguinte telegmmma, que lhe foi dirigido de Moutovicléo (lê) : 

« Conselheiro Siuimbú - Senado, Rio- A Camara elos Representantes da Republica Oriental 
do Uruguay, que tenho a honra de presidir, resolveu por acclamação felicitar ardentemente a As-
sembléi\ Geral elo lmperio elo Brazil pela sua honrosa attitude ao decretar a lei cl<t abol ição da es-
cravidão nesse paiz.- João A . Marinos Cer1·eante:>, presidente da Camara. dos Repeesentantes . >> 

S. Ex . o Sr. conselheiro v:sconde de Sinimbú entendeu de,·er dar a seguinte resposta (lê): 

« O Senado Brazileiro cordialmente agradece ú Camara üo> Represen tautes da Republic,t 
Oriental, por intermedio do seu digno presiáente, as felici tações dirigidas á Nação Brazileira, pela 
abolição da escravatura em nossa Patria. - Sinimbú, presidente elo Senado.- Rio, 17 de Maio 
de 1888. 

Creio que fica o Senado inteirado do telegramma e da resposta, aprovando-a. 

Recebi directamente este telegramma, que anticipei-me mandar publicar no Joma l do Comnw1·cio. 
e o apresento á consideração elo Senado (tê) : 

« Montevicléo. 
«Ao Exm. Sr . Presidente elo Googt'esso Brazileiro, Rio.- lllm. e Exm. Sr. - O Senado da 

H.e]Jublica Oriental, em sessão de hoje encarregou o seu presidente rle felicit:1.r a V. Ex. e no illu>tre 
Congresso da Nação Brazileira, pela lei ordenando a extincção da escravidão no lmper io üo Brazil. 
Y . Ex . e esse dignissimo Coogreoso não estranharão que uma lei tão humanihtria mereça a appro -
vação e excite o enthus!a~~o em todos os p_:Jvos livre~ ~a terr~, e que, poeta.nto, a ;;tltrt corporação 
que tenho a honra de cltrtgtr resolvesse umr suas fehcttações as de toda a humamdade, para de-
monstrar ao Congresso dessa Nação, ao Brazil e ao seu governo a profunda sympathia que essa lei 
inspirou a todos os povos dignos ele ser livres. Tenho a honra de saudae a V. F.x. - F. 7'on·es, 
Franco Aguilar y Leal, secretario .- José Antuna, seceetario . » 

Recebi lambem de Portugal o seguinte (lê): 

«Presidente Senauo, Rio .- A Camara acaba àe approvar por acclalllação a ~eguinte moção 
do Sr . Consiglieri Pedroso: «A Camara dos Deputados da, Nação Portugueza, coogratulanclo- se 
com as camara.s brazileira.s pela abo lição ua escravidão no lmperio elo Brazil, S[túda a illustt·e Nação 
irmã de Portugal, pera homenagem que acaba de prestar ao principio da ignaldade humana. e passa 
à ordem elo dia. - Francisco de Barros Coelho Campos, vice-presidente.» 

Tambem apresento este telegram ma á consideração do Senado . 
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O Sr. Dantas (pela ordem) : - Não houve resposta do presidente, o Sr. conselheiro 
Visconde de Sinimbú 1 . . r 

O SR . PRESIDENTE: - Ja informei que S. Ex . respondeu a um; são os dous ultimas que li que 
apresento a consideração do Senado. 

O SR . DANTAs :- Neste caso, me parece que o Senado póde au torir.ar a presidencia a responder. 
0 SR. COB.REIA E OUTROS: - Sem duvida. 
O SR. DANTAs: - . .. em nome de todo o Senado. (Apo iados.) 

O SR . PRESIDENTE: - Informei ao Senado que o digno Sr. presidente tinha recebido e respon-
·lido ao primeiro telegramma que li, e apresentei os dous outros a consideração ela casa, porque, ap-
provando a re.3posta dada por S. Bx., o Senado sancciona deste modo o acto do seu presidente 
o Sr . Visconde de Sinimbli e estabelece precedente para mim. Assim, ficam ambos autorizados e 
approvado 0 que se fez e o que se vai fazer neste sentido. 

O Sr. Correia (pela o?·dem) :- Peço que se insira na acta que o Senado recebeu com 
muito reconbecimen to estas manifestações. (Apoiados geraes .) 

o SR. DANTAs : - Mas vota-se que é autorizada a resposta 1 
0 SR. CORREIA: - Sim, senhor. 
O SR. DANTAS:- E' um a.dditamento ao meu requerimento. 
O SR. PRESIDENTE:- Vou consultar n.o Senado sobre o requerimento do Sr . Dantas e o addi -

tamento offerecido pelo Sr. Correia. 
Postos a votos, foram unanimemente a pprovados o requerimento do Sr . Dantas e o addita-

mento do Sr. Correia . 
0 SR. PRESIDENTE:- Foram ambos approvadúS. 
Assim, vou communicar a S. Ex. o Sr . presidente do Senado que o sen acto foi approvado, 

estabelecendo-se o precedente pau casos identicos. 

SES SÃO EM 22 D E MAIO 

PRESTDENCLA DO SR. VI CONDE DO SERRO FRIO (1° VICE- PRESIDE TTE) 

TELEGRA.MMA DE CORDOVA 

O SR. PRE 'IDENTE:- An•tes ele passar-se á ordem do dia, en tendo dever dar conhecimento ao 
Senado do telegramma, que acaba de ser-me entregue, procedente de Cordova, em nome do Senado 
daquella província (lê): 

« Ao Presidente do Senado do Brazil- Em nome elo Senado da província de Cordova, que tenho 
a honra de presidir, salido por vosso intermedio ao desse Imperio e o felicito pela sancção da lei que 
deu a essa Nação 800.000 cidadãos independentes e livres . Entre nós, onde t odos somos iguaes 
perante a lei, esta resolução foi recebida com jubilo, porque é um novo passo que se da em bem da 
humanidade . Com isto se consolida a fama, que tem essa Nação, ele grande e civilisada. Aperto-vos 
a mão. ))- (Assignados) Juan José Pita, presiclen te.-Santiago R uiz , secretario do Senado.~ 

Terei ele responder agredecendo em nome do Senado, e n a acta far- se-ha menção de que este 
telegramma foi recebido com muito reconhecimento. (Apoiados gemes.) 
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O Sn. . PRESIDE:'\TE: - Como expediente, vou dae ao Senado con hecimento do segui nte tclc-
gramma, que me foi dirigido (t .:; : 

. « Presidente do Senarlo.- Cóete.- Academicos do S. Pi1ttlo, ror intcrmod io dos lente,: 
João Monteiro o Leoncio de Carva,lho, saudam o Senado pela Lei de 13 de ~tdo.- (Assi -
gnado) L eonc io de Cm·valho . · » 

O telegramma é reeebido com agrado, e vai se responder agt'1Ldccenrlo. 

S E SSÃO EM 2õ DE MAIO DE ISSS 

PRESIDENCIA DO SR . VISCOKDJo: DE SERRO FRLO ( l 0 VICE I'Rl'!''l lDEKTE) 

••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••• o •• • • •••••• •••••••••• • •• •• •••••••••• • 

•• •• • • • • • ••• • •• ••••••••• • • ••• • •• • • o •• o ••••••••••••• • •• • •••• ••••••••• •• ••• • • ••••• •• ••••••••••• 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio dos Estrangeiros, de 24 elo corrente méz, remettendo a seguinte cópia rl o 

despacho telegraphico, que recebeu no devido tempo, e pelo qual o P1·esidente da R.epublicn 
Argentina communicou o \Oto congratu latorio feito ao Parlamento Bmzi loiro pela Camara dos 
Deputados da mesma Republica, por mo ti >o da. lei sobre a, abolição . 

DESPACHO TELEGRAPH1C0 

RURXOS AIRES, 15 D I~ M.\lO 

A' Enrique B. Moreno, l\1inist t•o Argentino. 

Para o devido cumprimento, t enho ordem do Exm . . ·r . Presitlento da Republica elo tmnsinitlir 
<t V. Ex. o seg·uinte: 

« Presidencia da Camara dos Deputados da Nação .- Buenos Ayros , 14 de Maio de 1888. 
« Ao Exm . Sr. Presidente Republict. - Tenho a honra ele dirigir- me a V. Ex . tt·ansmittiodo-

lhe a seguinte Resolução, adop tada em sessão tle hoje pela honrada Camara que presido : 
<< A Camara dGs Deputados da Nação resolve : 

. « Que o Sr . Presidente da mesma dirija uma no ta ao Poder Executivo, pedindo a este sirva- se 
transmittir, por intermeclio da Legação no Rio de Janeiro, um voto de felicit.1ção ao Parlamento 
Brazileiro peht sancção definitiva do proj ecto abolindo a escr :widão . » 

« Deus g uarde a V . Ex. (Assignado) Cw·los Tagley, presidente.- Alejo Leclesond, secretario . -» 
Saúdo a V. Ex.- (Assignado) No1·be1·to Quirno Costa. 



MOÇÃO 

O S r . Correi a (pela 01·dem) : - Como a communicação que acaba de ser lida foi feita de 
mouo ui verso daquelle pelo qual até agora o Sen.tdo tem ticJo conhecimento de honrosas manifes-
tações votadas poe parlamen tos és trangeieos, em refeeencia a lei que extinguiu a esceavidão em 
nossa patria, vou sujeitar ao Senado uma moção com o fim de que se possa r espo nder :1 presente 
communicação pela mesma fórm::t poe que foi feítn. . 

A moção é a seguin te: - « que se responda ao governo requisitando que transmitta, pela 
mesma fôrma, o voto de reconhecimento do Senado por essa demonstração da Camara dos Deputados 
dn. Rcp ublica At•gentina, que muito o penhora. (Apoiados.) 

O SR . DANTAS :- Acho assim melhor. 
O Sa. PRESIDENTE :- Não está ainda aLe e ta a sessão, por não se achar presente numero legal 

tle Srs. senadores ; aceito, porém, a moçã.o do nobre senador como um requerimento, que sujeitarei 
it deliberação do Senac!o, logo que se abra a sessão . 

Officio dn. Camara Municipn.l de Petropolis communicando que aquella camara, em sessão 
solemne e por proposta do vereador Placido Viard, resolveu dirig ir as mais patriotica.s felicitações 
pela decretação da Lei n . 3353 de 13 de :.\1aio de 1888, a qual extinguiu a escravidão no BraziJ. -
E' recebido com agrado . 

• • • ~ •• •• •• • o o • •• o o • •• o •• • o • • • o o • • • • •• ••• • • •• ••• o •• o ••••• o • o ••• • •• o ••••••• ' o o o • • o o •• o • ••••••• • 

Aberta a sessão, fo i lido, apoiado, posto em discussão e sem debate unanimemente approvado, o 
requel'imento do St·. Correia, sobre o modo de responder-se á manifestação ela Camtwa elos Deputados 
da Republica Argentina .. 

. ·o período de sete dias acabou-s:; para sempre, no Beazil, a escravidão, cuja exis teneia datava 
de tres secu los. 

Diante dessa importante Lei não se póde esquecer as datas mais notaveis para a historia 
do 0lemento servil. 

A repressü.o do trafico - Lei de O ele Novembro de 1831 - sendo Ministro d<t Justiça Diogo 
Antonio Feijó; - Lei n. 581 de 4 de Sctembeo d e 1850, sendo Ministro da Justiça Euzebio de 
Queiroz Coutinho Mattoso Camara e Presidente do Conselho o lVIaequez ele Olincla . 

A Libertação do ventre - Lei n. 2. 040 ele 28 de Se tembeo de 1871, sendo Ministeo ela Agri-
cu1tm·a o conselheiro Theodoro Machado Freire I ereiea da SilYa e Pre.:;iclente elo Conse lho o Vis-
conde do Rio Branco. 

A Libertação dos sexagenat•ios- Lei n. 2370 de 28 de Setembro de 1885, sendo Ministro da 
Ag Picu ltura o conselheiro Antonio da Silva Prado e Presidente do Consell10 o Sr. Barü.o ele Co-
tegipe . 

, ecre taria da Camar a dos Deputados, 30 ele Janeiro de 1889. 
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.\SSUMPl'u OHSER.VAÇÕ>:S 

Declara abolidos os castigos Em 8 de i\Iaio tem i a leit ura, 
corporaes na nrmada.. 9, 2• : não é julgado objecto 

deliberação. 

em Do Sr. deputado Pedro Luiz . 
de Vid. nesta Synopse o additivo 

do Sr. Affonso Celso Junior, 
apresentado em 7 de Junho a fixação de força naval. 

Considera ele fesla naciona I 
o dia da sancção da lei que 
declara extincta a escra-
vieliio no Brazil. 

Proposta flxando as forças de 
terra para o_ exerciciO de 
1889. 

Em 10 ele Maio tem la leilltt'a, em 
H. 2" : é julgado objecto de deli-
beração e remettido á commiqsão 
de constitu ição e legislação. 

Pende de parecer. 

Em 22 Je Maio entra em 2a dis-
CltSsão. O Sr . Maciel req_tte1' o adia--
mento pn· 48 horas, msto não tu 
sido apresentado o respectivo rela-
torio. 

Ora o Sr. Coelho de Almeida (mi-
nist,·o da gttm·ra), Cantão, Alves 
ele Araujo e é approvado o adia -
mento. 

Em 24 de Maio entra em 2a discussão 
o art . 2o da Proposta. 

Oram os Srs . Ralisbona. Cantão e 
Alves ele Araujo. · 

Em 25, os Srs. Passos ele Miranda. 
Coelho ele Almeida (ministro da 
g~terra), Mac- Dowell e Andrade 
Fio-ueira. 

Em ~9, os rs. Lourenço de Albu-
querque e Coelho de Almeida (mi-
nist,·o da guen·a). 

E' apresentado o seguinte additivo 
pela commissão: 

« l?ica alterada. a disposição da lei 
n. 3169 de 14 de Julbo de 1883 para 
se attendet• tambem, na promoção 
por merecimento, ao tempo de ser -
viço prestado pelos oíftciaes do exer-
cito nos corpos de policia e ele bom-
beiros da córte. -Passos de 11fi-
randa .. - Dr. Cantão. " 

Oram os Srs. Castriolo. Coelho de 
Almeida (mim;tro da· guer•·a) e 
Cantão. 

Em 30. o Sr. i\Iac-Dowell, e a dis-
cussão fica encerrada, a requeri -
mento do Sr. Passos ele Miranda. 

O pr~jecto é appro.aclo, a sim como 
o additivo. 

Em i 0 de Junho, a imprimir a. re -
dacção para a 3" discussão sob 
n . 4 A . 

Em 4 de Junho entra em 3" discussão . 
ora o Sr. J. Nabuco . · 

Gm 5, os Srs, Ma c- Dowell e Afl'onso 
Penna. 

Em G é encel'L'ada a discussão e ap-
provado. 

Em 7, remetLiclo para o e nado, donde 
voltou emendado em 2 de Agosto e 
se imprimiu sob n. 4 B . 

Em 7 ele A~osLo entra em discussão, 
ora o Sr. Afl"onso Penna . 

E' approvada a emenda do Senado. A 
r dacção vai a imprimir sob n . 4 C . 

Em 20 á sancção. 
Sancc ionado. 
Deo. n. 3366 de 21 de Aqosto de 

1888. 

\ 

(Projecto n. 9 de 1888.) 

Do Sr. Jepu.taelo Affonso Celso. 

Da commissão de marinha e 
guerra a Proposta do governo 
apresentada em 8 de Maio . 
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Resposta ;'t Falltt do T hr.1no. Etn 13 de Junho entra em tliscu<;-
si"(o . Ol'am os .'rs . Zama c Duarte 
de Azevedo . 

Da commiss:Io de t'esposta ;\ 
fa lia do Llnono compo~la 
Jc,s t•s . Duat·te de Azere-
do, iha ' l.'avarc<; e llosa e 

Dispõe <[ue li ·am ex Li ne las 
todas as di\'ida<; resu l ~an
tes da tt·ansmissão da pro-
priedade escrava . 

.\..utol.'iz:t o goYerno para 
desp ntler até a quantia 
<lll 300:000~ par:\ auxiliar 
os expositores brazileiros 
que concorrerem a Expo-
sicc'io Universal ele Pariz 
eni LS0. 

Em l.J., o Sr. ~1 aciel. 
l~m 15 os Sr$. João .\li'l'Nlo ( Pt·esi-

dent~ do Cll!selho c J1Iinist t·o ({,. F.;,-
:::enda) e L"nrcnço de .\.! buq• terq ue . 

. \. rlis u-;<;àO é Pncet·radn a req nen-
menlo do Sr. Pas<;o<; ~liranda. 

O proj~clo é a pprovado. 
O Sr . Dua r te de Azevetln pede a 

s uspe ns:Io da sessão por 5 m in u Los 
pa t·a apresenl~ l' a r ecln.ccão, a qqal 
é d i-;pensacla de impres ão c appl'O-
vada. 

Em 18 de J un hc; apt·e<;enlaclo a S!t:J. 
. \. lteza Imper ial Regente . 

iha. 

Em 2 l ele . laio tem l" lcifut·a, em Do ::il'. •leput9do H.odt·i :;u~s 
;22. 2". jnlg-ad•' ou.i Pr.lo de clel ihe ra- P e ixoL•L 
ção P r<'metlitlo {,com missão de or- (O art. :;o da !ri de m·ç;uueulú 
c.am<>nlo. n. 33\IG de 2·! de ~ovembt·o 

P e nde de pa••ece r. de lHf!S extingu<• toda~ as 
<livitlas provenientes •la rx-
propricdade s rv il .) 

En• 2 l de r.I·tio tem la leil·•ra, em 
22 za. julg-nrlo objer&o Ü'' del i-
bel·at;ã.o e reme1t.ido á. eomtnisc:;ã'l 
de or~a·nento que em l l de .Jttnho 
deu pareePl' c m pt'oj•ct > que se 
jmpr imio s'>b o n. 7 A. com voto 
em ~epararlo dos St·•;. Lourenço ele 
Alb•tque""q•te. .\ffonso Penna e 
Olympin Vallacl:Io. 

Em 25 rle Jtmho enlr<1. em 1" dis -
c·,t<;são Pé ~pnrovaclo se•11 clchn te . 

. \. req•tel'imento elo Sr. ,\ fl'onr,o Cel<;o 
é dispensadn o inter'!ticio p'l.t'a set· 
dad" para orrlem do dia seg-nintP. 

!•:m ;27 de Julho ent t·a em za tlis-
cussão . 

Or am os Srs . Lomenro rle .I lun-
'l'l~~·que. P.orlt·ig-o Sil v;L (.1finist>·o 
inte•·ino rlr• .lg>·icultw·fl) . Lo•>renço 
de r\lbnQ"tPrrtue, ~falta i\l acharlo e 
A fl'ono;o Penn·t. 

Em 28 de J qnho, os Sr~. Rorll' igo 
,"il va r:>JÚIÍ<L1"0 de Est>·a,nr,eir·ns' e 
i"terino ela . lq•·icultw·u) , Andrade 
Figuei r a e J. Nah11co, que opresenta 
a sPg 1i nle emenrla : 

« Dtga- se :.tlé 1. 000:000;S em vez de 
3JO:OO:). -.To1qnim X abur? . » 

.\. emenda é r metlicla ú. com missão de 
orçamP n to e con las . 

Oram ainda os Sr< .. \. nd rarle Fi -
gne it·a.. i\IaLLoso Camara , Alfonso 
(]elso e Ped t'o Lu iz. 

A cli-;cn•silo lica. encel'l'acla. . 
Em 2 de J nlhll apprnvado em 2a dis-

cu~sii:o . se ndo d i pensado do in lP. t'-
sticio pa ra entrar· em 3a tUscussilo 
no d ia segui nte a r eCJ,UP ri m•nto do 
Sr. Af!'<1 nso Celso Juntor. 

ll:m 3 de J ulho entraen> 3"rliscuo;silo . 
or a o • r. C~ rne i t·o da Cunh a que 
a presenta a seguinte em~ nd a : 

~ Ao a r t. 1° em l•1gar de- comm issão 
c~n tr[l;l ht·azileira - diga-se- com -
mis;ão franr. - i>razilei ra.- Ca>·-
neiro da Cnn ha . » 

A discussão ci encerra da e o projccto 
approvnrlo com a emenda . 

D:L commissilo dP ot·çatnenlo 
e contas no projeclo upre-1 
~ent~.do pelo Sr. rlepula•lo 
Affou"o Celsn •'m 21 de 
Maio. 
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ANDA)lENTO 

~m 4 de Julho a impr imir a r e-
dacção e approvat.la . Nesse mesmo 
dia re metticlo pa ra o Senatlo . 

Sanc cio nado. 
D~c•·cto n. 336 1 de 18 ele Julho de 

1 888. 

O DSER V .\ÇÕES 

Permittc ao~ membros do E n-. 24 ele :\!aio remettido ú com- Da commissão de Constituição 
8upremo tribunal rle jus- m issão dr Const ituição e Legislação e Legislação ao projecto ini-
tiça, quando cleputaclos, o qne em ;20 ele Junho clett parece r ciaclo no Senado . 
exercício de sn<:t !l funcções com projec to qtte se imprimiu sob (Vid. projecto do Senado G .2 
lut·ante o in terregno par- n . 8 A. de 1887) . 

lamentar . Em 22 de Junho en :ra em za dis -
cussão, ora o Sr . . \.ndrade Fi-
gu eira . 

Em ;25, o St•. Coelho e Campos. 
E' apresenta ela a segui n to emenda: 
"Em vez ele - O ministros do su -

pt·emo tribunal de justiça ficam 
.:omprehendidos na disposição do 
§ 4o do at·L 12 da lei n .. 3029 de 9 
de Jane iro de 188 1, diga- sa: - F i-
cam comprehendidos na disposição 
do § 4° rlo art. 12 da lei n. 3029 de 
!J de Janeiro de 1881 os ministt·os 
do supremo tl'ibnna l de jnctiça , os 
membrus das relações e 'os do ma-
gi ~tcrio \'italicio. 

« :::; . R . - Sal n. das sessões, 23 de 
Junh o ele 18 8.- 0lympio Cc~mp:Js . 
- Rib<Ji,·o ela Cw~hn .- Ba>·•·os Co-
b,·a .- B . de 11Iendonça .<:ob•· inho. 
- Xavic;· ela Sil~:a .. - Pcmlino Cha-
t:es . » 

Or am ainda os Srs . Bu lhões Cal'va -
lho, Costa P ereira (Jfinist>·o elo 
I mpe,·io), Olympio Campo3 quere -
quc•· üOllc o pr·o;'ecto â commi.<sãr; 
de Constit1Ú(·ão 11w·c~ tonun· e.xten-
siva a out?·os fnncciona>·ios· c6 dis -
posição elo me•mo pr·ojecto . Entl' a 
em U.iacussão o requerimento, Ol'am 
os Sr s . Bu lhües Cal'valbo e Costa 
Per eira (Jfi11ist•·o cl9 I mpel"io) . 

A discussão é encerrada e appt'ovaclo 
o requerimen to . 

O projecto com a eme nda são remet-
I idos á commissão q ue em 4 de 
Julho deu novo pat·ecer com pro -
jecto que se impl' imiu s ~ b n. 8 B 

Em lO ele Julho é approv"do em 
2a di !cns~ão. 

t,;m 12 ele Ju lho é appl' j Yaclo em 
3" discussão. 

E' apt·ese ntacla a seguinte emenda: 
«~o Jim elo art. 1° accrclscent •- se: 

<lo ensino Silpel'iol' e secunda.rio .-
::>. R.- João IIenr·iquc. » 

.\. cl i scr t ~são é encerradn e arprovaclo 
o pr ojecto com a emenrla . 

b:m "13, nppro•;ada a reclacção e re -
mettiüa par a o Senado. 

Pende d e decis ã o. 

9 Proposta fixando a força na- lB •u 4 de J nnho entra em 2> clis- Da commis~io ele 1\Iariuha e 
Y::t l par a o exercicio de cus;;iio , or:t o L' P . Belt rão. Guena á P roposta do go-
188'J . l~m 5, os Srs . i\IancioH,ibeiro . Affonso ver no apresentada em 8 ele 

Celso Junio t• e i\In.c- Dowdl. :\! aio. 
],;m G, o'-'~' · J osé Pomp~u que ap re-

senta os segurn te;; aduitiYos: 
« .\. rL l ~ ' conced ido o meio- so!dn 

aos lreedei ens necessal'ios dos om-
cia~s tia armall:l, quando E"s tes Li-
ver ~m comp letado 35 anno tle ser-
v iço acl.ivo excl u ídos os q:~e tenham 
s itio pee;; taclo5 em cnmtJa nhia~ de 
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paquetes on em outras commissões 
e~tranhas ao Ministerio da Ma-
rinha . 

«S . R. - Junho ele 1888.-.Tosé Pom-
pet~. » 

« Arl. Fica est:tbelecicla a refot·ma 
compulsoria pe lo limite ela idade, 
observando -se o seguinte: 

« § t.o Para os officiaes generaes a 
idade limite será 70 annos, para 
os offtciaes superiores 60. 

« § 2. o 'l'an tu a uns como a outros 
serão abonadas, além das vanta-
gens da lei, metade d o soldo da 
patente em que tenham de se t• re-
formados. 

«S . R .- Junho de 1888. - José Pom-
pett. » 

Ora o Sr. Joaquim Nabuco. 
l!:m 7, o Sr . Aff..>nso Celso Jtmior 

apresenta o seguinte additivo: 
«Fica abolido o castigo corporaJ na 

armada. 
«Sala das sessões, 7 de Junho de 1888. 

- Affonso Celso Jtmior.» 
Oram os Srs . Bulhões Carvalho e 

Coelho Rodrigues . 
Em 8, o Sr. Vieira da Silva (Ministro 

da Marinha), Pedro Luiz e Araujo 
Góes que apresenta o seguinte addi-
th·o: 

«Fica extensiva ás familias elos oJli-
ciaes da armada a lei de 6 de 
Norembro ele 1827 e mais legislação 
relativa ao meio soldo dos o.ffi.ciaes 
do exerci to, sem prejuizo do monte-
pio que lhes compete. - Araujo 
Góes .» 

Ora o St· . Ratisbona . 
Em 12 de Junho o Sr. Rosa e Silva 

•·eque•· a sepa1·ação do additivo so~1·e 
castigo corporal para que a commis-
são interponhapal"ecer; o Sr. Afloni!IQ 
Celso faz observações e reqt~er fi-
que suspe nsa a sessão até o compa-
recimento do 81· . minist1·o, que 
pouco depois comparece. 

O Sr. Passos Miranda requer o en-
cerramento ela discussão do art . 1o 
que é appro1·ado, bem como S3US 
paragraphos. 

Entram successivamente em dis -
cussão os arts. 2o, 3o e 4o e são 
approvados. 

Entram em di~cus~ão os additivos. 
Oram os Srs. A!J'onso Celso, Rosa e 

Silva e Matta Machado. 
A discussão é encerrada a requeri-

mento do Sr . Passos Miranda. 
O Sr . Afl"onso Celso •·eqww que o 

additivo sobre castigo corporal te-
nha parece1· entre a 2• e 3" dis -
cussão . 

E' encerrada a d iscussão. Approvado 
o r equerimento elo St·. Rosa e Si l va 
e r e j e i ta cl a a sub -emenda elo 
Sr. A!Jonso Cel so . 

São approvados os arts. 5o, 6° e 7° 
e paragraphos . São r ejeitados os 
aclclitivos do St·. Pompeu. 

O proj eclo passa a 3• discussão. 
Em 13 ele Junho, a imprimir a re-

dacção para a 3• discussão sobre 
n . 9 A. 

Em 18, ent ra em 3• discussão . Oram 
os Srs . Peclt·o Deltrão e Andrade 
Figueir a . 

OBSERVAÇÕES 
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Estabelece providenc ias com-
plementares á lei n. 3353 de 
13 de Maio de 'l888 sobre 
a e:.: tincção da escravidão 
(indemnização aos e:.:- se-
nhores, etc.) 
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Em 20 vai a imprimir o parecer da 
com missão e addit ivo relativo ao cas-
tigo corpora l. 

São ap resentadas as seguintes emen-
das: 

« Fica revogado o av iso do Ministerio 
da Marinha n. 1919 de 27 de Novem-
bro de ·!886, relativo ás graduações 
dos maohinistas da armada, sendo 
ellas estabelecidas da seguinte fór -
ma, sem augmentO de vencimentos: 

« Aos mach inistas de i " classe caberá 
a gradnação de 1o• tenentes ; aos de 
2", a ele 2os tenentes : aos ele 3a, a de 
gna t·das- ma l'inh a ; ao' ele -!a, a de 
asp ira ntes de t a clas~e e aos prati-
cantes, a ele aspiran tes ele 3a clas~e. 

« Sala das sessões, 20 de Junho de 
1888.- .·itf'onso Ce lso . » 

[!;' igualm ente l ido e entra em d is-
cussão com o projeoto o seguinte 

SOBST!TUTLVO DO ART. 5° DO PROJECTO 
~ . 9 (FORÇAS NAVAES) 

« Art. 5. 0 Os officiaes da a rm ada, 
qu ando desembarcados e sem com-
missão, por motivo independente de 
sua von taele, perceberão, além do 
re~ pec tivo soldo, um terço elas gra-
tificações de eommando de fo rças os 
generaes, e os demais, metade das 
de embarque, devendo os ofliciaes 
superiores e subalternos servir como 
addidos ao Quartel General. l!;sta 
disposição cornprehende os officiaes 
que funccionarem em conselho de 
guerra . 

« Sala das sessões, 19 ele Junho de 
1888 . - Alf•·edo Chaves.- Dr. Can-
câo.- Pass6s 11lil·anda. » 

Oram os Srs. Alfredo Chaves e Affonso 
P enna. 

E:m 21, encerrada a discussão a reqne-
rimento elo Sr . P assos Miranda. 

Em 22, a.pprovada a r edacção sob 
n. 9 c. 

Em 23 , remel\ido para o Senado, donde 
voltou emendado em 2 de Agosto e 
se impl'imio sob n. 9 D. 

Em 7 de Agosto entram em discussão 
as emendas. 

Ora o Sr. Bezamaf, são approvadas. 
sendo impressa a reclacção sob 
n. 9 E. 

Em 8 de Agos to l'eme!tido á sancção. 
Sancclono.do. 
Decreto n. 3 3 67 de 21 de Ago>to de 

1888. 

OBSERVAÇÕES 

Em 24 de Maio tem ia leitura , em 25 Do Sr. deputado Coelho Ro-
2• e não é julgado objecto de de li- drigues. 
bzração . (Viel. projecto elo Sr. Bar ão de 

Cotegipe sobre indemn ização 
apresentado no Senado em 
sessão de 19 de Junho deste 
anuo) . 

Reforma d iversos artigos ela Em 24 de Ma io tem 1a leitura, em 30 Do Sr. deputado Coelho Ro-
Conslituição do Imper io. de l\laio 2a na fôrma do ar t. 175 da clt·igues. 

Constituição e no dia 5 de Junho 
3.• Não é j ulgado objecto de delibe-
ração. 



( 

o 
% 
% 
< 

D.\.TA 

1888 28 de i\I:üo .... 

)) -1 de J ttn lw .. . 

ti ele Junho .. . 

» ô de Junho ... 

6 de Junho ... 

)) 6 el e Junho .. . 

12 

13 

.\SSU:UP'l'O 

Dis põe sobre apnsentadorin 
elos mem l; t• os do S!t]Jremo 
trilmna l ele jnsLiçn. . 

Dispõe s,l>t'e os vadio.> e ocio -
sos. 

.~pprova o decreto de 18 de 
Auril tle 1888 que e]e ,·a a 
pensao ela iíJl Speçada Jnliã0 
P erei ra cLt. Motta .. 
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En'l 28 de i\Iaio r emetLitlo á c•Jm-
m issão ele Constituição c Legislação 
que em 18 de Julho deu parecer 
com o pro.J ecto que se imprimio sob 
o n. i2 A. 

Em 25 ele Junho en trn em 2• clis-
cusgão c é sem debate appt·o-
vado . 

. \. r equprimen Lo elo St• . P;1.ssos l\Ii-
r a llda é dispensado o inters Licio 
pant. ser dado para ordem do dia 
seg uin te. 

Em 26 ele Junho entra em 3• dis -
cussão . 

Om o S t·. Andrade Fig ueira que 
a preeen la o seguinte substitutivo : 

« Fie:;, ;·e~:ogaelo o dec>·eto n . 3 30 9 
cld 9 ele Outub,·o ele 1886 . » 

Oram os Srs. Coelho e Campo; e 
Andrade F igueira. 

Em 27, o S r. i\I ac Dowell. A dis-
cussão c encel'l'acla. O projec to 
é appt'OYado, sendo reje i tada a 
emend:t. . 

No me>m o d ia re met tido {, sa ncção . 
Sanccionado. 
Dco> eto n . 3358 ele 30 ele Jtmho 

ele 1888 . 

ODSE R V AÇÕES 

Da commiseão de Cons~iLu i ção 
e L egislação ao projecto ini -
c iado n o Senado . 

~J.n_ 4 de J_unbo t em i"- leiLttra . . Do Sr . depu Lado Rodrigues 
l~m :J, 2"; e Jul garlo obj ec to de delt- P eixoto. 

ber ação e remeL ticlo á Commissão (Vicl . em ou tro lo <>ar cles (a 8 >; · 
de Co ns titu ição e L egis lação . no1Jse nndame~to e ouse1·-

P e nde de parecer. v ações ao proj ecto n. 33 A 
desLe anno -~ 

E1n 1° ele Outubro encerrado em Da commissão de Fazenda . 
unica discussão . P ensões c Ordenados . ' 

Em 2 appr ovado por G3 votos con -
tra 3. 

Em 4, re metLid o para o Sena do, ll 'onde 
voltoa emendado em 8 ele ::'\ovem-
bro e se i mpdm io sob o n. 14 A. 

Em U , app rovacl<t. a emenda e r eme t-
t icla '' sancção . 

@ancciouado, 
De~reto n . 3398 de 24 de ,\"ovem-

b,·o de 1 8 8 8 . 

i5 Autor iza o governo para co n- En'l 1_7 de J ttlho encerrada a clis, Da commissão de Fazenda. 
ceder um an no de licença cussao sem debate . P ensões e Ordenados . 

16 

17 

com a r çspectiva congrua Em i8, é a pprovado por 58 con~ ra 8 
ao conego Dini z Afl'onso votos . 
de i\Iendonça e S ilva , vi - Em 20, r emetticlopara o Senado. 
gaJ!i o collaclo el a freguezia Sanccionado. 
de Haguahy, na diocese da Decre to n . 3369 ele 7 de Setemb1·o 
província do Rio de J a - de 1888. 
neiro . 

A pprava o dect'' to do 28 de 
J ulho ele 1887 que concede 
pznsão ao voltmtaria Fran-
cisco Gonça lves da Siha . 

Approva o decreto de i G de 
Dezem hru de 1887 qne con-
cede pensão a F elix P e -
r eira da Silva , p1:aça do 
4° Jm·talhão de infan tar ia. 

En'l 1o de Ou tubro encerr ado em Da commissão ele Fnencla, 
unic<t. d iscussão sem de bale . P en sões e Orde;Jaclos . 

E m 2, approvado por 63 contra 2 
votos. 

Em .J, remet tido para o Senado. 
Pende de decisão. 

En1. i o de Outub ro encerrado em Da commissão d e Fazenda, 
unica d iscu ssão . P ensões e Orden ad o. 

Em 2, appro vado por G-! contra 4 
votos . 
E m 4, reme~Lido para o Senado. 

ll!llanccionado , 
D ecreto n . 3384 de 20 ele Ou tubro 

ele 1888. 



o :z; 
z 
< 

DAT.I. 

1888 6 de Junho ... 

» 6 ele Junho .. . 

7 de Junh o . . . 
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18 
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Autoriza a Casa de Caridade íE:m 6 ele J ti!ho teve parecer com 
ela cidade ela Leopolüina projeclo que se imprimiLL sob o 
em Mi nas Geraes a possuir n. 18 de 18 8. 
bens de raiz até a quantia Em 8 de Agosto approvaclo em 3" di -
d e 300 :000'000 . cll';são como emen 1:1 ao de n . 73 de 

Da commissiio ele Fazenda, 
Pensõ s e Ordenados ao pro-
jacto n . 55 de 1887 apresen -
tado em 25 de Julho pelo 
Sr . deputado Ba rão da 
Leopolclina . 

Dispe nsa as leis ele amorti-
zação á Santa Casa de i\l i -
sericoedia da Cacho~ ira na 
peovincia da Bahia para 
consLituiL· pateimonio em 
bens de r a ig até a quantia 
de 500:000'000. 

Dispõe sobre o direito de la-
vrar minas em terrenos 
particulares . 

Despeza do J\linisterio do 
Imperio para o exe•·cicio 
de 1889 . 

1888 . 
IJ:m 17, remetticlo para o Senado . 
Pende de decisão. 

( Vicl. em outro logae desta 
Synopse andamento e obser-
vações ao projecio n. 55 de 
1887 . ) 

JEn-. 8 de Agosto, approvado em 3a Da comm issão de Fazenda, 
d iscussão como emenda ao ele n. Pensões e Ordenados . 
72 .~ de 1883 . 

Em 17, remeltido para o Senado. 
P ende de deci .oão . 

E1n 7 ele Julho tem 1• leitura, em Do Sr. deputado P edro Luiz. 
2", é julgado obj>clo de delibe-

ração e remeltido {L commissiio rle 
Agricull:tra, Commercio e Obras 
Pt th!icas, etc. 

Pende de parecer . 

En1. 12 de Junho entra em 2• dis - Da commissão ele Orçamento 
cussiio. e Contas ao art. 2o da Pro-

Oram os Sra . Mariano Silva, illaLtoso posta elo goYerno apeesen-
Camara e i\la lta i\la.chado . tacla em 8 ele lllaio deste 

IJ:m 13, os Srs. CJJiyeiea RibeiL·o e João anno. 
Pentdo. ( Vid . nesta Synopse Annexo 

J!:m 14, o Sr . Bernardo de ::IIendonra -"'-sobre os or.;amentos onde 
Sobrinho. vem toda a discussão espe-

J!:m 15. Oõ ::lt•s . Costa Pereira (Jlini>- cificacla e apres ntação dos 
t1·o do I mpe.-io) e Custodio illarLins. adclilivos . ) 

Em 18, a d iscussão ci enc3rracla a 
reqnet·imenlo do Sr. Passos Jlli-
randa . 

Yão a imprimir os pareceees sobre os 
:ttlrlili Toq . sob os ns . 21 A . 21 C 
e 21 D. · 

O pro ecto é appt·ovado com ns emen-
das da commissão pa ra passal' á 
3• discussão. 

A requerimento do Fi r. Carlos Pei-
xoto é dispensado o in ters ticio para 
entt·ar em 3• discussão na sessã:o 
segtt in te . 

A imprimir a redac~ão parn a 3a 
dis.:ussão sob o n. 21 B. 

Em 19 de J unho, entra em 3• discus-
são, oram os es. Rodrigu~s Pei-
xoto, Costa Aguiar, Rod r igues 
Peixoto, l\lancio Ribeir o e AJfunso 
Celso . 

Em 20, os St·s . Afi'onso Celso , Duarte 
de Azevedo, Affonso Celso e Jnn-
queiL·a Ayres. 

Em 2 1, o r . El pidio MesquHa . 
A d iscussão é encerr ada a requeri -

men to do Sr. Passos Miranda. 
O projecto é aelop iado com emendas 

e remettido ít commissão de r e-
clacção . 

:\. imprimir a redacção sob n . 21 E . 
l~m :22 de Junho approYaclo . l!:m 25 
r amettido para o Senndo donde 
YolLou emendado em 17 de Setem -
bro in elo ç, com missão de orçnmento 
qne em 18 deu parece r e se im-
pt·imiu sob n. 21 F. I 

Em 24 ele Setembro entram em dis-
cussão as emendas elo Senado , a 
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qua l é englobada a requerimento 
do ' r. 'arlos Peixoto. 

Oram os d 'S. Henrique alles . F er-
nando ela Cunha Filho , Pedro Luiz, 
Coelho Rodriaues, Costa Pereira 
(.llintst>"O do Dnpe>·io) e Duat·te de 
Azavedo, que ?'equer o adiamento da 
discussã.o po1· 24 h01·as . 

Em 26 de Setemb t·o o Sr . Presidente 
le um o Ui cio do Senado relativo á 
omissão no au togt·a pbo remet tido á 
Camara de uma emenda approvada 
relativamente ao§ 43 . 

O r. Affonso Penna •·eque1· o adia-
mento da discussão por 48 horas 
pa>·a que a Gamara dê pancer 
sobre a emenda. 

O r. Duar te de Azevedo r·equer qtte , 
em VH de -1 8, diga-se 2 4 horas . 

Em 27 de Setembro é lido o parecer 
da commíssã.o sobre a emenda do 
Senado á verba n. 43 . A r equer i-
mento tio r. CUJ•los Peixoto é dis-
pensada a impressão. 

Oram o; Srs. Alfonso Penna e Duarte 
de Aze1•edo . 

11m 1° ele de Outubro fica encerrada 
a d iscussão a .r equerimento do 

r . Passos Miranda e são approva-
das as emendas elo Senado. 

O projecLo é remettido á commissão 
de redacção . 

l!:m 15 ele Novembro, a impr imir a 
redacçã.o sob o . 66 E. 

~m 19. á sancção . 
Em24; 
Sancclo n:•do. 
Lei n . 3397 de 2 ·1 de Novembro 

de 1888. 

Autorisa o governo a subsi- E _m _14 ele Junho apresenta~o como 
diar mensalmente com a addü1vo ao orçamento do 1mper1o 
quantia de 3 : 000~ a em- e reme ttido á commissão de Orça-
pr ezas de theatros na Oõrte mento, que a 18 de Junho deu pa-
que represen-tarem pelo me- recer que se impr imiu sob n . 21 A. 
nos urna composição bra· e que foi approvado, op inando para 
zilei r a cada mez; e a co o- que_ fosse destacado para for mar 
ceder um premio aonual pro.Jecto separado . 
de 3:000$ ao autor de peça Em 20 ele Junho é o mesmo addiLivo 
nacional, a juizo de uma offerecido como emenda ao § 32 
commissão composta de (rlcadenua das Bellas A>·tes) e em 
membros do Conservatorio 21 rejeitado como additivo. 
Dr amatico e de um repre -
sentante de cada um dos 
jor naes de maior ci'r culação 
da capital, pr esidida pelo 
l\Iini stro do Imperio . 

ODSER'VAÇÕES 

Do St·. deputado Affonso Celso 
Sobre tbea tro nacional, vi d 

pr ojecto n. 435 de 1 73 a pre-
lado pelas commissões r e-
lmidas de i nstrucção Publica 
e Fazenda, adoptando o pr o-
jec \o apresentado em H de 
Maio pelo Sr . deputado Car-
doso Menezes e J~scragnolle 
Taunay relativo ao theat ro 
nacional. 

Em 9 de 'eLembro entrou em 
i" discussão. Oraram os 

r s. deputados Mar tinho 
Campos e Ca rdoso Menezes 
e fi cou adiada a d iscussão . 

Em 7 de Fever ei ro de 1877 
con tinuou em ta discus~ ão. 
Oraram oq Srs . l\fart im 
F ra ncisco e José Angelo, 
que requereu informações 
ao MinLstro do Imper io sobre 
as conveniencias do pro-
jacto. -

Oraram os Srs . Cesar io A' -
vim, On.rcloso Me nezes e 
Mar tim Franc i~co . 

Em 8 fo i approvado o requer i-
mento. 

Projecto n . 282 de 1879, a pre-
sentado em 21 d~ Agosto 
pelas commissões de Ins-
tr ucção P ublica e de Fa-
zenda a utorizando o gover no 
para con tra tar com o bacha-
rel S izena ndo Ban eto Na -
buco ele Ara ujo a fun dação 
e CllS le io de um thea tro 
Nor mal. 
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Disc 1ss::Lo em 28 de Agosto. 4 
e 5 de Setembro em que foi 
approvado . 

Remo t~ido para o Senado, foi 
rejeitado em 1886. 

(Veja- se sobre theatro normal 
re .atorio do Sr. conselheirv 
Souza Ramos em 1862.) 

i 88 8 de Junho.. . . 22 Au\oriza o governo para con- Em l7 de Julho entra em unica dis- Da com missão de Fazenda, 
ceder um anuo de licença cussão . Pensões e Ordenados . 
c~m ordenado ao escripltl- IJ;m 18, approvaclo por 61 con~ra 7 
rario da thesout·aria ela vo\os. 
Parahyba do Norte João l•;m 21, remettido para o Senado. 
Francisco do Nasctmento. Saoc cionado. 

Dec,-eto n. 3372 de 15 de Setembro 
de 1888. 

" 3 de Junho.... 23 Approva a pensão de 42~ Em 21, de 'etembro entra em unica lJa commtssão de Fazenda, 
mensaes concedida por de- discussão. Pensões e Ordenados . 

» 8 de Junho ... 24 

ereto de 2 de i\Iaio de 1 88 Em 21, approvado por 65 contra 6 
a D. Umbelina Leopoldina votos. 
ele i\Iello e Albuquerque . Em 25, remettido para o enado. 

Sancc iooado. 
Dec1·eto n . 3 37 9 de 6 de Outub1·o 

de 1888. 

Declara abolida a pena de Em 8 de Junho tem fa leitura. Do Sr. deputado Affonso Celso 
morte e substituída pela Em 12, 2": é j ligado objecto de de li- Junior . 
de prisão perpet•ta com tra- beração e remettido á com missão ( ~bre pana de morte vid. pro-
ba lho . de Constituição e Legislação. J6Cto do Senado remet\ido á 

camara. em 22 de Julho ele 
i 2õ, sobre o q•tal as com-
missões de Legislação e Jus-
tiça Ch•il e Criminal deram 
parecer em 1 O de Agosto de 
1826: leve dtscnssão em 29 
e :~0 do mesmo mez e foi 
adoptado e sanccionado. L ei 
d~ i 1 de Setembro de t 82 6 
(Dispõe que as sentenças de 
pena de morte não se exe-
cutem sem que primeira-
menb seJam presentes ao 
Poder hloderadot·. ) 

Na ses~ão de 6 de Maio de 
1830 foi apresentado pelo r. 
depu~ado Antonio Ferreira 
França um projecto dispondo 
que a p ena de morte está 
abolida pela Constituição. 

Estabeleceu- se deba te sobre o 
assumpto e foram apre-
sentadas emendas pelo Sr. 
deputado Ernesto Ferreira 
F rança ao pt·ojecto rio co-
digo criminal, dispondo que 
desde já ftcava supprimida 
no mesmo projecto a pena 
de mort~ natural. 

Em i l de Set lmbro continuou 
a discussão estabelecendo-se 
largo debate sobre a pena 
de morte. 

Nos dias 13, 14 e 15 continuou 
a discussão, sendo !!. pprova-
das varias emendas, que fo-
ram remettidas á com missão 
mixta do codigo . 

Em 9 de Janeiro de 1864 foi 
aprasentado um projectopelo 
Sr. deputado Bandeira Duar-
te abolindo a pena de morte e 
substituindo-a pela de galés 
perp3tuas. 
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Concede favores aoo bancos 
de cred ito t·eal e agl'icola. 
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Entra em ·P discuseão a 3 
ele Fe\·ereiro. Foi apresen-
tado um r equerimen to pelo 
St·. deputado Dan Las pat·a 
r[lte fosse r emeLLido á com -
missão de Justiça Criminal. 

Em 10 de Fevereit·o de 1813 o 
Sr. deputado Arurip apre-
senta um pt·ojecto,que se im. 
primitt ~ob n . 2G7 elo mesmo 
anno, o qual e nll' r varias 
dtspo~ições e La belece t am-
hem a revogação da pena de 
lllOl'le. 

Em 21 de Dezembro de 187il o 
. t' . rleputado Zama e outros 
ap resentn.m um j)l'Ojecto abo-
lindo tn.mbem n. pena de 
mol'te. 

Em 8 de Junho tem 1• leitul'a: em Do Sr. depalado José !\Iarcel -
12 2•; é jul gado objecto de üeli- litlO. 
beração e remeltido á commissão (Vicl. em outt·o Jogar desta. 'y-
de Fazenda . nopsc andamento e obs~rva-

Pende <le parecer·. çõ s ao projecto n. ·12 deste 
anno.) 

p,·oposta concedendo a o i\Ii - Em 21 de Junho entr:1. em za. clis- Da commissão ele 0l'~amento 
nisterio do Imp rio um cre- cussiio. Oram os Srs. I edro Luiz e Contas {L proposta do go-
dito supplemenlar á verba e Costa Pereira (Jfinistro do Im- verno apres~ntada em 29 de 
- ::>occorros publicas - do perio). J\Iaio deste anno. 
exercicio de 1886- 1887, na Em 25, o Sr . Pedro L uiz. 
importancia de 350:079''465 Em 27 é encerrada a discussão a 

req11erimento elo Sr . Passos Mi-
randa. 

O proiecb é approvado para passar 
a 31! di~cussão. 

A imprimir a redacçiio sob n. 26 A. 
l~m 3 de Julho enll'a em 3a discussão 

qu é sem dehaLe encerrada. O 
prQjecto é adaptado e rem etlido á 
commissão de Reclacção. 

l!:m 4. approvado e em 5 remellido 
para o Senado. 

!!!lanccionado. 
Lei n. 3377 de 6 de Outub>'o de 

1888. 

.\.uLoriza o governo para no- Jhnpr-esso són'lente . 
mear lentes cathecll'alicos 
ela escola milHar ela cu rte 
os actuaes oppositores, in-
dependente de no,·o con -
curso. 

Da C)tlllnissão tle ~lll·inh a c 
Ottet't·a. 

(Vid . proj ec lo n. ll2 ele 18/!l 
e pa t·ccet·es apr esentados no 
:Senado em 4 de Junho de 
18 Oe.J.deSetembrode1' :; .) 

" 13 de Junho.. 28 Dispõe sobre pramoções a lítnpresso só•nente . 
capitão elo corpo ele estado-

Da commis>:Io ele :llal'inha e 
Guerra. 

maior de i a classe. 

» 13 de Junho.. 29 Dispõe sobt·e liberdade de Em 13 de Junh o renwtticlo i com- Projeclo iniciado no , enado. 
cultos. missão ele Cons tit tição e Leg is -

lação . 

,. 14 ele Junho. 

Em 17 da Julho o Sr. Peclr .) Luiz 
requer urgenc ia pal'a entrat• n:t 
ordem do d ia e o requerimento é 
rejeitado . 

Pende de parece r. 

30 Opina que não seja acloptado Jhnpre:sso só•nente. 
o projeclo n. 4 de 1887 
dispensando de novo con -
cu rso os emprPgaclo3 elas 
all'an clegas que j.j, o tivet·em 
antes da l'•lforma de 1876. 

Da commJssão de Fazenda. 
PPnsões e Ordenados . 

(Vid . em outro Jogo r desta Sy-
nopse andamento c obser -
v atõt>s ao pl'ojeclo n . 8·1 de 
1887, e p:uecel'es ns. 102 ele 
1887 e J3 de 1888 .) 
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Autoriza o gover no para con- E1n i7 ele Julho en tra em unica IDa commissão de F azenda, 
ceder um a nuo de lice nça discussão. P ensões e Ordenados. 
com ordenado ao desem- Oram os Srs . Za ma, P edro Luiz, An-
bargador da Relação de ·dl'acle Figueira 'l Coelho ele Re-
Cuyabá Luiz de Albuc1uer- ze nue. A discussão é encel' rada. 
q11e Martins Pere ira. E m :18 approvado pot· 60 votos con-

tl' a 6. 
IJ!m 21 remettido para o Senado. 
Sanccionado. 
Decreto n . 3364 de 1 8 de Agn to 

de 18'88 . 

JJespe:::a, d o Ministerio ele Es- Em 21 da Junho enlra em .2a dis - Da com missão de Orçamento 
t ra ngeiros para o exercício cussão . e Con tas ao art . 4° do pro-
de 1889. 'Ora o Sr . l\Iaci e!; a d i scu~são é e n- jec to do governo apresentado 

cerrada . em 8 de l\laio deste anno . 

Dispõe sobre reJ.!res~ão d a 
ociosidade . 

O p t·ojecto é approvaclo para passar á (V id. nesta Synopse annexo 
3" discussão . A sobre os orçamentos onde· 

A r~guerim ento do Sr. Carlo~ Pei- vem toda a discussã o espe-
xoto e dispensado o in ter sticio para c i fi cada e apresenta;ção dos 
ent:·ar em 3• discussão na sessão aclcl i livos .) 
seg 1lnte . 

:'1. com missão ~ presen La emen da$ so-
bre t•eorganizaçii.o do corpo diplo-
matico e cons~tlar elo Imper io, que 
for am impresgas sob n. 32 A. 

Em 22 de Junho entra em 3• di s-
cttssã·• ; or am os Srs . Pedro Luiz, 
Rodl'igo Si l\·a (;lfinistro de E st,·an-
.oei,·o.")., Alves de Araujo, Andrade 
Fi gue ira, que a presen La emenda 
pnra ser sepa rado, se passar, o acl -
dilivo sobre co t·po diplomatico, ora 
o Sl' . Rocll'igo Silva (.\l ini.<tro de 
Est•·angeil·os) e J . Nabuco . A dis -
cttssão é ence rrada . Em 25 o pro-
jacto é adaptado, set1do reje itada a 
etnenda . 

Em 26 remett ido pa r a o Senado, 
donde v oi tou eme ndado em 24 de 
:Set~mbro e se impr imiu sob n. 32 C. 

Em 18 de Ou tu bro entram em dis -
cu s~ão as emeoclas elo Senado. Oram 
os Sr8 . J . Nabuco, Anclt·ade Fi-
g ·teira , J. Nabttco, Pedro L uiz, .\. n-
drade Figueira e P edro Luiz. A 
discussão é e ncerrada . 

Em i 9 a,ppl'Ovacla a emenda e re mel-
ticltL á comm issão de Rec\acção. 

IJ!m 15 de Novembro a imprimir a 
redacção sob n . 66 E. 

Em 19, á sa ucção . 
Em 24 de Novembro 
Snncclon.ado. 
Lei n . 3397 ele 2-1 ele "Vovem b,·o 

cU 18'88. 

Em 20 de Junho tem 1a leitura, em IDa commiss~o de Constituição 
21 2• ~ é julgado objecto de deli- e Le"'lslaçao ao prOJ?Cto do 
beração e remettido á commissão de Sr. deputa~o F erreu·a V l -
Constituição e Legislação, que em anua (Jflntst1·o ela Justtça) 
10 de Julh3 a prese ntou parece r com apresentadoem20 de Junho. 
p r ojecto e se imprimiu sob n.33 A. (V1d. projecto n. 13 de i 888 

Em H de Agosto e ntra em i • dis - ap resentado pelo Sr_ depu-
cussão, sendo retirado da ordem tado Rodr1gues Pelltato em 
do dia depois de observações do '1 de iTunho elo mesm o anuo.) 
Sr. 1\Ia~ie l e remettido á com missão 
de Fazoncla. 

Em 8 ele Outubro entr a de novo em 
i • discussão. Ora m os r s . Rodri-
€\ues P eixoto e Rati sbo na . O pro-
Jec lo é approvado para passar á 
2a discussão A requerimento d o 
Sr. Carlos Peixoto é d ispen sado o 
in terstíc io para e1llra r em 2• na 
sessão seguinte. 
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=== ===== ========= ======= 
Em H de Otltttbr o enLra em 2" dis-

cussão o art. L• Ora m os Srs. 
Zama, Paes Leme e Pedro Luiz. 

Em 12 de Outubro oram os Sra . Al-
meida Nogueira, Pedr o Luiz e 
Mac-DoweH . 

Em 15, o Sr. Ratisboua. E' encerrada 
a discussão elo a rt. 1.• Entra em 
cliscuqsão o a rt. 2. 0 Oram os Srs . 
Mac-Dowell e Ratisbona. E' apre-
sentada a seguin te emenda: 

< Ao n . V do a rt . 2°, em vez de -
maiores de 60 a on0s - diga-se -
maiores ele 65 annos. - Dua,·te de 
A zevedo . , 

Em 17 de Outubro são a pprovados os 
arts. 1• e li• com as emendas da 
commiesão e a do Sr. Dua rte de 
Azevedo. Entt·a em discussão o 
a rt. 3.• Ora o Sr. Ratisbona. 

Em 19, os Srs. Mac- Dowell e Ratis-
booa . 

Em 22, o St•. ldme ida Nogl!eira ; é 
encerrada a discussão do a rt. 3.• 

E ntra em discussão o art. 4.• Oram 
os Srs. J\l ac-Dowell e Ratisbona: 
a discussão é encerrada . Entra em 
rliscussão o art . 5°, que é sem de-
bit Le encerrado . Entra em dis -
cussão o art . G. • Ora o Sr . illac-
Do\\·ell. E' a presentacla a sego in te 
emenda : 

«O ar L. 6• seja redigido do seguinte 
modo: 

«Contra os incursos nos arts . 295 e 
296 do cocligo criminal proceder-
se-ha por meio dos termos de bem-
viver. Consiclet·am-se n ?ste caso cir-
curnstancias aggravantes : (o mais 
como no ar tigo). - Duw·te de Aze-
~·edo . » 

A discussão é encerrada. 
Em 23 ele Ouhbro são approvados os 

arlq, 3•, 4•, 5° e 6° com as emendas 
ela commis.>ão e a elo Sr. Duarte de 
Azevedo. 

São successi vamenle encerradC's sem 
debate os a r ts. 8•, 9°, 10, ll e 12. 

Em 24, approvados os artigos ; o pro-
jacto com as emenda> é re meLticlo 
á commissão de Constituição para 
redigir para a 3• clisc llssão . 

A imprimir a redacção sob n. 33 B. 
A r equer imento do Sr. Duar te ele 

Azevedo é di spensado o interslicio 
para entl'ar na ordem elo dia se-
guin te . 

E m 30 ele Oulubt·o entra em 3• clis-
cussão . Ora o Sr. Spinola. 

Em 9 ele Novembro ot·a o Sr. Ratis-
bona. 

Em 14, o Sr . Duar te de Azevedo que 
apresenta as seg,tin tes emend as : 

"' Art. i . o Subs titua-se pelo segn inle : 
« O governo creará n o l ogar em que 

julgar mais co nveniente do muni-
cípio neutro um estabõlecimento 
destinado á correcção elos infracto-
r es do termo ele bem- viver . 

" P aragrapho uni co. Além dos r efe -
ridos n o art . 12 § 3° do codigo do 
processo criminal , são suj eitos a 
assignar termo ele bem- viver : (o 
ma is como no a rtio-o). 

" Art. 2. • Em vez ae ~ nos estabe-
lecimentos correccionaes - diga-se 
- no es tabel ecimento corr ecional . 
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« Paragrapho unico - SubsliLua-se 
pel o seguinte : 

« Será creado no município neutr o 
um es tabelecimento disciplinar 
para os menores de 17 annos con-
demnaclos por infracção do termo 
de bem- viver, e os comprehendidos 
na disposição do arL. 13 do codigo 
cr iminal. 

« Art, 3. o Em Yez de - correccionaes 
ou disciplinares- diga -se cor reccio-
nal ou disciplinar. 

« Accrescente-se o seguinte artigo: 
« As disposições desta lei applicar-

se-hão aos estabelecimentos correc-
cionaes ou disciplinares que com o 
mesmo destino forem creados nas 
províncias, observando-se, em fa lia 
deltas, as disposições anteriores, 
com as do art. 1° paragrapho unico, 
arts. 4o,5o e 6° da pt·esente lei. 

« Sala das sessões em 14 de C'!ovem-
bro ele 1888. - Duc~rte de A.::-evedo.» 

OBBER V AÇÕES 

34 Reorganiza o quadro dos I mpresso s óme nte . 
officiaes da armada. 

Da commissão ele Marinha e 
Guerr a . 

35 Dispõe sobre os limites entre 
as províncias das Alagôas 
e de Pernambuco. 

( Vicl . projecto n. 58 de 1887 . ) 

Em 21 de J unho tem ia leitura, em Do Sr. deputado Bento Ramos. 
22 2", é julgado objecto de delibe-
r ação c remettido a commissão de 
c 'J ilStituição e Legislação . 

Pende de pare c e r . 

36 Autoriza o governo a isen- llnpres so s ómente. 
tar de direitos durante 10 

Da commissão de Agricul-
tura, Commercio e Obras 
Publicas . 

37 

anuos e dar transporte 
gratuito nas esLracla~ de 
ferro do Estado ás machi-
nas destinadas {ts fab ricas 
de seda . 

Despc.oc1 üo Ministerio da Ma-
rinha para o exercício de 
1889. 

(O art. 20 da lei ele orçamento 
n . 3396 ele 24 de :\fovembro 
de :1888 concede di versos 
favores á empreza que se 
propuzer a deseuvoh·er em 
grande escala a producção 
de seda no lmperio .) 

E tn. 25 de Junho entt•a em 2a dis- Da commissão do Orçamento 
cussão, oram os Srs. Coelho de Re- e Contas ao art. 5" da pro-
zende, Cantão e l\Iac- Dowell . posta do aoverno, apresen-

Em 27, oram os rs. Cantão, Yieir a tada em de hlaio deste 
da Silva (Jfinist,·o da Jl a,·inh'l} e anno. 
i\Iac- Dowell. (Yid. nesta Synopsc anuexo A 

Em 28 é encerrada a discussão a re - sobre orçamentos, onde vem 
quorimento do Sr. Passos 2\Iiranda. toda a discussão especifi -
0 projeclo é approYado com emeu- cada e apresentação dos ad-
das . ditiYOS). 

Em 30, a imprimir a redacção para 
a 3" discussão sob n. 37 A. 

Em 2 de J ulho eu lra em 3a discussão, 
oram os Srs . J osé Pompêo , Ft·eire 
de Carvalho e Rodrigues P eixoto. 

Em 3 de Julbo ora o r . Affonso Celso 
Junior. 

A imprimir o parecer da commisofi.o 
sobre os additivos sob ·n. 37 n . 
Ora o Sr. Castr iolo. 

Em 4 de Julho encerrada a discussão. 
Em 5 approvado o projeclo com 

emendas depois de observações dos 
Sr s. Silva Tavares, Bezamat, Olym-
p io Valladão e Araujo Góes . 

Em 6 de Julho a imprimir a r edacção 
sob n. 37 C . 
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Em 7 remettido ] ara o Senado, donde 
em 1-i de Setembro vol\ ou emendado 
e se imprimiu sob n . 37 D. 

Em :1.1 de e lembro entram em dis-
cussão as emendas . or am os Srs. Pe-
d ro Lu iz, 'l'heoph ilo dos Sa ntos, 
t>l ac-Dowell e F rei r e de Carvalho ; 
a discussão ftca encerrada. 

E m 18 são approvadas as emendas. 
O projecto é remettido á commissão 
de &dacção . 

Em 'l5 de Novembro a imprimir a r e-
da.cção sob n. 66 E e approvada . 
E m 19, á; sa ncção. 

Sanccionndo. 
Lei n . 3307 d ~ 24 de Novemln·o de 

1888 . 

ons&nv.• çõe:s 

i88 22 d .. Junho.. 38 Propo;ta conceclendo ao Mi- Em 2 d~ Julho entra em 2a dis - Da commi ssão de Orçamento 
nislerio da Marinha um cussào, oram os l'S. Bulhõ~s Car- e Contas á propos ta do go-

" 22 de Junho . . 

22 de Junho . • 

credito de -!42:303$129 para •·al ho e Coelho e Campos . verno apresentada em 12 de 
as verbas - Corpo da. Ar- Elm 3, o S1· . Coelho de Rezende . J unho deste anno. I 
mada, Etapas e Munições Em4, os Srs. Silva Tavares e Pedro 
nava~s du exercício de Luiz. 
18 6- 11:;87. Em 6, o r. Jayme Rosa. 

Em iO, encerrada a discussão : o 
projecto passa á 3• discussão . 

Em H , encer rada sem debate a 3a 
discussão. 

O proj ecto é adoptado e em 12 remei-
tido para o Senado. 

Snncclonado. 
JJec•·eto n. 3 37 6 de 6 de Out1tb1·o de 

188 

39 Autoriza o governo para con- Ean 3 de Outubro de 1887 (sob n . 91 Da. comm<aeão de Fazenda, 
ceder a J osé Alfredo da de 1887) entra em 1~ discussão e Pensões e Orde nados ao p ro-
Cunha Vieira & c.• ou á lica encen· ad:~.. Em 5 approvado . jecto n . 9i de 1887 da com-
empreza que organizarem Em 23 de :11aio de 1 88 entra em 2a missão de AgricuHura,Corn-
diversos favores para o fim discussão e a requerimento do mercio e Obras Publicas, 

40 

de abrir uma nova r na em Sr. Andt·ade Fi~peira é r emettido apresentado em 29 de Agosto 
fl'en te á de Felippe Nery e á com m iRsiio de b azenda. que em 22 de 1887 . 
a largar a rua Nova de de Junho den pt\recer com emen - ( Vid. em outro Jogar desta 
S. Bento . das que BJ imprimiu sJb n . 3\l de Synopsa andamento e ob-

1888 . ser v ações ao mesmo pro-
Eim i4 de Ago•to conti nú:J. a 2• dis - je~to) . 

c •ssão do art. 1.• Oram os Srs. 
,\.JTonso Penn:J. e Jaguadbe Filho. 

(!;' app •·ovado, assim co mo o art. 2.• 
O p•:ojecto passa á 3a discussão . 
Em 20 de Agosto a impr imir a re -

dacção sob n. 3\l A . 
Em H de Setembro entt•a em 3a clis-

cussão, oram os Srs . Lourenço ele 
Albuquerque, Andrade Figueira e 
L'lur~nço de Albuquerque. A dis-
cussã,., fica encerrada. 

Em 17 de Setembro o projecto é aclo-
~bado : em 20 remettido para o 

e nado . 
Sanccionndo. 

Dec•·e to n . 3 3 9 9 ele 24 de :vo~:emb•·o 
de 1 8 8 . 

Autoriza o governo para En1 17 de Julhc· entra em unica dis -
pr orog4r por mais seis me - cussão. E' apr esentada a seguin te 
zes sem orde nado a licença omenda: «em vez de sem or denado 
concedida ao desembar- -diga-se - com or.denado.- G. 
?;ador da relação de Belém T eixe i ,·a,,., 
lJonstantino J osé da Silva Em 18, appr ovado por 74 >o tos con tra 
Br aga. 7; sendo tambem approvada a 

emenda. 

!
Em 21 r emettido para o Senado. 
S:.•nccionndo. 
Doa reto 11 . 3 3 6 5 d' i 8 de A goJto 

de 188 8. 

Da com missão da Fazenda, 
Pensões e Crdenados. 
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Au todza a fabrica da i•gre -
j:t matl'iz elo cidade de 
Cataguazes em Minas Ge-
raas a possui r bens ele raiz 
até 300:000' dispensadas as 
Ieis de amort ização. 

P?·oposta do i\f inis.te rio da 
l!'azenda autorizandoo go -
veTno a crear bancos de 
credito re:~~l . 
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Enl 22 de Junho tem 1• leitura, 
em 25 2" : é julgado ohjecto d e de-
liberaçã0 e remetüdo á commissão 
ele Fazenda , Pensõ2s e Ordenados, 
que em 16 de Julho deu parecer 
com projecto que se imprimiu sob 
n . l A. 

Em 8 ele Agosto approvado em 3• 
discus3ão como !>manda ao pro-
jacto n. n A de 1887. 

Em 17 r emeUido para o Senado . 
Pende de decisão. 

Do Sr . deputado João Penido 
e outros. 

Em 26 cl2- Junh o a r equer imento do Da commissão Especial á. pro-
::;,._ Gados Peixoto é remetticlo a posta do gover no apresen -
uma com missão especial, nomeada tada em 26 de Junho de 1888 . 
pelo Sr . presidente e q •J e ficou com· (Vid . projecto n. 25 de 1888 
posta elos Sro . Andrade Figueira, apreserutaelo pelo Sr . depu · , 
Lourenço de Albuquerque, Jtodr i- tado José Marcell ino em 8 
gues Alveo. Barão elo Guahy e Soares de Junho.) 
que em 27 do mesmo mez deram pa-
recer GO!ll projec to rt tle se imprimiu 
sob n . 42 . 

Em 10 ele Ju l ho en tra em 2• dis-
cuss:i.o . 

E' apres ~ntada a seguin:e elllenda: 
~o ultimo per iodo elo§ 3o ao art. i" do 

p r ojecto red ija- se assim em r elação 
ao banco q 1e se h ou v e L" de fundar 
nas provincias do M«ranhão e do 
Piauhy: 

«O mesmo emprestimo taulo poderá 
ser fei to sobre hypotheca cons ti tu ida 
pelos pr .)prietario ruraes como so-
bre i!mmoveis, incl ,1sire as fazen-
das de criar os A"ados vaceum, ca-
Yatlar e muar nell a~ situados. 

«O mais como se acha. 
«O § 8° cl J r eterido artigo r edija- se 

assim : 
« Stl rá licito aos bancos fazerem em-

pres timo aos pt·oprietarios ruraes 
a cttrta prazo sobre penhor de fa -
zendas de criar, com gados si tua-
dos, instrumentos arator ios, ft·uctos 
pendentes, de animaes e accesso-
rios, assim como sobre apol ices ela 
divida publica garal e provincial 
e acções de companhias collven ie n-
temen te fisca lisadas pelo go ver no . 

«O mais como se acha. 
«S. R. - Sala elas sesões. i O de J u-

lho de 1888.- Coelho ele· Re.=enclc . » 
Ora o Sr. Joaquim Nabuco. 
Em 11 de Julho o Sr . Andr ade Fi -

gueira . 
Em 12, oram pela ordem o St·.Joaquim 

Nabuco e o Sr . L ourenço de Albu-
querque .. 

Em f3, ora o Sr. Rosa e Silva . 
Elm 17, o Sr . Mattoso Camara . 
Em 1&, o St·. Andrade Fi~>ueira . 
Em 19, os Srs . João Alfreâo (Nl inis-

tro da Fa=cnrla e p ,·esiclente elo 
Conselho) e Affonso Celso . 

Em 20, são. apreEentadas as seguintes 
emendas : 

« N. i. No a<rt , 1°, in fine, accrescente-
se o se~ubte: -e r elatiras a pro-
priedaaes em que esteja fundada 
e:~Cp loração agricola ou i ndustrial. 

<~:N . 2 . :No § to, 2o perioelo, in fine, 
accrescente-se o segu i tlte:-podenclo 
nesta hypothese, o respec tivo ba nco 
elevar até mais a quota au torizada 
para caJ)ital daq1 telle a quem vem 
substituir . 
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A:-IDAMEN TO 

« N. 3. No mesmo par agrapho e pe-
ríodo depois das palavras : - Si não 
pude l' - , accrescente- se: - den tro 
de elo us annos. 

"' N. 4. No§ 2°, substit uam- ee as pa-
l av ras - um elos me mbros elas 
mesmas di rectorias -, pelas se-
guintes: - um accionista que tenha 
as condições de elegibilidade para 
d irector . 

« N. 5. No§ 3°. em vez de - 20 annos . 
- ,diga-se _: 30 a unos. · 

«. N. 6. No mesmo paragrapho accre-
scente-se : - in fine, o seguinte :- á 
vontade do mutuar io . 

« N. 7 . No mesmo paragr apho, 2° pe-
r iodo, substituam-se as palavras -
ou em letras hypothecar ias ao par 
á escolha elo mutuario - ,pelas se-
gtüntes : - ou em letras hypo theca-
rias , quando estiver em ao par. 

« N . 8. No § 5°, 2o peri0do, accre -
scen te -se : - devendo o banco re-
compôr em prazo breve este depo-
sito. 

« N. 9. No§60, depoisclaspalavraa -
receita elos bancos - , accrescente-
se : - deduzida a quota ordinar ia 
para o fundo ele reserva. 

« N. 10. No § 7o, em vez de - 30 
annos - ,diga- se - 4.0 annos. 

« N. H . Supprima- se todo o§ 8.o 
« S. R.- Sala elas sessões em·20 de 

Julho ele 1888.- ;1. llf ottrão. » 
« Onde se lê: 
« 6.• A Côr te o as províncias do Rio 

ele Janeiro, Minas Gernes e Espírito 
San·to, com séde na capital do Im-
per i o, leia- se: 7.• A proYincia de 
Minas Ge t• aes, com séde na cidade 
de Ouro Preto. 

« Sala elas sessões, 20 de Julho de 
1888.- Affonso Celso. >> 

A requerimento elo Sr . Carlos Peixoto 
é encerrada a discussão elo art. i, o 

O Sr. Mourão requer a retirada elas 
emendas. 

O ar tigo é approvado e r ejeitadas as 
outras emendas. 

E n tra em discussão o ar t. 2.0 Ora o 
Sr. Bezamat. 

Em 23, ora o Sr . J. Nabuco . 
Em 24, o Sr. Andrade Figueira. 
Em 26, o Sr . Lourenço de Albu-

querque. 
Em 27, a r~querimento elo Sr . Pa~so~ 

l\li randa, é encenada a discussão. 
São approvados os arts. 2o e 3.0 
O pro,iecto passa para a 3a discuasão. 
Em 23 de Outubro entra em 3a dis-

cussão. 
Ora o Sr. Lourenço de Albuquer que , 

que •·eq u e,· seja, convidado o S•·. 111 i -
nis t?'O da Fazenda pa1·a assist i?' á 
discttssão . 

Não havendo numero Jmra vota r o 
requer imento, fica a iada e con-
tinúa a discussão . Ora o Sr. Coel ho 
e Campos. 

Em 24 , é rejeitado o requerimento elo 
Sr . Lourenço ele Al buquerque. 

Oram os Srs . Maciel , Passos Miranda 
e Pedro Luiz. 

E m 26, os Srs . Lourenço de Albu-
querque e Coelho Roclr igue~ . 

Em 29 ele Outubro são apresentadas 
as seguintes emendas: 

« . i. No §3o elo a r t. 1°, em vez de -
.2 O a11nos - diga- se - 3 3 annos. 

OBSERV AÇ'ÔES 
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« N. 2. No § 5°, supprimam- se as pa-
lavt·as - até completa.,. a importan-
cia elo respectivo ec~pita(. 

« N . 3 . No mesmo logar, depois da 
palavra - juros - accrescente-se -
ele 5 % ou igual ao clc1s letras hy-
pothecarias. 

« N . 4. No mesmo paragrapho, 2o pe-
riodo, accrescen te-se - devendo o 
?"espectit:o banco ,·ecompÔ>' o eleJJOsito 
em p1·a::o b1·eve. 

« N. 5. No§ 7o, si passar a emenda 
n. i. em vez ele - 30 a?! nos -
diga- se - 40 annos . 

<< N. 6. Supprima-se o § 8. o 
« N. 7 . Suostitua- se o art. 2°, prin-

cipio, pelo seguinte: - Fica o go -
verno autorizado a fazer oper ações 
ele credito. na cleficiencia ela verba 
ot·clinaria, · para occorrer ao paga-
mento dos juros e amortização das 
letra~ hypothecarias, de cujas emis-
sões o Estado assumir a responsa-
bilidade . 

<< N . 8 . No § i 0 elo al't. 2o suppri-
mam-se as palavras - e dos 2/3 
da taxa elos ,·efe••iclos 5 °/o acldi -
ciona ~s . 

« Sala das sessões. 29 de Outubro de 
1888.- ri. J11 OUJ;ão. » 

<< Ao § 2° do art. 1 . o Supprimam- se 
aa palan·as - qtw ,·ecc~hÍi'á em um 
dos membros das mesmas direoto-
l'ias. 

« Ao § 30 do mesmo artigo . Em vez 
das palavras - ent1·e 5 e 20 annos 
·- diga- se - ent1·e 5 e 30 annos, 
ou emp1·estimo em conta OOJ'J'ente 
sob a mesma gw·antia. 

<< Ao § 6o do mesmo artigo . Em vez 
ele 10 %- diga-se - 12 %. 

« Ao§ 7.o Em vez de - 30 annos -
diga-se - 50 annos . 

« Idem. Depois das palavras - p e1·ela 
vc,·ifioada - accrescente- se - 01~ os 
acoionistJos não quize1·em fazeJ' no -
V!bS ent1·aclas p :o,·a r econstit ui?· o ca-
pital. 

« ri. o § to elo a rt. 2. 0 Depois da pa -
lavra - addicionaes- accrescente-se 
- p.·opo,·c ionalmente ao capital de 
cada banco. 

<< Accrescente- se mais o seguinte pe-
ri oclo: 

« Con~idera-se primeira emissão a 
primeira ser ie de letras ernittidas 
até a concurrencifl. da decima parte 
do capital dos bancos. 

« Ao § 2o do mesmo artigo. Depois 
da palavra - convute1· - diga-se -
tambem p,·opOi'Ceinalmente. 

« Depois ela palavra saldos, diga- se 
- annuaes dos re(e1·ielos 2 /3 da 
ta.va addicional de 5 % e elos di-
nhci,·os das seguintes 01·igens. 

<< Ao § 3. 0 Em vez das palavras -
poder·ão SC? ' admittíclas - diga- se -
se,·ão aclmitticlas . 

« Sala das s ssões, 29 de Outubro de 
1888. - A1·aujo Góes. » 

E' iguP.lmente lido, apoiado e entra 
conjunctamente em discussão o se -
guinte 

ADD!T!VO 

« Os jut·os elas letras hypothecarias 
emitt idas pelos b:l.ncos de que trata 

OBSERVAÇÕES 
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i888 28 de Junho .. 

~ 30 de Junho .. 

es ta lei serão pagos em ouro dentro 
e fóra do paiz. 

« Sala das sessões, 29 de Outubro de 
i ' .- Arat•jo Góes . 

Ora o Sr. Andrade Figueira. 
EL"l 30. o r. Bulhões Carvalho . 
Em 5de 'ovcmbroo ' r. Araujo Góes. 
Em 8, é apt·esentada a seg•tin te eme n-

da: 
" Ao§ 3• do art. i •, periodo final : 
« Suppr imam -3e as pala nas- a I')Uem 

tenha vend ido em parte on no todo 
03 ditos immoveis.- A>·a11jo Góes. ~ 

:\. rlia ~ttssão é encermda. 
A. r eqttel'imenLo do Sr . .-\.raujo Góes 

s.'iu reti radas aa emendas pelo 
mesmo senhor apresentadas. 

O projeclo é adoptado, sendo r P-je i-
Ladas todas as emendas. 

Em 13 , a imprimir a r edacção. 
Em 14 . approvado e remettiJo para o 

Senado. 
Pende de decisão. 

43 Approva o n . 1 tla claus;tla lmpreseo eón1.ente. 
21a do decreto n. 9<359 de 8 
de Fevereiro de 1888 que 
concede favores a Arthur 

auer, ou á empreza que 
organizar, para constmcçã.o 
de casas par.a prolet:trios . 

Da commis>ào de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

(O ar t . 6° da lei de orçamento 
n . 3396 de 24 de Novembro 
de 1888 contém a approvação 
da clausttla a quo se refere 
este projecto . ) 

44 Eleva a aposentadoria do te- En1. 8 de Agosto entra. em discus 1ão Emenda do Senado ao pro-
.nente Seve1·o Avelino de e é ap~rovado . jecto n. 16 de 1887 . 
Carvalho Gama. Snucclonado. 

Dec.·eto n . 3370 de 15 de Setembro 
de 1 888. 

,. 3 de Julho... 45 Ma nda contar antiguidade de En1. 13 de Agosto appro,·ado em 2a Da commissiio de i\Iarinha e 
pos to de capitão ao official discuss:'Io como emenda ao de n. Gl) Guet·t·a. 

3 de Julho . . 46 

Ignacio Henrique> de Gou- de 1888. 
vea desde i i de Dezembro Rm i~ , approvado om 3a discussão. 
de 1 ô8 . Em 21, remeltido para o Senado. 

Despe: a do Minislerio da Jus-
tiça para o exercicLO de 
1889 . 

Sancciono.do. 
Dcc.>·cto n . 3381 de 13de0ut1LIA·o 

de 1888. 

E1n 5 de Julho en tra em 2" dis - Da com missão de Orçamen to 
cussã'o . Ora o Sr . J\lac-;-Dowell. . e Contas ao art. 3• da pro-

l~m _6 , o St·. Fet·retra Ytanna (;\lt- posta do governo, a presen-
m,,t,·o da Justtra) . tada em 8 de 1\faio deste 

Em 10, o Sr. J\l ac-Dowell. <mno. 
Em i i. os Srs. Oliveim Ribeit·o e (Yid. nes ta Synopse anne~o ..lo.. 

Duarte de Azevedo . sobre os orçamen~os, onde 
Em 12, enc~t'l'ada a di•cussão a re- vem toda a discussão espe-

quer tmen to do Sr. Pas~os Miranda. cificada e apresentação dos 
O J.1rDjecto éapprovado com emenda~ . additivos. ) 
A imprimit· a redacção para a 3a 

discus ão sob n. 46 A. . . \.requeri-
mento do Sr. Passos i\I iranda dis-
p ' nsado o in ter s tí cio par a en lt·a r 
en 3a na sessão segttin te. 

Em i3 d ~ Julho entra em 3• dis-
cussão . 

E' apl'esentado o parecer da com-
missão sobre as emenda-, e se im-
primiu i; b n. 46 n. 

Ot·a o Sr. Zama . 
l<illt 17, o Sr. Ferrei ra Vianna (Mi-

nistro da Justiça) . 
Em 18, o r. Mariano da Silva. 
Em 19. e ap resen tado um par ecer da 

commitiSão sobre emendas a p resen-
tadas que se impl'imiu sob n. 46 C 

A di•cussão é encer rada a requeri-
mento do Sr. Duarte de Azevedo . 
O projecto é adoptado. A imprimir 
:l r edacção sob n. 46 D. 

l~m 20 :upprovada. 
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IJ:m 2 l , r ?meltido para o Senado, 
donde, em 21 de Setembro voltou 
emendado e se imprimiu com pa-
recer da commissão soL n. 46 E . 

Em O ele Novembro entram em dis-
cussão as emenda> separ adamente. 

SoLre a emenda rehtiva ao§ 19 fn o-
'"'s termos e co>JJa>·ca<} oram os 
Srs. Hentique ~alles. RaLisbona, 
Fet·reira Vianna (ill inist•·o da Jus -
tiça) . Rodrigues Peixoto e Coelho 
Rodl'igiles ; a disc~ssão fica en-
cerrada . 

Em -10 de Novemuro leu-s ~ um offi cio 
dn Senado comruttnicando ler ha-
vido omis>iio na rubrica 4a (Juntas 
c'mme1·ciaes). o qua l é r emet t ido á 
commissão ele Ot·camento. 

Em 12 é apt·esentado o parecer da 
c0mmissiio sobre a eme nda e Yai a 
impt·imir sob n. 46 F . 

Ora o ~ r . Duarte ele Azevedo, qne re-
que•· para que ent1·e em discttssão 
o 11arece>· com a emenda, no caso de 
uão haver impu,qna~ão, e si hottve>', 
que .•eja dada pw·a ordmt do dia 
,.egninte . 

Dep ~ is ele obs •r,·ações elos Srs . Cus-
torlio ~Iarlins,Fer reira Yianna (illi-
?>isl?·? d(l, .Tusti1·a) . Cesario Alvim, 
Al'att.j 1 Góes e L1urenço ele Albu-
querque. são approvaclas as emen-
das do Senndo e reservada para a 
ses>iio seg-uinte a c! iscussiio elo pa . 
r ecer sobra a emenda rernettida 
pelo Senado . 

Em 13 de Novem bt·o entrJu em di~
cussiio a emenda. 

Ora o St'. Pedro Luiz. A cli~cussão 
é encerr·acla e o projecto t•emetticlo 
á commiss:lo de Redacçiin. 

Em -15, yai a imprimir a redncção sob 
n . 66 E e é nppromda . 

IJ:m i9 á snncçiio. 
Sanccionado. 
L ei n. 33 97 de 2-1 de X ovemb>·o de 

1.888. 

Dispõe que continue e m vi- En'l 24 de Outubro ent ra em i " clis-
gor a postura de 27 de No- cussão, que é sem debate encer rada 
vembro de 1882, com a e approvado o projecto para passar 
modificação feita pela de 1i á 2.a 
de Mato de 1886 . e re>o- A r eq uerimento elo Sr. Cantão, é dis-
9ac!a a de 2 ele Maio de pensado o intersticio para ent~ar 
18S7, sob t·e Llepo"itos ele em 2a discttS>iio na sessiio se-
materias inflammaveis . guinte. 

Em 25 de Outubro entra em 2& dis -
cussão . 

Ora o Sr. Alencar Araripe qu e apre-
senln o s~guinte requerimento: 

" Requeiro que o projecto n. 47 do 
corrente anno, <J,Ue se acJ:a em 
clis c u~são. vol te a commtssao ele 
Aclm inistrnção P r ovincial e Muni-
cip:tl , afim de q tte e5ta, conjuncla-
mente com a de Constituição e Legis-
Jaçiio , que já deu parecer em con-
tt·ado, e:~:amine ele novo a materia, 
t endo em cons ideração a repre-
sentação ela Camam ~l nnic i pal da 
CJrte, a respeito do refel'ido pro-
pr ojecto. " 

Oram os Sr·s . Rat isbona . Pedro Luiz 
e Coelho Rodrigues . · 

OBSERVAÇÕES 

Da com missão de Administra-
ção Provincial e Municipal. 

(Vid . na Synopse de 1887, an-
da mento e observações ao 
projecto n. 74 do mesmo 
a nno). 
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Considera no termos elo a rt. E 1n 11 de Outubro approvadn em i a Da commissão de l\Iarinha e 
2• da lei n. 1973 de 9 de discussão. l~m 13 encerrada a 2a Guerra . 
Agosto de 1871 a tr ansfe- discussão. E m 17 approvado . · 
rencia do a lferes José Can- Em 23 de Otttubro approvado em 3a 
rl iclo da Costa Maia da discussiLo . 
ar ma. de a rtilharia para a Em 25 r em ettido para o Senado . 
de infantaria . Pende de d ecisão. 

Rerlnz o impos to que paga a Em to de Agosto entra em ia dis -
Venera.vel Ordem Terceira Cltssão c é approvado. Sendo dis-
do i\Iont. elo Carmo pelos pensado o inle t·sticio a requeri -
pr eclioR que constituem o monto do Sr . Carlos Peixoto para 
seu patrimonio. entra r em 2a d iscussão . 

São apresen tadas emendas concedendo 
favores a outras or dens r eligiosas 
que vão abaixo mencionadas . 

O Sr . Pedro Beltrão apresenta a 
seguinte eme nda : 

« Depois das pa lavras - i\lonte do 
Carmo - accrescente-se - erecta na 
cidade do Rio de Janeiro. 

« Sala das sessõe , 1 de .\gosto de 
1 "8 .- Pedr·o ela Cunha Belt>·ão . » 

Em 7 de Agosto , continúa a 2a dis-
cussão, ora o Sr. Andrade Fi-
guei ra, qne apresenta a seguinte 
emenda . 

« Ao art. L • Em vez elas palavras -
que C.)nstituem o seu patrimonio- , 
tliQ:a- se - que constituem o patl'i-
monio elo seu hospital. 

« Sala das sessões. 7 de Agosto de 
1888.- 11. Pigueira .- Peclro da 
Cunha Beltr·iio. - Jlow·ão. - Nfi -
..anda Ribci•·o. - Olympio Campos. 
- Se!Ja,stião Jfasoar·cuhas .- Theo-
philo dos .Santos. - João 1ll anoel . >> 

O projecto ci appt'OYado com a emenda 
do Sr . BeltriLo e a elo Sr . A. Fi-
gueira . 

Em il de Agosto. a imprimir a re-
dacção para a 3• discttssão sob n. 
49 A. 

Em 1-i ele Agosto, apprwado em 3n 
tliscussão. 

Em 21, remettido pnra o.S~nado . 
Sanccionado. 
Deo . n. 3 382 <le 20 de Outub•o de 

1888 . 

Da comm i são de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

» J o de Agosto ....... Emenda ao projeclo n. 49 de Ent 1° de Agosto apreFeniado como Do Sr . Xavier ela • ilva e 
1888 . emenda ao projecto . ouiros . 

» 7 ele Agosto.. . . ..... 

7 de Agosto ........ . 

« Depois das palavras : Ve- Em 7 cl~ Agosto remetiido ~ com-
nera ve L Orc!Pm Terceira do missão de Fazenda. 
l\lonte do Carmo accre-
6Cente-se - e do Semiuario 
ele S. José do Bispado do 
Rio de J aneiro. 

« Sala das sessões, 1 de 
Agosto de 1888 . » 

Emenda ao projecto n. 40 de E m 7 de Aft>3lo r emeHido á com- Do r. ,\.ranjo Góes. 
1888. missão de l"azenda, que em 13 deu 

«Ficam igualmente isentosdo parecer incleferindo, que se im-
imposto predial sobre cor- primio sob n. 40 l.t. 
porações de mão morta og Em 16 de Agosto ci approvado o pa-
predios pertencentes ás V e- r ecer . 
neraveis Ordens T e>:ceiras 
de S. Francisco, S. Domin-
gos e Nossa Senhora do 
Curmo, erectas na província 
da Babio. . » 

Emenda ao projec to n. O de Em 7 de Ago to r emeLLidú á com - Do Sr. Carlos Pcix:oto. 
1888 . missão de Fazenda, que em 13 deu 

« Igual favor á Veneravel pa recer indeferindo e se imprimio 
Ordem de S. Francisco de sob n . 49 B . 
Paula desta Côrte. » Em 14, é approvado o parecer . 
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7 ele Agosto .... .. . . . gmencla ao projeclo n. 49 ele Em 7 ele Agosto r emettido á com- Do Sr. Felippe Figtteiróa e 
1888 : missão ele Fazenda, que em 13 deu outros . 

p~trecer indeferindo. 
" Estenda- se o mesmo favor Em 14, r ejeitado o parecer nessa parte 

:'ts demais Ordens T ercei- e apt1rovacla a emenda. 
ras elo Imperio, que estive-
rem nas mesmas condições. 

7 de Agosto.. . . . . . .. Eme ncl:t ao projecto n. <!9 Em 7 ele Agosto remetticlo á comm is- Do Sr . Affonso Penna . 
de :!.888: são de Fazenda, que em 13 deu pa-

recer indeferindo . 

iO de Julho .. . 50 

iO de Julho ... 51 

H de Julho ... 52 

.:J!;stenda- se o mesmo favor Em 14, approvado o parecer. 
ás demais ordens terceiras 
estabelecidas nesta corte . 

Autoriza o g-overno para con- E m 17 de Julho encerrada a clis- Da commissão de Fazenda. 
ceder um c anuo ele lice nça cussão . Pensões e Orclenados. · 
com ordenado ao desem - Em 18, approvado por 60 votos 
bargador da relação de contra 12. 
Goyaz Joaquim Barbosa illm 21 remettido para o Senado . 
Lima. Sanccionado 

De c . n . 3363 de 18 de Agosto de 1888 . 

Dispõe sobre prolongamento E m 10 de Julho teve i• lei&ura, em Do Sr. doputa.do Zam& e outros. 
das vias ferreas existen&es 11 2•, é j ~ lgado objecto de delibe-
e construcções de novas. ração e ren,ettido âs commiseões 

Plano geral de viação ferrea de Agl'icullura e de Orçamento. 
ligando entre si as proYin- Em 31 tle Julho ofl"erecido como addi-
cias e o li ttoral. tivo ao orçamento da Agricultura. 

(Pro.1ecto n. 59 de 1888) e t·eme \~ido á 
commis>ão ele Orçamento, que no 
seu pat·ecer n . 59 A conclue pelo 
adiamento. 

Autoriza o governo para con- E nt 8 de Agosto entra em ia dia- Da.s commissões de Fazenda e 
ceder ao engenheiro Anto- cussiio e é approvado. Administração Provincial e 
nio Lus\osa Pereira Bt·r,ga Em 1-l, approvaclo em 2• discussão. iYiunicipal. 
ou a quem melhores con- Em i-l de Setembro entrou em 3a dia- (O § 5o n. 3" do art. 7° da lei 
dições offerecer diversos cussão . do orçame nto n . 3397 de 24 
favores para prolo,~g-ar as Ora o Sr. Rati~bona, que apre ~enta a elo Novembro de i~88, na 
ruas das LaranJeiras e segttm te emenda: parte relativa ao l\:hmster10 
Senador Corre ia . " Accrescente- se onde couber : da Agricultura, concede fa -

" Obl'i;:ran do-se os coucessionarios a vores ao engenheil'O Antonio 
calçat· e arborizar as r uas qtte fo- Lustosa Pereira Braga para 
rem novamente abertas. » abertura de ruas). 

E' apl'esentaclo o seguint~ substi&utivo: 
"Art . Lo E' o governo autor izado a 

conceder ao engenbeil'O Antonio 
Lustosa Pereira Braga o prolon-
gamen to da rua Senador Correia, a 
par tir da rua ela s La ranjeiras até 
a de Carvalho de Sa e da rua elas 
Laranjeiras até ao mar, assim 
tambem ao Dr. Bento de Al meida 
Baptista o prolongamento da rua 
Senador Correia desde o extremo 
actual até a rua Nova (ou lllar t ins 
Ribeiro) de um dos extremos ale a 
rua das Laranjeiras e ele outro até 
a de Paysandú, dando a ambos os 
con cessionarios o direito de des-
apropriação, segundo a lei de 10 de 
Junho de i 855, a té 4-1 metros em 
cada uma das margens dos refe-
ridos prolongamen tos . 

"Art. 2.o R evogam-se as disposições 
em contrario., 

Em i7 de Setembro depois de uma 
discussão de ordem, na qual toma-
ram parte os Srs. Paulino Chaves 
Ratisbona, e Mourão, é approvado o 
projecto com a emenda do St·, Ra-
tisbona e rejeitado o substitutivo da 
commissão da Administr ação Pro-
vincial. 

Em 20 de Sete mbro, r emettido para 
o Senado. 

Pende de decisão 
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Desp~:;a do l\Iinisterio" da E•n 19 ele Julho entr ou em 2" uis- Da commissão de Orçamento e 
Guerm par:\ o exercíc io cussão, ora o r. Bezamat . Contas ao a r t . (jo do Pro-
do 1 9. ~m 23, o • t' Coelho de Almeida (.1Ii- posta do governo apreseu-

ni>tr·o da Guerra), Pedro Beltl'iio e tado em S de Maio deste 
Cantão . a nno. (Viel. nes ta synop se 

Em 24, os Srs . Pedro Luiz e Passos annexo A sobre os orça- • 
Mira n da. mentos onde se menciona a I 

~~m 26 , o Sr CasLrio to . discussão especilicada e 
Em Z7, os ::irs. Carneiro da Cunha e aprese ntação de addiiivos . ) 

.\.ntlrade Figueira . ' 
Em 3 1 é encerr ada a discussão a re-

querimento do r. P assos Miranda-
A com missão a presenta parecer 
s bre as emendas, que vai impt·i-
rnit· sob n . 53 A . 

A proposta é approvad::~. Entram em 
discussão os additi vos e Ji c::L ad iada 
por não se achar presente o Sr. )li-
nistro da guen a . 

Em 1 de ,\.gosto oram os 'r · . .Affonso 
P enna e Coelho de Alme ida (11l inis-
t>'O da Gae>'>'a). 

São approvados os additivos. 
A imprimir a redaccão pa ra a 3• dis-

cussão sol> n. 53 B . 
A requerimento do Sr. Passos i\liran-

ra é dispensado o instersticio para 
entrar em 3• d iscussão . 

Em 2 de Agosto oram os rs. Ratis-
bona e l':speridião .Marques . 

Em ô, os Srs. Caslrioto e Clat>indo 
Chaves . 

!': m 7 é encerrada a discussão a r e-
querimento do r. Passos Miranda 
e são approvados varios addiiivo~ . 

. \ impricnn· a r edacção sob n. 53 c . 
l!;m S, approvado. 
Em 9, remettido para o Senado, donde 

voltot l emendado em 5 de Outubro. 
Em 8 de Oulul>t·c> a imprimir o p:~o

recer dacommi são sobre as emen-
das sol> n . 5:3 n . 

Em 9, e ntrào ~m discussão englobada-
mente á r eq u rimen tn do t• . Du-
art e de Azevedo. 

Or<tm os ::irs. José Pompou, Henri-
que al ies, C::~rneiro da Cunha, 
H.a tisbona e Cant.'i:o . 

A discussão fica encet·rada . 
Em i O, approvado e r emettido á com-

missão de Redacção . 
gm 15 de Novembro é impressa a re-

dacção sob n. 6G E e approvada. 
F.m i9. :í. Sancção . 
Sancc iona do. 
Leis ?L 3397 de 2-J de .Yo1:embl'O 

de 1888 . 

Autoriza o governo a aposen- Etu i8 de Olltnb t·o entm em discus- Da Com missão de Fazenda 
Lar a Dom ingos da Costa são, que é e ncerrada. Pensões e Ordenados . ' 
F erreir ::L , conserv::~dor do Em 19, approvado por G4 votos con-
gab in ete de bolanica da Es- tra 5 
co l::L P olytech nica. Em 22, remeLtido para o Senado . 

P e nde d e d e cisão . 

Autoriza o governo para con- Ent 17 de Julho encerrada em uma Da Commi. são de Fazenda 
ceder um anno de licença uuica discussão . Pensões e Ordenado>. ' 
com ordenado ao bachar el Em 18 a pprovada por 56 votos con-
João da Cunha Per eira tra 8. 
Beltrão, Juiz de direi to de Em 21 r emettido para o senado. 
Caçapava, no Rio Grande San c cionndo. 
do Sul. Dec1·eto n . 3368 ele 3 1 de Agosto ele 

1888 . 
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DATA ASSU~IPTO AXD.U!ENTO ODSER V AÇÕES 

------
l7 de Julhv . .. 56 p,·oposta do Ministerio de Em 6 de Junho remettido á com- Da comm1ssão de Orçamento 

l!:strangeiros para um cre- missão de orçamento, que em 17 á Proposta do J\linisterio de 
dito s u p p leme n ta r de apresentou parecer com projecto Estrangeiros, apresentada 
73:388$456 para as despezas que se imprimio sob o n. 56. em 6 de Julho de 1888. 
da rubrica 7a_ Com missão Em 3 de Ott.ubro entrou em 2a dis-
de Limites - da lei do or- cJssão. 
çamento do exercício de Oram os Srs. Coelho Rodrigues e Ro -
1886 - 1887 e 2o semestre drigo Silva (Jlimst•·o de l!.'strangei-
de 1887. r os.) 

Em 4, o Sr. Ra tisbona. 
Em 5 é encet-racla a discussão a re-

quer imento do Sr. Lemos e são 
3 pprovaelos os arts. 1 o e 2° ; o pro-
jecto passa á 3" d iscussão, sendo 
dispensado o inters tíc io, a reque -
rimento dn Sr. Passos Miranda 
para set· dado para a ordem elo dia 
se::.'Uinte . 

Em 8 de Olltubt·o entr :J. em 3a discus-
são. ora o Sr. Dllarte de Azevedo, que 
requer para que o projecto volte á 
commissão de Orçamento, a qual 
em 9 apresentou parecer que se im-
primio sob o n. 56 A , e evando o 
credito pedido a 123 :388$456. 

Em 10 de Outubro ora o Sr . .i.\Iatta 
Machado, em 11 os Srs. Coelho Ro-
cll'igues e l\Iattoso Camara . 

O projecto é approvado e em i2 ele 
Outubro remett ielo para o Senado. 

Sanccionado. 
D?c•·eto n. 3393 ele 17 de Novem -

b,·o ele 1888. 

18 de Julho... 57 Autoriza o governo para con- Em 8 de Agosto encerrada em uma Da commissão de Fazenda, 
ceder um anno de .licença só discussão. Pensões e Ordenados . 

18 ele .Julho ... 58 

20 de Julho ... 59 

com ordenado ao Dr. João Em 13. approvado por 75 vo tos con-
Pereira Monteir o, lente da tra 3. 
Faculdade de direito de S . Em 21remettido para o Senado. 
Paulo. 

Sanccionado. 
Dec,·eto n. 337 3 de 22 de Setembro 

de 1888. 

Autoriza o governo a conce- Em 8 de Agosto é encerrada a dis-
der ü mezes de licença sem cusst'io com uma emenda dos Srs . 
ordenado ao Dt·. Guilherme Barões de Rio rle Contas e de Ca-
Cordeiro Coelho Cintra, nindé concedendo a licença por um 
de sem baql'adoe da relação anno com ordenado. 
do i\larannão. Em 13 de Agosto é approvaclo o pro -

jecto com a emendn por 63 votos 
contra 3. 

Em 21 remettido par:J. o Senado. 
Sanccionado. 
Dem·eto n. 3 3 7 .J de 2 2 de Setem b1·o 

de 1888 . 

Da commissão ele Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Despeza elo Minislerio d:t 
Agricultura para o exerci-
cio de iSSO. 

E1n 31 ele Julho entra em 2a cliscus- Da commissão de Orçament() 
são, orn o Sr. Afl'onso Penna. ao art. 7" da proposta do 

Em -tu de Agosto os Srs. Jagunribe governo apresentada em 8 de 
Fi lho e Coelho Rodrigues. Em 2 os l\Iaio deste anuo. 
Sr s. Leitão ela Cunha, Pacifico Mas- (Vicl. no annexo A dest~t Sy-· 
carenhas e l\Iilton. Em 3 os Srs. nopse andamento e cl1scussão 
Oliveira Ribeil'o e l\Iarconcles Fi - especificada e apresentação 
gueira. de adclitivos). 

Em 6 os Srs . Alves de Araujo e Ame-
rico de Souza. 

Em 7 de ,\gos to os rs . Antonio Pra-
do { i\linisLt·o da Agricultura) e 
Elpidio de i\Iesquita. 

Em 8 o Sr . Araujo Góes fundamenta 
um req••erimeuto para que o pro-
jecto seja devolvido á comnussão elo 
O•·çamcnto com as emendas e culdi -
tivo>, ficando a eliscu.<são adiada por 
6 dias. 

Oram os Srs . l\Iattoso Camara e Pe-
dro Luiz; o requerimento é apro-
vado . 
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A~D.\MENTO 

Em 20 de Agosto a commissão apt·e-
Renta parecer sobre os additivos, 
que se imprimiu sob o n . 59 A : 
oram os L' S . Lacerda ·werneck e 
,\r:tujo Góes. 

Em 21 de .\.gosto o r. Pedro Luiz, 
em2.J. os rs . Coelho e Campo e 
Coelho Rodrigues. Em 27 o Sr. 
Costa Ag1Liar, Zama, Christiauo 
Luz e Pedro Luiz. 

Em 2 de Agosto é encerrada a dis-
cussão a reque rimento do Sr. Passos 
Miramla, são approvadas varias 
emendas e e1ttram em d isc•Hsão os 
addiliYos, ora o Sr. Pedro Luiz, 
em 29 os Srs . Carneiro da Cunha e 
Coelho Rodrigues; em 30 o Sr. Passos 
l\Iiranda requer o encerramento da 
discussão : o Sr. Custodio i\Iartins 
declara achar-se na mesa um ad-
ditivo que não foi lido . Faliam 
pela ordem os Srs. Joaquim ::\a-
buco, Malta :\fachado.Custodio far -
tins, AITonso Penna,Mourão e :\Iatta 
Machado . O Sr . Presidente declara 
que vai mandar ler os additivos, 
muitos dos quaes são approvados . 

Vai a imprimir a redação para a 3a 
discussão sob o n . 59 B. 

J~ m 3 de Setembro entrou em 3• dis· 
cussão, oram o. Srs . Alfredo Chaves 
e José ;\larcellino; em ·1 o Sr. J\Iatta 
Machado; a commissão apresenta 
parecer sobre os additivos, que se 
imprime ~ob o u . 59 C. ; oram os 
os rs. Junqueira Ayres e Joaquim 
Pedro . 

Em 5 de etembro a commis~ão apre-
senta parecer sobre novos additivo'\, 
que se imprime sob o n. 59 O; 
ora o t·. Rodrigues Alves . 

A discussão é encerrada a requeri-
mento do r . Passos ~liranda. 

O projeclo é approvado . A redacção 
imprimiu-se sob o n. 59 E . 

Em 10 e approvtLda a redacção com 
uma emenda do Sr . Rodrigues 
Alves. 

;s'~sse mesmo dia foi remetliuo para 
o t>enado, d 'onde voltou emendado 
em 1•1 de Novembr o sendo remet-
tido á comm issão de orçamento, que 
apresentou parecer sob o n. 59 F . 

Em 15 de Novembro enl\·am em dis-
cussão as emendas euglobadamen te, 
a requer imento do Sr. Passos Mi-
randa. Oram os rs . Joaquim Ka-
buco e Lourenço de Albuquerque ; 
a discussão é encerrada a requeri-
mento do Sr . Passos Mir anda e são 
approvadas as emendas . 

A redacção linal de toda a despeza 
va i a imprimir sob o n . 66 E . 

Em 19 ;, Sancção . 
Sanccinado. 

Lei n . 3397 de 2-l de X ovembro 
de 1888 . 

Manda contar para a anti- E m 13 de Agosto approvado em ia e 
guidade do capitão- tenente e 2• discussão, sendo dispensado de 
Antonio Calmon du Pin e inlel' t icio a requerimento do Sr . 
Almeida o tempo de ser- Ar aujo Góes pat·a ser,!dado para 
viço como director das a ordem do dia seguinte . 
construcções navaes no Ar- Em 14 de Agosto é approvado em 3• 
senal de 1\Iarinba da Bahia discussão . 

Em 21 remeilido para o Senado . 
Sanccionado. 
Dec>·eto n . 3 -107 de to de Dezemb>·o 

ele 1888 . 

ODSERV AÇÕES 

Da commissão de Mar inha e 
Guerra . 
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ASSU)lPTO A:'fD.DlEXT O 

Autor iza o governo par a con- Em 3 de Outubro entra em discussão 
ceder a D. Maria Paula dP. e fo i encerrada. 
Oliveira, irmã do fallecido Em -l approvado por 60 votos contra 5. 
capitão ele mar e guerra Em 5 r emettirlo para o Senado . 
. \.ntonio Carlos Rodrigues Sanccionado. 
da Silva, o montepio de Dec>·eton . 3390de 1 0 de Novembro 
mar inha deixado por seu de 1888. 
irmão . 

Concede ao i\Iontepio dos ar- E1n 6 de Setembro apresentado como 
tis las Cachoe i r anos da pro- acld iii v o ao projeclo da Receita geral 
vincia ela Bahia isenção do (n. 70 de 1888). 
imposto predial. E:m 26 r et irado a pedido do autor . 

E m 5 de Outubro entra em i a dis-
cu ssllo, é aprovado; a requerimento 
elo r. ~Iilton en tra em za discussão. 

Oram os Srs. J. Nabuco. Andrade 
Figueira, J. Nabuco e MÓurão. 

Siio aprese o ta das emendas conce -
dendo igu:tl favor a outros es tabe-
lec imentos, as quaes vão abaixo 
mencionadas. 

Em 11 a pprovado em 2a d iscussão. 
Em 12 de Novembro entra em 3"-

cliscussão, oram os Srs. Pedr o Luiz 
e )li!ton . A discussão é encerrada. 

Em 13 approvado. 
l~m 1-! r emettido para o Senado. 
·Pe n de de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

Da commiss?.o de Fazenda, 
P ensões e Ordenados . 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

" 5cle Outubt·o. ·• · · ·• Emenda ao projecto n. 62 ele Em 5 de Outubro r emettido (t com- Do Sr. deputado J . Nabuco. 
1883 : missão ele Fazenda. (O a r t. 29 da lei de orçamento 

5 de Outu bro ... . .. . 

E stenda- se igual favo t· ao Em 12 de :t\o,·embro entra em Sa clis- n. 3395 de 2-l ele Novembro de 
predio do Gab inete Portn- cus~ão com o projecto n . 6Z de 1888 . 1888 d ispõe que fica isento 
guez de Leitura e ao Lyceu Em i3 appromdo. elo imposto predial o edificio 
Litterario Pot·tuguez nesta Em 1-l remetticlo para o Senado. e m que funcciona o Lyceu 
cidade. P e nde de d e cisão. Litterario P or tuguez, sito á 

rua da Prainha) . 

Emendn. ao projecto n . 62 de Em 5 ele Otttubro remetticla á com-
1888. missão ele F azenda. 

Fic:tm igualm ente dispensa- Em 12 ele Novembro entra em 3" clis-
dos elo 1mpo-to de l ra nsrnis- cus são com o projecto n. 62 de i 888 . 
são os legn.clos e as doaçõe' Em 13 appt·ovado. 
ao asylo das orpllãs d<1 [m- Em 14 remeltido para o Senaclo. 
perial Sociedade Amante ela Pende d e dec isão. 
Instrucçiio. 

Do Sr. deputado Bttlhões Car -
valho . 

Em 5 de Outubro remettido à. com- Do Sr . deputado J. Nabuco. 
)to 5 de Outubro . . ... . . En1enda n.o projeclo n. 62 de mis~ão de Faze nela . 

1888 . illm 12 ele Novembro entra em 3a dis-

" 3 de Agosto . 

" 7 elo Agosto. 

63 

Estencla-se o mesmo fa vor aos cussão com o projecto n . 6Z de 1888 . 
precli os construidos para bi- i]; m l '3 approvaclo. 
bliothecas publicas por in i- Em i -! remetticlo para o Senado. 
ciativa particular. Pen d e de d e cisão-

Concede ao collegio cln.s or- Em L i de Setembro otrerecido como 
phãs ele S. J oaquim, na adclitivo á Receita geral (projecto 
Bahia. isenção de imposto n . 70 de i 88). 
ele transmissão sobre as Em 15 de Outubr o offer eciclo como 
apol ices que r eceber por emenda ao projecto n. 73 A ele 1888, 
legado ou doação causa em 3a discussão. 
mo>·tis Em 16 appr ovado. 

Em 18 r emett ido para o Senn.clo. 
P ende de decisão. 

Da commissão de F azenda, 
P ensões e Ordenados. 

6-l .\ utoriza o governo para con- Em 8 de Agosto offerecido como Da comm1ssão de Fazenda, 
ceder a D .• \ntonia Em ili a emenda ao prc>jecto n . 108 de 1887. P ensões e Ordenados. 
da Silva l\Iauta dispensa de Oram os Srs. Andr<tde Figueir a e P . 
lapso de tempo para poder Bellrão, fica encerrada a dis -
r eceber o montepio el e ma- cussão. 
l'inha. Em 13 approvaclo por 62 contr a 4 vo -

tos . 
Em 14 a imp rimir a redacção. 
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ANDAME:-lTO 

Em 20 de Agoslo, depois de observa-
ções do St·. Gomes ele Castt·o, volta á 
mesa para ser dado para ordem do 
dia, con fot·me dispõe o art. 1-13 do 
r zg imento. que dete.rmin a tres dis-
cussões para os projectos . 

Em t4 de Setembr o, entra em 2• 
disc·•ssão e fica ence n·aclo . 

Em '17, appl'Ovado . 
Em 3 de OuLubro, entra e m 3• dis-
cn~são e fi ca encerrado. 

Em 4, app ro rado por 60 votos con-
tt-a lC. 

l~m 5, r emetticlo para o Senado. 
Sanccionado. 
Doc•·eto n . 3 38 9 de 1 O de Novemb>·o 

de 1888 . 

Dispõe que os eleitore3 de E .-n 8 de Agos to é funda mentado Do St· . J. Nabuco e outr os . 
deputados da pt·oxima le- pelo seu aut.or . Sobre o me~ mo assumpto vicl. 
gislatul'a co nfiram aos seus Em i3 ele Agosto i • leitura, em 20 2• projecto n. 67 de 183l, a pre-
r ept·esentantes poderes es- leitura, e m 27 ::l• leiLura, e não é se n'tado pelo Sr. Antonio 
peciaes para refo~marem jul ga do ohjecto de de li beração . Fernandes e França, em 27 
os artigos da Constituição de Maio do mesm o anno . 
quP- se oppuzerem ás P1·ojecto n. 72 de 1885 apre-
seguintes proposições : se ntado pelo Sr. J . Nabuco 

Monarchia federativa . e mais 37 !::l r s . deputados , 
Independencia completa dos em i4 de Setembro do mesmo 

governos provin ciaes do anuo. 
poder central . (Vid. Synopse de 1883, pag. 23, 

Despeza do Ministerio ela Fa- Etn 20 de Agosto entr a em 2a dis-
zenda para o exercicio de c us~ ão , ora o Sr . Lomenço de 
1889. Albnquerque . 

Em 21. os Srs. Maltoso Camara e 
Ped rÓ Luiz. 

Em 2-t, o Sr. Affonso Penna . 
E' apresentado pela commissão o 

sub.;titutivo da tabella C . 
Em 27 ele Agosto oram os Srs . João 

Alfredo (Ministro dCL Fazenda e 
P.-esidmte do Conselho) e Bezamat. 

Em 28, o Sr . Passos i\lira nda requer 
o encerramento da discussão , é 
approvado. 

E' appt·oyado o art . 1° e todos os seus 
nu meros. 

Entra e m clio;cn ssão o art. 2o, ora o 
SL Lourenço de Albuquerque. 

Em 29, o Sr. Passos Miranda. 
Em 30, é encer rada a discussão a 

requerimento do St·. Pass~s Mi-
r anda . 

Ora o St•. Bezamat . 
E' approvado o art . 2.o 
]!;ntt·a em discussão o a r L. 3. o Ora o 

Sr. Bezamat. 
Em 3 de Setembro, é encerrada a 

d iscussão . 
E ' approvado o art. 3 .o 
Entram success ivamente em d iscussão 

os arts . 4o, 5o , 6o e 7o e são appt·o-
vados. 

O projecto passa á 3a discussão, cuja 
redacção vai a imprimir sob o 
n. 66 ."-.. 

Em 5 de Setembro a commis<ão 
apresenta parecet• sobre as emendas 
que se imprimiu sob n. 513 B. 

Ora o Sr . Bezama t. 
]!;m 6 de Setembro, o Sr . Rat isbona. 

Annexo B que contem todos 
os projeclos de r eforma con-
stitucional apresentados ao 
pa damente desde 1831 até 
1883 ). 

Da commissão de Ot·çametlto 
e Contas ao art . 8o da pro-
posta elo govet·no a presen-
tada em ' ele l\Iaio deste 
anno. 

(Vid. nes ta 8ynopse o An-
nexo A. sobre os orçamentos, 
onde vem especiftcada toda 
a discussiio e apresentação 
dos additivos . ) 
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A:<OAME:<TO IJIHERVAÇÕES 

- - - ==-=- =========! 

Em 12, o Sr. l'a~sos Mil'anrla raquer 
o encerramenLo da discussão. 

Falia pell, ordem o Sr. Pedro Luiz . 
A pr.,posta c ap;,rovada. 
F.m 13 rlc Se tem b,·o, a imprimi L' a 

redac~ão s~b n. 66 C. 
Em 1±, <'nLra em discussão, oram o' 

~~·s. Cantão e I<'eltppe Fig:eirôa 
que apresentam as seg,LinLes emen-
das: 

« Xo § 10, em vrz de Thesonral'ia de 
l'ernumbuco cliga - se : - · Theson-
nt r ia L! a Bab ia . 

«Sala rta~ ses;Üe<, 14 de Setembro 

I de 1888 - Dr . Cuutcio .» 
«No St lbstittt ivo da tabella C . no 

orç:tmetlto das de•peza~ do Minis-
tet'JO da Fazenda. accl'escen tem-s~ 
depois d:t ~s r a da· de I<' e no do Re-
cife a Caruarú as seguin Les pala-
vras: - :Sendo 1.00U:uoo,:; para~'
c·cuçãoda IPi n . 3139, art. 70. § 1o, 
n . 5, de 1837.- li'. ele Fi'/n= ;,-,;a .» 

Oram os St·s. ~Iac-D•Jwell. Cantão, 
l\laciel e Coe! h o Rodl'igu •s, qn~ ?'C -
que,· qn~ a ,·edacçã9 •·olte ri c :m-
missão. 

Oram os Sr>. Fil!ippe de Figueirôa, 
Gomes de Cas~ro c Lemo o. 

Em 17, encel'!'ada a di>cussão, appro-
vada a redacçào, assim como as 
emendas e rejeitado o requerimenLo 
elo Sr. Coe lho Rodrigues, fallando 
JJ3la ordem os Srs. Alfonso Penna 
e l\Iac- Do wel I. 

Em 17. remeltido para o enado, 
donde Yoltou emendado em L:3 de 
Novembro . 

A commissão de Or~amento apt·e -
sentou parecer sobt•e a~ emendas, 
que se imprimiu sob n . 66 I~. 

Em 1-l, entrou em discussão . Ora o 
r. Pedro Lu ir.. O Sr. Passos i\li-

randa reqncr que a di~cussão sobre 
as emendas S?ja englobadamente. 

A discussão é encen.tda e sào suc-
cesbivamentc approvaclas as emen-
das. 

O pro.Jecto ú remeltido {, commis,ã-'l 
de ltedacção. 

!l:m 15, é impressa a redacção de 
t')clos os artigos da despeza, sob 
o n. 66 E. 11' appt·ovada . 

l~m 19, á sancção. 
Sanccionado. 
Lei n. 3397 de 24 ele :vovemb1·o 

ele 1888. 

En1 20, en Lra em nnica discusc;ão e Da commissão de Marinha e 
é encarracla. Guerra. 

Em 21, approvado por 71 contnt 8 
votos . 

l';m 25. r emetLido para o Senado . 
Pende de decisão. 

Ent :20 uc Ag-osto remetido ás com-
missões de Fazenda e de Orçamento 
quP em 14 de Setembro apres3n-
taram par •cer com pt•ojeclo que se 
imprimiu sob n. ·18 A. 

11m üi de Setem bro entra em 2• dis-
cus~ão. 

Das com missões ele Fazenda e 
Orçamento ao pr"jecto ini-
ciado no Senado. 

Ora o Sr . Andrade I'igueira. 
I E1n i 9. o Sr. Ra tisbona. 
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J ~ m 20, o~ ::irs. !IIattuso Camara e 
Lourenco rle . \lbuquerquc . 

E:m .25, falia p··la ordem o Sr. Afi 'onsn 
Penna. 

Ora o :-ir . Bariln de Guahy. 
Em 26, o r. :\luuriio •WJHCl. c é cbppro -

t·a•lo que o Jll"•jectt> seja tbdo ])ara 
ordem do tha ~cgui n le. 

i•:m 27, ora o '-;r. José :\larl'cllino . 
Em 1" de Oulubru, oraJ•lllS =-'rs .. \.rau -

jo Góe~ e ;\lourão . 
~;n 2, o Sr. Lourenço tle .\.l htH('ler-

que. 
E1n 3, C'ncerrncln a discus:;~u e ap-

provadn o a rt. 1° e. snccessl\·amentc 
todos os mais a rlt gos <lo pt'OJecto. 
que passa :, 3" tl iscnssão . 

Em 12 ele :-10\·emuro entra em 3a dis-
euss<lo . 1~· 3pre<entado p_lo Sr . 
. \mujo Goes um sub!\litlltivo que 
se imprimiu sob n . tiS B . 

Ora m o> ' r s .. \r:tujo Góes e :'\IaLtoso 
Camara. 

Em 13, O'i ~:ks . PPtlro Lui7. P Bulhões 
CarYallw. que >'CIJIICJ' fJ1'C sej a con-
riclaclo o :::;,·. ,\[i o ist•·o rl<t Fa;cnda 
pa.nt. asNi:sti1· l cliscu . ..:siln. 

jl~m 11, a 1·eq.uerimcnto 1lo ~r: PrtSS?S 
:\lir:J.nda . e encerr ada a cl tscw;s:to 
do r equcl'imcnto e ün proj·•cto. 

O req uerimento t' t'C•Jcitatlu e o p r v-
jecto appro,·aúo. 

:\e;se mesmo dia :::. .,,mcção. 
S a n ccionado. 
Dc,.,-ct? 11 . 3 .JO 3 de :? .J de :\' orcmb.·o 

de 1888. 
(llegHla>HC»to. Det.-.:to ••· 10144 

de :; ele .Janc ·,·o r/e 1 '8 [1 . ) 

.\.ntoriza o gJre t·no para co n- E 1n 1.2 de Outnhru encert·at!a em 
cetlet· urn :111110 •le licença unica di scus,5o . 
com lll'(lenacl·J ao Dr. F er - l~m :3, approvado por <il v o lo;; contra 
uamlo F c r re ir;t tla Cnsta, 8 . 
inspectJ r de satt•l•J do porto l~rn 5, r ' mettido para n SPnado . 
d P:uú. Sanccionado. 

Dcc>·cto n . .'3 :101 rk 1 7 ck Xoc~J·lbJ'O 
de 1888. 

R,•,·citu ;;eralLlo Imperiopara 1 1En~ 6 de ~wktnhro Pn tra em 2~ clis-
o exercício rle 18 ' D. c u~>ào . ora " .·r. Louren~n rle .\.l-

I huquet·que . · 
Em ll. os. r~ . _\ l'lllliO f fúes e Coelho 

R odl'i!!ues . · 
l~nt 12, os Srs. :\Iattoso <:amm·a . 'iha 
Tavar~s e 1-toclrígue" Peixoto. 

Em 13. o. ·,., . . \.llon. o P enmL. ~Iancio 
Ribeiro e :'llac- Dowell. 

Ern 14, o Sr . Can lfio . 
Ent 17. o St·. Joào .\lt'redo (P.·csiclcntc 

do r:on sel!w ,. 1\Ii nist•·o da Fa~cn da) 
e Cesar io Al,•tm . 

Em 18, encerrada a •liscusôão a l'e-
querimento do ~r . Passos Miranda 
C apj;l'OVUllO O al't . 1. " 

Entt·~ em disc u siTo o arL. 2 .o 
Omm os rs. Coelho ltodl'igttes e Mat-

t'JSO Catnara. 
J~' appr oYadn, a eme nda suppl'imindo 

o 111esmo ar t igo . 
Entram em discussão os arts. 3o e 4.• 

Ora o Sr . Co lho ltorlrigues e são 
approvados . 

OHSER \' .t ÇÕES 

Da c~mmi ssilu de F azenda. 
P ensõe e Orde nados. 

Da comm issão de Ot·camento 
e Conta ,; propos ta- do go-
Yerno apresentada em 8 ele 
7\Iaiu deste ~nno . 

(Yid. no an nexo A sobre ot·-
çamcnt~, andamento e dis-
cussão espec ificada e apre-
sentação de acltliti1·o .) 
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J~ntra em rliscussão " a rt. 5° e e ap-
pt·ovaclo. 

En tntm em discns~iio os a clditivos. 
Ora o Sr_ ;\l ac- Dnwrl l. 
Em 10. o St·. Coelho Rodrigues . 
Em 2 , o Sr. Passos _\liranLla requer 

o encet-ramem!l . 
:São approvaclos ali!u.ns atlclHi vo,;. o 

projee :o pas'ia á 3" discu,~;i o_ 
A imprimir a redae~ão par;t :3a dis-

cussão sob n . /0 A . 
Em 21 de Setembro entrn em 3a di s-

cussão, oram o" :-lrs . Elpidio i\Ie;; -
qu i ta, Lmu·enço de Albuquerque e 
An<lt·ade F igueira. que rcquc,· o 
odiamento de. d iscu.<sã.o até qllc a 
commissão iw Jlco ·cce•· sol.>l'e O-' aclcli-
tirJs . 

. \. voLtç iio é adiada l" r f~Ll;t. de nn-
met·o . 

Em 24, é apresentat.lc. •• IJUrecer sobr~ 
o" acldil i>OS qn · e imprimia sob 
n . 70 JB : sendu po,to em uiscussã. ' · 
o Sr . Mac iel 1'C(JUCJ' o acliament, 
p o1· 2 -1 hm·as até $CI' puúlicalo . 

Em 25, oram os Srs Cll ac\1SO Camat·a 
e l\I a L ta i\Iac h a do . 

B:m 2G, o Sl'. Coe llru Rodrig-ues . 
. \. discussão é encerra da a reqtteri-

mento do Sr . Passo'> Mir:t.nda . 
O proj ·elo e approvaclo em 3a dis-

Cllssão, assim como va rios acldi-
tivos . . endo rejeitados ou t' etiraclo, 
outros . 

Em 20, a imprimir r red:!c<:iio so!J 
n . 70 C. 

Em to de Ou.Lubro approvado e re-
mettido para o Senado , cl'onde vol -
tou emendado em 1-! clt- r' ovemhro. 

<\ commissão ap t·esen ta pJ reccr sobre 
as emendas, qnc se imprimitt sob 
n . 70 .O. 

Em 13 de ~ovembro entram em dis -
cussão en!;lobadarnen~e D. requeri -
mento do .·r. Ft·eir·e de Carvalho . 

Oram os Srs . Co~[h,, Ro(ll'ig-nes e 
Pedro Lniz. " 

.\. disc n>>ão c en~el'l'a.b . Re n r!o ap-
provad ns as emenda, . 

.-\ imprimir a r~<l:tçHo fina l sob 
n . iü :iE e c apprr>v~ da . 

f~111 Hl, rem Pttido a :=ancç.f;o . 
§ anccionaclo. 
L ei u . :i:?.') r; de 2 ; ele 

rle 1888 . 
:,-o rc•nln·nf 

Appro\'a. t) den't '\V ll ~ "' Je E n .l :tU de ~et.Pm! r en::erradv cn1 
.. :\gosto de !B:g "" que tn::tndou unica. dis"ns~.,lo . 
r everter :'t Baroneza de · E:m 2 1, apprJYnclo por õ~, 'otu 0 l"Jn -
l]orja . sem prej nizo do meio u·a 4 . 
soldo . ;t pensá • <le ;? :OOO.; Em z:; rem2tt.irlo 1 :11':• '·' ~ena do . 
que perceb ia s eu li nado ma- Sanc cionado. 
ritlo o B:ll'ã·' do mesmo Dcc.·cto n .?378 rle D rle Otrti •Úm 
i i Lnl o . ele 1888 . 

I 
D:1 t ~ntt~j .... ;:l·.l d Faz ... nli 

Pen:.:J~'"' · o~·d,?nadus . 

.l.utori7.:L o g:ove:·n ·) pa.ra con I.;; n1. 2tle Oatul>t·n ~n. ·l·r:t la~...·ln unica D:t c-1. 1L ::~ ... ;/-. ft, · F':lZPnt1:1. 
cedl•r .inb i ~l a!;.':l.ll . l'Olll o or - discussãq . P c:1, :; -fl, 0 0:· tf'P:l{ltt'\ , 
clenado C[ll t' :tdualmenle Em :.l. appro,·a<lv !'''• i~. roto; •·on-
pcr rebe . :1." lente ele 1 h colo- tra -!. 
g- i:t do emina r iode Cnyabá Em -!. reme! tido t••· r:• • '·nado. 
c.onc"•) .\ntonio lfpnrirpte Sanccion:uln. 
de (~1.na!ho Fen·n. Dcc,·eto n . 3.J0-1 d e 2 :' de Xore>~tú,·o 

ele 1888. 
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ASSUMPTO A~n.uu::-;To 

73 Concede {t Escob Domestica E•n O de Otltubr<> approvado em 
üe Nossa Senhora do .\m - 1~ cli·cussão . 
paro . em Petropoli~, is~n - li;m lO oram os r s . . \ndrade Fi-
ção de imposto de tra 1s- !!li<' ira, Olympio C<tmpos e Ro-
mis'ão de proprierlnde. llrigues P eixoto. . 

E' apt·esentada a segt11nte emenda : 
,, 2-1 . L - Li mit - a a isenção ao 

pt'alo de 10 annos . 
" N. 2 - , \ rcr scen te-se depois Lias 

pala 1 t•as - divida publil';t interna 
- as segttin tes : - e que consti -
L tam seu J?<ltL'imonio, 

« :<. :3 - Ltmile- se o favor ate que 
,, pa1t'imonio attinja a q uantiu de 
300 contos. 

« Sala d:ts ~essües , 10 de OutuLro de 
18~8 -- .\lourão , » 

Em 11 ele Out,tbro ot·a o Sr. fi!ourão. 
e approratlo com as emendas c re-
metLitlo :'t commissào de Fa.zentla 
para recligír para 3a disctrssiio. 

~Em 13 de Otttubro é impeessa a rc-
d:wcão sob n . 73 A. 

Em 15, eneel'l'alla a 3a discus~ão. 
l~m 18, appro,·aclo e remeLticlv par.t o 

bena,lo. 
Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

» LO üe Outubro .•.... Emenda ao pr0jocto n. 73 ele Etn 10 ue Outnbeo remeltülo á com- Do Sr. cleputaclo Jaguarihe 
1888.- Concede aos predios misRii<J de Fazenda . Filho. 

6 Llr Setembro 7-1 

)) ü de Setembro 75 

» 6 de Setembro 76 

, 1.7 de Setembro 77 

17 de SeLem hro 78 

dct :-iantn. Casa de i\Jiseri- Pentle de p:ru•ecer. 
cordia elo C<>ar á ismção ele 
impo•to ele tran-;missiio de 
propdetla.de . 

,\.utoriza o govemo para m,tn - E tu zn ,]e Outubro approvado em Da com missão ele Fazenda. 
dat· pagar a D .. \.nalia de uma só discussão. Pensões e Ordenados. 
:.\Ia~edo Pimentel e D. Cio- l•~m 2~, t•cmetlirlo para o Senado . 
tilr\e Cal'ret'ü de :.\!acedo Sanccionado. 
Ache o que lhes couber do D.:o,·ctJ n . 3-JOO d·: 2·1 ele ,\"ovemb,·o 
montepio de seu pai. da 1888 . 

Autoriza o a-overno a con- Em 2 de Outubro enL t·a em discussiio. 
ceder um '·anno de licença Or:t o :-ir . il!ac- Dowell c fica en -
com or denado ao desem - <.:~t· t· :H\:1 . 
bargador da relaç,;;o de Be- iGrn 3, approvaLlo por 59 votos con-
lém Casimit·o de Senna tt'a 9. 
l\ladueei ra . Em 5, t•emetlido para o Senado . 

Sanccionado. 
Decreto n. .'J .'] 8 8 ele 2 7 ele Ot<t!tb,·o 

ele 1888. 

Autori za o gorerno para con- Em 2 t.le Ottlubro encerrada . 
cede t· um anno de licença I::m 3, <lpprovado por 53 votos con-
com ordenado ao desem - tra. 10. 
ba1·gador da re lação de Em 5, remettido pam o Senado . 
Goyuz Franci sco de Paula Sanccionado. 
Lins dos Guimariies Pei- Dco.-cto n . .'3406 de 2·1 de Xot:emb,·o 

' xoto . ele 1 888. 

Da commisailo de Fazenda. 
PetFÕes e Orclen•tclos . 

Da commissiio de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

Alltori.za o govemo para apo- En~ 2 de Otltubro encerrada a clis- Da commis~ão de Fazenda, 
senta r ao conserl'aclor do cussão. Pensões e Ordenados 
gabinele elos tra balhos gra- Em 3. a pprovado por 63 volos ccn-
pb icos ela Escola Polytech - tt•a 4. 
nica Luiz Fr<tnci..co de l~m 5 remettido para o Senado. 
Barros . Pende de decisão. 

Autoriza o govet·no para con . Em 2 ele Oult1bro encerr ada ~ dis- Da cot~lin i ssão de Fazenlla, 
ceder um anno de licenca cussão. Pensors e Ordenados. 
com or denado ao deseni- Em 3, appt·ovado por 60 votos con-
hat·gador da relação de Lrn. 8. 
Ouro Pt·eto .\l auoel A lves Em 4 r emei t ido para o Senado. 
ele Lima Gorclilho . Sancciooado. 

Deereto n . 3 387 ele 27 ele Outttb,·o 
cl~ 18 88. 

• 
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DAT . .\. A.::)SU)li-'TO A~DAMIO::XTO 

188 t7cleSetPmbro 79 ,\.pprova o Dec. tle 23 ele De- I mpresso s ómente. 
zembt·o de t887. que co -

Da commissào <le Fazenda. 
Pen<õ ;; e Ot·•lelnolo:;. 

, l7tle SPlembro 80 

cedeu ao padre Joio Uon-
çalves de Senna, parocho 
collado da fre"uez i ~ elo 
S~nhor do Bom fi1% da Ma tia 
de S . .João, na prov ínci a d" 
Bahia, a pen~iio ch <300-i 
annuae> . 

Dispõe sol•re a r~presentação 
das prov indas na propor -
ção de nm deputado pnra 
1.500 eleitOres, set·,·indo de 
hase o 3listamento de 18<:!7. 

E m ti de Setembro te,·e 1• lc•ilura. Do St·. depalado Elias Cl1ave~ 
em ·18 2a : e JUlgado olo.iecto ele 0 OUtro~ . 
!le li l,era :h e r•·metti<lo à c·Jm- Vid . pr •jecto n . 6 >.te lil82, 
IIIÍ~3:t0 de Co>nst.ilu iç:'io e Legiq- "pre>entado em to de r<e-
laçiio. veretro pelo Sr . deputado 

!•;m to de O 1tubro. a requerimento C'an·alho de R>zende. clis-
do Sr . J. HenrirltPS. ·pmettiLlo á p •n•lo que no 2o escruti -
rommiso;i(o e;qpcíal nollleatlaem 12 nio ele 'llle trata a lei n. 
ele Out !Lt·o pat·a dar p;wecer s'llot·e, 3)2!) de 9 de .Janpiro ele 
pr.,.Jec;o n . 84 a respeito rla rêfot·ma 1831 e seu regul.>mento, 'liÍ 
ele1t,ral no sentido de e!eições pH' po~sam ser,·ir as mesas clei-
provincias. tJraes cpte tiv.>rem servido 

.\. commis~iio eS[Jecirtl nome::ula pelo no 1. '1 

::5 •• pre-;id9nle em 12 de Q·,tubro Prt>jqct'l n. 83 uo me~mo anno 
fic1u compo,La dos Srs. Tarquinio. :lpreqe tl:..rlo pelo Sr. depu-
Dil:tt' e ele .\.zeYedo, Ro~a u i:iilva . Larln ~Iartim Ft·an,isc.J (em 
Pe1lrn Beltriio, .\fl'onso Cebn , \Iac- 25 de .\b:·il), clispondn que 
D l\\·ell e ~~ ilton. os deputaclo'i nomea los mi· 

Em 3 de O 1tnbro u commiqsii·J requc•· nist.ns de Estado não sejam 
infO"r''fiV.L(·Õe'{aJ got~cn·no so~;·eo nu- snj~ic.os árt~.:.l·ic;.ão. 
mc•·o de deito,·,•s p~lt ,·cri-são de Proj~cto n . 31 de 188:3, apre-
1887 . sentado em 13 de Junh'l ]Plo 

Ollic io u-se em 4 e o governo respon· Sr . deputado Mac-!Jowell, 
ue1t remelt<>n lo as s<>!!nintPS info!·- dio;ponrlo sobre alist1m•nto 
mações: ~ ele1toral, inlerp:·etando o 

a rt . 6o, § 10 da lei n . 3029 
rle !) de Janei ·o de 1881, 
arto. -18 e 19 rlo recr•11amento 
n. 82 13 d~ 1:3 üe \gost') do 
me;;tno a.nn:1 . 

la directoria. - ~linisterio dos :"'e-
goeios do Imp,rio. - :\.- Rio de 
JaneiL·n, ll de Ont<tbru de 1888. 

Illm. e E :sem. St·.- Satisfazendo em 
pane a t'CC{'tisiçiio con~Lante do 
orrici<. n. 329 rle 1 elo cort·ente mez. 
lransmitt~ a Y. [i;x.. na~ inclusa• 
cópia-.;, os tl legt•an1mas que a~é 
ag ra recebi ácerca do u·tnlero dos 
eleitot•e; ex.i~tentes nas :;eguiutc:t:; 
pruvincias: Paraná, Espril'itc -·an-
10, Pia•1hy. Santa Catharina, R io 
Grande elo Norte, :\.lagoas. :\Iara-
nhão. Ceará. Parahyba e R io Gran-
de do Sul . Oppol'tunamente enYia-
re i copias dos telegrammas que 
receber das outras províncias. De us 
guarde a V. Ex .- Illm. e Exm. 
S r. 1° secr etario da Camara dos 

rs . Depntaclos. - Jooé F~•'ll'tnd~s 
da Co,ta Pe1·ei•·a .Tui1ÍO>'. 

Projecto~ ns. 53 e c.iJ ele 188:3. 
apre en Larloq em 10 e 17 rle 
Jttlho pelo St•. deputado Es-
cragnolle Taunay, conce-
dendo : o to, dir~ito tle 
voll a :oclu o e·tr angeiro 
na-1 Plei:õe~ municipaes e 
no;; cas >S em rpe pode ser 
votado; conceJ•m, lo o 2o o 
clir~ito cl> voto aos Pleilores 
t.·ansfari[JOs da circums ·ri-
pt;<i.o ele i1oral por ordem do 
gJVerno o·t por neces,iclad~ 
elo c;eniço publico. 

Projecto n. 6 t ele l '81, apre-
sentnclo em 17 de Ju lho pelo 
Sr. deputado .\. nto·lio Pinto 
e o·ttros, concedendo direito 
de vr• to aos cai :c e i ros de 
cas ts commerciaes que pro-
varem capacidade eleito -
ral. 

Pt'OJ ecio n . ll4 de 1883, apre-
sentacll) em 2' de .\.go,to pelo 
SL' . clepntado Joaqu im Ta-

Corityba.-0 n umero deeleitore.; ex is- Tare.; e outl'OS a mpliando os 
tentes J1PSLa prov íncia até a rev isão clís\rictos e! •i toraes. 
de 1837,2.9 7. s~odo do 1o di stricto ProjecLo n. 26 ele 18 5, apre-
1.553 e- do 2° 1.43!. - Balbino sentado em 23 ele Julho pelo 
ria rw1lw. ' t•. deputado ~Ial'lim Fran-

c isco .cxti n!ruindo o 2° escru-

VicLol'Ía.- Segun<.lo dados fo l'llccidos 
pela secL·et.aria tla p:·esidencia. o 
numero ele eleitores até a r0v ísãn 
de 1887 e ele 2,236, qa' YO enc:;ano.-
Chefe de policia interino, Gct1di1 

tínio nas e leições ele depu-
tad •s geraes, e projecto n.84 
deste an no, apt·esentaclo em 
25 de Setembro pe lo Sr . Al-
111Jicla :-.!ogueira,refot·manclo 
a l•i elctto ra l no sentido da 
eleiç<lo por pt·,wincias. 
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A.~DAl\IENTO 

'l'hercziua .-- K de -1.116 o numero 
ele eleitores ex isLenles ne>ta prorin-
cia. a tó. n. rev i~áo elo a l i~tan1en Lo 
de 1883, seg-undo rlaclos existe nt~s 
na secrela l'la. do govcrno .-Ray-
munrlo José Vici•·a du, Silvc1, 1're-
S!dentc tlo Piatlh,v. 

Desterro. - Eleit01'0S existentes ate 
:t r eviRiio do alisl::unento ele 1887, 
sãn 3.G14. sendo no 1° disll'icLo 
2.1GJ; nu 2° 1.-l-l:J .-- Presidente . 

Natal.- ~eg-unclo dados mais exactos, 
o numet·o ele eleito res existentes 
nes.ta província. até a. revi~ão do 
ali la111enlo de 1' 7 é:3 .!l.Jl.--Vice-
l>resitle.; le, .-lmy nthas . 

~Ia.:eiu.- Das li~ta: existentes na se-
crelaria. do gov~r:1o consla ser dt-
J.0-1-1 o n11mero de elcil'1res da pr v-
vincia aLe a r evisão de 1887, co n-
'' indo oiJ~ervar que das parochias 
r! c Pilo de AssllCa t· e San •'.l.nna de 
Ypanemn. 3Ú consta o a1i~tamenlo 
nte 18:>-! e de Porto Calvo. i\Vu·a-
gogy .. l.naclia e Limoeiro ale 1886. 

I 
- 0 [Jre'lidenL". Jlontcn·o de Ba•·-
,·os . 

i S. Lnit do l\laran hão. -- O numero 
total de ele•Lore<; tla província nte 
a rerisão ele 18d7 é de 6.56-!, assim 
discriminados : to 1lislricto, 1. 884; 
2o clistt·icLo, 77 1 ; 3o districLo, 1.151: 
4o dislt·•clo, 716; 50 tli slric to. ü50: 
G0 rlistricLo. 1.3!)2 . Da •·evisiio ele 
1887 faltam conbecer-oe alg ms 
dado' que niio foram a inda envia-
dos p •los juizes de direito. - Jlo-
,·ei,·tl .1/t·e.< . 

l"ortalezn.. -- l\'um•ro de Pleilore'i des-
l.tt ]11' '"incia, comp,·eliendendo re-
visúv de 1S::l7, at.ti ngc n !l.Sfiti. sendo: 
1° clist rido . 1. fiZ5 : ,2o cli,Lricto 
1.7G:í: :3o distrirto. · 1.1G~; 4° clis~ 
t.l'icto, 1.216; 5° rlis ,·icto. 1.216: 
6° di,trictu, 87::!: 70 districto. 901. 
Ko tlistricto, l.z02. - r. ria Silva 
P•·aclo . 

Parahvlm. - Dos dado'! existe n tes na 
secreL't ria c el e 4.2!)\J o e leitorado 
tles•a pruvincia. Os jnizes tle direi to 
dei xanvn <le r ~melter o rPsltlr a r! o 
da r e,. i <iin elos n n nos de 1 RSi. 1883. 
183-! , 1885, 18 '6 e 1S87. \ .ou soli -
citar com ur~encia dados <'Xactos 
ele pessoll conhec •ÜoJra do e lei lo rado 
e rle p~litica - sei eleval'->e u elei-
t '•l'l\do a quasi se is mil elei tores 
(6.000) .- Pcd,·o Corria. 

Porto .\. leg..-e.- l ~ru saLisfac:ã.o ao le -
J eg t· ltn•n~<t de V. l!: L. i 111'o rm o qne 
o nttme•·o de t• lei lOl'"' S ex isten tes 
ate a revisão dP 1R87, foi o se-
g-uinte: D. l'edriLo 5 1-L ~ . Borja 
::í37. 'l'aquary Kl2. Rio dos ' inos 
-;"30. Ri o G•·ande 1.001. ::>anLa Ma-
ria 6!l:3, S. G:liJl'iel :'i\l9, PiraLiny 
917. Cruz .\.l1.<1. 5!0. Bagé 65 1, Pe~ 
lotas L. L:-\3. Caçapava ·i-1 6, ltaqu• 
37-!, Cachoc i•·a G::lO . 
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ta Direc Ol'i:t. - ~linisterio do Impe -
rio em 13 de Outttbro d·· 1~8 '. 

[IIm. e ~xm. Sr. - l!;m additamento 
ao avi~o de H do corrente mez, 
tram;m itlo a V . Eoc, nas inclu~as 
cr'qJir\.s, os Leleg-rammtLc.; que recebi 
•'-cerca elo ntlmPro dos elcitor2s 
exi~lent~~ en1 variati coinarca.c; das 
pr •vi ncias de Pernambttco. Bahia 
c Rw ·;,·anel<>do 'ui . Deus trnartle 
a Y. Ex. - A S. Ex. o r . . i" se-
cr~tarto da Camara dos Deputados. 
-.José Fenwanles <lcL ro,LlL Pe,·ciNL 
.Tania>'. 

Em 2~ de ~ovemtJro r\ o k '' proce-
•lenle do H.ccif·· e datado Üt> 28: 

~ !IIm. e I•:xm. St·. conselheiro :\liois-
lt•o do [mperio . - Riu. - Recti-
"iico o meu telegramma ele 10 de 
Outubro, rruanLo á comarca ele Ott-
ricnry. Devem ser 27-G eleitores e 
não 3l2.- .T .• J. de IJliceir·a An-
d>·acl~. " 

En12:1 de O•ltnko de 18 S. procedente i 
elo Kt>cife, datado Lle 2:3: 

K !IIm. c l•:xm . Sr . cooseJheit·o Minis-
tro uo Imperio.- Rio .- Em tultli-
tamento ao meu lelegra mma de 11 
elo •·on·enle, existem alistados elei-
l•:res nas comarcas : tln Bonit~ . 2 2 : 
!le Agnas D!llas. 115 : de Olinda. 
32:3; ~Recife, 603-L elo. Brej~. -1 6 :I 
~le Tacaratú . 90,: da B.oa Yista, .,u . Fa1La a de Caramuru .- J. J. 
de Olirei>·a -~ncll'ade . ,. I 

Em 17 t!e ~o,•et~ bro do.> l u'', )'roce-
dente do Rectle, clatado de 1 1: 

K !IIm. e Exm. Sr. Cons.,Jheirc> ~linis 
tro tlo Imperio.-Rio.-R.eeti!ico 
o t•lrg-ralllma de 10 de Outubro 
findo. q u:tn lo á comarca Pe1 rol i na. 
São ·121 c l e i Lot·e~ e não 7:3. - .!. J . 
0/ireinL .!ncl>·acle. » 

Em 11 ele Outubro de 188'. proce-
clenk do Recife, datado ele 11: 

"Illm e l~xm . St·. Con elheiro ?llinis-
tro do Impedo .- Rio.- Rectific•J o 
meu te legramma de honL~m,quanto 
;, comarmt de Cobrobó. São 133 
eleitores e não 325 . Existem na 
comarc:t de Vi!la. Bella 35 1. na de 
'l'aquarelinga 156. na de 'algueiro 
2:3 J e na do Bom Jardim -!2G. Fal -
tam oito comarcas.- .J • • r. ele Oli -
vci>·a .incl>·acle . » 

Estacão Centml. 10 de Ouutbt·o de 
1 88, procetleme do Recile. datado 
de 10: 

«111m. e Exm. St'. Con<elheiro ::'IJi-
nistro elo Imperio.- Rio. - Res-
pondo o tdegt·amma ele G do 
correnle . Existem nas comarcas 
Nazareth 5~ 1, Palmares 747, Páo 
d' .\.lho 39J, 'l'imbaúb;J. 2-17. Limo-
eiro, 285. Ignarasst't 21:i2, I tamhc 
lO I, Victoria 295. Cabo ::J64, E cada 
563, Rio Formoso -!-l5, Garanhuns 
31J, llal'l'eit·os 202. Cimbres 339. Ca-
brobó 325. F lores 116, Floresta 192, 
Ingaze ira 145, Ourtcur~· 3 t2. Petro-
liLina 73 . Panellas 279, Buique 21-l. 
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Bom Conselho .2.26, Bezerros 198, Ja-
boaU, 207. Goyana 453 . FalLam 12 
CLlln ttrcas , irão bre,·emente infor-
ma~ões.- .f • .J. Oli~eil·a Anrh·cvle. 

Port.u ,\legl'e , 10 de Ottlul>t·n.- l~lll 
~ dtl i tamcnt' ao me.1 tel 'g·ram ma. rle 
h nn ·em, inf>rm o que na coma t·ca 
d;t l~nceuz ilb aUa, até a r ev isão de 
18:;7 !'oram ~listados 2\Jli ele ito-
r s .- Barüo cl; Snn tu-T hccla . 

l~m .24 ele Outubt·o de 1~8tl,. proce-
dent2 do l{e·ife, claLatlu cl' 24: 

« lll m. c l~xm. Sr. Cons~ l heiro illi-
nistt·o elo l mpedo. - H.in. -1~m 
adclitam ·~ n tc' ao meu telegramma 
rl<' bo ntem , ex istem alistados na 
comat"ca de Caruarú 668 eleit J-
r .~s . Fica completa a exigenc ia .-
.1 .f. J e Olicei,·a And.-udc•. » 

Bahia, 11 tlc Outuhru ele 1888 . -Ao 
gxm_ Sr. min istt·o L] o lmperi o.-Rio. 
- ~egttn clo dados ex iste nt>s n:1. Se-
cretat'i;t da Presiclencia ha 22 .05ti 
eleitor ·s, n ão consV111clu do at·chivo 
as rer isões dos aegu in Les annos : ele 
1882,co:nu·ca> ele 'l'aperoá, Camamú 
e Victoria: ·1882 a 1t>87, Jac.Jbina: 
18'2 e 188-! a 1887, Santo Amaro : 
1882. 1884 e 1886, Ca mpo Largo: -1882 
e 1d87, Valença; 1883 a 1887, Can-
navioiras , Alagoinhas e ltapicr.rú : 
1883,1884, J886e1887, ~lonteSanto; 
1883, 1884 e 1887, P or to Seguro: 1884 
e 1886. Abt·antes; ·1884 a 1887, Na-
zareth e Amargosa: 1 88~- a -1886, 
F eira de Santa Anna: 188~ e 1887, 
Gerem1abo; 188 1,1885 e 1<:!87, Ga-
ri n banha; 1887, Rio S. Francisco; 
18d7, Inhambupe e Lonçóes .- Jla-
noel P o>·tella. 

1a directoria. - N. 3321.- ~linis ' erio 
doo; Negocias da Imperi o, !Sele Ou-
tubro de 188.-l. - Illm. e Exm . Sr .-
Em additamentQ ao ;wiso de 1i do 
cot·rente mez, transmitto a V. ~x. , 
na inclu~a cópia, o t.' legramma que 
rec ·Li áee t·ca elo n tlmero ele eleito-
res exis tente !; cn1 vari a comarcac; 
da pt·uvinciCL do Rio Grande do Sul. 
De ts gu~rde a V. l!:x.- Jo.'é Fe ,·-
nancles da Costa J>e,·ei,·c• Jun io;· .-
A S. Ex. o Sr. 1° secret-~r io da 
Camara dos Dep·1tados. 

Telcg;·amma.< 

Por to Al ~gre, 16 de Outubro. - Cu-
mar ca ~an ta Victor ia, 30-! eleitores. 
Faltam ainda as comarcas dd Via-
mão, Nossa Sen hora da Ol tveira, 
Passo F undo e Soledade. que ele-
mot·at·am por falta de communi -
caçiio 1-elegraphi ca, mas cujo nn -
mer o de eleitores pócle ser calcn lado 
pelas ulLimas ele ições em 1. 512, dis-
lribuiclosass im : V iamão549,Nossa 
Senhora da Oliveü·a 498, Fasso 
Fun do 279 e So!eda de 187.- lJarão 
ele S anta Thecla , 

Por to Alegr e. 16 de Ou tubro . - Co-
marca cl ' Santo Angelo, 363 eleito -
r<s.- !Ja1·ão de Santa T hccla. 
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Telegrammas 

Porto Alegre. - Cumat·ca de S. José 
do Cahy, 928 eleitores . Barão de 
Santa 1 hecla . 

Porto Alegre .-Livramento 400, Uru-
guayana 439. Camaquam 282. Rio 
Pardo 8-!9, Alegrete 569, Jaguarão 
878, S . Leopoldo 783, Santa Chri~
t ina 595, Capital 2.503, Triumpho 
417; tolal17.541. Falta informação 
de·oito comarcas, transmittirei logo 
q 1e as receba.- Barão ele Sao ta 
Thecla . 

P orto Alegre, 20 de Dezembro de 
1888.- Segundo informaçõe~ Juiz 
de Direito, comarca Soledade tem 
187 elei tores, Passo Fundo 280, Vi-
amão 548. Falta sómente comarca 
Nossa Senhora de Oliveira.-Rariio 
de Santa Thecla . 

i" Directoria.-N. 3.345 .- i\finisterio 
dos Negocios do Imperio. 22 de 
Outubro de 1888.- Illm. Sr .- Em 
additamento ao Aviso ele 11 do cor-
rente mez, transm itto a V. Ex. nas 
inclusas cópias os ~e l egrammas que 
ce bi acerca elo numero de e lei \ores 
existen tes nas provincias de Sergipe 
e do Pará. D , us guarde a V. J!;x. 
- Jos~ Fernandes da Costa Pe-
reira Jtt >I ÍOJ'.- j .. Ex. o Sr . 1° 
Secretario da Camara dos Srs . De-
putado. 

Teleg>·am mas 

Procedente de Belem, 19 de Outu-
bro.- Por fa lta de dados na Se-
cretaria do Governo não respondi 
logo telegramma V. Ex. ped indo 
num ero to tal do eleitorado da pro-
vincia. lnclui da revisão do anno 
passado esse numero é de 6.600 a 
6.7000 segundo informações por mim 
exigidas.- :Mig uel Pe>·nambuco. -
Confo,·me. - Antonio A. da Silva 
Juni4>· . 

Aracaj ú, 19 de Outubro .- Provincia 
até reun ião a listamento 1887 tem 
4.060 ele itores, sómente hoje posso 
responder telegramma de V. Ex . , 
porque hontem larde r ecebi infor-
formação q ':e faltava elo Juiz de 
Direito de Gararú.- ( Assignado) 
p,·estes Pimentel. 

i& Directoria. - Ministerio dos Nego-
cios do fmperio.- N. 336-!.- 25 de 
Outubro de i888.-Iltm . e Exm. Sr.-
Em additamento ao Aviso de il do 
corrente mez, transmitto a V. Ex., 
nas inclusas cópias os telegramm:>s 
que r ecebi ácerca do num ero ele 
eleitores exis tentes em varias co-
marcltB da provincia ele Pernam-
buco. Dens guarde a V. Ex. - José 
Foi'!U>nclrs da Cos ta Pe,-à,·a .Ju-
nio>·.- A S. Ex. o r. 1° Sect·e-
tario da Camara dos Depu tados. 
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2:3 de Ottlubro.- I'~rnamhuco - Re-
cife. - t<.:m additamen lu ao meu tele-
gr •mm~t de 11 do correu te, exis tem 
al tstatlu> eleitul·es nas cnmut·ca:; 
Bonito 21:l2, Aguas Bellas 115. Olinua 
:li;J, 1-<.ecife 6.UJ J, Brejo ·lt$6, 1'aca-
l':ttu \JJ, B ... a Vtsta 5u. Falta co-
marca Caruarú.- J . .T, Oli~ci,·a 
.AitUI'ctde . 

24 ele Out tbro. - l{ectfe. - Em aeldi-
lalllento ao meu telegramma de 
hontem , existem a lt statlos comarca 
Cat·<t~u·ú 66tl eleitot·es . Fica com-
plel:.t eü_;encia. 

ta Direc t ria .-ll!inisterio dos Nego-
cios rio lmpcrio. - lüo de Jan ei ro, 
5 de Novembro de ·1888. - Illm c 
l<.xm. :::.r. - l!:m adtl1tamento ao 
,\ 'iso de ll do mez proximo passa-
do, tr~nsmit t o a V. l!:x. , n ~, incl usa 
copia, o telegramma que recebi 
ác êrca do uumero dos eleitores 
existentes em algumas comarcas da 
!JrJriucla d" R1o Grande do t>ul.-
Veu• guarde a V. Ex .- Jo.,é lt'e•·-
nando> ua Co ta l'erei1·a h~lltOt' . 
A ;:; . Ex. o Sr. 1° ;:;ecretario da 
Cam.tl'a dos Deputados , 

Tele g1·a mma 

Estação, Rio, 30 de Outubro de 1888. 
- t>t·c>cedente dJ Pono Alegre. -
Da t~ 2J - Horas 4, 30 minut,os .-
E xm . l\lioi stro do lmperio - Rio.-
:::.egu .. do iuformações Jui z de Di-
reito .:omat·ca ;:;olêdade tem 187 e!• i· 
tores, Pa%J Fundo 280, Viamão 5-18. 
F al ta sóm~u te comarca Nossa t>e-
uhora de Oliveira. - S. Thec/a. 
- Conf·re.- Jl olltie ,·o ele Bar·ros . 
- Cunforme.- A. ,t-ugusto ela ilvu 
.Jun lOI' . 

la Director ia .- ~- 3665. - ~Iinister i o 
dus 1\eg,•cios do Im pet•i o. - 1-<.io de 
Ja neiro, 21 de 1\ovembro de 18 8.-
I tlm. e Exm . Sr.- Em add tta-
men to ao Aviso de 11 de Outubro 
ulti mo transmitto a V. Ex. o tele-
gramma junto por cópia, r~lat ivo 
ao nume ro de ele ito1·es ela comarca 
de Pctrulin a, provincia de Pernam-
lmco .- Deus guarde a V. Ex.-
Jo•c F •·nancles ela Co~ta Peo·ei.·a 
J1mi01·. - .\.' S. Ex. oSt·. i 0 Se-
cretari o da Camam dos Deputados . 

Teleg•·amma 

Em H ele Novembro de 1888. - Pro-
ceden to do Recife - Da la 17 -
Exm . Sr . Minist t·o do lmperio. -
1-tio. Rectiüco t elegramma 10 de 
Outub1·o lindo, quant • comarca Pe-
trol in a. São 121 ele i tore'l e não 73. 
- Jo •qtti11t J osé de Olioeil·a An-
d•·ade. 

ia Dit·ectoria N. 3740. i\Iinisterio 
dos Negoc ios do Jmperio. - Rio de 
Janeiro, 28 de No vembro de 18 8. -
lllm. e Exm. Sr.- !!:m additamenlo 
ao Aviso de li de Outubro ultim o, 
k a nsmttto a V. E x . o telegramma 
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junto por có pia, relati vo tw numeru 
de el •itoreq da c 1marca de Nos9a 
Senhora de O,i veira do Rio Gt·ande 
do Sul. Deus guarJe a V. Ex. -
Jo. é F'<.·11a11dos da Costa Pe,·ci1·a Ju-
nio,·.-.\. ::;, Ex . o Sr. jo Sec t·etario 
da Cama,·a elos Srs . Deptl la elos . 

Telcgnwunc~ 

PorL~ Alegra, 25 ele Cl!orembro .-
Comarca de Nossa Senhora de Oli-
veira, segunda communicação elo 
Juiz de Oi reito, hoje r ecebida tem 
511 Pldtore;.- 1Ja1·ãa de :Sa-nta 
Theola. 

1• Direcloria. - N. 3873. - ~linis 
lerio dos Negocios elo lmperio, 7 cld 
Dezembro -lllm. o ~sem. St·.-
Em a.lditamen t J ao .\.viso ele 11 de 
Outubro ultimo, remettJ a V. Ex . 
o ofic io, j11nto por cópia, do pt·esi-
den ta do Goy.tz, ela Lada ele 14 do 
mez pt•uximo pas'la(I<J e o quadro, 
que o acompanhou, dos eleitora> da 
mesma pt•o,incia alistados até o 
anno de 1886. - Deus guarJe a 
V. Ex.- JosJ FerJw11des da Costa 
Pcl'CII'a Jwzw,·. - .-'1. S. Ex. o Sr. 1o 
S2c•·ctal'io da Camara elos Depu-
ta los. 

Offioio. - Goyaz. - Satisfazendo o que 
me foi por V. Ex . determinado em 
telegramma expedido em data ele 5 
ele Outubro ultimo, t enh•J a honra 
de en\'iar a V. E."<. o incluso qua -
dro dos eleitores ali-tados nesta 
pt·ovincia a(é o anno de 1887; cum-
printlo-me paritcipar a V.~"· qtle 
esse trabalho não está completo 
quanto ao numet·o de deito r~ s, 
pelas irr~ gulariclades das informa-
çiies exist~nles na secreLal'ia desta 
Prrs idencia e que Se l'vil'am de base 
para a confecção do mesmo quadro, 
visto não haver i~mpo , attenta a. 
ul'gencia com qtle foi elle e:r,gido 
tle solicitar-se o' necessarios dados 
dos r espectivos Juizes de Dirdto, 
aos quaes me vou clit·igir no sentido 
de serem ]H'esLadas as in formações 
ma i~ completas para com ellas or-
ganisar-s~ novo quadro. que oppor-
tnnament envitu~ei a V. ill'(. -Deus 
Gnat·fle a V. J<:x. - Sr. Cons lheiro 
José Fet·nanclea da Costa Pereira, 
~Iinistru do Impel'io.- Fdir.is-imo 
ciJ g,pinto a11to . 

Q t:' AORO DOS ELEITORES DA !'ROVICU. DE 
t.OOY.\Z 1 ALISTADOS .\TI:: J8S7 

::;,nt'Anua da Capital. ..... . . 203 

~
~ "n''' da Capital............ 8\ 
'. S . do l'iil>t· de Ou r•> Fino.. 13 

On tal Snnt" !ti ta d'Autn.. ... . . .. . .. t2 
'l" · tN. S . do H o~n t· io da ll>tl'l'l.. •l 

S . Fr1.ncis_c:_o de.-\ . .sb tlc_ Anicus ~ ,s. SebasLmo d;> .\.lle lHFl..... . 7 
N. ~- d:l H. JS~rio Rill Clnro . 1 

u:- )· .~.rl:l.\hba.din.do Curr;tlinhl) 20 
l':tlinhn ~ . .Tt SÓ f/p )l tl S'lllli'de:~ . ... , . . rl 
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Paroch'as 

l' i o j V d O y;,.de N. S. das Dores do Rio er e 11 

Jatahy j D·~~j~~. ~~~ir.·~~. S~~~o .. ':~. ~~: 6i 

Rio )Divmo Espírito Santo do Rio 
Bonito Bonito ............... . ...... 56 

M · ~N. S. do Rosario de Meia 
!'~~~e Po tte . .. .. .. .. ........... 103 

Sant Anna das Antas...... ... 30 

ru?t~ba~N. ~. da Penha de Corumbá. 29 

104 
Bom- N. S. da Conceição de Cam-

fim N ~"~~s ~~~ · Pie~l~d~ · ·d·~ · '8'~1i~ 5 ~
~enhor do Bomfim ........... . 

. Vista ....................... 20 

Para- j N. S. da Abbadia da Para-
c tnjuba eonjuba .. .. ............. .. .. 118 

~anta lsanta Luz,·· Luzia I ~ · · · · · · · · · · · · · '' · · 123 

S2~~~ N CS~2d~ ·n~~i~~~~ .. d~ .. c~id~s 74 
)

N. S. da Conceição de Santa 

Novas ...................... 21 

Mor- jN. S. do Carmo de Mort·inhos 87 
rinhos Santa Rita de Pnranabyba. . . . 65 

c 1 1-o)N. S. da Madre de Deus do 
a a a Catalão., .................. 125 

Entre- \Divino ~spirito Santo de En-
R s I t•·e-Rws ................ . ... 120 10 Santo Antonio dó Cavalbeit·o.. 25 

r~~-u:~.)N. S. da Penha de_Jaraguá ... 131 

~
N. S. do Pilar, .... ...... , .... 13 

Pilar N. S. da Conceição do Crixás. 24 
Santo Antonio <lo Amaro Leite 35 

For - ~N, S. da Conceição da For-
mosa mosa ..... , ........ ... , ..... i31 

' Santa Rosa.................. 7 

S. José~S. José do Tocantins ......... 180 
do To- N . . '. da Conceição de Tra-

cantins hj'i'as ... ....... . .. . ........ . 33 

Cava\. l~ant'Anna de Cavalcanti .... .. 58 
canti 1

1 · Fehx .... · .... · .. • · .. ·.... 9 
S. Theodoro de Nova Roma.. 46 

Flores (N. S . do Rosario de Flilres ... 
Sitio de Abbadia . .. ........ ,., 

15 
25 

Forte JS . Sebastião do Forte......... 40 

Ar }N. S dos Remedios de Ar raiaR 129 
raia-s Santo Antonio do Morro do 

Chapéo....... .... .. . .. .. .. 21 

Tagua·js t ' . d T . tinga an a .. rarta e aguatmga ... 52 

PosseiSant'Anna da Posse ..... . .... . 102 

s. Do-Js D . mingos • ommgos.... . . . . . . . . . . . . . 86 

~Y;;i0 ) N. S. da Coneeicão do Norte. 72 
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Paroehias 

Duro JS. Jo ·é do Duro ....... . ... ... 23 

Palmaj<;· João da Palma.... ....... . 58 
Divino Espírito Santo do Peixe 19 

Porto~N. S. das Mercês do Porto 
Im- Impenal........ ............ 44 

perial ~. ~ do Carmo ...... ... ..... 6 
S. I euro do Tocantins...... .. 19 

Na ti- ~N. !';; da Na!ivirlade.. . . . . . . . 5'• 
viclade ~ant Anna da Chapada. . .. .. .. ~~ 

~. )hguel e Al·na~ ... ,. .. . . . .. lv 

Btla j=-< · S. da Conceição da Bô" 
Vista Vista ......... ......... .... H3 

Seeretaria da Provincia de Goya.z, 
13 de Nove nbro de 1388 .-0 secretario, 
Joaquim Jlanool Got·reia. 

ta Directol'ia .-:IIinisterio dus Nego· 
cios do Imperio .- Rio de Janeit·o, 
8 de Janeiro de 1889.- Illm. e 
Exm. s,·.- Em additamento ao 
Aviso de 11 de ÜuLUbro ultimo, 
transmitto a V. Ex. o telegramrna 
jun•o por cópia, relativo ao numero 
de eleitores ela comarca de Ouri-
cury. provinc1a de Pernambuco. -
De•ts guarde a V. Ex .-A. Fen·ei,·a 
Vianna.- A S. Ex. o Sr . i• Se-
ct·etario da Camara dos Srs. Depu-
tados . 

Em 28 de Novembro de 1888. -
Procedente do Recife .-Data 28. -
Endereço: Ao Exm. Sr . i\lininistro 
do lmperio. -Rio. - Do presidente 
da provinci a. Rectifico meu tele-
grama de 10 de Out.Ibro, q•tanto a 
comarca de Our icury. Devem ser 272 
eleitores e não 342.-J. J. Olivei>·a 
And1·ade.- Confere.- Jfontei ·o de 
Barros. - Conforme.- A. Augusto 
da Silva Jwlio>· . 

Em officio de 6 de Fevereiro de 1889 
o :\linisterio do I •nperi o remetteu 
as seguintes informações sobre o 
ali1tamento de eleitores da pro-
vincia de 1\:latto Grosso até a r evisão 
de 1887: 

Eleitores 

Comarca de Caceres. ........ 318 
Comarca de Corumbá....... 231 
Comarca Miranda .. . . , . , • • . • 103 

Comarca Alto Paraguay Dia-
mantino: 

Villa N . S . d ~ Rosario do 
R io Acima., .. • . .... , .... 

Parochia de N. S . d:t Con-
ceição ................... . 

Parochia de Cuyabà ...... .. 

158/ 
t272 

114) 
839 
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ASSUl\IPTO A:-IDA~I ~"TO 

.\.utol'iza o governo para con- Ent 5 de Outubro entra em 1• clis-
c~der a José Brnnt de Car- cu~são . 
valho e Francisco Góes Oram os r~. Ratishona, Andrade 
divers~s favot·e~ para aber- Fig •eira (tluas vezes), Roddgues 
turn de uma rua, que por- Peixot~. 
tintlo do Campo da Accla- O proi'cto passa a 2• discussão . 
mação vá até :t caixa u'agua l!:m 1 L de Outubro entra em 2a dia-
de Estacio de Sá, etc. cu~são e é approvauo. 

Em 15 de Outubro entra em 3a dis-
cus~ão . 

Sã apre~entadas as seguintes emen -
das : 

" Ao art . i• - Supprimam-se as 
palavras: - ou a quem melhores 
condições offerecer. 

" Ao paragt·apho uni co do n. 6 do 
mesmo art go : Em vez de - c in · 
coenta contos de réis - , diga- se : 
dez contos de réis. 

~ Sala das sessões, i5 de Outubro de 
1888.- Alua1·o Ca•1>inha. - B. de 
Mendonça Sobl'inho. -Coelho e 
Campos.- João Caetano. - Passos 
111i1·anda. - Dua1·tc d~ Azeuedo. -
T. ele Alcuoa?' . .J.ra1·ipe.- José Pom-
peu .- Ratisbona: - João .Manoel. 
- Jaguaribc . - ()lympio Camp?s. ~ 

Ora o . r . João Henrique, que apre-
senta um substitutivo omocdenrlo 
tambem a Jlfanoel r)do,·ioo 11fendcs 
e out•·os a abcrllt>'a de uma •·ua em 
aontinuação do becco da Ca.-·a da 
.11oeda ate anca de Sant' Anna, etc. 

O sub<t: \utivo se imprlmio s3b n. 
81 A. 

O SL' . ~Iaciel fundamenta um reqve-
rimen\~ para que c projecto v oi te 
á comruis>ão com as emendas apre· 
sentadas. 

Ora o Sr. Alvaro Caminha. 
Em 17 de Outubro, é rejeitado o re-

querimento. 
Conlinúa a 3' discus~ão do projecto. 
Oram o> Srs. 2\Iourào, Alvaro Ca-

minha, Andrade Figuei1·a (duas 
vezes), e Maciel ; a disettssão fica 
encet•rada. 

Em i8 de Out•tbro é rejeitado o suba-
titu\ivo, approvado o projeclo e 
rejeitadas a~ emenda~ . 

Em 19, remettido para o Senarlo. 
P ende de decisão. 

.\ppL'Ova a pens~o concedida En~ 2 de Outui,L') approvach. 
por dect·eto de 28 de i\Iaio Em :~ á sancção. 
de 1887 ao aprendiz arli- S anccionad o. 
lheiro reformado Alfredo D"o,·cto n . 3 380 de 6 de 011lnl;,-o 
Amando de Souza Aguiar . de i 888 . 

ODSE lt V AÇÕES 

Da commissão de Fazenda e 
Obras Publicas. 

ffimendas <lO Senado ao pro -
jecto n. 17 de 1887. 

Autoriza o governo para con-
ceder um an no de licença 
com totlos os vencimentos 
ao desembargador da re -
lação de S. Paulo J\Iar -
cos Antonio Rodr igtH~s de 
Araujo. 

E an 25 de Setembro tem i" lt-ilura, Do depmad3 Alves de Araujo . 
em 2G 2", é julgado objecto de (Vitl. nesta Synopse anda -
deliberação e remeltido á com - mentos e obsenações ao pa-
missão de Fazentla . Pensões e Or- recer n . 181i de 18 . ) 
denad~s. que em i2 de Outubro 
apresenta parecer. que se i mprimio 
sol! n. i SEi, mandanrlo arcllivar o 
projecto n . 8J por haver falleciclo 
o serventuario a que se refere o 
mesmo pt·ojecto . 

No mesmo dilt approvado . 

" 25deSetemhro 8-1 Reforma eleitoml no sentido E m 25 de Setembt·o tem 1> leitura, Do ::il' . deputado Almeida No-
de eleições por províncias. em i 0 de Outubl'o 2a, ju lgarlo ~ueira . 

obj >elo de deliiJeraçilo e t•emettirlo (Vtd . nesta Synopsc obser-
á commis~ão d~ Con~\ituiç:io . vações ao projedo n. 80 

O St•. Pedr~ Luiz requer q te o pro- de!te :tnno.) 
j~cto S<>ja rem<'Uido n. uma com-

misqão especin. l de 7 mem hroq, no-
meada pelo St·. p,·esidcnte. 
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ANDAME~1'0 OBB.E:R \'AÇÕES 

~===-================!======= 

1888 3 de Outubro. 85 

I 
! 
I 
i;\Janüa etrec tuar no ccone nt~ 

anno o r ece ns >a mentogel'a l 
do Imperio; pode ndo o go· 
wrno despender para esse 
ftm até 800:000$~00. 

Em 2 de Outubro o 81'. pl'e~idente 
nom ea o~ St·s. T arquinio, Duarte U' 
Azevedo, Rosa e ::iilva, t>edl'o B·l-
tt"ão, Affonso Celso, )lac Dowe ll e 
lll iltO:J o 

Em :3 de Outubro a com missão requer 
hformações sobt·e o numero dos 
eleit~r~s da provínci a pela rel'isào 
de 1887. 

(Vid. andamento do projecto n. 80 
deste anno . ) 

F m 3 de O ttubro tem 1• lPüm·a ; em Do Sr. deputado Affonso Ce!,o . 
5 2a, julgado obj cto de deliberação 
e t•eme ttido á commissão de Ot'ça-
mento . 

Pende de pnr e cer . 

.,. 5 de Ontuhl'o. 86 Autoriza o Ministro ela Jus- Em 5 d~ Outubl'O i • lcitm·a, em _8 Do St·. rl.•t•ni.tvl" J. ,·abnco e 
tiça a m"lndar fazer uma 2"; J U l ~ado Objecto ele deltberaça·> mais(.! !;:;t•s. depl arl s. 
edição omcial das le is pe- e r emettido ás clnunissões rle Fa-
naes do Imporia de accordo zen da e de Constituição. 
com a lei ele 13 de i\Iaio de Pende d e parecer. 
1883. inter callan lo as dis -
posições esparsas. 

)} 5 rle OtttnlJro. 87 Autoriza o governo a mandar Em 10 de Outubro em 3a di scussão. Da C<JllltlliS'I:ioj Lle Pensõ·s e 
pagar {, Comp'.Lgrtie géné- Oram os Sra. Coelho H.Jclt·ig tes. Ordenarlos. 
1·ale de cltemins ele (e>' b1·e- l\[ourão, 1\las~arcnhas e Andrt1de (Vid. andam •nto enlt•e os pr 1-
siliens 350 mil francos a Figueira. j ec·n~ de diff rentP~ an n 1s 
juros ele 7% sobl'e 5.00.)00u l!:m 11 approvaclo o remetticlo para o do de n. 56 Ll" 1886 sobl'e o 
cld fra ncos C()l't'esponcle·l- Senado. mesmo as.urnpto). 
tes o perio lo decoerido de Sancclonado . 
Julho rle 1883 a Julho de Dec1·eto n. 3402 de 2.J de .Vot·emb>'O 
1884. de 1888. 

:. 11 de Outubro . 88 Autoriza o governo a conce- Impret~li!O l!!Õinente. 
der u.m anno de licença 

Da cnmm tssão de Pensões e 
Ordena los. 

com ordenado ao Dr. José 
l!:duardo Freil'<l Car valho, 
lente ela fac ddade de me-
dicina da Bahia. 

» t l de Outubro . 89 Autoriza o governo para con- Elll 19 ele Outubro encerrada a dis- Da commi~são de Pensões e 
ceder um anno de lic~ nça c .ts&ão. Ordenados. 

,. 12 de Ottlot bro. 90 

com ol'denado ao clesem- Em 22 approvado por 58 votos con -
b::l.l·gaclor da r elação de tra 13. 
Belém José "l.ntonio Ro- l~m 23 r emet lido para o euaclo . 
drigues . Sancclonado. 

D Jc>·eto n. 3-1 0 5 de 24 de Novemb>·o 
ele 1888. 

Autoriza o governo a r elev?.r En1 24 ele Outubro approvaclo em 
da prescr ipção em que in- ta e 2a discussão . 
cort·eu D. Ig nac ia Fran- Em 26 encerrada em 3a d i. cu%ão e 
cisca do R <go lllon Le iro em 2) approvaclo e l'emettido pardo o 
para r eceber a differe nça Se nado . 
entr e os meio- soldos do sett Sanccionndo. 
ti nado mar ido e fi lho . Uec,·et o n. 340 1 de 24 de Novemb>·o 

de 1 888 . 

Da commi>são dd Pensões e 
01·den.aclos. 

,. 12 de Ou tubr o. g1 Dispõe que ficam pr escri ptas Em 12 de Outubro le1!1 1~ leitu r~. Do Sr. deputado Rodrigues Pet 
todas as dividas el a Fa- E m ! 52~: JU lgado ob.Jecto d • delt- xot • e ortt l'OS. 
zenda publica que por ne- beração e reme tticlo á commi·são 
gli~tencia de e mpregados ele Orçamen to. 
elo fi sco não forem cobra das 
clenl t•o do prazo im pt' Ot'O-
gavel ele cinco an nos. 
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1888 iõ de Outubro 92 

18 de Outubro 93 

24 de Outubro 94 
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\SSUMPTO ANO . .\MENTO OBSERY .. ÇÕRS 

Autoriza u governo para 
conceder permissão par a 
matr:cularem- se em qual -
quer das esaolas militares 
elo Irnperio, cl1spensado o 
excesso de idad e, aos al -
feres Domingvs Augusto J ,. 
i\lendonça Rocha c João 
lgnacio da Silva ; aos sar-
gentos Al!.ino Oonça l ves 
Teixeira, Oscar Caval-
cante Capistrano e cadetes 
l!:dm untlo Castello Branco 
e ~ilva, B~ nto Antonio ele 
Souza e Heron Kacbler da 
Silva . 

E m 2! Ll•· Outubro enctlrrada com Da commissão de Marinha e 
uma emenda do Sr. Cantão. Gnel'l·a . 
« •lei ois das pala m·us He,·on Kach/e,· 
da .Silva acc1·esccnte-sc Cm·los Jla1·-
ti11 s ele Fr·eitas, 

lj;m 25. approvado por partes em es-
crnliniO s~creto . 

A omencla é bmhem approvada. 
Em 26 para o Senado 
l~ende de decisão. 

Autoriza o governo para E m 26 de Out ub1·o encerrada am 
conceder aposentadoria ao uma só discussão. 
<-x- sargento ajudante da l~m 20, approvado por 60 votos con-
con>panhia ele aprendize, tra 5 . 
artilicesdo Arsenal de l\Ia- Em 31, remettido para o Senado . 
rinha Ignacio Alves da 8onccionado. 
Penha. Decreto 11. 3395 de 24 de Novemb•·o 

de1888. 

P• ·opo>ta do i\linistrv da liia E m 8 de Outubro remettido á com-
rinha para um credito na mi são de Orçamento, que em 24 deu 
importancia de 270:683~9tl5, pa~ecer ao proj ecto que se imprimiu 
sendo 235:226S66G p~ra aob n. 94. Em 6 de Novembro entra 
despeza ele muni~õ~s na1:aes em 2• discussão. 
e 35:157$299 para even- Ora o Sr. Pedro Luiz. 
tnaes, elo exercicio de 1888. Em 7, o St•. Coelho de Rer.ende. 

Reo,.ganiza a Jj;scola :-!aval. 

Em 8, encerrada a discussão e apprú-
vaclos os arts . i• e 2.o 

Sendo dispensado o intersticio, entr a 
em 3• d1scussão em 9 de Novembro. 

Ora o Sr . i\Iaciel. 
Em 14, approvado e remettido para o 

Senado. 
Pende de decisão. 

Elll 23 tle Outubro remettido ás 
commissões ele Fazenda, Marinha e 
Guerra, que ~m 26 apresentam pa-
recer em j)I'OJecto que se imprimiu 
sob n. 95. 

Em 31 de Outubro entra em 2• dis-
cussão . . 

Ora o Sr. Rodrigues Peixoto. 
O Sr . Xavier ela :::;i! va apresenta a se-

gui nte emenda: 
«No an. 15, segundo periodo, accre-

scente- se. depois da palav r a- sel·-
ven tuar· ios, o seguinte : - que não 
tiver·cm sido nomeados mediante 
COnC'U I'SO 
«Sala elas sessões, 31 de Out•tbr o de 
1888. - Xavier da Silva. 

Ot·am oo Srs. P assos Mira nda e Ro-
drigues Peixoto. 

ffim 6deNovembrooramos Srs. Cas-
trioto e Vieira da Silva {111in istr·o 
da Marinha). E m 7 o Sr. Al fredo 
Chavas. Em 8, os Srs . Mac Dowell , 
Ra tis bon a , Passos J\l iranda e Ma-
ciel. 

Oflicio u- se ao Senado sob1·e wna dt<· 
vida em um período do art. 6 • 

' afim de informar· o qt<e 1Jassou a 
>'espeito. 

E >n 9 o Senado r·esp on i e que hnwe 
etfecti~amente om issão que não se 
acha n o at<tographo en via.do á Ca -
m al"a, mas consta do o>•iginal da 
r·t da cção. 

Da 0ommiasão de Marinha 
e Guerra. 

Da commissão de Orçamen\o 
á p>·oposta apresentada em 
8 de Outubro . 

Da commiasào de Fazenda, 
Marinha e Guerr a ao pro-
jacto in i c ia do no Senado . 
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.\.'<D.L\!EC\TO 

Em 12 ele ;\'ovcmbro ora o Sr . Cas-
Lriolo e fica encenada a cliscussiio 
tlo arL . Lo 

8n•ram succ~o;sivamentc em clis· 
cussão tlsarts. 2°e 3.o 

Ora o ::>r. Rodrigues Peixoto . 
E n tt·an1 tan1 be"'nl P m cl iseussã.o o~ a rts 

-!",50 e 6 ." 
O Sr . CaskioLo atJL·ePenle emcncb : 
«.\o art. (i o !e Lr:t IJ - seceão de scien-

cias physicas . · 
«Em vez tlc- Ctirsn de Physica e de 

meteorolo!!ia - tlig:t-se; 
«Curso <h' Physica . 
«Curso olc g[ec ldcitl:ul<' c '"cteoro-

logia ~ 
«0 mais •;on>n cst.<i. no projecLo . 

«.\.o nwsmo ad. I) o, lelLra c - secção 
rlc scicncias j,,·iclicas: 

.]l;m vez tle- Cm·so de direito n:J.t••-
ral, pttiJico e constitucional - di -
g-a--se· 

«:-loções de direito natural, puulico e 
cousLitucionaJ, rlireito mililar, es-
pecialmente a pal'lc rptc tem appli-
caefi.o á armada. . 

«0 mais como esl:i no ]WOjeclo.- S. R . 
«Paç' da C:Lmara dos Deputados, 12 

de ::-l"o1·cmhro tk 1:<88. - Ccrst•ioto ., 

Ora o Sr. Ltorh·igucs l'e i>CoLo. 
Entram em discussão os arts . 7o, 8° , 

go e lO." 
Ora o ::>r. Rodrigues Pei>eoto. 
~ntram em cliscltss:"to os arts . 11. 12, 

13 e 14. · 
Ora o Sr . Rodrigues Pei>eoto . 
Entt·a em discuss:"to o art. 15. 
Ora o ~t·. H.oLlt·iQ:ues P eixoto. 
J~ntram em clisctÍssiio os arts. 16 e n . 
Ora o mesmo Sr. clcpuLatlo-
Entram em d iscnssiio os arts. 18, H), 

21 c 22. 
Ont o Sr . Hodrigucs Pei>eolo . 
O a r t. 23 . 
Ora o :St· . Roclrig!lcs l'ei>eoto. 
Em 13 s:io :tppt·ovados todos os arti-

g-os , sendo r<·.i~itad;:ts todas as emen-
das . 

• \. reclacção pa m ;)" cl iscuss:to c i m -
pt·css:t sob n. Q.::; B . 

f~m 1-l tlr ::-lnvrmbro cntr:l em :)• clis-
cussJ:o. 

Ora o Sr. Rodrigues Peixoto, que 
aprcsent:c :t segttinlc t'mencla: 

(<A .. o art. :3. 0 SuhstiLua- t;e a pri tneira 
pal'l • pot• esta : 

Par:t a. Hlél.tt·.icula. no cur~o superior 
exige- se: 

_\.o art . ·L 0 Em vez ele t l izer - ~e o 
ctll"SOd<' preparatorios ser:i dividido 
cn1 Lres annos, diga-se: - serú di-
vidido em dons :tnnos, constituimk· 
apenas un1 cln·s·) dl'· aperfeiçoa-
mento . 

Ao a r l. :) .0 Acct·escrn le - tic onde mais 
conYen h a :- Un> curso tle electr i-
cidatle-

Na part~ relativa CL letr ::>. C - e ao 
Curso ele Direito - supprima- se -
o curso de direito natura l, publico 
e constitucional. 

Ao art. 8. 0 Accr esccnte- se: - F ica o 
governo a utorizado a nomear o pes-
soal necessario par a a co nser vação 
dos appar elhos ele que trata este 
art igo. 
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A:;o..' DA:\lENTO 

.\. o at·l. !J ." Rest~ heleça-s~ a dispo-
siç:lo elo regulamento ele 1886, p•la 
qual os lentes e subs titutos e ram 
capitães de feagata, e os profesoores 
capitães tenentes . 

Na parte deste at·tigo depois elas pa-
lavras - em graduação e vanta-
gem - d iga- se : - aos lentes. 

Ao art. 5 . 0 upprima-se este artigo . 
Sala das sessõe~ em 14 ele Novembro 

de 1888. - Rod,·igues Peixoto » 
« Substituam-se as palavras - só po-

derão concorrer individuas que te-
nham o curso da escola -pelas se-
guintes:-só poderão concorrer os 
officiaes da armada. 

S. R.- Paço ela Camara dos Depu-
tados, 14 de Novembro de 1888.-
Cast,·ioto » 

Ot·a o Sr. Caslriolo . 
..\. c.li~cussão fica encerrada. 
i':: m 15. approvado o projeclo e rej ei~ 

tadas as emendas . 
P.m 15. ú. sa ncção. 
Sancciooat.lo. 
Dec,·eto n. 235-J r/c 26 de Xovcm.-

b,·o do J 888 . 

OBSllRVAÇÕF.S 



Projectos que pendem de decisão das Commissões na fórma 
do Regimento 





Projectos que pendem de soluç.ão apresentados à Camara dos Srs. Deputados 
na 3a sessão da 20a Legislatura e Remettidos às respectivas Commissões, 
de conformidade com o art. 128 do Regimento. 

D .\.TA 

1888 lO de Maio .•. 

» 21 de Maio . . . 

-! de Junl1o . • 

.\.N UA).l8:'1l'TO OBSgt~V.\ÇÕES 

3 Consirlenr de festa nacional Em ll de ~la i o t•emetlído :t com- Do Sr . tleputatlo Ail'onso Celso 
u dia da sanc<:iio ela lei missão de Cuustituição c LPgís- -hmior . 
qnc declara ext incla a es- !ação . 
cral'idão no Bt·azil. Pende de pat•eceP. 

G Dispõe que ficam ext inctas Em 22 ele l\Iaio remetticln :i com- Do Sr. depu Lado Roclri gnee 
todas as dividas r csultau- missão de Orçamento e Con t<ts. PeixoLo. 

13 

t.es da transmissão da pro- Pende de par·ecer. 
pricclctdc servil. 

Dispüc sobre v<tclíos e ociosos . Em 5 de Junho r~mettido á com- Do ::;, .. depuLado Rodrigues 
missão t!e Constituicão e Le"is- P eEoto . 
lacão . · " Vid. projecto n. 03 A. de l888 . 

Peiule de pa1•ecer•. 

» 7 de Junho.. 20 Dispu~ sobre o direito ele Em 8 tle Junho remettído 6. com- Do Sr . depumdo Pedro Luiz. 
transmíssii:o em terrenos mís;fi:o tle .\.gricultura, Commercio 
particulares. e Obt•as Pttblícas . 

Pende de parecer. 

» 8 Lle Junl10 .. Zl Declam abulíüa <t pena tl2 En1. U tle Junho remettiíüo ;i. com - Do :-ir. Jcpnl:Hlo Affonso Celso 
mor~" e snb~tÍL'tida pcl<t t!c míssii:o Lle Con.o;tit~!içüo ., Legí~- Jttním·. 
pt'IS<lO porpema com Lra · lac:ão . 
l•;tlho. 

" 8 de .Junho.. 2::i Concecl~ ÜlYOt•es au< bancos Em 1,2 ela J.l!lilo remetti•lo "coru- Do Sr. depnlaclu José }lnrcel-
rlr· Cl'''di&o t·cal e agr icola. nü%::\o •lc Fazenda Pensões e Or· lino. 

' denarlns . ' Yül. projecl.o n. -!2 de 188:3. 
Pende de par•ecer-. 

" 1:1 Lle .Tnnho .. 29 Di púe solu·c lilJet·,Jarlc tle En1. 13 clP .hu1ltu \'CIUCLLitlo ;i com- Projectr> iniciall!J no Senado . 
cn lL<JB. rni~são tlc ConstíLnidtoJ c Leg-ís-

lacio. · 
Peru!e de paPecer. 

" 21 de Junho . · :35 Dispõe ~obl'e os limiteR entre En1 22 t\0 Junho remettitlo a com- Do Sr. Llep~ttado Deuto Raruos . 
as provincívs das .\.ln(júas miss:io tlc Coustitnição e Leg is-
e P el' namb Ltco . lucão. 

Pende de paPecer. 

" lO de Julho... -l Dispõe sobro prolongJ.mertto Em 1l de Jnllto rcmeltido :ts com- Do Sl·. depat .. tlo Zam<t e ou-
chts vias ro::re<tS existent~s mis>ões Lle Ag'l'ÍCLLitn ra c tlc Ot·ça- trus. 
c construcçao de nov<ts. mento . 

Pende de }Jar•eccr. 

l7 de Setembro 80 Displk sobre :t r<lpreseJHa<:iio Em. ! o ele Outuht•u t•em ett.lclo :i. com- Do Sr. depubdo Elias Chaves 
d~s prov incins na propor- missiio esp cial, nomeada a 12 do e outros . ~ 
ra? de um deputado para m 2smo mez. a roquer.imei1to do Vid. rrrojecto u. 8-l do 18<:>8. 
1. ,)()U c le r.tn·cs, servindo de Sr . Jo:J.o Henríqne . 
base o alJst«mento de 1887. i:.ende de p :arece•··· 

)) 
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ASSU:U P TO ANDAMENTO 

1888 18deSeLembro . . . . .. Prop·Js ta do illinisv'riu da E1n 1 de Setembroremettidn ;, cum- ProposLaapt·esentada pelo i\li-
Far.enda p1ra um cr •dito missão de Orçamen lo . nislro da Faz~n a em 18 de 

,.. 25 do ~t:! tentbro lA 

supplPmer.ta ·da qtw ntia de P e n de d e parece•·- 'et••m hro de 188 . 
7 . 050 : 366.'~90, distribuído 
pelas ve r bas :2, 18. 22. :23, 
27, 28, e 33 do art. go ela 
lei n. 3314 de 16 de Ou-
tubro de 18'~6 . 

Re{o1·ma ele h •t·alno sentidoJIErn 12 de Otnubt·o r emettido" cum- Uo ~··. AlJJieida Nogueira. 
,\e eleições por provinciP... mi•são c>recial. composta de 7 Vid . !JI'Ojecto n. 80 de 1888. 

membro-. a requerimento do Sr. 
Pe ·l ro L:tt 'l . 

Pende de p arecer. 

>> 3 de Ouwbro S:> Cllanda ell'ectuar no cor:·rnte E m 5 de Omubro remettido á com- Do 8r. depu~<.tdu Affonso 

)) 5 de Outubro 86 

)) 12 de Outubro 91 

an no o recenseamenLO ger<d m jqqfic; dP Orca menta e Contas . Celso . 
elo lmperio. Pende de parecer·-

Autoriza o i\1iniqL:·o da J ts- E 1n 8 de Our.nhro r omertido ;is com-
tiça a manrlnr hze: uma JJii ·sieq cl F:tzen la e de Consti-
edição offic ial daq leis pe- tuiçào e L~g·-la · ;io . 
naes do lmperio,d• a. ·Pônlo Pen d e d e p a r e cer. 
com a lei de 13 de :IIaio tle 
1888. 

D üpõz que ficam pra~cript1s Em 15 de Outubro remetLido á com-
t0daq as dividas da Fazenda m issão de Orçamento e Contas. 
publica, que por neg li-
gencia dos empregado; do 
fisco não forem cobradas 
dentro de cinco annos . 

Do Sr. J. Nabucu c mai~ 74 
Srs . deputados . 

Do Sr. deputado Rodri 3'U6S 
P euoto e outros . 
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DAT.~ 

Propostas do governo 

ASSUMPTO .~XDA)lENTO ORSERT.~ÇÔES 

f888 8 de Maio .... • ..... p,·oposta do l\Iinisterio da Em 8 de Maio r emetlido {t com - Propost::~. elo ~Iini terio da Fa-
Fazenda fixan_do a despeza missão de Or~amento que apt•esen- zenda apresentada em 8 de 
para o exerctclO de 1889 em tou os seguintes pareceres: MaiO. 

8 de Maio ... . i 

" 9 de Maio .... . 4 

iG 

"138.108:670:'831 e orçando .. · •· . (Vid. nesta Synopse anda-
a receita em 140. 000:000$ . Despeza do Itmsleno do Imperw. mento e observações a cada 

em 7 de Junho so~ n. 2l. 
9

_ um dos pareceres relatiYOS 
Remelttd_o para o enado em _;:, de á receit"l. e á despeza geral: 
.Jun~o, ,oltou l'mendado em 17 assim como no Annexo A. 
de Setembro· a di.cussão especificada dos 

D~speza do Ministerio de Estran- orçamentos de cada minis-
gei ros, em H de Junho sob n. 32. terio.) 

RemetLido para o Senado em 26 de 
Junho; voltou emendado em 24 
de etembro. 

Despeza diJ l\1inisterio da Marinha, 
em 22 de Junho sob n . 37. 

Remettido para o enado em 7 ele 
Julho; voltou emendad' em 1..J. 
de Setembro . 

Desp~ za do hlinisterio da Justiça, 
em 3 de Julho sob n . .J.6. 

RemettidC' pat·a o 'e nado em 21 de 
Julho; voltou emen lado em 2f 
de Setembro. 

Despeza do i\Iinisterio da Guerra, 
em 13 de Jttlho sob n. 53. 

Remettido para o enado em 9 de 
Agosto ; voltou emendado em 5 
de Outubro. 

Despeza do Ministerio da .\gl"icultura, 
em 20 de Julho sob 11. 59. 

Remettido para o Senado em 10 de 
Setembro; voltou emendado em 14 
de • ovembro . 

Despeza do Ministedo ela Fazenda. 
em 13 de Agosto sob n . 66. 

Remettido para o Senado em 17 ele 
Setembro; voltou emendado em 13 
de Novembt·o. 

Receita geral do Imperio em 1° de 
Setembro sob n. 70. 

Remettido pnra o enado em 1• de 
Outui.Jro: voltou emendado em U 
de Novembro. 

Em i9 de Novembro à sancção . 
Sanccionado. 
Le"is ns. 3396 (receita _qe•·al) e 2397 

de 2.J de .Yoremb•·o de 18 8 (des-
pe~a geral do ImpCl·io). 

Proposta declarando extinta Sanccionado. 
a escravidão no Brazil. Dec•·eto n . 3353 de 

18 

Da commissiio Especial á pl'o-
13 de Jiaio de posta do governo apresen-

tada em 8 de ~Iaio . 
(Vid . nesta Synopse todo o 

andamento e discussão ha-
vida sobre o mesmo pro-
jecto). 

p,·oposta fixando as forças Sanccionado. 
de terra para o exercício Dcc•·cto n. 3366 de 2 1 
dei889 . de i 88 . 

Da commis iio de Marinha e 
d' Agosto Gue rra , á proposta do go · 

ver no ap!'esen ta da em 8 ele 
::'lbio. 
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,. 27 de Junho .. 
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ASSL:Ml''J'O AND .DlENTO ODSEll V AÇÕES 

Pl'O]Jos ta. fixando a força na- Sanccionado. 
val.Jpara exercício de Dec•·eto n . .1367 ele 21 ele 
1' \J. cle1888. 

Da commissão de Marinha e 
Agosto Guerm á proposta elo go -

' 'et·no apresen Lael a em 8 ele 
:IIaio. 

Pl·,;posta concedendo ao i\Ii- Sanccionndo. 
nisierio do 1mpe1·io um cre- Decreto n . 3.177 
dito suppiPrnen tar á ..-erba ele 188 . 
- 'occorro• pub!icos - do 
exer cício de 1886- 1 87 na 
importancia de350:G79$465. 

P1·oposta concedendo ao :.\li- Sanccionado. 
nisterio ela :\farinha um Dec1·eto n . 3376 
creditode.J. J2: 303.'i29para ele 1 88. 
as ve rLas - Corpo ela a r-
mada - Etapas - c - Mu-
nições navaes - do e:xer -
cicio de 18 G-1 87. 

Da commissão de Orçament" 
ele 6 ele Otttubro c Contas à proposta do go-

verno, apresentada em 29 tle 
i\la io. 

D:\ comm issiio de Orçamento 
de 6 de Outub1·o e Contas á proposta do go -

verno apresentada em 12 de 
Junho ele 18 

p,.opn,tu dn :IIinist~rio da R e n1e ttid o p:l.l'a o enado em 
F:tZCillla soln·e crea~ão de rle Novembro . 

i-! Da commi ·são Es1,ecml {L pro-
po~ta do governo n.pres _n -
Lada em 2G de Junho . 

(Vid. e m out ro 1og-ar des l:t 
Synop •·e andamento e ob>er-
,·açõcs ao mesmo projecto.) 

bancos de ct·ctl ito real. P e nde de dec is ão. 

P1·opo, ta do ~Iini slerio ele Es- Saucc ionado. 
trang-ei ros para um cr >d ito Decreto n . 3393 de 
supp1ementar de73:3 8-;.J5G bro de 1888 . 
para as despezas da l'llbrica 
7a - Commissão de limites 
- da lei do or çamento do 
exercicio de ·t88G-1 887 e 2" 
se mestre ele 18 7 . 

Da commissão de Orca men to e 
17 de X ovem- Contas á proposta do :\Iinis -

terio de Estrangeiros a pre-
s~n taJa em il de Julho tle 
1'8 

,. 1' de Setembro ...... Proposta do ~1inisterio da Etn i ue. 'etembro remeltido á com- Proposta apresentada pelo ;\li-
Fazenda para um credito mi~<ão ele 0l'çamenLo e Conlas. nistro da Fazenda em 1 de 
snpplementa r da qu antia Pende cl parece r. l::>ctembro de 1 88. 
de 7.05\J:3!lG 90 distribuído 
pelas YP.!'bas 2, 18, 22, 23, 
27, 2 e 33 do a rt. 8o ela 
le i n. 331-! de 16 de Ou-
tubro de i 6 . 

» 2-!Lle Outubro. 9-! P1·opostadoMinisterioJaMa- En1 14 ele 1 ovembro remet tidopara Da commissão ele Orçamento 
rinh a par ;t um credito na o enado . {L proposta apL·ese ntacb em 
importancia de 270.683;;9.35 Pende de decisão. dr Outubro de 1' 
para as verbas - lllunições 
navaes - e - Even tuaes -
do ex~rcit i o de 188 
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DATA 
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1882 25 de Outubro. 

1883 26 de Julho .. . 

Resolucões de 
3a Sessão 

annos anteriores q ne tiveram 
da 208 Legislatura em 1888 

andamento na 

273 

ASSUMPTO AND.H!ENTO 

Interpt·eta a disposiçi\o da lei Em 3 de .\gosto entra em -ta clis -
n . -163 tle 2 de Setembro tle cuss:io, ora o Sr. Ratisbona. 
18±7 sobre o reconhecimento Em 2::! de Outubro. os Srs. Coelho 
paterno do filho natural. Rodrigue~ e JJào Henrique. 

70 Autoriza o governo para c1n- Em 8 de Agost0 entra em 1a di>-
ceder um pt•azo de te rras cuss~ln e fica encerrada. 
devolutas no Rio de Ja- Em 13 . approvado . 
neit•o . Espirito San•o ou Em 20 de .\ gosto entra em 2a dis -
1linas a John Stuele e ou- cussiio: depois de observaçõ>s do 
tros, para o plantio e cu! - Sr . Gomes de Castro é o projecto 
tura da planta textil d~no- retitwlo da ordem do di'1 e re -
minada - Juta . met~ido á com missão de Fazent.la e 

Orçamento e Co:na; . 
Em 23 de Outuuro, na conformidade 

do§ 1o do art. 131 do regime~to é 
dado para c,rdem do dia e appro,-ado 
em 2a •liscussiio . 

Em 12 de Novembro encerrado em 
3• discu são e em 14 appromdo e 
remetlido para o Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVAÇÕES 

Do r. deputado Duque-Estrada 
Teixeira . 

(Vid . project·J n . 266 de 1870, 
apresentado em 30 de Se-
lembt·o pelo ::>r. deputado 
Andrade Figueira e outros, 
•·elati vamente á, legitimaçã,o 
ele filhos espw·ios e 39 de 1880, 
ap•·esentado em 4 de Junho, 
do Sr . deputado Silveira 
Martins. relatiTamente ao 
mesmo assumpto.) 

Da c.1m missão de Commercio , 
Indus tria e Artes . 

,. 29 de Agosto .. · ..... Additivo ao projecto n . 105 de Reje itado pelo Senado. 
1883 (Orçamento da Agri- OIT'tcio lido em seosã•) de -14 de ~Iaio. 
cultura) .- Autoriza o go-

Do Sr. deputado José Mariano. 
(Na lei n. 3349de20 de Outubro 

de 1887, no § 1° n. 2 do 
art . go, concede-se autori-
zação ao governo para re-
formar o correio . 

1885 1° de Setembro 

to de Setembro 

1886 23 de Julho •.. 

verno para reformar a r e-
partição geral dos correios 
do Impel'io de modo a sa-
tisfazer a! neeessidades do 
serviço. 

63 Releva ao administrador da Ern 9 de Outubro entr.t ~m ta dis- Da commissão de Fazenda . 
mes<t de rendas da cidade c:Jsoão . Ot·a o Sr. Araujo Góes, 
de Antonina. Theophilo que >·equeJ' qlte o projeato volte á 
Soares Gomes, de entt"ar aommissão ele Fa:::enela, pa>·a ela>' 
para os cofres publicas com px>·caeJ" . 
a quantia de 9:020.~-51. Entra em discussão o requerimento, 

Oram os Srs . .-\.lves de Araujo, 
Axaujo Góes. Alves de Araujo e 
Coelho Rodrigues. 

Em 1.1. os rs . Joaquim 1\abuco. Coe-
lhe Rodrigues e .\ndrade Fig-ueira: 
o requerimento é approvado e o 
projecto remettido á commissão de 
Fazenda . 

Pende de parecer. 

64 Declara que D. Augusta Vi- Em 3 de Outubro, encert·ada a dis- Da commissão 
cencia 1'eixei ra de Freitas, cussiio . Em 4 approvado por 54 Guerra. 
viuva do 1° tenente da ar- votos contra 10 . 
maelaAntoniodaSil vaTei- 8m 5, remettido para o Senado. 
xeira de FreiLas, tem di- Sanccionado. 
reito á percepção do monte- Deal"eto n . 3386 ele 27 de O?ltubl'o 
pio ela marin ha, v isto ter ele 1888. 
r em ido a divida do mesmo 
olftcial , em virLude de au-
to<'izaçiio do l\Iinis le rio da 
l\larinha . 

de Marinha e 

41 Releva a D. Francisca Joa- Sanccionado. Da com missão ele Fazenda . 
quina ele 1\loraes Queiroz Dea>·eto 11. 3 38 3 de 20 
da prescripçào em que in- d~ t 888. 
correu para receber o meio 
soldo do seu finado marido . 

ele Outubro 
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.\ SSUMPTO ANDA:\tJ!:)lTO 

Autoriza o s-overno a pagar á Em 17 tle Setembro de 1886 entm em 
Companhte Général de Che- i • discussão, oram os Srs. Alves 
mins de fer B•·ésiliens 350 de Araujo e Afl'onso Pennn: que re-
mi! francos e JUros de 7% gue1· adtamento por otto dtas. 
sobre cinco milhões de O requel'imen to fica prejudicado e o 
francos, correspb nderrte ao projecto encerrado em i• discussão. 
anno rle Julho de 1883 a Em i tl, approvado • 
. Julho ele 1884 . · lTim 28 de Setembro entra em 2• dis-

cussão, oram os Srs. Alfonso Penna 
e Carlos Peixoto. 

E m 30 de Setembro ot·a o Sr . Allonso 
Celso Juniol'. 

Em 3 ele Setem bro de 1887 co ntinúa a 
2• cliscussãú, oram os Srs. Alfonso 
Celso Junior, Andrade Figueira, 
Rodriguee Silva (Ministro da Agri· 
oultto·a),A oclrade Figueit·a, Afl'onso 
Celso Junior e Henriqtte Sallee . 

E' enc~ rradn a discttssáo. Entra em 
discussão o art. 2o, que 6 eem el e-
ba te etlcerracla. 

Em 5 de Outubt·o approva.do em 2• 
discussão para passar p~ra a 3. • 

Em 21 de i\laio de 1888 entra em 3• 
discussão. ora o Sr . All'onso Petma 
que ?'eqttcr que o projccto "'' á, com -
missão de Orçamento p:.Ta in te1pô•· 
par·ectv, 

0l'am os Srs . Rodrigo Si h • a (Mi-
" ist• ·o de Estr·a 11 geil ·os), Alfon~o 
Celso e Andmde Figueira, que ofl'e-
rece a seguinte sub-emenda : em 
vc.: de oommissão de Or~amcnt o, di-
ga-se de Fazenda, e é approvado . 

Em 5 de Outubro a com missão de fa-
zPnda apresen La novo parecer que 
se imprimiu sob 87 de 1888 qne foi 
sanccionado . 

Autoriza as ir mandades con- E m H de Outubro approvado em 1> 
junctas de S . Sebastião e e 2a discussão, sendo dispensado o 
SS. Sacramento da cidade in tarst icio a r equerimento do Sr . 
de Bagé, adquirir bens de Si lva T avares para en trar na or-
raiz para constituir o patl'i- dem do dia seguinte . 
monio com que possam Em 1.5, entra em 3• di scussão,que fica 
manter um hospital de c a- encerrada. 
ridade. Rm t7, approvado. 

Em 18, r emettido para o Se nado. 
Pen de de deci• ão . 

O TIS ER V AÇÕE S 

Da~ comm isções de Orçamento 
e Obras Publicas. 

(Vid. andamento e obser vações 
ao projecto n. 87 de i888. ) 

Da commi~são ele Fazenda. 

" 15 de Outubro .•.... Emenda ao p ojecto n. GG ele Etn 15 ele Outubro ele 1888 enc0rrada Do Sr. Coelbo ele Rezende. 
1886: a cl iscussão. 

«Ao art. nnico accrescente- Em 17, appl'ovado e em 18 remetlido 
se : para o Ssnado. 

E' igualmente autorizada a Pende de decl•õ.o. 
irmandade de SantoAnton io 
da i gr~ja matl'iz de Cam po 
i\laior.provincia do Piauhy. 
a adquirir bens de raiz ate 
o valor ele 1 O: 000$000. 

~ 15 ele Outubro . • . , ,. Emenda ao pt·ojecto n. 6G ele E m 15 de Outubro de 1888 encerrada Do Sr . Coelho c Campos. 
1888 : a cliscus~ão . 

21 de Setembro G7 

« Fica igualmen\3 autorizada Em 17, approvado c em 18 remetiido 
R irmandade do hospita l ela para o !:ienacln. 
Purificaçiio, rlct cidade da P e nde de d ecisão . 
Capella, em Sergipe. para 
aclquirit· bens ele raiz, que 
façam parte do patrimon i o 
elo mesmo hospitaL até o 
valor de 100 ; 000$000. 

Releva da prescrip, ão em que 8oncc lonodo. 
incorreu D. Maria Deo linda Decreto n. 3360 de 18 
de Azambuja, viuva do capi- i 888. 
tão do 5o co t·po de capdo-
re.> a cavallo Jeronym o Pa-
checo ele Az:cm buja. 

Das com missões ele Fazenda, 
de Julho ele Pensões e Ordenados. 
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ASSU)!PTO 

Approva o Decreto de 20 de Em 21 de Maio encerrada a discus-
'ovemi.Jro de 1886 que eleva são . 

a pensão de Felizardo José Em 22 approvado por 6G votos con-
da Silva . tra 5 . 

Em 25 remettido para o Se nado. 
Sa n ccionado. 
Dea. n . 3.'31]2 de 8 de Agosto de 

1888 . 

Elev[t a pensão de 400 réis a Em 2l de i\Jaio ence r radafa d iscus-
500 r éis dia d os cone c! ida são . 
por decreto de 5 de OuLu - Em 22 approvado por 13 votos con-
bt·o de 18 6 ao soldado José tra 4. 
Leandro de Bart·os. Em 25 remeLLido para o Senado . 

Pende d e decis ão. 

OBSERVAÇÕE 

Da comm issão de Faze nda, 
Pensões e Ordenados . 

Da commissiio de Fazenda, 
Pensões e Onlenados. 

,. 7 ue Junho.. lG Autoriza o governo a elevar Em 15 de Se tembr o ele 1887 e ntra Da COI11111lSSão ue Fazenda. 
a aposentadoria de Avelino em nnica tl iscussão que c encerrada Pensões e Orcleuadoõ. 

evero de Carva lho e Gama sem debate. (Yid . projecto n. -1-1 ele 1888.) 
li quantia corre ponclente Em lõ de .·elendn·' approvatlo por 
ao so l elo de tenente hono- 62 votos contra 7. 
rario do exe rcito. Bm 10 de , et~mbr<~ remetticlo para o 

Senado, donde em 30 de Junho de 
188 voltou emenclarlo e se irn pri-
miu sob n . -lide 1"8. 

S a nccion ado. 
Dea . n . 3370 ele 15 de Set~.llbJ'O de 

1888 . 

" 10 <.le Junl10 , . 17 _\.pprova a pensão de -100 réis En"l 21 ele ~!aio •·ncerrada a discus- Da cammissiio de Fazenda . 

15 de Juc.ho . . 20 

)) 23 de Junho .. 28 

tliarios concedida por de- sãa. Pensões e Ordenados . 
ereto de 28 tle J!aio de 1 87 Em 22 approvado por 64 votos con- (Yid. projeclo n. 82 de 18u8 . ) 
ao a prencli ·l a rtilheiro re- tra -1. 
foemado .\lft·eclo .\.rmando Em 25 remettido para o Senado , 
de Souza .\ guiar. em 2G <.le Setembro, voltou emen -

dadc• e se imprimiu sob n . 2, ele 
1 8. 

Em 2 de Outubro approYada a emenda 
elo Senado . 

Sanccionado. 
Dea . n. 3380 de G de OutubJ'O de 

1888 . 

i\landa co nta r a ntiguidade elo Sancc i o nado. 
po~to rlesde aclala dasres- Dec. n . 33JG cl~ 
pecli vas comm issões, aos 188 
olficiacs do exercito, pro-

Da commtssão de Marinha o 
G de Jztnh? de Guerra . 

movidos em com missão por 
actos ele bravura na gue rra 
do P ar ag11ay. 

:\!anela contar antiguidad,, Sanccionado. Da commissiio de :IIarinha e 
desde 20 de :\ovembt•r, de Dec . n . 335 9 de ..J ele Julho de 1888. Guerra . 
1 O ao tenente do 3° r e-
gimento de cavalla t·ia li-
g-ei ra ,\.ntonio Facunclo de 
Castro :\l enezes. 

,. 7 de Julho.. . 35 Dispõe que as companhias E m 8 de .\. gosto entra em 1" discus- Do r. deputado Barão ele Ca-
de bonds ou de qu aesquer são, ora o Sr. Ratisbona. que ?'e- nindé. 

8 de~Ju lho .. . 38 

vehiculos ele tracção ani- que1· qve o projecto seja ,·emettielo 
macia sejam r e ponsaveis u wna commissão especial de cinco 
civilmente e como autores memb,·os. 
pelos damnos que por estes Ora o ' r . Pedt·o Luiz, que ,·equc,· q1te 
forem causados, e dá outras em vc;; de com missão especial seja o 
pt·ovidcncüts. prqjeato ,·emettülo â commissão de 

Constituição e L egZslação. 
Ora o r. R odrigues Peixoto . 
. \. discussão do requel'imen to é <mcer -

radtt, não se vo tando por falta de 
numero . 

Ora m o· r s . Mac- Dowcll e Andrade 
Fjgueira. 

Declara extens ivo aos crimes E 1u 2 l de i\Iaio 
de furto ele qualquer espe- disc u s~ão. 
cie ele gado o art. i o elo 

approvado em i • Da commissão ele Con stitu ição 
e Legi~lação ao projecto elo 
Sr . de pu lado Ratisbona e 
outros apresentado na ses-
são ele 8 de Julho . 

Decreto n . 3163 de 7 el e 
Ju l ho d 1 3. 
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ASSUlúP'l'O ANDAMENTO 

.\. utoriza o govemo a con- Sancc ionado. 
ceder j ubi laçãu com totlos Deo,.eto 11 . 3392de 17 <le Novemb1·o 
os vencimentos actuaes a de 1888 . 
D. E! iza Tan ner, pro!'0s-
sot·a catheclratica da 1 a 
escola publica. rle meninas 
da. fl'eguezia de Santo An -
tonio Wt Cur te. 

Autoriza o governo para con- S ancci o nado. 
ceder meio soldo a D. ,\n- Deo,·eto n. 3357 de 20 de J1mho de 
brosina Rosa de Jesus , mii.i· 1888. 
do alferes t·eformado do 
exercito João Soa res Ba -
j)tista ~lach ado . 

OBSERVAÇÕES 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Or denados . 

Da commissão de l!'azenda, 
Pensõe~ e 0l'denados. 

" 25 de Julho... 55 Autoriza a po~suir bens de Em 27 de Julho de i 87, remetLido Do Sr. deputa lo Barão da Leo-
raiz ate 300:000.~ isentos de á commissão de Fazenda, que em 6 poldina . 

» 5 de Agosto .. 63 

" 23 de Agosto.. 72 A 

16 de Agosto .. 73 

» 23 de Agosto .. 80 

" 23 de Agosto .. 81 

siza, a casa de caridade de Junho de 1888 apresentou pa- (V1d . andamento e obser -
que se pret end·· conslruit· recer com projecto que se imprimiu vações ao projecto n. 18 
na cidade da Leopolclina. sob n. J8 de 1888 . de 1888.) 
em Yiinas Geraes . !!;m 8 Li e Agosto, aj.>pl'ovaclo em 3a 

Aut.'ll'iza o gwverno para re-
ver as contas do ex-pa· 
gador da pagadoria. central 
ele S. Pedro do Sul, Esta-
nisláo Jose de Freitas. 

discussão, como emenda ao de 
n . 73 de 1888. 

l'm 17, l'emettido para o enado. 
Pende d e dec isiio. 

Ern 5 e 8 tle Outubro de 1887, appro-
vado em 1' e 2• discussão . 

l':m 8 de Agosto de 1888, entra Pm 3" 
discussão, oram os Srs . Andrade 
Figueira, Mourão Andrade Fi-
gueira: e approvado . 

l~m 17, remettiao para o Senado. 
Sanccionado. 
Decreto n . 337 1 de 15 de 8ctemb1·o 

de 1888. 

Redacção para a 3" discus ão Em 22 de AgostC2 de 1887, approvado 
do p1·ojecto n . 72 de 1887. em 2• d1scussa.o como emenda a.o 

Autol'iza a Santa Casa de de n. 122 de 1883. 
Misericordia da cidade de l~m 23, a imprimir a reclacção para a 
Passos em i\linas Gera.es a :3" discussão, sob n. 72 A, de 1887 . 
possuir bens de raiz ate E;m 3 de .\gosto de ·1888, approvado 
100:000."000. em 3• discussão . 

L~m 17, remett iclo para. n Senado , 
Pende de decisão. 

Autoriza o go\'erno a resti- Em ii de Outubro, oflerecido como 
tuir ácamara municipal da additivo no pro}ecto. de .Receita, 
ca,pita l ela. Bahia a qttantia (n. 70) pelo Sr . . \ rall.JO Goes . 
de 930$696 que pagou de ffim 26 de Setembro, rejeitado como 
di rei tos ?e alfanclega pela aclcliLivo conforme ? p_arecer 70 B 
irnportaçao de um re logio da respect1va commtsijao. 
e outros objectos dest inados 
a.o paço da mesma ca-
mar a. 

Da. commissiio de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

Da commissiio de Fazenda., 
Pensões e Ordenados. 

Redacção para a 3" cl isc 1ssão 
do pt·ojecto n . 58 de "1886 
dispensando as le is ele 
a.mortizac.ão em favo r ela 
irmandade e capella de 

Rejeitado pelo e nado. Da com missão de Fazenda, 
Officio lido em sessão ele 23 de Maio Pensões e Ordenados . 

de 1888 . 

Nossa Senhora elas Mercês, 
Padroeir a da v illa da Im-
per atriz no Cear á . 

Redacçiiopar a. a. 3• discussão Reojeitndo pelo Se nado . 
do projecto n 12.2 de 1883 Offi cio lido na ses~ão de 23 de Ma io 
dispensando a lei de amor- de 1888. 
lização em favo r da f re-
guezia de Nossa Sen hor a elo 
P atrocíni o do te1·mo elas 
Ar a ras, na prov incia de S. 
Paulo, par a adquiri •· e in-
corporar ao seu pat l'imonio 
tene nos doados por Bento 
el e Lacerda. Guimarães . 

Da comm1ssão de Fazenda , 
Pensões e Orde nados . 
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~Janela contar pelo dobro o Em 23 de SeLembro de 181!7 appro -
tempo em qne se!"l'iu na. vaelo em 1• eli~c·tssão. 
g-uerra civ il do Rio Grande Em 11 ele Ontubr·o appt·ovado em 2• 
do Rui o ciru rg-iiio-tnór ele eli~cussiio. 
de visão graduado l>r. Ce - Em i6 encerrada em 3" discussão . 
s~rio Eugenio Gomes de Em t7 approvado . 
. \.r anjo . Em 18. rcmettido para o Senado. 

Pende de decisão. 

OBSERVA ÇÕES 

Da commiosiio ele i\Iat"inha e 
Guerm . 

Dispensa de novo cone trso 
os empregados de 2" en -
trancitt qne Já o têm de i" 
e que con t<tvam mais de 10 
annos de s~:rviço pot· occa -
s ião ela reforma de 1876. 

En1. 24 ele ,\gosto de 1887 remelliclo Do Sr. clepu tr~do Eufrasio 
á commissão de Fazenda. Pensões Correia., 
e Ordenados, que em 25 ele .\Iaio de (Viel. o parecPr 102 de 1887, 
1888 pedin infoemacões ao governo 1:3 de 1888 e proJecto n. 30 
(paeccer n. 13 r! e 1888) que foram de 1888 .) 
prestada~ em 23 de .Julho. 

Em 1-l de Junho a comm issiio apre-
sen t1. comn p<trecer em projecto 
n . 30 A de l 88 opinando que n5 o 
seja adoptaclo o projecto n. 84 de 
1887. 

87 Releva ria pt·eset·ip(:ão em que Etu 24 de ::\Iaio ritl 1888 approvado DH commtssão de Fazenda, 
in c rren lJ . ~Ianoela das por G8 votos contm 5. Pen~ões e Ot·denados. 

88 

Dôres Silva Char iio afim Em 29 rem ettido para o Senado. 
ele poder r~ce bet· o meio é!lanccionado. 
soldo que lhe compele. Dcct ·eto n . 337.) de .22 ele Setcmb1·o 

de 1888. 

Di spensa <1S lei;; dê amol'Li - En'l 5 de Outubro de '1887 approvallo 
zação en1 favor da ig reja de em ia discu!:são. 
NosS<t ' en hom do Garmo Em 7 ele Outubro entnt em 2a, appt·o-
cle Vtlla Bella de Morn - vado com a seoouinte emenda: 
nhos, na provincia ele« Em vez dP 10: 000', diga-se 15:000$ 
Goyaz, p~ra posS!J-Il' bens - J]a,·condes Piguci•·a. >> 
de ratr. ate 10:000!;\000. Em -10 ele Outubro a imprimir a re -

dacçiio par:t a 3" discus>ão sob 
n . 88 A. 

l~m 23 de i.\Iaio de 1888 appt·ova ' lo 
em 3• discussão . 

Em 28, remetlido para o Senado. 
Pende ele d ecisão . 

Da .:ommissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados ao pro-
j ecto elo Sr . Leopoldo Bu-
lltõas apresentado em 13 ele 
i\Iaio de 1884 . 

(Vid . na Synopse ele 1887 
entre 08 projectos dos diffe . 
rentes annos andamento e 
ob~ervações ao de n . 3 de 
i8S4 . ) 

89 Dispõe sobt·., vacdnação e Em 5 de Outnbeo de 1887 entra em Da comm i~siio de Saude Pu -
revaccinação obri gatoria. ta discussão, oeam o~ ::St·s. Mane io blica . 

90 

91 

Autoriza o gover·no para con -
ceder ao capi tão r eformado 
elo e:.:et·cito Jose .Toaqn im 
Pinto ele Azevedo Goytacaz 
melhor<tme:tto de reform ,t 
cu'" soldo por inteiro. 

Ri beiro. Freire de Carvalho e An -
drade l<'igueir:t . . \ tliscussão é en-
cerrada . 

l•~m 7, approvado. 
Em 21 ele i\faio t!o 1888 entra em 2• 

cliscuss:'Lo. 
O Sr. J. Penido requer para flUe 

volte de novo it commissão para 
in ter pôr parec~r. 

Oeam os Srs . Cantão. Freit·e de Cae-
valho, Custoclio i\IÚtins . Costa Pe-
reira (minist1·o do Impwio) e c ap-
pro"aclo o requerimento. 

Sanccionado. 
Decreto n . 335-1 cl~ iG de },fa,io de 

1888. 

ConccLlo clivcrilos favore: a Em 3 de Ouluut·o de 1887 encerrada 
J ose Alfretlo da Cn nh a Yi - em 1' cliscassão. 
eira & Comp.• para a aber - r<:m 5. appt·ovaclo . 
tura rie uma rua em ft·ente Em 23 de i\Iaio de 1888 entra em 2• 
á ele Felippe Nery e alar - discussão. Ora o Sr. Andrade Fi-
ga mP.nto ela rua Nova ele gnei ra, qu1 ,·eq11-er c é appt·ovado 
~ . Bento. que o p>·qjeato seja ?"cmctticlo á com-

missão de Pt~ocnda. 
Em 20 ele Junho e ap•·e~entado o pa -

r ece r com emendas,q ue se imprimiu 
sob n. 39 cle1888. 

Da commiss:'io de i\Ia t•inha e 
Guerra . 

Das commis5ões de Adminle-
tração Prov incial e Muni-
cipal e ele Obras Publicas. 

(Vid. proJec to n. 39 de 1838.) 
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~Ià.nda re~li tnit• a ~Ianoel de 
La na Starling, ex- coll ector 
tla cidade de J\lar ianna, em 
Minas Gemes, a quantia 
de -!99.~779 e ju r os r espe-
ctivos. 

Em 30 ele Ou tubro, a requerimento 
do Sr . Cnslodio ~lart i ns , é conce-
dida urgenci~t para ent rar na or-
dem do d ia. 

Em 8 de Novembro approvado em i• 
e 2" discussão, sendo dispensado o 
inters ticio . a requcl'imen to elo Sr. 
Cnstodio Martins, para entrar na 
ordem do dia seguinte. 

Em 12 de Novembro encerrada em 
3• discussão e em 13 approvado. 

Em 14 remettido par a o Senado. 
Pende de decisão. 

Approva a pensão de 1$400 Em 8 de Outubro de 1881 remettido 
diario~ , equivalente ao sol- para o Senado. 
do de 2° sargento elo corpo Sanccionado. 
militar de policia da côrt~, Dcm·eto 11 . 335.5 de 30 de .\Jaio dt 
concedida repartidamente 1888. 
por docreto ele •1 de .\gosto 
de 1887 aos menores Paula, 
Ft·ancisca Nery, e José 
Nery de Oli veira Araujo, 
i r mãos do fallecido 2° sar-
gento Antonio Nery de Oli-
veira Araujo . 

Autor iza o governo a relevar Em 8 de Agos to entra em u nica 
da p t·e~cripção em que in - discussão, or am os Srs. Andrade 
correu D. Fel t ~berta A mP - Fig te ira e P . Beltrão, e fica en-
lia de Abreu Prado, vi uva cerrrada . 
do a l fere~ reformado do Em i3 approv:do por 63 votos con-
exerci to J osé de Ol iveira tra 3. 
Prado . Em 14, a impr imir a reclacção. 

Em 20, depois de ollset'Vações do Sr. 
Gomes de Castro , é retirado da dis-
cussão por set· dado para a ordem 
do dia, de conformidade com o 
art. 143 do Re~<intento . 

Em i4 de Setembro entra em 2• dis-
cu~qão. 

Em 17, appr Jvarlo .. 
Em 2-l, approvado em 3a rliscussão 

por 58 votos contra 6. 
Em 5 . r etnetLitlo pit ra" Senado. 
Sanccionado. 
Decreto n. 3 .'3 8 5 de 2 7 de Outubo de 

1888. 

ODSEil VAÇÕr.s 

Da commissão tle Fa1.enda, 
Pensões e OrdPnados. 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

Da commissão de Fazenda, 
P ensões e Orde nados. 



Requerimentos approvados e adiados 





Requerimentos a pprovados e adiados 

DATA. AND.U.! ENTO OBSERV AÇÕES 

1======1==========1========== ========I 

1888 4 ele Mn.io .•. Requer copm tio acto pelo qual [oi Approvado em 4 ele Ma io . 
concedida garantia de juros aos OITic iott-se ao J\Iini~ tel'io ela Agric ul-
engenhos centraes contr actados pelo tura em 5 de i\la io. Respünelirlo em 
commendador J osé da ~ilva Loyo 21 de i\I8io . 
Filh o . 

Do Sr. eleptttado P edro Bel-
tr ão . 

" 4 de ~Iaio ... R equer in[ot·maçües sobre os mo- ... pprovado em 4 de ~laio. Do Sr . de pu tado Ail'on o 
t ivos por que não te m sido in a ugn - O.Oiciou- se ao Ministerio da [?azencla Penmt . 

7 de :\la io ... 

, 8 tlc ~laia ... 

raclo o r ama l ele 01ll'o PreLo . em 5 . Respondido em 10 de J ulho. 

Req .~e r que o governo inform e s i 
aiucln. é presidente ele :\linas Geraes 
o bacharel Lui z Eugenio HorLa 
Ba rbosa. 

Requer pdo i\linslPrio da Justiça: 
Cópia ele todas as commun icaçiies 

feitas pelo presidente de i\Iinas Ge -
raes sobre os atten taclos praticados 
em Uberada conlra o juir. de di -
t·eHo, o juiz municipal e o t n en te -
coronel Antonio Borges rJr. ~Mn
paio, etc . 

Em. 7 ele :\I aio adiado por t t' ped ido Do 1ir. deputado Joio Pe-
'' palavra o Sr . Soares . niclo . 

En1 ele Jlaio adütdu por lerem pe- Do Sr. deputado 
rlielo :t pal:J.vr:t o> Srs. Som·es e Penna. 
Carlo. PeixoLo. 

.l.íTonso 

" 8 de ~Iaio •.. R equer que pp J,, ?.Iinistprio rl:J. En1 8 de ~Iaio adiado por ter pedido Do Sr. deputado Cesario 
Ag rü:ultura. Commerc io e Obras a palavra o ' r. Passos i\Iit·anda . .\!vim. 

)) ::; tle ~Ia i o . • . 

)) de ~Iaio • .. 

8 de :\faio •.. 

!) ele :\lato ... 

Publicas inform e o g-overno si con-
ti.ntia em vigor a ulti m:t parte da 
ordem J e serviço n . ·17 lia cst.r<Lda 
de fe rro D . l'edt' " H. C[lle cletel' -
minou . P tem- se feito el l'eelil·a. a 
colJran~a em toda aquella linha do 
impn;;to ele 6 ~ .. decretado pe l<l pro-
l·incia de S. Paulo. etc . 

Requel' que pllt' intermeclio do :\li- En1 ::i tk Jlaio atl iadu put· le r pedido 
nist.erio do lmperio informe o go- a pa lan:• o ~r. ~Iuuriio . 

Du 1it•. depH t<Lllo Cus tud io 
Jl a r t ins . 

vern o : 
L. 0 , i o actu pelo qual o presidente 

de i\linas Geraes suspendeu a exe-
CIIÇÔ o ele ltma parte elo or çame nto 
Jllll[liCipal foi pra ticadO de accur do 
com as a ltribuições que lhe são con-
feridas pelo aclo adclicional, etc. 

RequPt' CJII C . pe lo :.\I iuisl~•·io da 
Ag1·icultura. inforu1e o Q't1vcrnu si 
teln conhecimento das h·regu Jari-
dacleq commettidas pelos agentes nu 
set''li~o ele e ntrega <la;; malas do 
cort~eio ele S. Caetano e Boa Vista . 
no munic ípio ele ~Iarianna, provin.:. 
cia de i\Iinas Geraes . =te . 

Reqn ~r C[lle . pelo i\Iinislerio tla Jus-
li li· ~ informe o governo : 

r.o Qual a de~peza feita com ;1 p~t·
ma·nenci a dct casa tle cle lencão tia 
côt·te, et c . · I 

Requer "ie requisitem elo "OYet·no. 
pelo :\Iinisterio da .l.g- rfcul tu ra. 
Commercio e Obra;; Publicas as se-
!ttÜil l.es infornla('Ües : 

t. o Có[Jia elas pt;opostas. tnforma-
ções e pa t·eceres relat ivos ás obras 
elo caes ele San los , etc. 

Eu~ ' rle ~I aio atliado por ler pedido Ou S t·. dcpHlatln l.tBlo<lio 
a pala na'' ~r. Jh urão. i\lartins. 

Em 8 d~ Jlaio adiado p n· ter pPtliclo Do 15t·. deputado .Jaguaribe 
:t pal:nra o ~r. S ilv1l 'l' ayare.. Filho . 

Etn !) de .\Iaio ad iado por te rem pe- Do r. deputado 
clido a pa lavt·a os Srs. Ga d os P ei - Penna . 

Afl'onso 

xoto c Cochra ne . 
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1888 1.2 ele 1\la io . .. Reque r que, pelo ~lin isterio ela F a- Em li d<' Ma io :tcl iado pot· ler pe- Do Sr . tl epnLado Lemos . 
zencla, informe o governo: c! ido a pala vra o Sr. Alm eida :.lo-

>> 

)) 

)) 

15 ele Ma io . .. 

15 ele Ma io . . . 

L0 Si es •ão dev ida mente providas gueim . 
as collectnt·ias ele r endas geraes 
dos rnu nicipios ele Pouso ,\Jegrc, 
'r amanduá. Cidade ele S. Francisco. 
i\lontes Claros. Arass tt ahy, Itab ira , 
Patos, Patrocínio , eLe . , et c . 

Reqner se reqnts Jte elo gore~no. 
pelo Ministeno ela Just1ça, cop1a 
das co mm 1nicações a infol' mações 
pre'lladas pelo che fe de policia ele 

Em 15 rle J\l aio ad iado por ter JP - Do Sr . de pulado 
diclo a palaYt'a o Sr. Barros Cobra. P~ nna. 

Affonso 

Min as Geraes ácer ca das oocurren-
cias <JIIe se deram no mnnic ipi o 
do Muza mbinho, por oceasião das 
ameaças de que foi victima o Dr . 
Americo Luz, etc ., etc . 

Requer que, por intermedi o elo go- Enl J5 de i\Ia io, depois <le ou,gel·va-
verno , se peçam inl'ormações ao ções tlo ~r . Mini stro rle Estran-
mhistro ele :Vl ontevidéo ácerca da geiros (consellteit·o Rodrigo ~ilva) 
prisão ele João Ca rvalho. \OJ' turas é reti rado a requerimen to rlo atltot·. 
e clesapparecime11to ele LeopryJdo 
Marques , processo. persegui ç<Io e 
ameaças rela tivamente a Mariano 
Poste. etc .. etc . 

Do ::lt·. deputado Rodrigues 
Peixoto. 

21 de Maio ... Requer que, na acta tla sessão de Em 2 i de 1\la io 
J,oje. se consi<t ne um voto de pro- nimemente . 

approvadu un a- D" Sr. deputado 
Celso Junior. 

Affonso 

21 de i\laio . . . 

21 de )la i o • . . 

fundo r econhecimen to ao gover ·10 
e ao povo da RepuLlica Ar gen\l na 
peb. manei t·a fraternal e hl'i lh a nte 
com que se associa ram ás festas 
commernorativa~ da completa ex-
t incção da escravidão no Braz il. 

.\. camara elos deputados. inter-
prete da aspiração nac ional, faz 
votos para q·•e esta nova confrater-
nisação por mo ti v o pacifico e hu-
manitario rla Republica Argentina 
e elo Brazil se torne perpet' 1a por 
um accô rdo de am has as nações, de 
sujei ta rem a arbitramento toda e 
qualquer questão que aclualmente 
exista ou ele futuro venha a existir 
entre ellas . 

Em .2 1 de Maio. depoi~ das ,,lJqet'Va-
ções dos Sr. Atron~o Celso, J oaquim 
Nabuco, Coel ho Rodrig ues e An-
drade F igue ira, o Sr. presidente 
considera a moção como sim ples 
t•eq ue rimento. ficando cliseussiio 
adiada por ter pedido a palavra o 
Sr . . \ndracle Figueira . 

Requer que, em acld1 lamento ao re- En1. 21 de i\law c retlt'lldo pelo oeu 
qLtel'imento, approva clo relativo ao autor, depois rl e obse ,·vaçõeR elo 
voto ele reconhecimento á Repu- St·. presiclcn Le . 
blica Argent ina, se dê conheci -
meu \o ao respectivo goYerno dessa 
r esolução . 

Do r . dopulado J oactuim 
Nabucu. 

Do ~··, dep LLlado Atlonso 
Ce lso Junior. 

Do Sr . deputado Alves de 21 de illa io •. , Reque~ cópia do acto do aclual pre· Em 21 ele Maio app t' OI'ilclfJ , 
siclente ela provincia elo P aran á . Officiou- se no ~1inis lro do 
que , pela Reguncla vez, adiou pa ra em 22 de ~laio . 

Impaio Ara ujo. 

o dia 18 de J unho proxim o are- Respondido em 7 ele JU11h o . 
união ela assembléa provincial. 

» 22 ele Ma io ... Reqtter se r P9ui sitem elo govern o, Em 22 de Ma io adiado por te r pe- Do Sr. deputado Affonso 
pel o ;\linisten o da Guerr a, as se- dido a palavra o Sr. Duarte ele Penna. 
gni ntes informações : Azevedo . 

Qua ntos offic iaes generaes se acham 
em dispon ibiliclade, não exerce ndo 
comm issão a lguma propria ele se u 
posto 1 etc . , etc. 

» 22 de Maio .. . Requer que, pelo Ministerio da F a- E m 22 el e Ma io ad iado por ter pe- Do Sr. deputado Alves de 
zenda, se jam fornecidas as se- dido a pal av ra o Sr. Gonçalves Araujo. 
g ui ttes informações: Ferreim . 

Quantos empregados de repartição 
ele fazenda estão acldiclos ao The-
souro Nacional , etc., etc . 
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1888 22 dP ~l aio ... Kequer que. pelo lllinistPl"io da .Ju~- E n122 ele ~!aio arliadu por ter pe- Do ::ir. rleputado .\tfonso 
üça. preste o gowrno a'l RPgui n les di <lo a pala vm o Sr. «era Ido de rPlso .] uuiol'. 

22 de :.\Iaio .. . 

22 de :\!aio ... 

22 ele ~laio . . • 

tnfonnac;iies : RezPnde. 
Que motivos lem o segundo sup-

plente do juiz municipal de 
Serra Negra, termo unido á co -
marca. do Amparo. provincia de 

. Paulo, para não rlespachar, 
ou dando-se de su~peito. ou orde-
nando a ci~ação, uma p•tição ini-
cial. de acçiio depositaria contra 
o primeiro supplente, promovida 
peloarlvogado Dt·. Theopbilo Dias, 
como procurador do subdito por-
tugue7. .José GomeR da Silva? etc, 
ele. 

Requor que, pelo ~Iinisterio da J ts-
liça, haja o governo de informar 
quaes O'! motivos por que foram 
exonerados o major Antonio Bento 
e Antonio Ribeiro Nogueira dus 
cargos de promotor e 1ahelliào in -
terinos ria cidade ele Calhau, pr~ 
vincia de l>Iinas Geraes. ele., etc. 

E m 2:2 de :\Ia i o adiado por ter pe- Do Sr. deputado .\ffon~o 
dido :t palavra o Sr. Carlos Pei- f'elso Juniot· . 
:xoto . 

Requer que, p•lo ~Iinisterio ch< Jus- Em 22 ele ~Iaio adiado por ter pe 
tiça, informe o gove<no si tem dido a palavra o Sr. Carlos Pei-

Do Sr. deputado Affonso 
CPl~o Junior. 

couhecime·no ele pedurbações da xoto. 
oq em publica. na Yil!a do Patro-
cinio, provincia de :\Iinas r.eraes. 

Requer que. pelo ~Iinislerio ela Jus- Em 22 de ~Iaio adiado por t er pe - Do ~ r. deputado 
tiça, inf rm e o governo i tem co- dido a palaHa o .' 1· . CarJos Pei- Celso Junior. 
nhecimento de que na cL<lade ele xoto. 
Calhau, provincia ele Mi n~s Geraes, 
o delegado ele policia prendeu o 
cidadão Pedro Augusto Siguy, etc, 
etc. 

Alfonso 

~ 23 de illa.io ... Requer que, pelo lll inisterio da Em 23 rle i\laio adindo por ler pe - Do Sr . deputado .\tlonRo 
Agt·ic:dturn. informe o governo clido a p:\l avrr' o Sr . i\Iini~tro da Celso Juutor . 

23 cl<' i\laio ... 

)) 24 Lle illaio . . . 

)) 

qual o motivo da estranhavel len- Agricultura (conselheiro Rodrigo 
ti láo rom que têm siuo realizados Silva .) 
os tr:tbalhos ele immi~!Taçâo para 
a pro1·incia de J'tlinas Geraes, etc. 

Requer se t·equi ile elo governo. 
pelo :llinistel'iu da Agricultura, 
Gommercio e Obras Publ tcas a s>-
guinte imformação : 

E 1n 23 de :\Iaio adiado por tet· pe - Do Sr. cl~putado Alfonso 
rliclo a palavra o :-ir. Alcoforado Penna. 

Qual a razão pot· que ainda não 
foi preenchido o cargo ue director 
engenheiro-chefe da e%racla ele 
ferro de . FranciRco e da estrada 
ele Caruarú 1 

Junior. 

Requer que. pelo :\Iinisterio elo lm- E n1 24 de Maio adiado por ler pe-
perio, infot·me o governo quaes as cliclo a palavra o :"r. Olympio Cam-
razõe~ de na Côrte não ter sido pos. 
cumpt·ida pela autoridade eccle-
siastica a lei que manda prover 
ele parochos vitalicios as parochias 
va!!'as ou providas de vigarios in-
terinos . 

Do ' r . deputado 
Martins. 

Requer que, pelo i\Iinisterio ela Jus- Em 2-J ele ~I aio adiado por ter pe- Do Sr . deputado 
tiça, haja o governo ele inform ar dido a palaHa o Sr. Carlos P ei - Celso J unior. 
qual o motivo por que foram en- xoto. 
viadas para a cidade elo Rio Pardo, 
provincia ele ~linas Geraes, cin-
coenta e tantas praças de policia. 
com Ires sargento commancladas 
pelo capitão Abreu etc, ele. 

Cusloclin 

Affonso 
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i8S8 2-l de Maio . . . Requer que , pelo i\Iinislerio da Fa- E tn 24 de i\Ia io ad ia,do por ter pe- Do Sr . deputado A O"onso 
Celso Junior. 

)) 

)) 

)) 

» 

.25 de i\la io, ,. 

25 de i\Iaio ... . 

:2S de Ma io • . . 

25 de illi ao ... 

. 25 ele Mai o .. . 

2S de i\Iaio ., . 

28 ele Maio •.. 

zencla , haja o govern o ele informar d1clo a palavra o ::Sr. Car los P el-
si tem conhecinen to de graves ll're- xo lo . 
o- rrla riclades e malversações occor-
~idas na Recebedo ria el e P onte 
Alta, provincia de Minns Geraes 
etc. etc . 

R equer que, pelo i\linister io rla Fa- E tu 23 de ~laio ad}ado por Let• pe- Do Sr. de putado Custodio 
zenda in forme o govern<• s i o co! - d 1clo a p>ilavra o ::Sr. Ca rlos Pet- Martins . 
lec tor das nmdas geraes do muni- xo to . 
cip io de P onte Nova npresi:mtNI a 
f\ ança exigida pot· lei ele . , etc . 

Requer gue, pelo ~linisteri o do Im- Em 25 de i\la io ad iado JlOr ter pe- Do Sr. clep1ttudo Custod io 
per io, mfor me o gover no si o pre- d1do a palavra o Sr. l\lm1s tro do Mm·t i n ~ . 
s iclen te de l\lit\as foi exonerado Imperio ( conselheiro Costa P e-
ou obteve si mpl es men te licença para r ei r a . ) 
r et irar- se da ad ministração ele . 
e le . 

Requer q ue in forme o governo, peJo 
~li nisierio da F azenda, em qua nto 
i mport<J. a S0 111 111:1 devida por cida-
dãos ti tulados e condecorados, que 

En1 U de Maio adiatl ~ por te1~ pe- Do Sr . deputado Se bas li iio 
d.'do a pa l.n>ra o ::Sr. Le1\ao da :\'lascarenh as . 
Cunh a . 

que não pagar am alé esta data os 
respec tivos d ireitos. 

Requer que, pelos Min isterio do I m-
pe rio e ela Justiça . h aj a o governo 
de in fo rmar qua l o r esul 1ado elo 
inqueri to a que se procedeu ácerc<J. 
ele fur tos ele livros e medalhas da 
Bibliotheca .:\acio na i. 

Em 25 de i\Ia ioacl iad? por ler pe- D 0 S I". deputado 
cltdo a pa la Vl'a o ::>r , Dnarcle tle Celso J ttni or. 
1\ zevedo. 

.\tli1 nso 

Requer informação de qua l o resu l- E m 25 de :\lilio approvado sem de- Do Sr . 
ta elo do inc1 uer i to C) ue se procede u ba te . Celso 
na Casa ele Detençáo desta Cor te Olliciou- se ao Minis\erio da J ustiça 

deputado AO"o nso 
J uni or . 

ácerca ela constr ucção, n o m smo em 26 de :\la ia . Respondido em 13 
estabelecime nto, elas prisões deno- de Junho. 
mi nadas E sour·as . 

Requer se requi sitem do gove rno, 
pelo i\l iniste1·io ela .\ gri cn l tura, 
Commercio e Obras Pttblicas , as 
seguintes in formações : 

Quan tos age11tes do correio tem 
sido demi\tidos na p~ovi n c i a de 
Minas Ger aes , desde 1 ele Se Lembr o 
de 1885 a té 30 el e Abril do corren te 
anno 1 etc. 

Em 28 de i\Ia io ad iado ppr te r pe- Do Sr . tlepulatlo 
dido a palavra o ::S r. ua d os Pet- Penna . 
xoto . 

:l.ft'onso 

Requer que inform e o governo, pelo 
J\linisterio ela Agricu ltura, Com-
mareio e Obras Publicas : SI já 
estão ltqu idadas a~ contas da com-
missão de açudes do Q. uixacl á, etc . 
etc . 

E m 28 de Ma io adia do po1· ler pe- Do or . deputado Sebastião 
d iclo n p al:l l'l"a o ::Sr . Coc hra ne . Mascarenh as . 

29 de i\la io . • . Requer informações existentes sobre 
os lemi tes das provincia.s ele i\lina'> 
e Espil•i to Sa nto . 

E tu 29 ele Ma io approvaclo sem de- Do S1·. depuLa el o 
deba te . Martins . 

Ofiiciou- sc ao il1inisLerio do l mper io 
em 30. 

Cu'ltod io 

» 29 de Maio . .. Requer que, pelo i\lini slet·io do I m- En1 29 ele Maio adiado por Ler pe- Do St·. deputado Atlilllso 
pe!"io, in fo l"me o governo si tem d tclo 11 pa la vra o ::>r. Ministro do Celso Jun ior . 
"o nhecimento de tl isturbios pro- lmperi o ( co nselh eiro Costa Pc-
movidos em Ouro Preto pelos a mi- t·eira . 
gos elo presidente da provio cia . 

Requer que, pelo Ministerio da Em 29 de i\law acl 1aclo por ter pe-
Guer ra , informe o governo qual o clldo a pa la vra o Sr. F1gueJrôa . 
motivo por que não tem s ido promo 
vidas a a!fer es-alumnos os estuda n 

29 de Ma io . . . 

tes da Escola Mili tar que desde 
1886 a i sso têm d ir ei to , etc . , e le . I 

Do Sr . depu ta do 
Cel so Jun ior . 

AO'o nso 



DATA 

1888 29 rle Ma io • ... 

2D dP ~!aio . . .. 

ASSU.I!PTO 

Requer que o governo, peJo Mi o is-
le rio da :\Iarinh a, iufurme qual a 
raz<io de não organ ir.ar o se o·yiço 
de praticagem na ha!'l',t do rio S . 
Francisco do X o r te. 
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E m 20 rle Maio ;uliado p>r ter pe- Do S r. rleputado 'l'heophilo , 
didn a palal'l'n n So· . .João llen riqtte. elo~ Santos . 

Requer que o gn,·et·no, por inter- E n"l :29 de :\Iaio arliarlo por terem Do :-;l'. •leputarlo Theophilo 
medi o do Mi u isLerio da Ae-ricul- l!edirlo a palavra os Sr~. Gonçalves do~ :)an .os . 
tura, Commercio e Obras Puhlicas, Fel'reira e Lu ir. :\lrll'ei o·a. 
informe o segolinte : 

Quanto se tem despendido na de-;-
obstr ttcçà<> do L' i o S. Fo·anc isro, 
e n Lre a caclo oei t•a do Sohl'adi n h ,, e 
J atobá, etc . , ele . 

29 de Maio . •. . Rec1uer informaçõ s snbre: E m 29 rle :\! aio approm :n sem de-
O destino que pretende dar ao. in - bale. 

» Do .'r. ueputaJo Rodrigues 
Peixoto . 

gentws que, depois da lei rle 1:3 de Offi.don-s• ao ~linis•erio rln Jnsti~a 
_lfaio do corrente anno. ficaram s ... m em :10. 
abl'igo, etc .. Ptc. 

, 29 1le JJaio .... R quer in formação sobre o pro- E m 2J dé i\Iaio approva<lo sem ele - Do l't·. deputado José Pom-
longamenlo cla estr ada de Batu- ba te. pe '· 

20 de :\faio .. .. 

,. 30 de :\Ia i o ... -

30 de i\Ia io •. • . 

30 de Maio . . .. 

30 de i\! aio . .. . 

)) ·I de Jotnho ... 

ritê. e tc . Oflicio·1- se ao :\li nisterio da Ae-ricul-
tura em 30 . R•sponditlo em 7 rle 
Junlto. 

RPCJ•tet· cópia do telegra111IDa !li- E m 2!l de :\Iaio appruvado sem de-
rigido peJo presidente da p rovincia bale. 
do P araná ao r. Minis tro du lm- Ofl1ciou-se ao i\Ii n iste l'i o do Impel'io 
perio. em lO do corrente mez, dando em :lO. Respondido em 7 de Junh o . 
conta elos motivo~ poo· qne adiara 
os trabalhos da assembléa legis la-
tivE>., etc . 

Requer que. pelo Mi nisterio elo lm- Em 30 de ~Ia.io adiado pr.r t-er pe-
perto informe o governo si o presi- dido a pala\'!':\ o Sr . Olympio Yal-
den te de :\fi nas Geraes, depois ue ladào. 
l icenciado pelo gove~no, etc., etc. 

Requer que o governo informe, p1r E m 30 de llla io acloado por ter pe-
intermed io do 'r . :IIinistro da Fa- clido a palavra o Sr. Duat·te ele 
enda : Azevedo . 

t,J,ual a imp,.,rtancia ela divida fiu -
cluautc na rlat 1 em que foi contra-
coado o ultimo empr ·stimo ex erno, 
etc., etc . 

Requer que o :\Iinistel'io da Gue rra E t.u 30 tle .\la in acbarlo por (el' pe -
int'orm e qttaes os moLh·os que têm cliclo a pa lav ra o Sr. F•gue1ru~L . 
impet liüo ao gove r no de to1·nm· Pf-
fecti va a 110meaçi.h de a ! feres -
atum nos aos estudantes da e-;cola 
militar. etc .. et~ . 

Rer1uer que n governo infnrme. por E tu 30 dP i\Iaio adiado depois das 
in termerlio dn nobt·e ~l in istr.J de explica~õe' do Sr. ~linis tt'n de 
l~strangeil'OS, o que pensa áce rca .l!:strangei1·o~ inleo·in •> (C'inselheiL'o 
do tratado commercia l e ntre o Rocll'igo Silva.) 
Brazil •·· os l~sta.clos-Uniclos, e tc .. 
e tc .. autorizado pelo Gnn~ t·esso le-
gis la tivo rle'lte ut!imo pai1 .. 

Do Sr . deputado .\lves de 
Araujo. 

Do :-;,.. ele pulado Custodio 
~lat'Lin-; . 

Do Sr . dep:ttaclo Ab·es de 
.\raujo. 

Do Sr. deput:ulo :\Ia tta Ma-
chado. 

Do I'. d ·put:tdo Rutlrigues 
Peixow . 

R~quer que . pe'o :\Iini het·io da .Jus-
tiça, o ~overtlo informe : 

E m -1 1le Junh o ad1adn p.)r ler pe- Do ;::;, .. r!Ppu tado Custodio 
di do a palavra n 't·. Carlos Pei- Mart in s. 

1. o Si tem conhecimento da dili-
gencia feita na paroch ia ele Abt·e-
Campo, pelo de le!l'atlo de policia ele 
Punte Nova, em i\Iinas Gt>raes, etc., 
etc. 

xoto. 

» 4 de Junho ... Requer que. pe lo i\Ji nis terin ela E •n -1 de Junho adiado por ter pe- Do Sr. deputado CustoJio 
Agricu ltura, preste mfJrma~ões o dido a palavra o r. Cochr ane . ~Iartins. 

18 

govel'no: 
Em que data foram abertas as pro-

pos tas para a con strucção elo caes 
de Santos, e tc . 
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i888 -1 de Junho ... Requerem que, pelo l\Iinisterio da Etu -1 de Junlto arliaclo por ter pc-

Justiça, in foeme o governo si tem d tdo a palavra o Sr. Chdst iano ela 
conhecimento elas i!legaliclades e Luz. 
aclos ele ver clacleit·o vandalismo 
peaticatlos pelo subdel egado ela pa-
r och i<' ele ljaulo l\Ioreira, província 
de Min as Get·aes, eLe . , etc. 

Dos St·s. deputados Cn~todio 
i\IarLins e A(fonso Peuna. 

,. 4 de Junho, .. Requer que, pelo i\Iin isterio ela Jus- En'l 4 de Junho ad iado por ter pe- Do St·. deputado .\1Ton8o 
tiça, preste infol'lnações o governo dido u pa lavra u ~~· . Carlos Pei- Celso Junior . 

4 ele Junho ••. 

4 de Junho ... 

4 de Junho ... 

st>bre as tropelias prat cadas nu c i- xoto . 
duele de Grão-~lo::;ol, província de 
l\Iinas Geraes, pelo delegado mili-
ta r alferes Rufiniano i\loura Amo-
rim,etc., etc. 

Requer que, pelo Min i~terio da Jus- Eut 4 de Junlto adiado por ter pP-
iiça, in i"ol'lne o governo qual o mo- dido a palavea o ~r . Duat·te ele 

Do St·. depntaclo 
Celso .T un ior . 

ti v o porque não trm sido preench icl0 Azovetlo . 
o cm·go de juiz munic ipa l dos Ler -
mos reun 1dos ela villas ele Jahú 
e Dons Corregos. provinda de 
S. Paulo, etc., ele. 

Requer que. pelo lllini~terio da Jus -
tiça, se 1·equisitem elo governo os 
seguintes documentos: 

Cópia elas actas dn 1o e 2o escru -
linios da P]e ição J c verearlo t·es do 
presente qnatrienn i o, a q 11e sa pro-
ceclett na villa ele Sant'Anna elo 
Paranahyba, província ele :\Ialo 
Grosso, etc . , etc. 

Requer que, pel o ~linisterio do Im -
perio, preste informações o governo 

· sobi-e o se;uinte: 
Quanto se despendPu com a mu-

dança c]., i11 Lernato D. P -dro II, elo 
preclio em que se achava para o que 
occnpa actualmente, etc . , etc. 

Etn 4 ele Junho adiado por ler pe- Do Sr. deputatlo 
dido a palan:J. o ,·c . l<.spericl tão Celso Jnnior . 
Marques. 

Em 4 ele Junho adiado por Ler pe- Do Sr. deputado 
clido a palavra o Sl' . Duarte de CelstJ Junior. 
Azevedo. 

.\fl'onso 

_\tfonso 

_\fl'on ~o 

~ 4 ele Junho ... Requer que, pelo l\linisterio ela Jus- E1n 1 I!P Junho adiado pot· ter pe- Do Sr. dPputaclo .\. tfulltiO 
Liça. pres te inf'ormac6es o governo cliclo a palavra o~~·. Carlos Pei - Celso Jun1or. 

4 de Junh o ... 

5 de Junho ••. 

soure os segui ntes factos : xoio . 
Si Lem c·onheciment de que o l.Ja -

cha rel V ictorjno Anton io do Sa. 
cramento, juir. municipal el a ciclacle 
do R io Pardo. pro,•incia de i\Ii nas 
Geraes, excluiu arbitrariamente, 
para fins políticos, quando juiz el e 
direito i nterino ela comarca elo 
mesmo nome, da revisão ele jura-
elos de 1887 65 cidadãos, etc . , etc . 

lleqnet• que a commissão el e pol icia 
in forme em que. artigo ele lei 
se firma o .>r. 1° secr etario para 
mandar descontar o Sttbsiclio dos 
clepntados, etc. , etc . 

Requer que , pelo lliini ster io da Jus-
tiça , preste informações o governo 
ácerca elos disturbios occor ridos na 
cidade da Campanha, proúncia ele 
Mi nas Geraes, etc .. etc . 

Em 4 ele• Jnnh o adiado por terem Do i)r . depnlado Zama. 
pedido a pal avt·a os Sr . . Carlos 
Peixoto e l•'igneirôa . 

~In 5 ele Ju nho acli~Lclo por ler pe- Do tit•. depularlo Affonso 
rlido apalaHa o Sr. Olympio Vai- Celso Junior. 
Iadiio . 

~ 5 ele Junho . .. Requer que, pelo Minislerio da Etn 5 ele Junho adiado por ter pe- Do Sr. dcpuladn All'on ~o 
Agl'icultura, se r equis item do go- clido a palavra o ~r • . \ndrade l<'i - Celso Junior. 
verno as seguintes in fot·macões: gueira. 

].0 Qu antas pessoas estranhas á re -
partição elo correio foram con-~ 
ternpladas nas nomeações para ali 
fei tas ultimamente 1 etc . , etc . 
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i 888 5 de Junho .. Requer por inLermedio do ~l inis 

H!Stf'rio ria .Justiça, se p'<:a ao go-
verno os ori~i naes ele todo o pr o-
Cf'S~o de ali~tame 1lo elei tor a l do 
nmnic ipin de i\[anhnassú, prov ín-
c ia da Minas Gc raes. etc .. etc . 

Em 5 de J unho adiado por ter pe- Do r. deputa do Custodio 
rltclo a pala na o !:ir. Carlos Peixoto. i\la r li ns . 

5 de .f unho •. . 

6 de .Ju nho . . . 

6 de .Junho . .. 

)l 6 de Junhc . .. 

6 de Junho . •. 

)l 6 rlc J1 tn ho ... 

Requer que . pelo :\linisterinrlo Im -
Jkl'io. Inf.H' Ille o g-orerno Ri ha a l-
g-um mo.1vo de ord~m ptblira q ue 
j usLitique o não cum pt'imen Lo da 

E n1 :>ele Jnnho adiado [1")1' ter pedido Do r . deputado Cuatod io 
a palavra o Sr . Passo> :\Iiranda . ~la rtins. 

lei q 1e manda proYe t• de rigarios 
v italicios a~ parochias aclltalmenLo 
Yagas do município da Corte. 

Requer que. pelo :\ILni'lLer io da Jus- Etu G tle J ttnho ad iado por te r pe-
t tça. se so licitem j nformações 5') - dido a pa laHa o S l' . Cos la Agu ia r. 
bre o a'sassinalo do infel tr.Biuga. 
pc'l'f!CL!'af[O no po~oado de l'aratil:e 
por :Uauoel G.my.:a e :\Iauoel 
.\ccioly, e tc . , ele. 

Req nct• que . pelo :\IinisLer io cl:l J us- Etn 6 ele Junho aciütelo por le r p~-
Liça, se so lirilem elo Jll'•'Siflrn te ela ditlo a palaHa o St·. _\l fredo Con·ea. 
provincia de Pernambuco infor-
mações sobre as ]n·o\'idencias ado-
p~arlus para restabelecer a ot·dem 
em J acarl!tú, e1c . , e tc. 

Requer se requ i ite d•J gove r no, Etu 6 de J unho acli atlo por te t• pe-
p•ln l\linisterio ela ,\g:ic>tltura . c\ido a palana o r. Carnei ro da 
Commet·cio e Obras Pttblicas , as Cunha. 
seguinte' infot·mações: 

Tem havirln aira;;o no pavamenlotlo 
pe;;~oal do jard im do Campo ela 
. \. cclunmção I etc . 

Requet· se requ isite do g-11·erno. pelo Etn. 1) de J unho adtaelo po r ter pe-
:\l inistet'IO da .\.gricult tra. Com- dido a palavr a o ::>r. Carneiro ela 
nwrcio e Ob,·as l'uhlicas,as seguinte Cunha . 
informacões: 

QuP pro,·idencias tem tom:tdon go,·erno 
p[Lt'a sati~fazer a~ queixas e recla-
maçiies 1\os contril.min1es contra a 
qualichtle do gaz. etc . 

ltequer r[ li<' o go1·erno. pu·· inl~r- E n1 G d' .r unho acl iauu J.JOr Ler pe-
lLeun tio ;\liu is e rio da !.<uerra. dieln a pala 1·ra o Sr. Atl'onso Penna . 
informe s·)hl'e o PSiar\o ü.t f•>rla -
lel.a de C:lbeüell··•. na pl'onncm ela 
Pal'ahyb~, etc. 

Do Sr. depu tado Pedro Bel-
trão . 

Do Sr. clepLttado Pedro Bel-
Lrão . 

Do 'r. deputado Alfonso 
Penna . 

Do Sr. deputa do Affonso 
P en na . 

Do Sr. clep ut<tLlu Carnei ro 
da Cunha . 

~ 6 •te Junho . . . Rerptel' i nforma.;u~s s11hr,• " estado J~n1 ri ti•• .lnuho app t·o,·acln sam de1Jat0. Jl CI Sr. de pulado Ca r neiro 
c\u qual'lel da comp;whi;t ele infan- Ollicwn-sc ao m inis lel' io d a Guerra Ctmlw, 

I de Junhu . .. 

7 de Jnnhn . .. 

7 de Junho .. . 

7 Llc Junho ... 

bria,nn.pl'ol'inc ia dtd';n·abyha. ek . em 7 . ~~espond i do em \L 

R~qurr qnr. pelo }lini•t.•rin da 
.\gTicu ltura . in forme o governo qual 
o JUOtiYo por q•1e ~te agora n~o foi 
i nau!!n rado o l':tmal de Ouro !'reto . 

Etn 7 d' Junho adiado por ter pe-
fiiLlo :c pala na o 'r .\linistro da 
.\.!!ricu\Lura (conselhP iro Roddgo 
Si!Ya) . 

Do • r. deputado .\.fl"onso 
Celso Junior. 

['lequer cupia dt• qnae,;quet• reque· !Etn 7 de J 1tnh.1 :I[•pt•or:'tlo s~m de- Do St· . de pulaelo .\fl'onso 
rimentos r inform:tcoe· • >In·,• c~n- hate. OIHciou- se [lO '\ [ inisterio da }Jenna. 
cP~'l'e:"; de clatas mirict·:t~~s llt)" n1n- .\g-t·icnllnl'a em S. 
uic ipios !\,• 801nl:t Ba1·h:n·a ,, Itabira 
do ~fatL•> Dentro!. <'111 .\li ·:as tiPt·aes. 
etc., etc. 

Retptet· et1pia dos rt•htH·ins e orç:t- Etu 7 de Jltnl"' a[}pt·o,•atl<J S'm tle -
Jl1011to~ de de>JPZa com os reparos hate. Offtr iou-se :~o i\f inislerio ti a 
e ~oncel'lns in,[i~pe n "tveiq tia fnr- Gu er ra e111 8. 
Ln.l e1.:t Lio Cnhcdell o. na pro1· in c~<t rtcspond itl >a 2' 1' <1<' J unh o . 
Lia l'amhyba . 

[)o Sr. deputado Ga t'lleiro 
d n. Cunha . 

Req urr que, pelo .\liuisl"ri•1 da .\ gri-
cullura., infoi'Jne o governo si C ex-
ado que pedtu denüssáo do carn-o 
de dil'eclot· ger al elos cOl'l'~ios Dt· . 
Lu iz l3clim P aes Leme . etc., etc . 

E tn 7 c\,, Junho adi~llo por ler pe - Do SJ ·. depu atlo 
rlillo a pa lavra o :-;, .. lll in istt• da i\hu:l ins . 

Ctblouio 

-~_t;I'iCirltUI'Ol. (C•Jilse\ hei ro l':.odri "'O 
, t tvn). 
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1888 7 de Ju nho . . . 

)) 7 de Ju nho .•. 

7 d• J unho . . . 

7 ele Ju nho . .. 

7 de Junho .. . 

)) 7 de Junho •.. 

)) 8 4e Jtmho ... 

)) 8 ele Junho ... 

» 8 de Jnnhn ... 

)) 8 Ü<• .Ju nho . .. 
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H.cquet· inform;~c:õessoln·e qnantoq lo- Eu"l 7 ele Janeil'o appt·ovaclo. sem 
tescle ter ras tem sido aLé esta tlaLa debate . Offic iou-se ao t\linis terto da 
cl isct·iminaclo' JWia commis>iio de .\ gr icultnra em 8 Rc-;ponclitl <> em 
L l'l'as do uwnicipio de JVLlnhua:;st't. 12 de Julho . 

RequPt' que, pelo J\lini'i tel'io da. J 11s- En1 7 ele J <mho :tdiarlo po t· Le r pe-
liça, in for me o p t·esiclente de Per- c lido a palavt·a o S t·. Alco !'orado 
uambuco qnaes as pt'OYiclencia'i Jtmior . 
adoptadas pam r e -tabe lecer o re -
gimen l ·gal em Catoncl -•, ele . , etc . 

Do Sr . clep11tallo Custodio 
MarLius . 

Do !:ir . de putado Pecl t·o Bel-
trão. 

R eq uel' que . pelo 1\lio is terio ela J us -
t iça, se soli citem elo pt·eside nte ele 
Pernambuco i nfot·mações sobt·e a• 
violencias e t t·opeli as p1·attcaelas 
contra ill anoel da Gnuha LinB. 
etc . . etc. 

E m 7 de Junho ad iado por ter pe- Do ::; t·. depntaclo Pedro Bel- I 
d i elo a palavnt o Sr. ,\!freei o triio . 
Con~a. 

Req•ter que n f!·overno infot·me. pDt' E n1. 7 •!e Junho ;~diado por ler pe-
intermedio do Ministro do lrnperio, dich a palaVI"a o Sr. lllintslr o do 
si estit resohitlo a manlet- a dou- lmperio ( cunsdheiro Costa Pe-
t.t•ina do aviso de 2:3 de Fevereir .J re ira.) 
du c-unente annn, contra a dis 1>o -
si t·;~o •·xcpressa do tkcreto de 19 de 
.\hr il de 1879, etc. , ete . 

Do ~r. eleputarlu Rodrigues 
Peixoto. 

H.e quer que ]<elo i\lini, let·io da Agri - E n t 7 ele Junho adiado por ter pedido Do ::;r. deputado 
cullura informe o governo o se- a palal"l"a o Sr . ~finis~ro ela Ag-ri- Celso Juntot·. 

.Hfonso 

guinte : cu ltura (conselheit·o Rodr igo Silva.) 
l ~nt que llí'>posiçiio de lei se ba-

seo t para crear o cargo ele advo-
gado consultor da r epn r tição do 
Con·eio? etc., etc. 

Req ner que o g-n verno i nfurme, por 
inlermeclio do Ministerio da Agri -
enl Lnra , qnn l tem sido a média elas 
clesp >zas effectuarlas com a colloca-
ciio de cada Ltmili<t de immigran-
tcs na s <:olon ias do Estado. etc. 

Requer se r eq·tis ite do governo, pelo 
i\iinis lerio do Impet•io, :1 seguinte 
i nfurmação : 

Por que verba tem sido paoro o en -
genhe iro aux iliar rla Inspectoria 
Get·al de ll ygie ne, eLe., ele . 

H.eq••er que, por intet·medio elo i\li-
Jtist >rio tia Ju<>Liça. ~e.'am pt·estada'i 
as seguintes informações : 

Por q ~~ s • perm iLLe que o ca-
pi tão .\.ntonio rie .\lm eicla B1·aga, 
prontm~iado como inct trso na~ 
penas do a !'L . 175 do Coei ig-o Cri-
m inai, pot· cr im e de moeda. falsa , 
em clat a de 29 cl" Dezem iJ,·o ele 188(). 
continue a resiü i t· no engenl•o Ta-
moatá, do termo tle .\L;daia. na 
pro1·incia das .\lag-õasl e le ., etc . 

E m 7 de Janeiro ~rliacl o por ter pe- Do ::;r . deptttaclo Ma~ta i\1a-
clido a palavra o Sr. Mourão . chado. 

Enl 8tleJunboadiadoporler\Jedido Do ~r . deputado 
a pala na o Sr . Ferna ndes co Oti- Penna . 
ve1ra. 

Affonso 

Em 8 de Junl10 adiado por ter pe- Do ::;r depulttdo .){aeiano 
didu a pa lavra o Sr. Bernardo ele el a Silva. 
.) [Pnclonça Sobrinho. 

Requer qtte. o govel'no, por in Ler - E •n 8 ele Janeit·o ad ia do por L ~ t· pe-
med io do i\ltnisler io ela Agricultttra, d ido a pa la vr:J. o Sr. Duarte de 

Do Sr . deputado Bu lhões 
Cal"valho. 

informe s i está em con tracto para a Azevedo. 
conslt"JCção das estradas estrate-
gicas du l-tio Grande tio Su l e pro-
lol! ga men Lo ela estrada tla Bahia 
ao S. F'rancifSco, Plc . ! ek . 

Requer ']lle o g-overno informe q ttal 
a ntéLii a das d~spe~a~ ellectuadus 
com a ins lallaç:lo nas colonias na-
cionaes de cu da uma fam i lia ele 
imm igranl es ou ele cada inclividno, 
incluido no cukulo o valot· elas 
te rras. e os gastos realizado na 
constrocçiio ele eüilicios nas c: lo-
nias, casas pat·a os im mi gran tes, 
etc ., e tc. 

Em 8 ele Janei t•o «pprovado sem 
debate. OJl'tciou -R• ao Ministro ela 
Agl'icnltut·a em 9 Respo ad ido em 
3 de AgosLo _ 

Do Sl". dep ·ttacloji\Iatta .Ma-
chado . 
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Requer. pelo Mini~Lerio da Agri- En'l 12 ele Junho adiado por ler pe-
c:tllul'a, informe o governo que pr.l- d1d0 a palan·a o S1·. .\.merJco de 
videncias LPm Lomado para cathe - Souz<t . 
chisar e alcleiar O$ índio~ botocudos 
do Sul da Bahia, comarca de Alco-
llaça, e ele Min as até Aymoré, etc, 
etc . 

[)o Sr . deputado Afl'onso 
Cel;;o Junior. 

Requer qne se l'equisite do Uinisle-
rio ela Marinha cópia d<1.lisLa apre-
Sdntaela pelo Conselho )!aval rela-
tivamente á ultima promoção, etc., 
etc. 

En1. 12 de Junho aLltado por tel' pe- Do Sr. deputado ,\.ffonso 
dtdo <l.palavnt o Sr. João Hznrictue. Celso Junior. 

Requer que. pelo i\Iinislel'io da i\Ia- Em 12 de Junho adiado por ter pa-
rinha, pr ~st, informações o g,verno diclo a palana o Sr .. loi\o Henrique, 
sobre o modo que são tratados 
os imperiaes marinheiros aquarte -
lados no At·senal de lllarin h a do 
Ladal'io, etc , ele. 

Do St·. deputado 
Celso Junior. 

Afl'onso 

, 12 ele Junho . • Rer1uer qtte, pelo i\Iiniste1·io da Jus- E1n 12 de Junho adiado pol' ter pe- Do :Sr. <leputado AO'onso 
tica, preste iufot·maçõe> o governo dido a palavt'a o Sr. Americo de Celso Junior. 

i2 de Junho •. 

12 de Junho . . 

ácerc"' dos disturbios occotTidos na Souza. 
freguezia do Porto de Santo An-
tonio, prodncia de Minas Geraes, 
etc., etc. 

Requer que, pelo i\linisLerio ela Em 12 lle Junho adiado por ter pe- Do Sr . deputado 
Justiça, inl'ol'me o governo si tem clido a palavra o Sr. Mourão. Celso Junior. 
conhecimento de que o criminoso 
Manoel Tavares de Sá Néco. pro-
nunciado em Yarios processos de 
roubo e homicidio e recolhido á 
cadeia de Diamantina, provincia 
de ~li nas Get·aes, passeia livremente 
pelas ruas da cidade , etc ., etc. 

Requer que, informe o govern o si Em 12 de Junho upprovaclo 'em Do Sr. deputado 
tem conhecimento de que no termo debate. Celso Junior. 
ela vi lia elo Carmo, município de Oficiou-se em 13 ao Sr. Ministro 
Contagallo, recusou-se um fazen- ela Justiça. Respondido em .2ii de 
cleiro a deixar sah il' de seu esta - Junho. 
belecimento a família de um seu 
ex-escravo, etc., etc. 

Affonso 

Affonso 

» 12 ele Junho .. Requer que pelo liiinistel'iu da E1n 12 ele Junho adtuclo por tet· pe- Do Sr. deputado Pedro 
Guerra, tnforme o governo si vai dtdo a palavra o Sr. Duarte de Bdtrão. 

12 de Junho .. 

fazer effecliva a resol.1ção tomada Azevedo. 
ao tempo do ministerio 20 rle Agosto 
de manda!' desarmar as fortalezas 
do podo rl~c Bahia. 

Requel' que o gover no infol'me, por Em 1'Z de Junhc adiado 1)01: Ler pe-
mtermedw elo i\Ilmsterw ela Jus- dido a palavra o Sr. 11 tnt stro da 
t1ça, Sl se acha aberto o recruta- Justiça (conselheiro Ferreira Vi-
manto na provmcm da Rio do Ja - anna.) 
neiro, etc . 

Do Sr. deputado Rodrigues 
Peixoto. 

.,. 13 de Junho .. Requer que se_ solicite elo Sr. Mi- Em13 de Junho adiado por ter pe- Do Sr. deputado Pedro 
ntstro da Justtça tnformações sobre pido a palavl'a o Sr. Leitão da Beltrão. 
a proceclencta do acto de seu ante- Cunha. 
cesso!', gue declarou avulso o juiz 
ele du·etto Llllz Ferreiro, l\Iaciel Pi-
nheit·o, etc. 

» 13 de Junho ,. Requer que, pelo l\Iinisterio da Em 13 de Junho adiado pur ter pe- Do r. deputado Pedro 
~lat'inha, inforJUe o govPrno sobre dido a palavra o Sr. Coelho de Re- Beltrão. 

» 13 ele Junhos . 

o que se deu no fornecimento de zencle. 
chapas ao Arsenal de i\Iarinha desta 
Côrte, etc . , etc. 

Requer que, pelo 1\Iinisterio da Em 13 de Junho ad1ado por tel' pe-
Marlnha, se requisite do governo Utdo a palavra o Sr. Freire ele Car-
a cópm das 1nformações pt·estadas valho. 
pela Capuallla do Por to da Bahia 
sobre os desastres occorridos no 
vapor Dous de Julho, etc, etc. 

Do S•:. deJ?utado Affonso 
Celso J Jmor. 
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i3 de J unho .. Requer que, pelo Mini-teria da En-. 13de Junh!l aoliatlo por ter pe-
Agrtcultura. preste informações o d iclo a palavra o .:;r. Coch rane. 
governo sohre os moliYos q te o im-
pedem de resolver a qnes tilo do dtes 
de Santos, província de S. Pau lo. 

Do :-;,. . de pulado .\.fl'onsu 
Celso Junior. 

~ i4 ele Junho .. Reqner que, pelo :\Iini sterio tb Jus- E m 1.J. de Julho adiado por ler pP- D 1 Sr. d<'lliLLttdo Paula 
I iça, se solicite do govemo cópia elas di do a palavra o , .. ::;urhno de Pt·imo. 

14 de Junho .. 

" 14 de Junho . . 

)) i5 de Jun ho ., 

inlormações prestadas pelo presi- Souza. 
dente da Pat·ahyba com ancliencia 
do d igno JUiz municipal de Bana-
neiras, Dr . 'l'rajano Americo de 
Caldas Brandão, ele .. etc. 

Requer pelo Mini. leria da .Justiça 
informaçõ•s sobre as pt'OYidenciag 
adoptadas pelo presiclents ele Per-
nambuco para garan Li r os habi -
tantes de Garanhuns, ele. , e•.c . 

Requer que, pelo :\I in islerio rio Tm-
perio. informe o goYerno qual o mo-
tivo qtte o inhibe de nomear pr>si-
deote para a província de 1\Iinas 
Garaes, ele . , t tc . 

Em l.J. de .TunlJO atliac.lo por let· pe- Du 1:ir. deputado Pt•dro Bel 
tlido a palana o Sr . BenliJ Ramos . trão. 

Em 14 lic Junbo adiado por ler pe- Do :-;,.. <lepnlauu Affonso 
dido a palavra o ~r. f:arlos p,. ixoto. Celso Jtmior. 

Requet' que, pelos n!inisterio~ da E n-. 1.; dP Junho a<liarlo por lerem 
A gricultura c do Imperio, informe pedic.lo a pala,ra Oii ~r .. Cnchrane 
o g-oYerno o segmnte : e Duarte de Azevedo. 

Dn Sr . rir pulado .\.flonso 
C<·l~o Juniot·. 

Em face da lei de H de Janeiro rle 
1881 póde o a~ente of!icial ele immi-
gração em ::santos, provinda de 
S . Paulo, accumular esse cargo? 
ele . , etc . 

» 15 de Junho . • Requer Que, pelo )Iinisterio tla Etn 13 de .Tunho adiado P"'' lct· pe- Do :-;r. d('putado .Ul'onqo 
Agricnltura, informe o governo si dido a pabna o ::>t·. CodHant•. ('clsu Juniot·. 

15 de Junho .. 

» 1 de Junho • . 

18 tle Junho .. 

)> 18 olc Ju~ho .• 

já lhe fo r am entregttes pelo en!!e-
nheiro J . J. RéYy as cltaves da 
bnl'l'a que con LinhtL a e'cript IL\'<L~iio 
da commissão de açu•le' do Cear{t, 
etc ., ~tc. 

Requer que o g'tnerno inforUH\ put• 
inlcrmedio tio :\lini>terto da Fa-
zencla, f' i estú. resol vitlo a con li n \W r 
a mandtl t' fll7.CI' efrec:t i' a a. c.nhra n\·a 
tlo imposto de penn<t: Ll';ti:(lla. e•.c. 

Requer ~e requisitem <lo g-nvct·no, 
pelo ~Iini~lerio c.la Guerra, as se -
guintes informaçõe 

A quanto montam as dcspezas f'0itas 
com ;t cnmpt•a de meclicamcntns 
par:l. ;t pharmacia militar ele :1[;, tlo 
Gr oss nos cxerciciu3 de 'lt:~-1 -I SI:lG. 
J8S:í-1886 e 1 '8u a 31 dP Dezembr o 
de 1881! etc .. etc. 

Rer1uer que. pelo :IIini;terio da 
.\gl'icnltura . informe o ~or t·tw si 
as propostas apresen taclas para a 
consL L'u cçiio do cáes tlc Sa ntos e. tiio 
de accõrdo com o ec.l i tal, e te . 

E u 1;) de Junho adiado [IH' ltt' pe- Dn St· . ÜPJlllLodn ltoolrtguos 
•lido a pa!an-a " Sr. Dnartn tlr l'eixolo . 
.\zeYerln. 

Eu-. J~ tl,• .Junho acloadu por lf"t' pe- Do Sr . deputado 
tliclo a p:llan;~ o :-;r. Xa"ier da l'~nna. 
Sih·a. 

.I.Jlon o 

E 1n lc' tlc Junl111 a•lt,,tJ,, pot• ICl' pe- Do Sr. depu•atlo Cus\odio 
tlido a palaua o 8t· . c\lmeida ?\o - :l lartins . 
gueira. 

R~qllol' que, pelo ~Ii ni,tcl'io da .Jtts- E n1 Jt: de .Junho a li~Hlo pot· lct· 1"'-
tiça. informe o govet·no si tem co- dido a palana o , r. Malto o Ca-

Do St· . tlepulado 
Celso Jnnior . 

nhecimento de alt~raçües tla ordPIIl mar a . 
ptLblica mL freguezia c.le Cebo las, 
111 nnicipio da Parahyha. do ::;ui, eLe 

.,. 18 ue Junho .. Requer que, porintermedio do go- E n1 18 d~ .Junho auwdn por ter pe- Do Sr. clepttlatlu !'edro Luiz. 
vel'llo, se,ta remet\tdo a Camam o clido a pa la na n St·. c~rlo~ Peixoto.! 
relatorio do !inis erio da Juatiça. , 
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1888 Hl de Junho .. Pcequet· se requisit.e do governo. pelo En-.. 19 de J tmho adiado po-r ter Do . 'r. dep tltado Affonso 
~li ni~le t•i o da Justiça , a~ seguintes pedido a palavra o St·. Figueirõa . Penna. 

, 10 de Junho . . 

Hl de Junho .. 

, 19 de Junho . . 

informações : 
Cópia de todas as communicaçõe~ 

ufficiaes enviadas pela presidencia 
tl.o Maranhão a respei Lo das desor -
dens e crimes praticados na co-
m::trca de Gr••jahú, de Janeiro de 
1886 até hoje, etc . 

Requer se requisite elo govem o, pelo 
~1ini s lerio da Agl'i cult.ma, Com-
m rcio e ÜIH·as Publicas, as se-
guintes inform,tções : 

Pe>r quanto contractou o governo o 
a luguel do ecl i!icio onrle t.êm ele 
funcc iona r as estações do correio e 
de tele_;-rapho, em S. Pau lo ? etc . 

Requer que, pelo i\I i n islet·io ela 
Fazenda, informe o g-ove rno s i tem 
conhecimento ele quE' ,·arios exa-
ctores ele fazenda gera l e provincial 
em .Ui nas Oeraes acham -se c~er
cendo os seus cargo' sem fiança . 
etc . , etc. 

E m 19 de Junho adiado por te1· Do Sr. deputado .\ffonso 
pedido a pala vra o Sr. Figueirôa. P enna. 

E D"l 19 de Junho adiado pot· ter Do r. deputado Affonso 
pedido a palavl'U o Sr . Carlos Pei- Celso Junior. 
xow . 

Requer que, r eJo Mi ni~teri o da ~la- Em 19 de Junho adiado por ter 
nnlla, inform e o goYer no <JUal o ped ido a palavra o Sr . Fernandes 
moLi\·o el a rl emor:t na promoção do ele Oliveira. 

Do Sr. deputado Affonso 
Celso Junior . 

cargo de machinistas ela a rmada. 

» 21l rle Junho .. H.~quet• que, pelo ~Iinis teri o da E m 20 de Junho adiado por ter Do Sr . deputado Affonso 
.Just iça. informe o g verno s i tem pedido a pa lana o ::>r . Carlos Pei- Celso .Junior. 

20 de Junho .. 

20 dc• .Jnnho, . 

20 de Junh o .. 

)\ 21 de J unho •• 

conhec inwnto de nlteraçõea ela or - :roto. 
clem publica na c idade do Grão 
~Iogol. proYi ucia ele ~li nas Ue raes, 
ele . 

Requer que. por intet·meclio do :11i- E m 20 de Junho ad iado por ter 
nistedo da Agric lltura . informe o pedida a palavra o t'. i\Iinistro 
governo si tem fundamento a no- da Agt·icultur<• (Conselh eiro Ro-
tic ia dada p~ lo Jo,·nal elo Com - clri~o Silva . ) 

Do r. depL tado Rodrigues 
Pei>:oto . 

me>·cio de hoje, ele que foi c m -
cedida garantia de juros de (j 0 /o 
ao anno ao engen ho centr ,tl de 
Lo rena, etc . , etc. 

Reque t• se reqtustte do gove t·no, 
pelo i\Iinisterto da .\. grteultura, 
Commercio e Obras Publlcas. as 
se., uintes informa ções : 

Quanto se tem despendido pela 
verba ele terras publicas e colo-
nisaçiio, incluida a prove ni ente da 
tet·ça parte elos impo tos adclicio-
naes de 5 0/0, com o pagamento ele 
despezas de im prensa . e le .. ele. 

E m 20 ele Junho adiado por ter Do Sr . deputaclo 
ped ido a pal::tvra o Sr .. \lmeida Penn:t . 
~oguen·a. 

Affonso 

Requer C[!;e inf,,rme o go,•et·no, 
pelo i\Itnister io da .\ gdc ultuea, o 
motivo da exoneração do a!?ente do 
correio ela es tação ele Entre ~ltios . 

E m 20 Li.e Junho adiado por ler Do Sr . deputado João Pe-
pedido a palavra o r . Almeida niclo. 
:\fogueira . 

Requer que, na acla da essão ele E n -.. 21 ele Junho e apresen tado e 
hoje. se lance um Yoto ele r espeitosa adiado por ter pedido a pa lavra o 
gra ti cl<to ao S•nnnw Pontilice Leão r. Andrade Figueira . 
Xlll tanto pela fel icitaçiio que Em virtude ela uege nci a r equerida 
dirige a esta ,\ngusla Camara na pelo Se. Joaquim Nabuco, appeo-
cncycl ica Implw·imis envi ada ao vaclo na sessào cle.20 de Setembro, 
eptscopaclo brazileiro por motivo entra em discussão a 21 elo mesmo 
ela g lot·i sa lei elo 13 de llütio, como mer.. 
pela espontanea e a!Ttcaz cooperação Oram os St·s. Andrade Figueira e 
que deu-nos nessa eefN·ma; se ndo, Co, ta Aguiar. fica a discussão 
por intermedio elo Governo Impe- adiada. 
1·ial, levados ÍL prese nça elo Sobe- Em 24. o Sr. Costa A~uiar apresenta 
rano Pontifice os votos ele a mor o seguinte s1tbstit1tttco - que entra 
Jilia\ des ta ,\.ugu ta Camara. conj unctamente em cliscns ão: 

Do r. deputado Costa 
_\.g uiar. 
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~ Requei1·o que se co11signe na acta 

um. t•oto de agradcctmento ao Sobe-
rano Pontífice ]>OI' hwve>· 111auifes-
tarlo sett pate>·nu) inte,·esse ]>ela ex-
tineçâ? da excravtdão no B>·a;;tl. 
(a::nulo -a chega>· este ,;o to ao alto 
conhecimcnt ode Sua Santid~de, p?l' 
intc,·medio do ,1fi uisterio dos .\' egocios 
Est>·anac•i,·Gs. ~ 

Oram o • r•. Rodrigues Peixoto e 
Joaquim Nabuco. 

E' encerra.d;t a discussão, e po~~o a 
,·otoa o substit .tivo, é approvndo, 
ficando prejudicado o requel'irnento. 

Officiuu-se em 25 remettendo-se có-
pia do requerimento. 

1888 21 d? .Junho .... Requer que, p lo i\IinisLel'io da Jn,- Em 2l de Junho adiado por ~er pe· Do Sr. depu ~ad o Le111os, 
tiça, infot·me o governo qual ore- dido a p:tlavra o Sr. Ol.Ympio Val-

" 21 de Junho .. 

sullado do inquerito at .erto pelo ladiin. 
Dr. chefe de policia de !\1 i nas Ge-
raes sobre as occ~uTencias ultima-
mente dada~ na cidade da Campa· 
nha, etc. 

Requer que, pelo Minisl•rio da Jus· 
ti .;a. se solicitem do P~·esidente de 
Pernambuco informnções sobre o 
estado anornalo a que tem arras-
tado a vil ta 'e S. Jo.;é do Egypto a 
p >licia en tregtte ao sargento João 
R.nfino. 

Em 21 de Junho adiado por t2r pe· Do tlt·. deputadv P~dro Bel-
dido a palavra ú Sr. Gonçalves trâo. 
Ferreira. 

» 21 de Junho .•. RPC]Her que , pelo l\Iinisteri da Jns· Em 21 de Junho rejeitado. 
!iça, informe o govemo sobt·e a 3e-

Do Sr. deputado Pedro Bel· 
trão. 

21 de Junho .. 

)) 22 de Junho . .• 

" 22 d Junho ... 

22 de Junho ... 

guinle l?t·ave noticia do O Pai= de 
hoje: 

Da Parahyba do Sul nos foi trans-
m itti.do por pessoa fii.ledi gna o tele-
gramma, que passamos a transcre-
ver, chamando sobre o seu assumpto 
a a~ tenção do governo. 

Opp•·essâo e rorrnpção do eleitorl\do 
pela primeira vez neste districlo. 

Reqnet· que se requisitem do Sr. 
Pre!idento do Conselho de ~linis· 
I roa as seguinLes informações: 

Em 21 de Jttnbo adiado po1· t.er pe- Do Sr. 
dido a palavra '' St·. ~lattoso Ca-

dep 1tatl>> Lemo~. 

Est:'t o governo exercendo pressão 
sobre o eleitol'ado do go di~tricto do 
Kio de Janeiro para o fim de der-
rotar o candilato rep blicano Dr. 
Antonio Luiz dos Santos \Vemeck ? 
etc .. etc. 

mara 

Requer q<~e pelo Ministerio da Jus· 
ti a informe o governo C(11aes os 
graves factus qHe motiva1·am gran. 
de e appara tosa concentração de 
fot·ça militar no município do Pom· 
ba. província de ?.li nas Geraes. 

Em 22 de Junho adiadod)lll' ter pe- Dn Sr deputado Lemns. 
di do a pal~tvra o Sl' . ar lo• Pei· 
xoto. 

Requer que, pelo Mini~Lerio da Jus- Em 22 rle Junho adiado por ter pe· 
tiça., infol'lue o governo si a ordem dido a palavra o Sr. Carlos Pei· 
publica no municipio da Leopol- xolo. 
dina, província de Minas, s• acha 
ai terada. etc . , etc. 

Requer se req ui si tem do goYerno 
seg.1intes iuformaçõee : 

as Em 22 de Junho appt·ovado . 
Olllciou-~e em 23 aos 1\linisterios da 

J11 stiça e da Agricultura. H.espon-
d ido em 16 de JHiho. 

Tem o governo conhecimento das 
correrias dos inclios na comarca do 
Rio Verde, em Goyaz, atacando fa. 
z~nclas, commetlendo furtos e offen· 
dendo as pessoas dos fazendeiros, 
segundo notic1 o Publicado1· Goyano 
de 19 de Maio? etc., etc. 

Do 'r. dep11tado C11alodio 
Martins . 

Do • r. deputado .\!l 'on,o 
Penna . 
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Requer que, pelo i\Iinisterio da E m 22 de Junho adiauo por ter pe-
JusLiça, informe o gover no sobre as dido a palavra o r. Rosa e Silva. 
providencias atlopLadas pelo pr J-
sidente de Pemambtwo para conter 
os excessos e a rbitrariedade~ das 
autoridades policiaes suba lternas 
da prov incia em lodo o interior, 
etc . , etc . 

ODSER. V A.ÇÕf:S 

Do Sr. deputado P edro Bel-
irão . 

» z2 de ,Junho . . Requer que se. requis item do go- Em 22 de ,J unho adiado por ter pe- Do Sr . deputado Afl'onso 
verno, pelo lllmts\erto da Agncul - dtdo a palavra o Sr . Fi,ueirõa . Penna . 
tUt·a, Commercio e Obt·as Publicas. o 
as seguin tes in formações : · 

Que moti vos teve o governo para 
supprimir a repar tição do prolon -
gamento ua estrada de ferro D. Pe-
dro II , r eunindo- a á do trafego, 
~endo a ltnha de g rande movimento 
de cargas e passage iros P Pstando 
aberta ao trafego em extensão an-
periot· a 700 kilometros? etc., etc . 

, 25 Lle .Junho . . R equer que_ informe o governo Em 25 de Junho approvado. Do Sr. deputado Affonso 
qual a razao por ~ue não têm sido Offic iou-~e em 26 ao J\limsterio da Celso. 
pagos <>s salarios dos operarias que Agricultura. 
trabalhão no edilicio do correio 
eles ta Cõr te . 

» .2::> de Junho .. Requer q ue, pelo illinisterio da Em 25 de Junho ad iado por ter pe- Do Sr. deptttado .\. fl'onso 
Just iça, in forme o go verno si tem Llido a palavra o Sr . Pedro Bran- Celsu . 
conhecimento das tropelias e extor· dão. 
sões praticadas na cidade de Grão-
Mogol, provincia de Minas Geraes, 
etc . , etc. 

,. 25 de Junho .. Requer que. pelo 1\linis lerio da Em 25 de Junho adi ado por ter pe- Do Sr. deputado .\.ffonso 
Guerra, informe o governo qua l o dido a palavra o Sr . Passos Mi- Celso , 
motivo que o inhibe de dar cum- ratlCla. 
primento ao que dispoem a lei 
n . 585 de 6 de Setembro de 1850. 
a r t . 13, e o dect·eto n. 3168 de 29 

- · de Ou tubro de 1863, etc., etc. 

• 25 de .Junho .. Requer que. pelo ~intsterio do Em 25 de .Junho adiado por ter pe- Da Sr . Deputado Custodio 
Imperio, infor me o govemo si é dido a palavrr, o r . Passos il!i - ~Iartins . 

)) 

exacto que com licença da Illma. r a nda . 
Cama t·a Municipal da Côrte se est;i 
construindo um ma tadouro na fre-
guezia de Inhaúma, etc., etc . 

25 ele Junho .. Requer capta dos pr oce~~s o s in- En'l 25 de Junho appt·ovado . Do Sr . depu tado Bento Ra-
staurados na coma rca de Bom Con- Officio•t- se em 26 ao Mini ste rio da mos. 

25 de Junho. , 

selho, em Pernambuco, con tra João Justiça. Respond ido em i6 de 
Alves Feitosa Atalaia pelos crimes Junh o e em 21 de Setembro. 
de morte e perjurio, e con tra J oa-
quim Antero da Silva Vieira por 
crime de morte . 

Requer que in forme o governo, 
pelo l\liniste rio da Justiça , que 
provide ncias tem tomado para ga-
ra nt ir a lib rdade do Yoto. na P a-
rah yba do Sul, etc . , etc . · 

Em 25 de Junho adiado por ler pe- Do St·. deputado João P e-
dido a pala vra o t'. i\Iourão. nido. 

,, 23 de Junho . . Requer que, pelo 1\Iinisterio da Etn 25 de Junho adiado por ter pe- Do r. deputado João Pe-
Jnstiça, informe o governo da data dido a palavra o r. João Cae- nido. 
do mez e a nuo em que foi posto em tano . 
liberdade no Munictpio do P omha, 
em Min as Geraes, José Dias Fer-
reira, criminoso de morte, etc. 

19 
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1888 25 ele Junho .. 

25 de Junho .. 

RPquet· que informe o g-overno, pelo E 1n 25 de Junho adiado pot· 
i\Iini,terio do Imperio, a razão da pedido a pal~vra o Sr. Pas~os 
exclt~ão cl~s graças ela monal'C\1ia n111cla . 
elos virtuosos bispos ele i\l aria n n<t, 
Diamantina. Rio Grande do Sul. 
i\Iatt; Gro3so e Goyaz, etc., etc. · 

ter Do ~r. cleptl!ado João Pe-
:'llt- nirlo. 

Rnquer que, pelo ~1inisterio da Jus- En:t 25 de Junho adiado por ter 
tiça, informe o governo: pedido a palavra o Sr . Mourão. 

Do t'. deputado Custodio 

Si tem conheci manto d;-.~ recen leR 
p~rtmbaçõe~ da ordem publica, pro-
vocadas pelo subdelegado ultima-
meu e nomeado, na parocbia de 
Paulo l\Iore ira, provincia de Minas 
Geraes, etc ., etc. 

J\Iarti ns. 

~ 25 de Junho .. R equer que, por intermedio elo l\1i- E m 25 de Junho adiado pw ter pe- Do Sr. deputado CuRtodio 
n is1erio da Justiça, se peça ao go- did l) a pa lavra o Sr. Carlos Peixoto Martins. 
verno cópia ele todas as i'lforma-
ções prestadas pelo presidente da 
provincia de l\Jinas Geraes, q•te 
deram Jogar á ag-gre;:ração do com-
mandante superior da gunrda na-
cional da comal'ca do It;ttiaya. em 
Minas, ao commando sup,rior da 
ele Rezende, na provincia elo Rio ele 
Janeiro. 

» 26 ele Junho . . Requer que, p ~ lo Mh tsterio da Fa- E m 26 de .1 unho adiado pot· tet· pe- Do St·. depu Lado Custo di o 
z ·nela, o governo informe si é exa- dtdo a palavra o St·. Carlos Pei- Martins. 
cto estar alcançado o collector das x.oto. 
rendas geraes e provinciaes do mu-
nicipio de Ponte Nova, em Minas 
Geraes, etc., etc. 

" 26 ele Junho •. Requer que, pelo Ministerio ela E m 26 ele Junho acltado por ter pe- Do Sr. deputado Cus todio 
Agricultura, informe o governo ~~ di elo " palavra o Sr . Carlos Pet- Martins. 

" 26 de Junho .. 

a com missão el e terras no municipio xoto. 
ele l\Iunhuassú já mediu e demar-
cou um numero de lotes de terras 
sutftcientes para o estabelecimento 
ele um nucleo colonial, etc . , etc. 

Roquer q.ue . pelo Ministerio ela Jus- Em 2o Junho adiado por ter 
ttça, mlor me o g verno: clitlo a palavra o Sr. Mourão. 

Si é exacta a remoção do juiz 
m •micipal da Campanha para v 
lermo da Christina, em l\Iinas Ga-
raes, etc . , etc . 

pe- Do Sr. deputado Custodio 
Martins. 

» !?6 de Junho . . Rec1uer CJ.""· pelo U!inisterio da Jus - Em 26 ele Junho adiado por Let· pP- DoS,·. cleputatlo Pedro Bel-
lt"a,. wforme o governo sobre a rlido a palavra o, r. Felippe de trão . 

)) 26 de Junho .. 

" 26 de Junho .. 

pr ov tdencta adopt:vla para ampa- Figueirôa . 
raro infel iz José Bahia no. victima · 
da arbitrariedade do subcle legaclo 
do 2o districto do Páo d'Alho, 
Manoel Carneiro da i\Iotta. 

Requer que, se requisitem do go- Em 26 dP J unho ad iado por ter pe- Do Sr . deputado 
vel'llo, lJe lo l\:Iinisterio _ do Imper io, clido a palavra o Sr. Passos Mi- Penna. 
as segu t.:'tes mform~çoes : rancla. 

Qual a r azao por que sao conservadas 
abertas as covas feitas em d i versas 
ruas da cidade, como a de B11arque 
de Macedo, com prejuizo da salu-
bridade publica, etc., etc. 

Req~er se requisite do governo, pelo Em 26 de Junho adiado por ter pe- Do Sr . dep utado 
Mtm~terw da Ag-ncultur a, Com- dido a palavra 0 Sr. Figueiràa. Penna . 
merc10 e Obras Pu bltcas, a segumte 
informação: 

Qual a razão por que os impressos 
da Repartição dos Telegraphos do 
Estado não são feitos na Imprensa 
Nacional , contra o disposto no 
art . 19 da lei n. 2.940 de 31 ele 
Outubro ele 1879? 

Affonso 

Affonso 
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188S 2ô de Junho .. Requer se requisitem do governo pelo E •n 26 de Junho adiado pot· ter pe-
Ministerio elo Imperio, as seguin- clido a palavra o St·. Pas~os i\11-

Do Sr . deputado Afl'onso 
Penna. 

26 de Junho .. 

t s informações : r anda. 
Quaes as razões por que o Imperial 

Observatcrio manda fazer impres-
sões em typo.,.raphias particulares, 
em vez de o f.'i7.er na Imprensa Na-
cional. etc. , etc. 

Requer que, pelo Ministerio ela Jus- Em 2G ele Junho adiado por ler pe- Do Sr. deputado Paula 
t iça, se solicite do governo cópia do d1do a palavra o Sr . Sol'lano ele Pl'imo. 
processo instaurado no t~rmo de Souza. 
Piancó contra o major Pedro Fir-
mino ela Costa, etc., etc. 

" 2() de Junho . . Requer que . pelo J\I iniqteJ"io ela Jus - E 1n 26 de Junho adiado por ter pe- Do Sr . deputado Paula 
tica , informe o governo si tem di do a palavra o 't·. Soriano de Primo. 
scioncia elos bat·baros aqsassinato• Souza. 
commetticlns pelo capitão Jttvencio 
da Costa ,\lrneiJa . e .c., etc . 

" 26 de Junho .. Requer qne, pelo Minislrrio da Jus- Em 26 de Junho adiado por t• r pe- Do Sr . de.putado Paula 
tiça, informe o gov~t·no si ha no dtdo a palavra o Sr . Sortano de P r imo . 

)) 26 ele Junho . • 

29 ele Junho .. 

" 27 de Junh0 . . 

» 27 ele Junho . . 

)) 27 de.Junho . . 

" 27 de Ju nh o •. 

termo de Pi'1nc6 a for,a pr,licial Sou1.a. 
neces"laria para apoiar o digno jutz 
ele direito contra a p1süvel i •ter -
venção viol~n ta do j tiz municipal 
Daltro e deputado provincia l Ayres, 
etc., etc. 

RequPr que, por intermedio do Sr. Em 26 ele Junho adiado po1· terem 
Mi tisterio da Ju;;tiça, sej'lm pres· peuido a pH lavra o~ Srs . Bernardo 
t~das a~ seguintesinformações: de Meudonça Sobrinho e Luiz Mo -

Si est-'t revogado o art. 48 ela lPi reira. 
n . 602 de 10 de Setembro ele 1850, 
Guarda l\aciunal, otc. 

Do Sr~ deputado Mar iano da 
Siha. 

Requer que, pela Pre~iclenciu.clo Con- E m 26 ele Junho adiado por ter pe- Do Sr. 
selb, ele t\linistl'Os preste o governo dido a palavra o Sr. Almeida No- Celso , 

deputado Aft'onso 

as seguintes informações: gueira. 
Está decidido a fazer tl'iumphar a 

todo o tt·ause o candidato monar-
chista na eleição a q•te se tem ele 
pt·oceder brevemente no go d is\ricto 
ela provincia do Rio ele Janeiro 1 
etc .. etc . · 

RPqner que informe o :;overno, pelo E 1n 27 ele Jnnho adin.do por l~r pe- Do St·. deputado Sebastião 
~l inist ,•rio ela Ju~tiça, que provi- tlido a palavra o Sr . Cal'io> Pei- Mascarenhas. 
clencia~ tem tomado para garantir xoto. 
a vida c a propriedarle do cidadão 
Theoph tlo :'-lato ele Souza Cou1inho, 
~m Pirapelinga, na província de 
Minas, etc . . c te. 

Requet• que, pelo Ministerio da Agri - E m 27 de Junho admdo por ter pe- Do Sr. deputado Custodio 
cultura se peça ao governo cópia clido a palavra o Sr. Passe~ Mi- Mar~ins. 
de todas as pr postas apresentadns r anda. 
para a con>trucçào elo cáes ele 
Santos . 

Requer Re . reqnisi\em elo _governo, E m 27 cl~ Jnnho adiado por ter pe- Do St·. deputado Afl'onso 
P"lo J\Jtn t~tet·tn da Agrtcultura . dido a palav ra a Sr. Passos J\lt- Penna. 
Comm·•rcio e Obt·;tS Pablicas, a~ r ancla . 
segnint s informações; 

Q •adro elo peRsoal empregado na 
S'ct·etal'ia rla Agricultura e nn 
gabinete do ~Iini~t. t·o, com discri -
minação das fnncçõ~s que exercem, 
decl ara;Ido - ~e os que sel'vem como 
adcl idos, etc. . etc. 

Requer que, pelo !ll inistel'io ela Jus- Em 27 de J uuho ad iado por ter pe-
t iça, informe o gov~rn1> qual o mo- diJo a palav ra o r . P assos Mi-
tivo por que foi clemittido ele cura- t·a nda. 
dor get·al ele orphiios ela comarca 
ele S. F idelis, pr ovíncia de Rio ele 
Janei ro, o cidadão Al berto Veiga, 
etc. 

Do SI". deputado Atfonso 
Celso-. 
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Rec:tner que o g-overno informe si Ent 28 de Junho approvado. On1ciou-
o presidente da prov incia do Pará se em i de Julho ao Ministerio do 
den execuçiio ás leis pr ovinciaes Imperio . 
rel<tlivas á elevaçiio ao lriplo do Respondido em 16 ele Agosto . 
prazo elo pri vi legio elo contracto da 
estt·ada de ferro de .l.lcobaça. etc., 
etc. 

Do Sr. depntadu Ma c-
Dowell. 

1888 28 de Jnuho •. Reqtter que se solicitem infut· ma~:ões En1 2 de Jttnho rejei t;tclo . 
do ~to ,·erno sobre o destino que pre-
tende dar ao impo to addi~ional de 

Do Sr . dcpu ~ado Bnlhões 
Carvalho. 

:'i 0 
0 : si ás garant ias ele juru~ d~ s 

letr as hypolhecarias emittidas pelos 
Ban~os Reg i onae~, segundo a pro-
po,ta do Sr. Presiclen te do Conse-
lho, etc., etc. 

28 de J unho . • Requet• que so soli cite com urgen- Em 2.3 ele Jun ho rejeitado . 
ciaaogoverno que informe si os 
unicos meios com que pt·etende 
acudir á cr ise d;t la vourn consts -

' tem : 
:\:t garantia de juros a letrns 

hypothecarias, facilitando unica-
n1ente aos Uancos conver ler na gn-
ranlia do Estado as de! ac reditadas 
garantias da sua.> hypothecas ru-
r aes, quas i a niqui ladas paln Lei 
de 1:3 de :llaio etc. 

Do Sr . depu\ tdo Bulhões 
CarYalho. 

, 28 ele Junho .. Requer qaP, pelo :\Iini~teri n rln Em 28 de Junho adiado por ter pe- Do r. deputado _\.ffonso 
Jus~ l~:1., informe o f:O \'erno ~i tem diclo a palavra o St•. Carlos Peixoto. Cel~o l runiot·. 
conhecimento de desord~ns pro,·o-
cada~ na cidade de Griio - MogPI, 
provincia de :\Iinas Geraes . 

~ 28 tle Junho .. Requer que, pelo Jl ini sterio da Em 2' de J unho adiado por ter pe- Do Sr . deputado El pidio 
.\. gl'icu ltura. informe : dt1lo a palavra o Sr. Moni,tro da :\Ieequita . 

28 de Junho .• 

,. 28 de J ttnho . • 

2 de Julho .. .. 

Pot· q ne motivos ~e tor nou dc jlen· A,:!ricultttra ( conselheiro Rodrigo 
dente do cunlracto da na>ega- SilYa.) 
~iio 1lo rio das Velhas a n:~vega -
çiio do rio • . Ft·ancisco em toda a 
região que ~e estende desde a cidade 
de Guaycuhy nlé a cachoeira do 
l::iobradinho, etc .. etc. 

Requer que, pelo 1\linisterio do Irn -
pel'io se requisitem : 

.\.s informações que tem o Q'OYerlll· 
a r espeit') do trabalho das ~sessões 
preparatorias da Asse mhléa Legis-
lati va da pr ovíncia <lo Cenrá h on -
tem irregularmente iniciados ·om 
a formação r! e duas mesas, segundo 
consta de telegrommas publicado~ 
na impt·ensa. e as pro,·idencias e 
in strur~ÕPS que deu a tal respei to 1 
etc., Plc . 

Requer que, pelos Minislerio> da 
Mar inha e Guerra, preste o governo 
as seguint~s infornw.ções : 

1.° Cópia da i~slt·ncções pelas quaes 
se devem du·tgtr na Europa os 
Srs. chefe de diYisiio Barão d Teffé 
e brigadeiro i\Ioraes .\ neora, ele . 

1-teq uet· ~e req uisitem do governo, 
pe lo Minister io da .\.q-r icultura, 
Commercio e Obras Puolicas, as 
segui ntes infor mações: 

Cópia dos pa recer es , estudos e in-
fo r maçiies que serviram de base 
ao novo regulamento da estrada de 
ferro D. Pedr o II , etc. 

Em 28 de Junho :t'liado por ler pe- Do St·. deputado Rodrigues 
dido a palavra o r. Caminha . Junior . 

E1u 28 de Junlto adiado por ter pe- Do S1· . depu•aüo Bel trão . 
di do a palavra o !::ir . Passos li! i-
ra nela. 

:E1n ~ de .Ju]ltiJ aLliado ]JtJl' tct· pe- Du !::ir. deputado 
dido a palavra o St·. l 'as ~os !\l i- I cnna . 
ranua. 

.UTonso 
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Requer que, pelo MinisLerio da Jus- Ena 2 de Julho adiado por ter pe-
liça, se requisite elo governo cópia clido a palavra o t'. Duarte ele Aze-

Do Sr . deputado All"onso 
Celso . 

das comm unicações officiaes r ecll- vedo . 
hidas sobre a divisão do cartorio 
de ot·phãos da villa da Capella, 
província de Sergipe, etc . 

Requer q>te inform e o gove rno. pelo E m 2 de Julho adiado por ter 
~linisterio da JusL:ça, s i não tem clido a palavra o r. Mourão . 
conhecimento da ann11e ncia das 
autoridades policiaes ele Pirape-
tinga, em Minas Geraes. aos dis-
turbios commetticlos quasi diaria-
mente , ele. 

pe- Do r . deputado S. Masca· 
r enhas . 

" 3 de Julho •.• Requ~ r que o governo, por in te rme· Em 3 de Julho adiado pot· ter pe· Do Sr. deputado Rodrigues 
diu do Ministerio da Justiça, in- dido a palavra o Sr. Passos i\li- Peixoto. 
forme se tem conhecimen ro do at - randa. 
tentado commettido pe lo delegado 
de p0licia do lagar denominado 
Desengano, ela província do Riv de 
Janeiro, etc .. etc . 

" 3 de Julho .. , Requer que, pelo :\Iinis terio da Jus- Em 3 de Julho adiado por ter pe- Do r . deputado Belt1·ão. 
iiça, informe o governo si sabe dido a palavra o , r. Figueirôa . 
que destino deu a policia do Recife. 
depois de espancado e preso, a Joa· 
quim de Aquino, etc. 

>> 3 de Julho , .. Requer quo, pelo Ministnrio da J us- Em 3 de Julho adiado por ter pe- Do Sr . deputado Beltrão. 
tiça, informe o governo si sabe da clido a palavra o r. Figueirõa, 
brutal aggr~s~ão prati r·a·'a no Re-
cife por um sargento e tres praças 
poliClaes contra o a r tista serra-
lheiro Antoni o Theodoro da Silva 
P ereira, no dia 15 de J un bo ul-
timo. 

» 3 de .Julho . . . Requer que, r-elo :\Jmi~t~rw da Ju-;- E m 3 de Julho adiado por ter pe- Do Sr. deputado Beltriio. 
tiça. informe o go,·et·no s i tem scien- drdo a. palavra o Sr. Alcoforado 
cia da violenta a rbitrariedade poli- Junior. 
cial de que foi ' ' icti ma. ua nnitc de 
10 pa ra :21 de Junh o, o Sr. Manoel 
de ~lemlonça P aes l:l,rrreto, ele . 

" 3 de Julho ... Requer quo . pelo :\IinisLerio ela J rs- E na 3 de Julbo adiado por ter pe- Do ·'t·. deputado BelLrão. 
tiça. informo o gov~ rno qual odes- dirlo a palav ra o r . Tarquinio de 
tino darlo pelo delegado de polici<1 ~ouza. 
de Canhntinho ao inqur rito pruce-
dido con tra u llla barbara infa nt:-
cida, ele. 

• :l d<' .Julho ... Requer que, pelo ~Jinistet"io da .Tus- Em :1 de Julho adiado por ter pe· Do r . deputado Beltrão. 
t iça, informe o governo em qne eq- di do a pal:wra r• Sr. F'iguC'irõn . 
taclo ae acha o inqucrilo policial 
ela barbara tentath-.t de morte P 
ferimentos gra,·es pra ti cados por 
Carneir o ::l!nnteiro, etc. 

>> 3 de Julho .. . Requer r1ue. pelo ::llini ;teri c da Jus- En"l 3 de Julho arliudo por ter pe - Do Sr . deputado Bcltriio . 
ti ça, infor nre o gu,·et·no s i tem !lO- dido a pa lavra o Sr. Gonra lve;; Fer-
ticia do aba ndono e eles i r! ia em que rci1·a. 
corre o serviço poli cial em P eraa m• 
bnco. eLe . 

, :] l:<' Julho ... Requ er qne, pelo Min i terto tla Jus- En1 3 de ,lnlho atliudv pv• tc t· pe- Do St·. deput~do BP ll t•:lo . 
tic.a . inforlllOUKJ't:n•nosilem ·ci n- dido a pa. la.v 1·a o ~l~ .. !u,t"~n,·ln de 

3 de Julho .. 

na <los atlet.l; tlo~ qno csf,;i. com mel· .\ ~;nia t·. 
tendo o subdc legaclo dt• poliria r!t.: 
Timhauba, etc. 

Requee que. pelo . h nislerio da. Fa· Em 3 
zenda , se solic ite do governo infor- dido 
mação sobre o numero de cs ta bele-
!Jelecimentoo ar p:u:am i m \o :i. 
cüll tor ia g r·al de~ Caruarú, etc. 

de Julho adiado por tet· pe- Do Sr. deputado Beltriio. 
palavra o r. RL;; a, e Silva . 
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3 de .Ju lho . . . Requer <e requi>i tom do goverr.o, Em 3 de .Julho adiado por ter pedido Do Sr. deputado Affo nso 
pelo i\Iinisterio da AA"r iculLura, a palavra o Sr. i\linistro ele !!:stran- Penna. 

3 de Julho .. . 

3 de .Julho ... 

3 de Julho .. . 

4 de Julho . .. 

4 de Julho .. . 

4 de Julho ... 

Commercio e Obras Publicas, as g-ciros (con~elhPiro Rodrigo. ilva). 
s'gllintes informações: 

Si é execto que o govemo, na 
reforma que pretende realizar da 
sec1·etaria, lem em vista augmen -
tar o pessoal, creanclo auxiliares 
lechnicoq, violando os termo' preci-
sos da aulorisação qu<, lhe foi con-
Jiaua pela l Pi n. 3.349 de 20 de 
Outubro de 1887, que det?t•minou 
que a reforma se fizesse IJOlll re-
ducção de pessoal, etc. 

Requer se reqttiqitem do g-n·erno. 
com urg•ncLt. pelo ;\linisterio ela 
Fazenda, as R"gui ntes informaçõos: 

Nota dos prPjuizos sofJ'l'idoq peh 
Banco do Brazil depcis ela creaçào 
ela cartei1·a hypoLbecaria, etc., etc . 

Requer qu~ peh ~linistorio üo Im-
pel'io p1·este informações o govorn'l 
St>bre o< motivos de ordem nnblicn. 
e rolitica q ~~ t~m im• e 'lido, att> 
h'l_iP. as no111ea<:óeq r!P pr<.fPS<or da 
cacleir 1 cl bygien~ e rle a rljunto ria 
ra' leira cl rnaleri:t moclica e l 1•e-
rap ·ut;cl. da Facnlcl ·ule de Medi-
cina do Rio ele J.tn~iro. 

E m 3 dt' Julho adiado por ter Do Sr . deputado Affonso 
petlido a palavra o Sr. Passos Penna. 
i\liranda. 

E m 3 ele Julho adiado por ter Do Sr . deputado Cnstoclio 
pediu o a palavra o r. Passos MarLins. 
Mit·anda. 

Requer q·tc, po1· in termerlio elo S--. E m 3 de 
Ministro ela Far.•nr!a, aa f' eçam peJiuo a 

Julho adiado por t•r Do Sr. deputado Lourenço 
pa,avra o Sr. Passos de ,\lbuquerque. 

ao governo aq seguintes infu -·ma- M1ra.nua. 
çõ~s: 

Si depois do dia 1~ cl, i\! aio elo c ·r-
ren e anno o !!o,·erno t~m feit'l. 
por conta ria lei elo 1885. empres-
timos aos bancos ele clepos.to, et<::. 

Requ~r com urzencia a~ seguin\Ps 
111 r., ·m:-t.çõeq : ~ 

:":o ta elo~ prej ·t im~ •oll'l'irlos pel·• 
Ba n. ·o rio Braz l rle,·l~ a rrea· ii.o d 
sua arteira hypothecaria. etc. 

R~q · t et• q>te o g'l ve1•,o info1·m . por 
in tP,' ;"ed i o elo Min iste1·io ela J as-
ti; :• que pnv,rle1cins t>>mo • p:t ra 
q •te seJa p•n irlo o alte ·1l.1clo. qu• 
clen >: nciou :í. CJmara. de havor s ;rlo 
se>i ,·iada uma in'l'en ·a ele 15 annos 
ele ':da de na cidade de Valença, etc. 

R o quer q•te o g-ovorn'l informo, p 'r 
i tormedio elo no ' re Ministro da 
Jus i a . q te n1otivoq dPterminar2m 
a de ni,sào chq anr.orirla !e. p 11-
ciae~ ele MMé e S tp caia. da pro-
vincia do Rio de Janeir . 

Enl. 4 de Julh · :>pprovarlo. Officiuu- Do !:ir. ü~putado Affonso 
s ' em 5 n. l :\Jinislerio da Fazenda Penna. 

H.esponcliclo ~m Sele Ag.mlo. 

Em 4 de Julho adiacl 'l por ter· Do Sr. deputado Rodrigues 
p rliJo a palavr" o r. Passos Pei"0\0. 
àliranda. 

E m 4 de J ·lho adiado por ter Do Sr. de[JIItaclo Rourigues 
pedi rlo a palavra o S1·. Passos P<Oixoto. 
Mir«nda . 

, 4 de Julho .. . Requer quo pelo i\Iinisteri'> da Agri- E m 4 de Julho adiado por terem Do Sr. de[Jutado Beltriio. 
cultm·a inft>1·m~ o governo qun.l p ·rlid~ a palavra os Srs. Passos 
o traçado adontadn para o ramal Miranda e Carneiro da C110ha. 
do Cabed~ I lo da estrada de ferro 
do Conde cl' l!:u. 

RequP.r que pelo Minislerio da A~Zri- E 1n 4 de Julho adiado por ter 
cultura. Commercio e Ob1·as Publi- pedido a palavra o Sr. Carlos Pei-
ca~, info1·me o governo si jall!a xoto. 
conveniente o prolongamento do 
r amal de_ Ouro Pr:eto, da ~trada 
de ferro D. Pedro li até Itabira elo 

.. 4de Julho •.• Do Sr. deputado Lemos • 

Mato Dentro, etc. 
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Reqner quP. p•l0 i\Iini sterio d • Jus· Em 4 dP J ulho adiarlo p~r ter pe.IDo Sr . 
ttça. pee~Lc inf• •r mar;ões o gMernJ cl1lo a p·llavra o Sr . Barrvs Cub:·a Ctlso . 

deputado Aff mso 

soln·e <.tF: prnvidencias tou~ada..; p.t1'a 
c.>nter e punir us auloridacles J, 
cidaJe ele Ut·ào J\logol , etc ., eLe . 

Req11er que. ]Plo)Iini~teri,.,da Ju- Em 4 d• Jnlho adiudo por t~r pe-
liça , se rerjltisite do t:nv,•rno cópi:l dUo a palarra o Sr. tllourão. 
d<~ s cummuniC>tç•eS offit:iw~ re ~e -
~i la, suiJr • PS distur ios ultima-
menL" occorridos em Pii·<•petiuga, 
pr.n·incia de Mina> ueraes. 

Do Sl:' . deputado Affonso 
Celso . 

~ 4 de Julbo .. .. Requer que. pelo )!inistel'i do Im- Em 4 de Julho adiado por to r pe· Do Sr . de pulado Affonso 
peniJ. se rerjuis i te do g0,erno co ll1d > a palavra o Sr .. \mer1co de Celso. 

)) 

)) 

4 de Julho .. .. 

4 de Julho ... 

5 de Julho ... 

5 deJulho ... 

p1a d •s r .•zó s de 11;lo sanc:ão cotn Souz<t. 
qu e o pees i<le11te da prc•vi11cia di! 
l:l:thia uevo lv eu á re pee1iva a.'lsem-
b.éa a lei que s 1pprimitt um d '" 
cartorios du 1e mo de Sanw An-
tonio de Je , u'!, etc . , etc. 

Requer qnR, relo :Mi nis ter!o elo Im-
per i t, infor me o ~:rovern•) qu:d o 
motivo p11r q te nã·1 fui ainda no-
meado r reoiJ•nte para a província 
de Minas Gerae.;. 

Roqner que, pelo Minist•rio rio Im-
perio, i .1f l'l lle o goveruo sj t~m co-
n ltecimeutos dos rno ivos q•1e im-
pedPm de fu ncc ion ar a as'<em bléa 
legi . lat i v a provincial de Minas Je-
raes. 

Req'ler as segu in tes informaçõ~s : 
Quaes os meti vos por que os Jiscae• 

da companhia City l mprot:ment.' 
consentem que esta deixe abert3S 
valias em di versas raas da cidade. 
etc., etc. 

Requer que, pelo Ministerio da Fa-
zenda. sejam fornecidas as s~gui n 
tes ínformações: 

Quantos empregados das r eparLições 
da Fazenda estão addidos ao The-
souro acionai, etc., etc. 

Em 4 de Julho adi ado [1l'r t"r pe- Dn Sr . deputado :\ffonso 
di rlo a p:.~Javra o Sr. c,, r!os Pei - Celso. 
xoto . 

Em 4 de Julho adiado p~r ter pe - Do !:ir . deputado Affonso 
di do a palavra o Sr. Carlos Pu i- Celso. 
xoto. 

Em 5 de Julho approvado 
Otncion-se em 6 ao .Mittisterio 

Ag1·icultura. 
Respondido em 12 de Julho. 

Do S: . deputado Affonso 
ela Penna. 

Ern 5 de J1tlho adiado por ter pe- Do r. deputado Pedro Luiz. 
diria a palavra o Sr. Juv?ncio de 
Aguiar . 

5 de Julho ... Requer q1;e pelo Ministerio da Ern 5 de Juiho adiado por ter pe- Do Sr. deputado Pedro Luiz. 
Guerra, sojam fut•n ecidas as se- di rio a pa lavra o Sr. P assos J\Ii-
guinLes i nfo rm ações : randa. 

Uma lista ele Lodus os offtciaes a rr,·-
gime ntados pertencentes a corp~s 
estacionados fóra elo Rio deJaneiro. 
etc., etc . 

» 5 de Julh o . .. Requer que s peçam in fm•maçôes Ern 5 de Julho :J.cl i,do pur \er pe- Do St· . deputado Coelho Ro-
ao g-ov<• rno, por iutermedio do i\Ii- c! iclo a palavra o Sr. Passos Mi- drig:Jes . 

, 6 de Julho .•• 

nislel'io da Agricultura, sobre os randa . 
seguintes pontos: 

Desde qnantlo termin ••u o peazo da 
concu ~rencia alJerta para a exe-
cução elas obras do porLo de an -
tos, etc., ele. 

Requet· que informe o governo, pelo Ern 6 de Julho adiado 
l\Jinisterio da Agricultura, si tem dido a palavra o Sr. 
a lgum agente remunerado na ue- randa. 
cia com o fim de mancl ;u· immi-
gran~es para o Brusil., e t . , etc . 

por ter pe- Do Sr. deputado 
Passos i\li- r anhas. 

. l!asca-

" 6 de Julho •.. Requer que, pelo l\Iinisterio da Jus- Em 6 de .Julho adiado por ter pe- Do Sr . deputado Custodio 
tiça, informe o gov~rno que prov i- di do a palavra o Sr. João Cu.etan o. ~1artins. 
dencias foram tomadas para ga-
rantir a ordem publica, alterada 
por agentes da autoridade pohcial 
na parochia de Paulo Moreira. 
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Requer que, y e,lo i\Jinisterio ela Em. G ele Julho adiado J?Ol' t.er pe- Do Sr . 
A"' dcul\ttra, tnlorme o governo por eltdo a palavm n ' r. CarloR Pet-
qt~e •·eR tringi u o fa.vot· do avis ~ de xoto . 
30 de Junho aos l av radores servidns 
pela estrada de ferro «D. P edro II. 

OB. E R. V A ÕP.S 

eleptuado Beltrão . 

, de Julho ... R equer que. por inte l'luedio elo ~li· Em (i de Julho adiado por ter pe- Do r. deputado Coelho Ro-
nislerio da Agricultura, se peçam dido a pa lavra o r. Figueit·ôa. dri gnes . 
ao governo informações sobre o se-
gttinle : 

Si existe na secretaria a lguma r e-
clamação ou r eclamações sobre 
dinheiro remcttido por intermedio 
da estrada de fer ro D. P edr o II e 
ex traviado ou entr egue sem as pre-
cisas cautellas a pessoas estranhas 
ao clestinatario. etc . 

~ 6 de .Julho .. . Requer que, pelo Ministerio da Agri- En'l 6 de Julho addiado por ter pe- Do ::it• . deputado Elpidio 
cultura, se informe quaes os mo- di do a palavra: o Sr . Iini stro de ~Iesquita. 
ti ,-os por que não foi ainda re tli- Estrangeiros (comelheiro Rocll'igo 
zado o re gate da e~trada de fer ro ilvn) . qne dá explicaçõPs . 
da Bahia a Alagoinhas. 

,. i O de .Julho ... Requer se peçam ao governo, por Em '10 de Julho adiado ~or ter pe- Do Sr . deputado Henrique 
intermedio do Ministerioda Justiça , dido a palavr:t o r. l assas Mi- Salles. 

H de Julho ... 

as seguintes informaçÕe'! : r anda . 
Quantos juiz•s de direi to se acham 

actualmente em disponibilidade; 
Qual a importa ncia total dos ven-

cimentos que elles percebem; etc . 

Requer que o go>erno infor me si Em 11 de Julho appr ovado. Do t', deputado l\lalta ;\Ia-
j ulga ou não conveniente dar co- Officiou-se em 12 ao i\Iin isterio da chado. 
meço desde já. á construcção de uma Agricultura. Respondido em 30 de 
galeria de aguas pluviaes na rua Agosto. 
;l!alvino Reis, e le . 

~ H de Julh o ... Reguer que informe o governo si Em H de Julho approvado. Do Sr. deputado Afl'onso 
j a for am pagos os salal'ios dos ope- Officion-se em i 2 ao l\1inislerio da Celso. 

11 de .Julho ... 

, H de Julho .•. 

H de Julho .. . 

rarios do correio desta côt·te . Agricultura. 

Requer que. pelo :\linislerio do Im- E1n 11 de .Tulha adiado por ter pe-
perio, infor me o governo que mo- diclo a palavra o Sr . Passos Mi-
tivos determinaram a exoneração randa. 
do cargo do inspeclor gera l de hy- O r. Ministro do Irnper io (conse-
giene publica do ill 1stre e beneme- lheiro Co la Pere ira) d{, explica -
rito cidadão Barão de Ibiturnna . ções . 

Do St·. deputado Afl'onso 
Cel~o. 

Requer que, pelo l\linislerio da Agri-
cultura, informe o governo que 
motivos impedem de se effectuarem 
na estra da de ferro D. Pedro II as 
experiencias req ·1eridas sob re os 
apparelhos inYentados pelo a rti sta 
brazileiro Antonio José Martins, 
etc . 

Em 1i de Julho adiado por ler pe- Do St·. deputado Af\'onso 
dido a palavra o Sr. P:tssos i\Ii - Celso. 
rancln. 

Requer _que, por inter medio do Mi- Em i1 de Julho adiado por te.1 pe- Do Sr . deputado l.odrigues 
nisterto da Agricul tura, se infor me dido a palavr a o r. P a soa Mi- P eixoto . 
detalh adamente o seguinte : randa. 

Quanto se tem gasto no corrente 
exercício por conta da ver ba -
T erras Publicas e Colonisação ?-
etc. 

~ :12 de .Julho ... Reguer que, pelo .Minisler io da Jus- Em 12 de Julho ad iado por ter pe- Do r. deputado Afl'onso 
itça, mfor~e o governo qne motivos dido a palana o Sr. P assos i\Ii- Cel~o . 
impedem O J ' IÍZ de direito da i " var a randa. 
de S . Paulo de dar a ndamento á 
petição de graça do preso L1,1íz Cor-
menale, etc. 
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1888 12 ele Julho .. Requer que, pelo Ministerio da Em 12 de Julho adiado poder pedido Do Sr. deputado Affonso 
Celso. 

» 

Agrtcullura. infurnJC p governo SI a palavra o Sr. Carlos Peixoto. 
e exa~l() qLLe en ·re varias nomea-
ções infelize~, feita~ para a repar-
tição elo coneio ele Minas Get·aes. 
com preterição de l'uncciona.rios an-
tigos e ele merecimento, foi provido 
um Jogar ele 3° escripturario por 
individuo que se achava c rale -
lado. 

Reqüer que , p~lo l\'Iinisterio daEm12cleJulhoadiacloporterpediclo 
Fazenda, informe o governo si a palavra o Sr. Carlos Peixoto. 
tem conhecimento ela fLLga do col-
lector ela cidade ele Ponte :-<ova, em 

12 de Julho .. 

Minas Geraes, etc., etc . 

Do Sr. deputado Custodio 
Martins . 

1:3 Lle Julho .. Requer que, p •lo i\Iinisterio da Fa- Em 13 ele Julho ad iad o por ter pedido Do Sr. deputado Custodio 
zenda, se p~çam ao gol'erno provi- a p1tlavra o Sr . Carla~ Peixoto. :\1arttns. 
rlencias urgentes para que seja no-
meado colfector para a collectJria 
do município ele Pon'e :-lava, Minas 
Geraes, etc. 

13 de .Julho .. Requer se requisitem do governo , Em 13 de Julho adiado pol· ter pedido Do Sr. depu ta do Affonso 
pelo i\limstet·io elo Imperio, as se- a palaVL·a o Sr. Passos il!irancla . Penna. 
guintes informações: 

Quaes o3 motivos por que foraHI re-
duzid<t~ á metade as rações de ge-
neros alimentícios de primeira ne-
cessidade. distribuídas aos alumnos 
do inleniato do collegio de Pe-
dro I!. 

13 ele J :tlho •. Requer que informe o governo, pelo Em13deJulhoadiaelopor terpedido Do Sr. deputado Sebastião 
lllinistet·io da Fazem! a. quanto deve a palavra o Sr. Pedro Luiz. ~Iascarenb as. 
a provi ncia ele S. Pau lo ao h:staclo, 
por adiantamen tos feitos para pa-
gamentos ele garantia ele juros á 
estrada de ferro ele S. Paulo c Rio, 
etc. 

~ 16 de Julho .. Requer que se peçam ao governo, En1 16 ele Julho ad iado por ter pedido Do S1• . deputado Coelho Ro-
p~ r inter media elo Ministerio da a palavra o Sr. Ministt·o de Estran - drwu~ s. 
r\griCLÜt•tra, infurmações sobre o ge iros (cons~lheiro Rodrigo Silva) 0 

seguinte: que em 17 dá explicações . 
Si , no ruez passado ou no cor-

rente, coml?rou para nucleos colo-
lliaes uma lazenda no município de 
Jacarehy, e ontra no ele Jundiahy, 
da provincia ele S. Paulo, etc., etc. 

~ 16 tle Jnlho .. Req ner qu , poL' intermedio do i\! i- Em 16 d~ Julho adiado porte r pedido Do St·. deputado Coalho Ro-
nisterio da Agricultura. se peça ao a palavra o Sr . Ministro de l~slt·an- drigues. 
governo : geiros (conselheiro Rodrigo Silva) 

Cópia do e.lital que chamou con - que em 17 dá explicações. 
cm·rentes para a execução das obras 
do porto ele Santos, el c. 

, 16 de Julho .. Requei' q te, por inlerlnedio rio i\Ii- Em 16 de Jnlho adiado por ter pedido Do Sr. depu lado Coelho Ro-
nisterio ela Agricult•tra, se peça ao a palavra o St·. Almeida l\ogneim . drigues. 

16 de Julho •. 

20 

governo que informe : 
Quantas petições de pagamento por 

subvenções e contractoR de forne-
cimentos ou n\H·as existiam na se-
cretaria, devidamente i nful'lnada,, 
ao tempo em que aso; umiu a adm i-
nistração da pasta o aclual i\Ji-
nislro, etc., etc. 

Requer qnc, por intel'medio do :\li- Em 16 de Julho adiado por te!' pedido 
nistet·io da Agricultttra, se peça ao a pnlavra o Sr. Mourão. 
governo que inform e : A 17 responde o r. i\linistro ele Es-

Quantas pt·opostas elo director geral trangeiros (conselheiro Rodrigo 
elos tf' legraphos para as va gas dos Silv:J.) . 
respectivos subalternos existem pen-
dentes da decisão elo Ministro, etc., 

Do Sr. deputado Coelho Ro-
drigues. 
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ASSUMPTO 

Requer que, por intermedio elo l\Ii-
nisterio da Fazenda, se peça ao 
governo que informe: 

Si é exacLo que elle empres·tou a um 
dos bancos desta praça uma som ma 
consideravel e, no caso affirma·tivo, 
qnanto, para que e em virtude de 
que I i emprestou 1 etc. 

ANDA:i\fENTO OBSERVAÇÕES 

En11 16 de Julho arliado por ter pe- Do Sr. deputado Coelho Ro-
dido a palavra o Sr. Pass os l\Ii- drigues . 
randa. 

Requer que, pelo Minislerio da Etn 16 de Julho adiado por ter pc-
Justiça, 111forme o governo si tem dido a palavra o Sr . Pass0s Mi-

Do Sr. dep ·1 laclo Afl'onso 
Celso. 

conhecimenlo de que as autoridades l'anda. 
policiaes e os supplent~s do juiz mu-
nicipal da cidade de Cabo Verde 
(indivíduos sem idonei rlade para os 
cargos que occupam) t êm praticado 
ultimamente graves irreg idaricla-
des, etc . 

Requer que, pelo Ministerio da Em 16 de Julho adiado por ter pe- Do Sr. ·d eputado .\rfonso 
Justiça, se requ isite do governo clido a palavra o Sr. Carlos Pei- Celso. 
cópia do processo de r espunsabi- :xoto. 
liclade intentado cont1·a o escrivão 
de orphãos da Varzinha, província 
de Minas Geraes, major Herculano 
l\fartins da Rocha. 

Requer se requisitem do governo, 
pelo i\Iinisterio da Fazenda, as se -
guintes informações : 

A quanto monta a divida hypo-
~hecaria nas diversas províncias do 
Irnperio ? 

Quaes as taxas ele juros, prazos e 
quota ele amortização adaptados nos 
emprestimos? 

Requer que, pelos l\linisterios ela 
Justiça e do Imperio, preste o go-
verno as seguintes inform ações: 

E' exac to que se está effectuando 
recr utamento em larga escala nesta 
Côrte 1 etc., etc. 

Em 16 de Julho adiado por ter pe- Do Sr . depntado Afionso 
dido a palavra o Sr . Carlos Pei- Celeo . 
xoto . 

Etn 17 de Julho adiado por ter pe- Do Sr. depu Lad0 _\.finn~n 
clido a palavra o Sr. Passos Mi- Celso. 
randa. 

« 17 de Julho .• Requer que, pelo l\Iinislerio ela Em 17 de Julho adiado por ter pe- Do SI· . dep·Ilarlo Afl'onso 
Fazenda, informe o governo si é dido a palavra o Sr. Barros Cobra. Celso. 

)) i7 de Julho., 

17 de Julho .. 

exacto h a ver sido nomeado Cus-
todio Vieira ele Brito para o cargo 
de thesonrei ro da thesoura l'ia pi'O-
vincial ele Minas Geraes, etc. 

Rec1uer que, por intermedio do 
Minislerio da Justiça, informe o 
gove rno si tem noticias ele ron bos 
e assaltos praticados em cliYersos 
Jogares por libertos, e te. 

Requer que sejam devolvidos á se-
cretaria do S 1premo 'rriuunal ele 
Justiça, por intermecl io do res-
pectivo Ministerio, os autos , em ori-
ginal, da acçãopromovicla pela Fa-
zenda Nacional contra José Tei-
xeira Pinto, etc . , etc . 

Etn 17 de Julho adiado pot· ter pe- Do St' . deputado Pacifico 
diclo a palavril. o Sr. João Caetano. Mascarenhas. 

Em 17 de Julho adiado ~or ter pe- Do Sr. deputado MatLa Ma-
dido a pa lavra '' Sr. I assos l\li- chaclo. 
rancla. (Vid. requerimento em 19 de 

Julho mandando devolver 
os autos . 

» 17 de Julho . .. Requer, por intermediO elo Mtnisterio Em 17 de .Julho adiado por ter pe- Do Sr. deputado PeLlt·o Luiz. 
da Fazenda. as seguiutes informa- dtdo a palavra o Sr. Gonçalves 

» 17 ele Julho, . , 

ções: Fer·reira . 
Qual a impor lancia elo creclilo aber-

to ao governo, em Pariz. pelo Banco 
do Brazil, etc. · 

Requer se requisite do governo có- Enl. 17 de Julho approvado . 
p1a das pr~postas e inforr;'açõesl Oiftciou-se em 18 ao MinisLel'io da. 
r eferentes as ob t·as do caes ele Agl'lcnl Lura (sob n. 183) . Respon-
Santos. di.do em 10 de Agosto elo mesmo 

a nno. 

Do Sr . depmado 1\ fl'onso 
Peuna. 
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ABSU)!PTO 

Requer q •1e, pelo Minislerio ria Fa-
zenda. pres te o gorerno as seguin-
tse informações : 

E' exacto estat· celebrado nm ajnste 
com o Banco do Braz i!. mediante o 
qual o govertlO se obriga a lhe em-
prestar, sem juro;;, a quanti<t de 
G. 000:0008000 ·? etc. 

I 
A~Dd.)lE~TO OBSERVAÇÕES 

Enl iS de Julho rejeitado . Do Sr. deputado Affonso Cel-
0 ::>r. conselheiro Rodl'igo Silva C\.Ji- so. Vid. interpellação so-

nistro de Estrangeiros) d{, expli- bre este assumpto . 
cações . 

» 18 de Julho • . • H.cquer que, pelo i\Iinisterio do Im- Em 18 ele Julho adiado por ter pe- Do Sr. deputado Affonso 
pet•io, inform e o governo si não pre- cliclo a palavra o Sr. Passos Illi- Celso. 
tende promover a~ providencias ne- rancla. 
ce<s:tt'Jas para que se execute o de-
creto legi'llativo n. 3259 ele 30 de 
i\laio de i855, etc. 

» i 8 de Julho ... Requer que. pelo Ministerio do Im- Em 18 tle Julho adiado por t3r pe- Do St·. deputado Affonso 
perio, informe o governo qual a dido « palavra o Sr. Passos Mi - Celso . 
nzão por que não sujeita á de li - t·ancla . 
beração ela Assembléa \Jent! a pre-
t'nção do i) r. Conde c!' Aquila, 
etc. 

» i8 de Julho, . . Requer que o governo informe si en- E1u 1 ele Julho adiado por ter pe- Do Sr. deputado Rodrigues 
tron em acc6rdo com o Banco elo clido :, palavra o r. Passos Mi- P eixoto . 

)) 19 ele Julho •• . 

19 ele .Julho ... 

)) lO de Jttlho ... 

)) 19 de Julho ... 

)) 19 de .Jtüho ..• 

)) 19 de Julho • .. 

Braúl soure ~mprestimos de di- randa. 
nheiro ú lavoura . O autor requer urgencia para ser 

discutido o requerimento, a qual e 
negada. 

Requet· as seguintes in formações: 
Si a cmpreza ele navegação c],, bai-

xo S . Franci;co tem-se elesempe-
n h a do elas obrigações de seu con-
tractu <tpprovaelo pelo Decreto 
n. 1123 de •l ds Janeiro ele 1879: 
PtG . , ~tC, 

E tn i9 ele Julho approvado. 
Officiou-se em 20 ao Ministerio ela 

Agricultura. 

Re<1LLet• cúpia da pet ição elos propl'ic- I<:ut 1.9 de .Julho <>ppr0vado. 
larios da estr;trla de ferro do Cor- Oillciou-se em 20 ao :\Iinisterio da 
cov<>do, que pt·etenclem 1un kilo- .\.gricullura. Respondido em 28 do 
metl'O ele terreno> para cada lado mesmo mez, em [o de Setembro e 
d<t linha. e>c . , etc. [ 0 ele Outubro. 

Reqnet' as seguintes infut·ma('Üe~: Ent. 10 de .fulho appruvatlo. 
Qnaclt·o compar<ttivo da reeri ta arre- OJTiciou-se em 20 ao i\linisLerio da 

cadada nas pt•incipaes alf'anclegas Fazenda . Respondido em H de 
do fmperio no~ ]Jl'imeiros semestl'es /lgosto. 
do anno de 1887 e 1883. etc. 

Do Sr. deputado Luiz Mo-
reira . 

Do Sr. deputado 
Alvim. 

Cesario 

Do :-;,.. deputado Aftànso 
Penna . 

Reqnet· que informe o ~eoverno xi li:u:t. 19 ele Julho approYado. Do ' r. 
concedeu á companhia i\Iogyanade Ofliciou-e em 20 ao 1\linislet·io ela Cobr:1 , 
estrada de ferro a necessaria auto- Agricullura. Respondido em 1o 

Barros 

rização para s·>pprimir os trens de Agosto e em 13 dP Setembro. 
cliarws no ramal de Poços de Ca 1-
d"s, ela província ele :\finas Ge-
raes. etc., etc. 

Requct• c/·w sejam devohidos a.> car- E1n Hl ele .Tu lho :tpprovallo. 
Lorto c os l.'eitos rla Faz•nJa os au- Oificiou-se' em 20 ~u :\linisterio ela 
to~ em ol'ig-inal ela ação pt·omMicla .\.gl'icultut·a\·emertencln-se os autos. 
pela Fazencla Nacional cont.rn. Jose · 
Tei"eira Pinto, etc. 

Do St·. depu.tado !l'fatta Ma• 
chado. 

Requet· s•requisil~ elo governo. pelo'l Em iD ele Julho adiado por ter pe- Do Sr. depu~ado 
l\linistel'ios do lmperio e dos Nego- clido :t palaVl'a os,. . Rodl'Jgo Silva Penna_ 
cios Estrangeiros, as 'eguintes in- (Jlinistro de Estmngeiros). 

Aft'onso 

formações: 
Produziu o desejado eJI'oito no ani -

mo do Santo Padre a req ·1 isição 
que por aviso de 7 de Maio do cor-
t••nte anno fez o ':\Iini<;terio do Im-
perio. por cansa dos in lore>ses da 
immigração, ao de Estt·angei.ros 
para obter da Santa Se augmento 
do numero de dispens:1s de impe-
dimento matrimouial Cultus dis -

JlC6J' ita.s ~ ebc ,, etc. 
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'1888 20 de .Julho .. Requer qu o, pelo• ~liuist e rio rio Im-Em 19 de Junho adiado por ter pe- Do :ilr. deputado Affonso 
Celso. 

» 20 de Julho .. 

peri r·, in fo rme o governo s i j:i. estãro dido a palavm o Sr. P assos i'.li-
execu tadas as suas ordens relativa- randa. 
mente á ce~sação do abuso de per-
manecerem no teneno e•pecial-
mente cedido pa ra prolongamento 
tia rua do Dr. João Ricardo. an-
tiga de Sant' Anna, nesta Côrte, cli -
Yersas casas, etc . , etc . 

Requer q ••e . pelo :i\Iinisterin elo lm- Em 19 ele Junho adiado por te•· pe- Do Sr. deputado 
perio, informe o governo o se - dido a palavra o Sr. Passos Mi· Celso . 
g·1inte: mnda. 

Já eqtá formulado e subme1tido á 
•ua approvação o pt'Ojec to de po' -
t·lra de que trata o acto de 27 de 
1\Iarço ul ti mo, relativ>lme nte as 
eondiQõos qua cump •·e observar nos 
thea tros para. evitar incendios ? etc., 
etc . 

Affonso 

» 20 de Julho .. Requer se requis1te do p;o,·erno. Em 20 de J ulho adiado p ~ r ter pe- Do Sr. deputado Affonso 
pelo Ministerio do Imperio, as se- dido a palav ra o Sr. Passos Mi- Penna. 
gui1tles informações: ra nda. 

Si é exacto que em uma das fre-
gu~ias suburbanas foi constituído 
um matadouro, que se acha fn nc -
c ionando, segundo nntieia m os jor-
naes, etc., etc . 

~ 20 de Julho .. Reguei' que. pelo Ministerio tia Jus- E m 20 ele Julho adiado por ter pe- Do 8r . deputarlu Alfonso 
tiça. se requisite do governo cópia di do a pala na o Sr. Fr~ ire de Celso. 

, 

20 de Julho .. 

tio inqnerito pl'oced ido na Ba hia Carvalho. 
ácer ca da catast,·ophe do vap •r 
Do1ts de Julho, da companhia Ba-
hiana. 

Requer que informe o go ,·erno o se- E m 20 de Julho approvado . 
g 1inte : Olhcio u-se ~m 21 ao Ministerio da 

Tem conhecimento ele que, pelo Agricultul'a . 
meno,, na prov ín cia de i\linas Ge· Re , pontliao em 2 de Setembt·o. 
ra e~, não está em exec ução a d ispo 
1\ içào da lei 11 . 3313 de 'iG de Outu-
br ., d ~ 1837, a~t. 17, a qua l eqtabe-
lece o ab·•Limento de 20% 11a taxa 
do transpor e dos jornacs pelo cor-
r eio 1 etc., etc . 

Do Sr. depu ta do 
Celso. 

Affonso 

23 rle Julb" .. Requer. pur in term ec lio do .Mini s. 
terio rlo lmperio, as seguintes i n-
formações : 

Em 23 de Julho adiado por t o• r p"- Do Sr. deputado Pedro Luiz. 
dido a palavra o Sr. Mouri,io . 

~3 de .Julho 

l. o Por q:IC não foí ainda nom eado 
elirectot· ela Academia das Bellas 
Artes; 

2. 0 Por que não foi ainda nomeado 
prof•ssor ele arcb i Lectura para n. r e-
ferida escola ; 

3 .o Por que ainda não foi nomeado 
I quem interi11amen te substitua o 

p1·ofessor de estatuaria, que se acha 
licencia do 11a Em·opa, etc :, etc . 

Hec1uer .que pelo i\Iinisterio da Ju s- Em 23 de Julho adiado por ter pe -
tiça, Jnfot••ne o f;Ove rno St 1em co- clldo a palavra o Sr. Gados P ei-
nh~cim ento do offic io dit•igido ao xo to. 
chofe de policia ele i\li nas Geraes 
pelos f o, 20 e ao ' upplentes do dele-
gado de policia de tll anhuassú, uo 
c\ual pedem exoneração, por ente n-
f er.:1n nã.o d2ve r servir com o de-
legado ultimamente nomeado, etc . , 
etc. 

Do Sr . deputado Custodio 
i'lbr tins. 



o z z 
< 

DATA .\.SSUM PTO 

- 1á7 -

A~DAM.i::NTO OllSI>R\' AÇÕES 

1888 23 de Julh o ... Requer que, pelo :\lini sterio da Em 23 ele Julho adiado por let• Do Sr. deputado All'onso 
AgricuiL·n·a, informe o governo pedido a pal av ra o Sr. Mourão. Celso . 
qual a razão por que, es tand n funr-
ci0nando regula..mente todog o; 
dias o trem do ramal ele Out·o 
Preto con tinúa o serviço do trans-
porte' ele malas do cort•eio da Côrte 
a cargo de 11m individuo que o faz 
por meio de animaes, ele . 

» 24 de Julho ... Reqner se req•t isitem do governo. Em U de Julho adiado por ter Do r . deputado All'onso 
p •lo ~lini~terio da FazP.nda, a~ ped ido a palavra o Sr. Passos Pcnna. 
seguintes inform ações : Miranda. 

Não julo-a o governo c•mvenien te 
tomar 0medid ts áce rca da Cllnha-
gem d praia , visto comn o depre-
t'iamento de~se met:1l e1:cede rle 
23 "/o do padrão estabelecido peh 
leg isl ação vigente ? 

~ U de Julho ... Req·tpr que , pelo Ministerio do Im- Em . 24 de Julho adiado por ter Do Sr. deputado Alfonso 
perio. informe o gover no qual o pedido a palavra o Sr. Passos Celso . 
motivo por que não foi def~ridn Mirand a. 
j•trameni~ ao Dr. Domingos M~ t'i a 
Gonçalves, q11e por carta de _ 18 ~o 
corrente naturalisou- se ctdadao 
brazilei ro. 

» 24 de Julho . .. Requ · r que . relo i\1inisterio da F a- Em . 24 de Julho adiado por ter Do Sr . deputado Affonso 
ze~rla, informe o gover no: P' ritdo ~ pi\lavra. o Sr. Passos Celso. 

24 de Julho ... 

24 de Julho . .. 

2~ de Julho ... 

25 de Julho .. . 

Qua l a qnanl ia ultimamente em it- ~liranda. 
t ida em moedas de prat'? etc .. etc. 

Requer que, pelo :\liniste rio da 
Agricultura, p"e~te ;t)gnmas infor-
maçõ ' q n go,·et·no á~erca do de~ 
ti no que tomou o credi t<> de 18 mil 
contos p:1ra cnns rucçio de estrada• 
de fprru estrategicas no Rio Grande 
do Sul, etc. 

Em 24 de Julho adiado por te•· Do Sr. deputado Affonso 
pedido a palavra o Sr . Passos Celso. 
Miranda. 

R~qner que, pelo Mini'!terio da J12s - E m . 24 de J .. lhn adiado por ter Do Sr . dep~tado Alfonso 
tiça. pr •ste o gwerno informaço ·• pedtdo a palavra o Sr . :\lourão . Celso . 
s •b re o desacato praticado pel.t pn-
li cia da Parahyba no Snl, de que 
fui victim a o Dr. Silva Jardim, e1c. 

Req•1er q11e se peçam ao .govot·no. Em .24 ele Julho ad iado p0r ter Do Sr . deputado Rodrigues 
pelo i\linis terio elo I mper w. as ID- pedtdo a pa.avra o Sr. Caminha. Junior . 
formações segui ntes : 

Si tem conheciment'l da emigraçã" 
de habit tntes da província elo Ceará 
para as do Pará. e Amazrma~ . e 
doq motivos qua a têm determi-
nado, etc. , etc. 

Ref]uer que, pelo i\liniqtel'io da ~u~- Em . 2í de J ul ho adiado por ter Do Sr. deputado Pedro Bel-
tiça.informe o g~ v erno si 1em scten · p••d tdo a palavra o Sr. Figueirôa. trão. 
cia da.> graves occurrencias que se 
tliio no pre:;id io de Fernando de 
Noronha. 

~ 25 de Julho ... Requer que, pelo Uinis terio da Jus- En1 25 de Julho adiado por ter Do Sr. depumdo Pedro Bal-
tiça, informe o gover110: pedido a palavra o Sr .. \lfreclo trão . 

Si continúa como subdelegado ele Corrêoa. 
policia da villa de Leopoldina em 
P ern ambuco, Pompêo AYTes do 
Nascimento, desert)r e criminC>Ro 
de morte no termo de Patos da pro· 
vincia da Pa t·ahyba, etc . 

» 25 de Julho ... Requer que. pelo Minis lerio da i\Ia.- ~m 25 de J t, lq,:> adiado por ter Do Sr . depat;tdo Affonso 
rin ha, informe o gover no qu al o pedido a palavra o Sr. Passos Celso. 
numero de empregados addidos á l\-Iira ncla . 
Contadoria da referid a repartição. 
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25 de Julho .. . 

25 de Julho .. . 

25 de Julho .. . 

Requer que, pe lo i\linisterio el e E - En1 .25 ele Julho adiado por ter pe-
t r angeiros, inform o governo que dtdo a palavm o Sr. Mi nistro <le 
provideelc ias Lêm sido totnaelas ul- l~s raugeil·us (l'Onselheiro Roclrlgo 
timamente no intuiLo ele se t•eg tl nr Silva. 
a que, tão ele Jim ites do norte do 
Imper io com as possessões da Re-
publica Franceza. 

Requer que, pelo .Jiinisterio de Es - En1. 25 de Julho admtlo por ler pe-
trangeiros, informe o governo o se- dtdo a pala na a Sr. ~Iini~tr ,, ele 
guinte : Estrangei t·os (conselheiro Rollrigo 

Qtte providencias têm sido tomadas SiLva) . 
ultimamente p'lra Re cobrat• a di -
vida da Republica Oriental do Uru-
guay ao Imperio, a qual deve as-
cender a mais ele 18 mil contos ? 
etc . , etc . 

Requer que, pelo Ministerio do Im- Etn 25 de Julho adiado por lêr pe-
perio, infot·me o govet·no que com- dido a palavra o Sr. Leilão da 
municaçees tem recebido sobre a Cunha. 
invasão do cholera- morbus na Re- Em 26, o Sr . i\Iinistro tlo Imperio 
pttblica do Perú. nas vizinha nças (conselheiro Costa Pereira) d[t ex-
das provincias do Amazonas e do plicações. 
Pat·á, etc. 

26 ele Julho ... Requer as seguintes informações : E1n 26 de Julho approvaclo . 
Nota circumstanciada do emprego Olliciou-se em 27 ao Minislerio da 

dado até 31 de Dezembro de 1887 á Fazenda. 

26 de Julho .. . 

26 ele Julho . .. 

quota dos 5 % addicionaes creados 
pela lei de 28 de Setembro de 1885, 
destinada ao serviço de coloni -
sação, d iscr iminando-se a d ~speza 
por províncias . 

Requer que, pelo i\Iinisterio. da i\Ia- Em 26 de Julho adiaLh pl)r tol' pe -
rinha, preste o gorerno tn~orma- di do a palavra o , ' t•. Passos i\li-
çõe:; sobre a segmnie not1cJa 1n- randa. 
serta no O Po,i=> de hoje : 

" E' sempt·e com certo con~trangi
mento que nos occ· pamos de as -
sumptos t•elativos á a:lmin i ~traçã<J 
interna da escola naval, que de 
cer to tempo a es ta p:trte mais de 
uma vez tem merecido rep-n·os por 
par te ela imprensa e tu., etc. • 

Requer que, pelo ;\linislerio da Fa- E 1n 26 de .Julh ') ad iado put' ter pe-
zeu,la, informe o govet·no o se- dtdo a pBlavra o Sr. I'as os :\li-
guinte : r:wda. 

Q•te app'icação tem ti1lo o ultinw 
empre' imo ext~rno de .C 6.00U.OJO? 

Q 1a l acLttalmen e o salJo dispo- . 
nível dessa q·wntia t 

Q tal a importancia da divida flu-
c.uante 1 

26 de Julho .. o Requer que, polo .Ministerio de E<;- Em 26 ele Julho adiado po1· ler pe-
trangeiros, info,·m~ o g J>er'lo que dillo a pahYra o Sr. ~linistro dr 
prov tdencias têm sido t')ma las para Eqtrangetroq (conselheiro Roclri n-o 
obtPr d g1 <erno da R~p11 blica do Sii v a). 

0 

Para!\'uay n pagunent.o. polo meno< 
dos juro5 das apC' l ice~ ~ mictidas em 
vir nele 1lo trr.taclo de 0 do Jane~t· u 
de 1872. 

Do Sr. deputado 
Cel fJO. 

.\ftànso 

Do St·. deputado Affonso 
Celso . 

])o Sr. depu ta do 
Celso . 

,\ft'onso 

Do ' t•. deputado .\ft'onso 
Pcnna. 

Do Sr. depu lado Affonso 
Celso Junior. 

Do t'. deputado Alfonso 
Ce:so. 

Do Sr . deputado Affonso 
Celso. 

27 de Julho ... Requet· as seguint•s informaçõ s: 
A quanto montam as de~p'zaq fei-

tas com as obras rlas alfandegas 
da Côrle, Bahia, antas e Pará, c 
t'epariiçóes annexas, durante o> 

E •u 27 do Jullto approl'ado. Do Sr . dcpulaclo .\tfon~o 
Jflicio·t- sr• em 28 ao ::llinislerio li~ P enna. 

'2:1 de Julho. :. 

Fazenda. 

ultimas 20 ann;)S? 
Q tal o estado desses edillcios? 

Requer que o g-ovet:!lo informe, por Em 27 de Julho adiado por t er p•-
in termedto do Mllltsterw da Agrt· dtdo a. palavra o Sr . Passos .Ii-
oul •ura, si tem conhecimento das randa. 
reclamações da impren.a ácerca da 
Companhia do ÇTa.z, etc. 

Do Sr. depu~ado Ro~rigues 
Peixoto. 
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Requer que o governo informe. pelo Em 27 de Julbo adiado p()r ter pe- Do Sr . deputado Domingues 
Minist >rio da J stiçn, si sabe que elido a palavra o Sr. Passos Mi- da Silva. 
o juiz cls direito da comarca do randa . 
'l'ury- ass ú, no i\Iar anhão, Dr. J oão 
Francisco Poggi de Figueiredo, 
continúa a a liciar os liher tos de 
alguns estabelecimentos agrícolas. 
etc . 

27 de Julho .. Requer que, pelo lllinisterio rlo Im- E m l:7 de Julho adiado por ter pe· Do Sr. deputado Affonso 
perio, informe o governo em que dido a palavra o Sr. P assos Mi· Celso. 

27 de Julho ... 

pé se acham as obras da proje· randa. 
clada Universidade na praia da 
Saudade, especificando a quantia 
que com ella se tem gas to no exer-
cíc io corrente. 

Requer que, polo 1\Iinisterio do lm- Em 27 de Julb o adiado por ter pe-
perio, informe o governo si não pre- clido a palavra o Sr. Passos Mi-
lende levar a eil'ei to no correr da randa. 
pre;;en le sessão legisla ti v a alguma 
reforma das escolas do ensino su-
perior . 

Do Sr . depu ta do Affom o 
Celso . 

,. 27 de .Juiho . . . Requer que, por inte r medio do :m- Em 27 de Julho adiado por ter pe· Do Sr. deputado Bez:~.mat. 
ni~terio da Justiça, informe o go· dido a palavra o Sr. Passos Mi-

27 de~Junho .. 

,. 27 de Julho .• • 

3i de Julho ... 

verno: randa. 
Qual o resultado do in quer i Lo po-

licial a q •te se proceden na villa 
tl~ Santa i\laria .\lagelalena, pro· 
vincia do Rio de Janeiro, sobre o 
assalto á ca~a do cidadão Etecto 
Ta vares ela Silva Mendes, etc . 

Requer que. por inl er medio do i\li- Em 27 de Julho adiado por ter pe- Do 
nisterio da Justiça, informe o dido a palavra o Sr. Passos Mi-
gover no sobre o assa lto a mão a r- r anda. 
macia praLi caJo contra a fazenda 
de San te Clara, ft·eguezia do San -
tíssimo Sacramento de Cantagallo, 
et<'. 

r. deputado Bezamat. 

R eque_r que, por intermedio do E m 27 de Julho adiado por ter pe· Do Sr. deputado l\íac ·Dowell. 
Mm1sleno da Justiça, o governo di do a palavra o Sr. Cos ta Aguiar . 
ministre ~ópia da informaçii(l do 
promotor publico da cotrarca de 
~anta rem. Dr . Turi ano Lins i\Ieira 
ele VasconcPllos, etc. 

Requer que o governo informe, 
pelo Ministerto da J usLi ~a, si sabe 
qur no dia 26 ele i\Iaio deste anno 
o juiz ele direi to do T nry-assti. no 
Maranhão . Dr. João Francisco 
Poggi dP Figueiredo, negou posse 
e cxerc icio ao escrivão nomead o, 
cidadão BeJarmin o da Costa. Frei-
re. et 

Em 31 de Julbo adiado por ter pe- Do St•. deputado Domingues 
dido a palavra o Sr . Figueirôa . da Silva . 

, 31 de Julho ..• Requer que, pelo i\[ini~ leri o ele Em 3l de Julho adiado por ter pe· Do r . deputado Afiànso 
gstrangeiros, llli'orme o gover no dtdo a pa lavra o Sr. Ministro de Celso. 
q e comm uni cações officiaes r e- Estrangeiros (conselheiro Rodrigo 
cebeu ácerca dos factos narrado' ilva), que dá a lgnmas explicações. 
nos seguin tes telegrarn mas publi-
cados pelo O Paio Cie 28 c de 31 do 
corrente: 

Pará, 27. Segundo noticias aq>t i 
recebid aq do Amazonas, deram-se 
em Iquitos graves factos, que en -
volYem ofrensas :í nação brazi !ei r a, 
et 
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1888 31 de Julho .. 

31 ele Julho .. 

,. 31 de Julho .. 

31 de Julho . 

3l de Julho .. 

" 31 de Julho .• 

" 3i de Julho . . 

L• de Agosto .. 

Requer que o governo informe. por Em 31 de Julho adiado por ~ ~ r pedido 
intermedio do i.\lini~~erio de b:s- a palavra o Sr Mini~tro de l!:~tran-
trangeiros, si t?m conhecimento dvs geir0s (conselheiro Rodrigo ilvu), 
factos graves 'J'Ie a imprensa men- q te tlá algumas explicações . 
cionou, occorrido~ em !qui tos, onde 
foi ultrajada a bandeira nacional, 
etc., etc . 

Dn Sr . deputado Rodrigues 
Peixoto. 

Requer que o grwerno informe. P"l' 
tntermedio do i.\! in iqlerio ela Justiça, 
que mott vos de erminaram o presi-
dente ela provincta elo Rio ele Ja-
neiro a tlerniH<r, a l.Jem do se•·v•ço 
p •ul co, o subtlel•gaclo tla P<~.rahyba 
do :::luL 1\l:~nocl Vena11cio da Cost.._, 
etc .. etc. 

Em 31 de Julho adiado por ter podido Do Sr. deputado Rodrigu•s 
a palavra o r. Passos i\11randa. Peixo t 1. 

Requer que o governo informe, po · 
i 1te"medi" do ~[inisLerio ela Agri-
cnltnl'a, que provid ncias t•Jmou 
para qud não qe repl'oduza o acto 
aiJu iVO que denUIIClO I p la Im-
prensa o benemerito cidadão 1\i-
colau Ribei1·o da Si! Ya, etc. 

Em 11 de Julho adiado por ler pedido Do ~r lieputarlo Rodr;g·re, 
a palavra o Sr . Passos ~liraudn. Peixuto. 

Requer que, pelo Ministerio d<; Em 3l de Julho adiado por ter pedido 
Agriculrura, tnforme o gov t> rno SI a palavr,\ o Sr. Pas>os Mn·anda. 
tem sciencia de que ac~ba de ser 
Btlpprimido. com grave detrimento 
para o serviço. um dos u-ens di;:rros 
da e-trade de Limoeiro e Nazareth. 

Req·1er que sejam prestadas pelo Em 31 de Julhr, adiado P'>I' t 3t' pedido 
:\linisterio da Ju~ti>;a as seguintes a palavra o Sr. Figueirôa . 
in formaçõe~ : 

'l'endo-se dado no presídio de Fer-
nando de uronha um conflic o 
escandaloso entre alguns funcciona-
rios , chegando o direclor a prender 
ao aj Jd<tn te, 3. ordem da presi-
dencla, e o ajudante ao director, á 
ordem do Jlinistro da Justiça. etc. 

Requer Cjllé seja dada pelo governo Em 3i de Julho adiado por ler pedido 
a ~eguinte inform:tção: a palavra u Sr . Paa, ~ s Miranda. 

Constando que são insufficiente os 
soccorros prestadcs pela pre>idencia 
á pup1lação indigente atacada de 
varíola na província do Pará, quaes 
as providencias que pretende tomar 
o l\1inisterio do frnperio? etc . 

Do Sr. dep·1tado Pedro Bel-
trào. 

Do Sr. depu tado Ribeil'o d& 
Cunha. 

Do Sr. deputat!o Ri beiro d :~. 
Cunha. 

Requer que sojam dadas pelo ~li- Em 31 de Julho adiado ]Jor ler pedido Do Sr. deputado Ribei ro da 
ni t•rio do lmperio as seguintes in- a palavra o ::>r. Passos Miranda. Cunha. 
formações; 

Crescendo e apparecendo todos os 
dias o movimento republicano. como 
se vê dos manifesto~ publicados na 
imp,·ensa, dos mectings. das indi-
cações das camaras rnunicipaes e 
das ele ições recentemente realiza-
í:las, si o governo limita- se a demit-
tir subdelegadoa de policia, a con-
sentir no apedrejamento dos edili-
cios. etc . 

Requer que informe o governo qual Em i 0 de Agosto approvado. Do Sr. 
o traçado do ramal do Cahedello, Officiou-se em 2 ao ~l!nis~ro lia Agl'i- Pritno. 
na ferro- via do Conde d'Eu a con- cultur a . 
struir- se na província da Para-
hyba. 

deputado Paula 
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ASSU)IPTO A'lOAMENTO 

R•qnet' que, pelo i\Iinisterio da Jus- E1n 1 de Agosto adiado por ler pe· 
liça, se sohci le ela presidencia ria clido a palavt"a o Sr. Pas>os l!i-
provincia da ParaLyba as seguinte> rancla. ..., 
tooformações : 

Cópia elo officio que acompanhou o 
pt'eso ?IIanocl l<'elippe l:ianiiago, 
remeiLlillo de Campinas para a 
capital e da ordem de soltura do 
m~smo ~antiago, e."<ped ida pelo Dr. 
Chefe dP polocia. ele. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sl' . <le depuLado Paula 
T'L"imo. 

1 de .\gosto .. Requer quP o g-overno informe, por E1n 1 de .\gosto adiado p·n· oeo· pe- lJo r. deputado H.odrigues 
intermedil) do Mini~tet•i ·J da Agri- dido a p;tlavl'a o Sr. Passos Mi- Peixoto. 
c ol tu r a, si está r esolvido a prorogar r anda. 
o prazo do coutracto da Companhia 
Botanical Ganlen. etc . 

» 1 de Agosto .. Requer que. pelo )Iinisterio da Em i de Agosto adiado [)O!' loqJe- Do ~:ir. olPlnlado .\•:;,n o 
.\gncultura, po·este informações o dido a palavra o Sr . Fi.,.ueirôa Ceho 
g-overno sobre o motivo por que as 
companhias ele boncls desta Cône 
a inda não acloptaram em seus car-
ros apparelbos salva-viàas, ele. 

» 2 de Agos10 .. Requer que o governo informe, pelo Em 2 de Agosto adiado pot· ter P'- Do 't·. •leputado Domiugnes 
)[inisterio ela Ju~tiça: dido a palavra o Sr . .Joãu IIem·i- da ~ilva. 

2 de Agosto .. 

)) 2 de Agosto .. 

)) 2 de .\gosto .. 

3 ele }c gosto . . 

21 

Si tem conhecimento ele que a se- que. 
d ição que na noite ele 26 de No-
v~mbro do anno proximo passado 
sobre~:J.llou a população da cidade 
<lo Tury-a'lSÚ, em ;\Iaranhão. etc 

Requer C[tte, pelo Minislerio ela Jus- EJTI 2 ele Agosto adiado por ter [P-
tiça, o governo informe si sabe que dirlo a palavra o ·r. Juão llenri-
o juiz ele direito do Tury- assú . em que. 
;\[aranbão, Do·. João Francisco 
Poggi de Figueiredo, exerce pressão 
sobre alguns seu• jurisdiccionados. 
etc . 

Requer que, por intermeclio ela se · E1n 2 de Agos1o adiado por ter pe -
rretaria, informe a Mesa ela Ca- dtclo a palavra o Sr. Costa .\g uar. 
mara elos 'rs. Deputado!, i da 
acta da sessão em que se pediu ur-
g-encia para cli·cutir-se o projecto 
sobre a loberclacle dos cultos, consta 
que a questão foi collocada no ter-
t'eno da conlianç.a política. 

DúSr.depnado Domingues 
rla Soh·a. 

Dl' ~~·. depuL'l.do Ribeit·o da 
Cun lm. 

Requer que sejam prestadas, pelo 
~linisterio da Ju ·tiça, a seguiutes 
informações : 

Em 2 de Agosto adiado pll'' ter P- · Do r. tleputado Ribeiro da 
di do a pala na o ' r. Figueiroa. Cunha. 

Con>enciclo o ~overno de que am 
Fernando ele 'oronba «não se cum -
prem as sentença , os réos ele cri -
mes os mais abnmina,·eis exercem 
autor idade e fiscalisação sohre os 
delinquentes de menor crime e sem 
maior imputação, vivem e convivem 
sem resp~.ita r á propria natureza, os 
vínculos do matrimonío, os dir<itos 
ainda os m:-o.is sagrados, sendo 
certo que desde 1865 são mais vi vos 
os clamous, mais instantes as 
queixas e maior a verba ele cles-
peza, etc. 

Requer que, pelo !\linisierio do Im - Em 3 de .\gosto adiado por ter p• - Do ' r . 
perio. preste o governo as seguintes tliclo a palavra o r. Minislt·o de Celso . 
informações : ffis\rangeiros (Con elheiro Roàrigo 

Quaes as ultima noticia· rec~bidas ih·a). 
sobre o estado de aucle ele ua O Sr. Ministt·o de Estraugei,·os dí• 
Mages tacle o Imperador I explieações e o requerimento é re-

Quando partirá 'ua Magestade da tiratlo a pedido elo seu ilntor. 
Europa~ etc . 

depu ta.do Alfonso 
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1888 3 ele .\gos Lo ... 

" 6 ele Agosto ... 

" 6 ele .i.gosto . •. 

" G ele .\gos Lo ..• 

" 6 ele Agosto ... 

6 de Agosto ... 

G de .\gosto •.• 

6 de Agosto . •• 

" 6 ele Agos to .. . 

Requer que o governo . pot· inter - Etn 3 de .i.gosto adiauo por ter pe- Do Sr . d~putdado Rodrigue'l 
meclio elo Sr . Ministro da Fazenda, dido a palavra o Sr . l'assos illi- Peixoto . 
informe : rancla . 

i.o , i tem conhecimento dos ve-
xames solh·idos· em S 111 tos pel a cor-
pot•aç:l•J de pralicos da Bar ra e do 
purLo cle«sa cidade: 

2.o Si a gu:Hda- mor ia da albnuega 
cs t:\ autorizada a declarar, em do-
cumento publico. qne toda a cor-
porac:ão de praticas é contraban-
dista . etc . 

« Reqnel' que, pelo 1\ltnisterio da Jus- Em G de .i.gosLo adiado por ter pe- Do St·. deputado 
tiç:t. informe o governo qnaes :ts d ido a palavra o Sr . Carlos Pei- Martins. 
medtela<; tomadas para unpecltr a xoto. 
Yaga bundag·em elos libertos, nas 
margans das estradas ele ferro, etc. 

Requer que, pelo ::1lin1sterio d::t. Agt·J- Ent6 de Agosto adiado pol' ter pe- Do Sr. deputado 
cnllura, preste o govern o t•>das as clido a palavra o Sr. Carlos Pci- Martins . 
informações sobre o encampamen to xoto . 
pelo Estado d<1 companh ia do ~!u -
cut·y. 

Custoclio 

rustodio 

Itccpter cp10 o Sr . i\Iinistro da Fn - Etn G de ,\gosto ad iado por ter pe-
zenda informe que pt•ovidencias tem clido a palavra o St·. Carlos Pei-
tomado o govemo para qne seja xoto . 

Do Sr . leputado Cttstodio 
:\Iartíns. 

nomeado qua qto ant~s o collectol' 
das rendas geraes elo município de 
PonLe :\uva, província ele i\Iinas 
Geraes , etc: . 

l"teqner que. pelo l\!mistel'io elo Im- Ent 6 de Agosto ad iado por ter p"- Do Sl'. deputado Cus todio 
perJO. mfot•mp o governo qnal a cliclo a palavt'a o Sr . Passos Mi- :\Ia rlins. 
raziiu ele ordem publwa que 'tem r an ela . 
impedido a nomeação ele professor 
da cadeira ele llygiPne da faculdade 
üe mediciua do Rio de J aneiro . 

Requer que. pelo J\linislet·io da Agri - Etn 6 ele ,\ gosto ad iado j;Ot' Ler pe- Do Sr. deputado Cuslodio 
cultura . informe o governo quaes os clidO a. palavra o Sr . l assas l\Ii- 1\Iartius . 
motivos de ordem eco nom ica que r anda. 
impedem a c reação de n ucleos colo-
niacs no município ele Manhuassú, 
provincia ele l\Iin as Geraes. 

Requer qne , pelo Iinisterio ela Fa-
zenda, m forme o govel'no si tem 
co n hec imen lo de persegu ições exer -
cidas pel o guarda- mór da alfan-
deg<J. ele Santos contra seus sub-
ordinados. 

Requer qne, pelo l\!inistPJ'io da Agl'i-
cultura, infol' me o governo si esl ú 
revogado o decreto n. 9015 ele 15 de 
Setembro ele 1883, etc . 

Requer que o governo informe, ~or 
intel'meclio do Ministerio da li a-
zenda, o que lhe consta a respeito 
das pet·segn ições que a guarda-mor ia 
da alfandega ele ::Santos, de accôrdo 
com a in spectoria dessa repat·tição. 
tem demom Lraclo contra o guar da 
Manoel Lopes ele Carvalho Moraes. 

Etn 6 ele Agosto adiado por ter pe- Do ,. . deputado Affonso 
cliclo a pal avra o Sr . Duar~e de Celso . 
Azevedo . 

Em G de Agosto adiado por ter pe- Do St· . deputado Affonso 
diclo a palavra o Sr . l\Iancio H.i- Celso . 
beiro. 

Em 6 de Agosto adiado por ter pe- Do Sr. deputado Rodrigues 
diJo a palav ra o Sr. Duarte de Peixoto. 
Azevedo. 
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ASSUl\lP'l'O ANDAMENTO OBSERVAÇÜES 

Requet' que o gove t•no in forme , E1n 6 de Agosto adhdo por ter pe-
por mtermecl10 do i\finister10 do clido a palavra o Sr. Lemos . 
Impedo, •i tem conhecimento elo 

Do . 'l' . deputado Rodrigues 
Peixoto. 

projecto de l ei pelo qual a assem-
bltht provincial ele liiiP-as Gemes, 
sem a ttonção ao qu e dispõe a lei 
ele 19 ele i\Ia io cl 18-!3 , praticou acto 
de posoe na provínc ia do Rio rle 
Janei ro, creanclo u ma aula elo sexo 
masculino, segundo se lê na Fo-
lha de Minas de 15 ele Julho do 
cOL'l"ente anuo, no lagar denomi-
nado ele ::>anta Clara , pertencent? 
ú. feegnezia elo Senh or Bom Jesus 
de I tabapoana, etc. 

Requer (Jne p2lo Mtn•sterJO da Jus- E1.n 7 ele A"ost~ adiado por ter pe- Do Sr . 
ttca informe o governo SI tem co- clido a. palavra o i>l" . Duarle de Cels•J. 
nhecimento ele um cont!i cto h av ido Azevedo . 
entre os colonos ela fazenda de An-
tonio da Costa. em Curumbatahy, 
mun icípio do Rio Claro, Pro•incia 
de S. Paulo, etc . 

Noticiam jornaes conceituados de Em 7 de .\ s-osto adiado por ter pe-
S. P a•llo que o 1\Iinisterio da ,\ gri- clido a patavl"a o Sr . Duarte de 
cul tura acaba de suspender os tra- Azevedo . 
balhos da comrnissão ele discrimi-
nação e medição de terras elo •alie 
do P aranapa nema , com intni tos ex-
clus ivamente eleitoraes. R~quer , 
que pelo menci.Jnado ministerio, 
in forme o governo o que h a de ex-
actc• a re speito. 

Requer que, pelo l\Iinisterio ela Em 7 de Agosto adiado por ler pe-
Fazenda, informe o governo qual a clido a palavra o ::>r . Barão de 
razão por que não approva os es- Guahy . 
tatu tos do banco do Brazil, que 
ha longo tempo lhe foram sub-
mettidos. 

Do Sr. deputado 
Celso . 

Do Sr. deputado 
Celso . 

Aifomo 

Affonso 

Affomo 

Requer que, pelos i\Iinis terios da En-. 7 de Agosto adiado por ter pe- Do Sr. deputaçlo Affonso 
Guerra e do Imperio , informe o dido a palavra o Sr. Passos llli- Celso . 
governo si tem conhecimento de randa. 
que o pt·esidente ela prov incia do 
..t\..ma.zona.s invad iu V, tneia no i Le o 
quar tel elo 3o batalhão. estacionado 
em ill<tnáos, etc. · 

7 de Agos to .. R equet· que, pelo l\Iinislerio da Jus- En-. 7 de Agosto adiado por ter pe-
ti ça, seja a camara informadn. SI d1do a palavr<t o Sr. J oãol\Ia noel. 
hou•e qualquer ataq0e de índios ;, 
villa do Rio Negro, na província 

Do Sr . deputac!o Alves de 
Araujo. 

do Paran:\.; e. no caso :tflirmativo. 
qu aes as conseq uencias e providen-
cias tomadas. 

~ S ele Agosto . . Requer qu~, pelo 1\finisterio da Jus- En:1 8 de Agos t0 adiado por ter pe- Do Sr . deputado Affonso 
L1 ça , preste o governo informações dido a palavra o r . Duarte de Celso . 

» 8 de Agosto . . 

a respe ito do proc~ss i nstaurado . \. zevedo. 
con tea os vereadores do municipio 
de S. ::>imão. 

R equer qne .. pelo i\Iinister•o da Eu-. 8 de .\.gos to adiado por ter pe-
.Just1ça, 1n;orme o go remo st con- d1do a palavra o Sr. Pinto Lima . 
Linúa na de legacia de policia da 
c i dadA de Vassouras o cidadão Pau-
li no José Gomes da Costa. que tem 
dado prova~ de nenhuma ido -
neidade pa ra o carJO que occupa, 

Do Sr. deptttado 
Celso. 

Affonso 
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18.; Sele A·:o~ to . .. Requer que se peça ao Sr. i'lli- En"l 8 de A~osto ndiado por leL· pe- Do r. deputado João Pe -
nisLl"c> <la l?azenda informe o mo- dido a pala1·ra o Sr. Pinto Lima. ni ,lo. 

)) B de Agnst.O . . . 

8 ele .\.goSio ... 

)) .-:1 de .\ gos o .. . 

8 de .\gosl•1 ... 

» R de Agosto ... 

)) 13 ele Agosto .. 

1:3 de AgosLo .. 

tL v o por que o Banco do Brazil 
excluiu a provincia de Minas Ge-
raes ün convite feil •> ás pL·ovincias 
de . P:wlo e Rio de Janeiro para 
apL·esentarem proposta de empras -
limJ ilav ura. 

Requer que o governo inl"orme em En1. de Af!O'llO adiadc JlOL' l • r p•- Do Sr. depLltndo Cus\otlir.> 
vir.wle de q<Lc lei o l\Iinisterio da clido a palavra o Sr. Silva Ta vare .< . ~larlins . 
,\gt'il'nl tura Lcm adm ittido um 
gmnd • numero de addiclos aquella 
reparti ;b e porque verba são elles 
pagos 

R •que ,· qu pelo l\linislerio da Em 8 ele .\ gosto adiado por ter J.e -
Ag ·icul Lu r a. Commerciu e Obras c! ido o. palavra o SL·. CHrlos Peixoto. 
Puulic:~s, informe o ~overno se já · 
e'll(L e•n exec<Lção em i\linas Geraes 
o nov • re!rulamento sobre correios 
e. n -l ca:;; , ..... atlirmati\·o, qual a razão 
de na cidade da Ponte i'\ova con -
tinuar o an-enLe a cobL·ar o porl• 
<[,. jornaes. ~e ac~ôrdo com o regu-
lamento antigo. 

Do Sr. deputado Custoclio 
~lar ti ns. 

Roque,· que pelo lllinisterio da 
.\gr•c dtura, Comm~rcio e Obra~ 
PulJILcas. 1nfurme o g-o ve,·no: 

Em 8 Lle Agosto adiad•1 por ter pe- Oo ~r . depLLLado CusLodio 
c! ido a palo.v .. a .:>Sr. C;orlos Peixoto. .\lar Lin s. 

Lu QLtal o numero tle colono~ es-
lt·a..-.g-eiros intrn:.luzi los na. pl·ovin-
c~:t ,'j,, ~li n a~ LI uran te o exercício 
,[~ I ' . 

2.o Em que zona da proviccia lem 
d~ prefeL"nl'ia sid'l collocados os 
immigt·a.nt~5 . 

R t>< [ll r que p•lo :\Iinisler•o da Fo.- E tn , de Agosto o.diado por ter pe-
zenda. Lnfn·me o gn·erno <L que dido a palavro.o r. C:whs Peixoto. 
quaulia sobe o alcance verilica•lo • 
na coilectnria da cirlo.de de Ponte 
~ova e ~i ha urdem de pricão con-
LL':J. o colloctor cvaü ido. 

Requer que o gove r no infor.ne s i o En"l 8de .\. gosto adintlo por ler pedido 
Sr. i\linisLI'o üu Impel'lo continúa a palavr.t o ~r. Pa%o'\ i\Jironcla. 
no pensamento de niio nomear 
nenhum tlos co.ndidatos que con -
coneram aos l•Jgares de profes';or 
de hygiene e :t<ljunto de lherap~u-
tica e ma Leria m~dica d<L Faculdade 
ele Medicina do Rio de Janeiro. 

Do L'. rlep•1tado Custodio 
:\11L'lins. 

Do 'r. deputado Cnstodio 
:\farlins. 

Requet· por inle :·medio <lo Minis - Em 13 de Agustoad iaü" por ler pe- Do 
Leria da Agric•dtura. Comnwrciu e didoapalavL·o.oSr.Pa~so~Miranda. 

L'. depulo.Lio P edro Luiz. 

ObL·o.s Pub1icas, cópio. daq infc r -
maçõe~ prestadas pela pL'esidencio. 
do Ri'l de Janeiro a re p•ito do 
prolongamen Lo do. !<;s• r ar! a de Ferro 
do Norte a te ao Porto das Caixas . 

Re<pLer po · intel'medio do :\liniste- Em 13 rle Ago;Lo adiado por ter pe- Do Sr. deputado Pedro Laiz. 
rir) do. Fazenda. a~ seguintes in - dido a palavL'<t o Sr. Ju\·e~cio de 
for .nações : Aguiar. 

K nLende o governo que os auxilias 
ultimamente prestatlos ao Baoco 
do Brazil e parte da lavoura de 
a IJ! una~ provincia<; dispensam a 
cnnversão em lei do projecLo do 
I'> lrr l~xec'l Livo sobt·e bancos re -
ginnae:;? 
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13 de .\go ~o .. 

13 de .\boslo .. 

13 de . \gosto .. 

13 de .\gosto .. 

l~ de .\gosto .. 

14 de Ago to .. 
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20 de Agosto • • 
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H.cque t• que ~or intet·medio elo ;\li - Etu. J.J de A !!osto adiarlo por t•t· pe- i)o r. 
nisl·t·iu elo Imperio, inform e o go- did >a paht\'l'a o ::>r. Jaguanbe. peu. 

deputado José Pom 

ver no: 
Lo i tem conhecimento de Lw.ver o 

presidPn Le ela pr.>vincia do Ceará 
mandado pagar ajurla de cusl•> a 
alguns elos membt·o; eleitos pa!'a 
a . \sseml.Jl éa ProvJIIchl: 

.2. o Qual da~ rl11a< mezas qu· se 
orO'an izaram pa.ra d .riq-ir os Lrn.-
1 alhos legi~lativo'> requ isilou o 
pag;~.men lo de aj•ula de c usL•J : 

3.o ::li houve juramentt> d,•feri ,lo 
áquelles mnmbt·o~ eleitos. e qual 
a autoridad~ eccl•''>ia,tica que o 
def•·riu · 

4. '' ,, par!a t.al n 11 foi ··umpriua a 
di,p:>sição regimenLal, de. 

Req<~et· q e pelo ~fi lliStPr JO ao llll -
perio. p1·esLe o goret·no a. seguin -
tes int'ornJ:tçôes: 

E •u 13 de .\g ost·> adiarlo [J •r ter ]"'-[Do t·. deputado Afi'onso 
clirlo a palal'l'a o ::>r. Pa,so, .111 - C•ho. 

Quantas e leicõ•· p<Lra presielPnte e 
vtce-prcl .• iüente tem tiüo logll· na 
cama ra m11nicipal de Sctntos. pro-
vi,,cia de ·. Paulo? etc. 

ranrla. 

Requet' que pelo :\lini ·t·rill da Fa - Etu 13de \gosto adiado p'r Le .· p -
J.eni!a . informe o go\'erno si ~ di do n. palavra o ::>r. Gados PPixolo. 
exacL > que se acha em alcance 
pal'a com a [<';~zenda Publica o 
collector da cidade alinas. na 
provincia de ;\IinaR Ueraes. · 

Requer que pelo ~Iiui~tPrio de E:s- En-. l:l de .l.!!:OSLO aüiarl> por ter p:-
lran geiros, se requisite dn g"·"rJD dido a palavr<t o::il' . i', Sl<l .\guiar . 
ctipi:t elas C•>li111JUllicaçõ ·s ofnciaes 
r eceb idas ácerca da l'risão ell'e -
ct 1a.da por antoridades da RPJ.>ll-
i>uca do Perti, do commantlaute 
do vapor .l,·a!JIIIL>Ja ela companhia 
Pa1·á e . l maoo1w' . 

Req ·.er que o go"erno pre>le, polo Ern 14 de .\gosto rejeilailo . 
Dlinisterio da Justi;a as S'•guintes 
informações : 

Havendo nos archivos da S Cl'e· 
taria da Justira alg r ma< notas 
a respeito dos juize~ mun cipaes, 
conforme declaração üo l'e~pectin• 
!\linistro. i ba alguma contra 
o juiz mno icipal ])r. Torquato 
Tasso Coelho ele Souza . 

Requer que pelo Ministet·io da Em 1-1 de Ago;;to adiado por Ler pe-
Jusliça, informe o governo si tem clido a pala na o r. Cndos Peixoto. 
conhecimento dos nOI'OS disturuios 
e incenelios q e se tem repetido 
na parvchia ele Paulo .\l01·eira. em 
Minas Gente . ele. 

Do Sr. deputado 
Cels •. 

All'onso 

Do Sr. deputado Afi'on~o 
Cel'>l). 

Do r. deputado Domiugues 
ilva. 

Do r. deputado Custodio 
,\[artins. 

Req·1er que pdo Ministe rio üa Em 14 de .~;:u:;to acliadu por Ler pe- Do t'. deputado Aftonso 
Justiça, ínf'orme o go1·et·no si tem dido a palaua o r. C<trlo'> Peixoto. Celgo. 
conhecimento <lo.s <t~usos pratic:t-
du> pelo Llele,.:ado de pultcia dr 
Grão ~logo! e :i o elemittiu. 

Requ r• r q·w pe lo ~linisteri n do Im -
perio . presto o g-oret•no inform :~.
~ões a re'>pe ilo das accus:tçÕe> gra -
vissimas qucl lêm sido t'ettas a 
administra~iio do padre .\maneio. 
vice - pre idenle ela .\mazona . 

Eau ;:o t!e . \ gost<~ <ldiat!o [Jul' Jet· 1 e- Do ~··· depu tado A flonso 
<lido a pllavra " S1·. P~ssos ~li- Celso . 
r anda. 
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1888 20 de Agosto .. Requer que . pelo :'llin isterto da Ean 20 rlc Ago'lto adiado por ter 
. \gricultura. 1nforme o go ,·ernp si perlido a palavrn. o Sr. Coelho 1 o-
é exaclo ach:tt·- so pr c· o gado o JH'a- dl'igues . 

Do .'t• . rleputado Afl'onso 
Celso . 

» 

)) 

)) 

» 

» 

w da conce são da companhia de 
bonds de Botafogo. 

20 de Agoslo . . Requer que, pelo J\linister;o da Fa- E~n 20 de Agosto adiado por ler Do Sr. deputado Pedro Bel-
zenda. informe o govcmo si mal lo- pedido a palavra o t'. Pas~os I>Ii- trilo. 
grou-se a negocia~ão entabolada randa . 

20 de :\.gosto .. 

com o Banco do Bt·azil para fazer 
~mpr.;slimos á la,·oura de Pern:un-
buco, Parahyba . .Uaguas e !Rio 
Grande elo Norte, ele. 

Requer as seguintes informações: 
l. o Quadro clemon~lrativo do~ pre-

sidentes nomeados para cada uma 
das província> elo Imperio . depois 
da Independencia até hoj ., discri-
minando -se o tempo de aclminis-
tt·açiio de cada um tlelles: 

2.o Quadro elas administr:~ções inle-
rinas tlas províncias, no mesmo 
espa o de tempo . 

En1. 20 de Agosto approvado . 
Officiou-se em 21 :.1.0 i\linisterio do 

Imperio. 

Do Sr . depu Lado Afl'onno 
Penna. 

21 de .\gosto . . Requer que o goYerno informe. por Ean 21 de .\gosto adiado por ler pe- Do Sr. deputado 
intermedio do :'llinisterio do Im- diúo a palavra o Sr . Carlos Pei- Peixoto. 
perio. si o president da proviu- xotv . 

Rodrigues 

cia do I io de Janeiro tem co-
nhecimento do conflicto graYe 
que se orig-inou entre a Camara 
Municipal da cida lc ele Campos e o 
corpo do commercio, em conse-
quencia de augm enlo exagerado de 
impostos. ele. 

21'de A«osto . • Requer que se peça ao governo, por Em 21 de Agosto adiado por ler 
intermedio elo Presidente do Con- pe lido a pal;tna o Sr . Passos I>Ii-
selho e Ministro ela Fazenda. que randa . 
informe : 

A quanto montaram todas as àes-
pezas feitas com a guerra elo Pa-
raguay incluindo- se nell as o custo 
dos armamentos, munições e vasos 
de guerra comprados . ou feitos rlu-
ran te e lia. e as despezas feitas com 
as pensões . etc. 

2l de Agosto • . Requer que se solicite do g-overno, Em 21 de Agosto adiado por ter 
por intermeelio elo Presidente do pedido a palavra o Sr. Passos I>Ii-
Conselho e Ministro ela Fazenda. rancla . 
que informe quanto se tem dis -
pendido . desdo o exer cíc io de 
1845 a 18-16. até ao ultimo liquidado 
com a colonisaçiio estrangeira , 
etc., etc. 

Do Sr. deputado Coelho Ro-
drigues, 

Do Sr. deputado Co~ lho Ro-
drigues . 

21 de Agosto .. Requer que se soli cite elo governo, Em 21 de .\gosto adiado por ter Do Sr . deputado Coelho Ro-
por intermeclio rlo l\:lini s tel'io de pedido a pa lavra o Sr. Carlos Pei- clrigues . 
Estrangeiros . que informe o que xolo. 

21 de Agusto .. 

constar da sua secreta ria. sobre as 
causas que precederam e determi -
naram o rompimento da Hepuhlica 
do Paraguay, em 186.!, com o go-
verno do Brazil. · 

Requer que, pelos :\Iinisterios do Im-
pel'io e ela Guer ra . informe o go -
vet·no si tem conhecimento da ordem 
do dia. publicada nos jornaes ele Ma-
náos, província do Amazonas, do 
corone l Canclido José ela Costa, e tc . 
e cópi:t dos officio> expedidos ao 
quar tel- general . 

Ean 21 de Agosto ad iado por ter Do Sr. deputado .\.fl'onso 
pedido a palavra o r P:~ssos Celso . 
i\Iiranda . 

• 
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1888 21 de Agosto .. 

)) 23 ele Agosto . . 

" 24 de Agosto .. 

)) 24 de Agosto .. 

2-! ele ,\.gosto .. 

)) 24 ele Agosto .. 

" 2-! de Agosto .. 

., 24 de Agosto .. 

)) 27 de Agosto .. 
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Rer1ucr que informe o governo 
quaes as providencias que tem ou 
va i adoptat· pat•:J. amp~trar a SanLa 
Casa de i\Iisericordia tlo Recife. 

AXDA:'I[E~TO 

En1. 2l ele .~gosto approvarlo . 
Ollieiou-se em 2l ao i\Iinisteri o elo 

I mpe rio . Respondido em 3 de Se-
lembro. 

013SERV.,ÇÕES 

Do Sr . deputado Pedro Bel-
Ir ão. 

Requer que o pr·esiclenle da Ca - En• 23 de Agosto approvado . Do Sr . depu tado Zama. 
mara nome1e u ma commtssiio es- O Sr. prestdente nome1a para a eom- (Vtd. Parecer n. 171 de 
pectal de tres membros, a quem missão espec tal os St·s . Gomes ele 1888 .) 
seJa c ntlere•sada a represe nt.a~·ão Castro, l\lilLon e Peclt•o Luiz. 
dirigida ao Poder Leg- isla ti vo pelo .\. 27, tendo o Sr. Gomes de Castt·o 
engenhei ro Gregorio Thaumaturgo pedido e obt ido dispensa desta com-
ele Azevedo contra o ex-Minis tro ela missão. foi nomeado o Sr. Zarna. 
Guerra J oaquim Delphino Ribeiro · 
da Luz . 

RPque t• cópia dos pareceres elo 1'he- En1. 2-1 rle .\.gosto approYarlo . 
so ut·o sobt·e o pagamento elas ul- OOiciou-se em 25 ao l\Iinisterio da 
limas clespezas feitas com a im- F azencht . 

Do Sr . deputado Bulhões 
Carvalho . 

migra~ão para a provincia ele S . 
Pa•tlo. e informação elo governo 
sobl'e o estado actua I el a respect iva 
,·erba or çamen taria, etc. 

Requer que. por intermedio do ::\Ii-
nis tct·i,; da Fazenda, o governo 
forme : 

En1. 2-! ele Agosto acl iado por ter pe- Do Sr . deputado Rodrigues 
d ido a palavra o ~r. P edro Luiz. Pen:oto. 

Si já. receheu a representação en -
viada pela as';ociação commercial 
da cidade ele Campos, reclam~ ndo 
contra a execução do regulamento 
ma ndado executar pelo de"relo 
n. \) .870 de .22 de Fevereiro de 
1888, etc . 

Requer que, pelo :\Iinisterio da 
Agricnhnra. Commercio e Obras 
]" Ltblicas, informe o governo s i não 
j.tl ga co nwn iente ot·dena r a com-
missão de te rras do municipio clP 
i\lanhuas~ú qu~ se occupe desde já 
na d ivisão das tenas do Es tado 
em peqneno~ lotes para a colJo-
caçiio de colonos nacionaes t· es-
trangeiros . 

En1. 2-! ele . \.gosto adiado por te L' pe- Do 1 Sr. deputado Custoclio 
dido a palaHa o Sr. Passos Mi- :\Iartins . 
rancla. 

Requer qne, pelo Minislerio da Etn 24 de Agosto adiado por ter pe- Do S1·. cieputado 
Agricu l mra, informe o governo di do a palavra o Sr . Carlos Pei - :\Iartins. 
qual a razão tle não ter sido até xoto . 
hoje nomeado o agente do col'l'eio 
pa t·a a parochia ele S. Simão, no 
municipio ele i\Ianhuassú, p ro v incia 
ele Minas Gerae . 

Requer qne, pelo l\Iinisterio elo Im- En1. 2-! ele Agosto ad iado por ter pe - Do Sr . deputado 
perio, informe o governo quando diclo a palavra o Sr . Gados P ei- Martins. 
pretende nomea1· presidente para xoto. 
a província ele i\Iinas Geraes. eLe. 

Requer que, pelo :\Iinisterio do Irn- Em 2-! ele Agosto adiado por ter pe- Do Sr. deputado 
perio, info rme o gover no qual dido a palavra o Sr . Arauj o Góes. i\Iar\ins. 
a razão ele não ter sido nomeado 
pela prcs idencia de i\[inas Geraes 
delegado de lns trucção Publica 
pa l'a a parochia de S . João ele 
Mat ipoó. no munici~io da Ponte 
Nova, província de Jlinas Geraes . 

Requer qne si! r equisite do governo , Etn 27 ele .\.gosto ad iado por ter pe- Do Sr . deputado 
pelo illinisterio ela Fazenda, as se- di do a palavra o Sr. Passos l\Ii - Penna. 
gu intes in ror mações : r anda. 

Qual a razão por que não for<tm 
a inda approvaclos os estatutos or-
gan izaclos pelo Banco i\Iercanlil e 
'l'el'l'ito!'ial el e i\Iinas para sua car-
teira bypothecaria, eLe . 

Custoclio 

Custodio 

Custodto 

Aftonso 
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1888 27 de A gosto .. Requer que o governo in forme, Em 27 de AgosLo appt·ovado. 
qnanLo se tem pago, por ordem do O Se. ~Iinislro ele Estrangeiros (con-
tllinis terio da AgriculLur<L, {t .\,- s•lheieo Rodl'i"O Silva) dá explica-

D > Sr. depntado Rodrig-ues 
Peixoto . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

27 t.le ·'gosto .. 

sociação Peomotora. tia. Uolonisaçáo eões. 
de t). Pcwlo, desde" SUil funüaçilo. OITiciou-'e em ;28 ao nlinisL:rio da 

Fazenda . 1 espondido em 2J ele 
Se>embr o. 

Reqtte t• qne. pot• i lermellio t.lo ;\li-
nt teeio da Ju,tiçn. i11forme " g-o-
vet·no sobre os motivos que deLer -
minaram a não reconclucçiio elo 
bacharel Joaquim Itibeieo Gonçal-
ves ;;o cargo de juiz municipal elo 
termo de t:;. Francisco, pt·ovincia 
do tllaranhão . 

Em 27 t.le .\.gosto adiado por terem 
pedido a palavra os rs. Barão 
da Gtml1y, Barão do Rio de Contas 
e .João illanoe l. 

Do Sr. deputado Ribeiro da 
CttnLa . 

'Z7 de Agosto .. Requer qu~ ~e r ·q·tisile üog-ovemo, En1. 27 de Agosto sobre a mesa. 
pelos i\IinisLerios da Jttstiça e elo l!;m 28 adiado por ter pedido a pa-
lmperio, as se!'nintes inf'oemações: laVI'a o St·. Passos Miranda. 

Do Sr. ücpntado 
P enna. 

.\.ll'onso 

28 de Agosto .. 

28 de Agosto •. 

28 de Agosto .. 

Quantas nomeações lem sido feitas 
paea a guarda nacional do P«rá, 
desde 1 t.le l\Iaio d· 18Sô ate hoje 
e quantas condecorações, etc. 

" H.equee qtte informe o govPrno, pelo 
Ministet·io do lmpel'io, si está agr.l -
ciado com a digtlitaria da ordem da 
R osa o Conde Vetz>hum d'Ockstelt, 
coutciro elo Sr. Duq tte de Saxe. 

Req ner que o i\Iinisterto do lrn-
perio preste in formações a r espeito 
ela vaga de lente substituto na fa-
culdade de direi to elo Recife. cujo 
conctu·so eflect ·10u-se ha longos 
mezes. 

Em 28 ele .\g·o&io adiado por ter pe- Do Sr . t.lepulado Sel,astiiio 
clido a palavra o Sr. Pasõos i\li- Uascarenhas. 
randa. 

Em 28 de .\gosto adiado por ter pe- Do r. deputado 
dido a palavra o Sr. Figueirôa. Celso Junioe. 

.\.tfonso 

Reque. r que o i\Iinislerio do Im- Etn 28 de Agosto aeliaelo por te,· pe-
p!.rto in form e quaes e quantos sã o di do a palaHa o Sr. Pa~sos i\! i-

Do Sr. deputado .\.lfonso 
'! lso Junior. 

os cargos que acham- se vag-os , ra n<la. 
quaes os m8Livos que impedem o 
seu preenchimento eflectivo e si 
a demora não traz incove nientes 
ao serviço publico. 

>> 29 ele Agosto .• Reqner qne s- peça ao governo, Em 20 ele Agosto adiado por ter pe- Do Sr. clep tlado Coelho Ro-
por intermedto elo i\! to tsteriO da tliclo a palavra o Sr. Passos i\Ii- drigues. 

)) 29 de Agosto .• 

Justiça, que inlorme: randa. 
Si existe pendeu te recurso ele graça 

interposto por Augusto Antonio da 
Silva e outros co-réos condemnados 
no processo que por crime ele in-
juria moveu-lhes o vigario Luiz 
Antonio Taques Bittencourt, e no 
caso aiTirmativo, o teor da~ infor-
mações que devem t ~r acompa-
nhado o mesmo recurso e qual o 
motivo de prisão do subdito ita-
liano José il1alito, negociante re -
s idente em Campinas, da proYincia 
de S. Paulo, e preso naq uella ci-
dade em 19 do mez proximo pas-
sado, ele . 

Requer que se informe si foi apre- Em 29 de Agosto appr ovaclo . 
sentado um plano ele saneamento Ofliciou- se em 30 ao Ministerio do 
da capital elo Itnpe l'io, organizado Imperio . Respondido em 2-1 de Ou-
pelo Dr . Americo de Castro, si so- tubro. 
bre o mesmo plano foi Ottviclo o 
St·. Revy. 

Do Sr . deputado Coelho Ro-
drigues . 
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i 888 29 de Agosto .. Req.,er. se req·t isi t~m as seguintes Em 29 de Ago~t.o 
in h t·mações: Olficiou- <e Pm 30 

approvado. Do Sr . deputado Afi"onso 
ao i\Iinisterio da Celso. 

)) 

» 

)) 

» 

29 de Agosto .. 

29 de Agosto .. 

30 de Agosto .. 

30 de Agosto .. 

30 ele Agosto . . 

1. 0 Qua l a razão da demora havida Agrteultura . 
11 a .·xpeuição d .J café que é levado 
ás est·.ções da e.~ trada de ferro L~o-
po.dina pa r .t ser clespacilado com 
clest i•to á côrte : 

2.o Si, por qua lq·u ·r modo, a estt·ada 
de L rro D. Pedro li concone para 
e•na demora . não act ivando o em -
barq•te elo café recebido daquella 
es tação na estação do Porto Novo 
do Cunha. 

Requer do l\Iinisterio do lmperi o Etn 29 de Agosto adiado por ter 
in fo rmações a re~pe ito do encerra- pedido a palavra o Sr . Passos ~1.
mento das aulas do Lyceu de Artes r a nda. 
e Officios. O Sr . MiniAtro do Imperi o (conse -

lheiro Costa Pe t·ei ra) dá explica-
ções. 

Requer, se t•equisitem do governo, Em 30 de AgoAto adiado por ter 
pelo l\I inisterio da Justiça. as se- p~dido a palavra o SL'. Rodrigttes 
guintes i ufoL"mações: Alves. 

Pretende o g: •verno manter os ados 
ele i i:l de Julho, mórmente agora que 
prod zit·am os eff,·itos poli tico~ L"e-
referentes á eleição senatorial de 
S. Paulo, já finda 1 

Requer que informe o governo, pelo Em 30 de Agos to adiado por ter 
lliiniste rio do lmperio, que serviços pedido a palavra o Sr . Passos 1Ii-
p:·estou :í. humanidade, ou á nação, randa . 
o ba rbeiro Esoiri\o Santo Castro, 
da freguezia cio Sac ra men to dest-a 
córte, pa ra ser nomeado c a valleiro 
da ordem da Rosa. 

; 
Do Sr . deputado Affonso : 

Celso. 

Do Sr . deputado ,\ fl"onso 
Penna. 

Do Sr. depuLado s~ bastião 
:Uascarenhas . 

Req·tar que, por in termedio do Mi- Em 30 de Agosto ad iado por ter Do Sr. deputado Mac-Dowell. ~ 
nisterio da Justiça , a Preoidéncia pedido a palavra o r. Maneio Ri- • 

exacta a no icia dada em um jorna l 
da pt·ovincia do Parà informe si é beiro. I 
da mesma província sobre a falsi -
licaçiío da ass i!5"natura do ;enente-
coronel José Feltciano de Sena em 
uma prop~" ta para nomeação de offi-
cia"-S ela guarda nacional do ba-
talhão de seu comm ando, etc . 

depu t·arlo . \fl"onso RequPt" que o i\lin1steriu do Imperio Em 30 de A gos to adiado por ter Do Sr. 
in!orme o que se decidtu a r espeito, pedido a palavra o Sr. Paasos Mi- Celso . 
e que desttno teve a rept·ese 11tação randa . 
do Dr. Syl vio Romero contra a re· 
form<L rle es tudos do collegio de 
Pedro II . 

3 de ~etembt•o , Requer que, com urgencia, informe Etn 3 de etembro a.Liiatlo por ter Do Sr. deputado Ribe1ro da 
o governo sobre as providencias qne pedido a palavra o Sr . Leitão da Ctmha . 
p1·eten dc em prega r em relação ao Cunha. í 
estado precario em que se <lcha a 
província do Mara11h ào , que conta 
no seio lo ministerio nm dos se uij 
r epresentantes vitalicios; ou si, in -
dilferente, e9pera o governo que 
termine a época da safra para pt·e-
s t:J.r soccorros ta rdios, inefficazes, 
depois de perdida a pt·ohabtlidade 
de rem edia t·-se o mal existente . 

22 
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3 de Setembro Asseguram pessoas fidedignas que Em 3 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Affonso 
varia~ irregularidades se têm dado pedido a palavra o Sr. Cochrane. Celso. 

3 de 

ultimamente na alfandega de San 
tos. 

R~quer informações ao Ministerio 
da Fazenda a respeilo de varias 
irregularidades que se têm dado na 
alfandega de Sant0s na conferencia 
da bagagem de immigrantes. 

etembro Requet· as seguintes informações: Em 3 de Setembro approvado. 
Si o governo tem conhecimento Officiou-se em 1, ao MinistMio do 

das arbi trariedades praticadas pelo Imperio. 
presidente de Mato Grosso o coro 
nel Francisco Raphael de Mello 
Rego, contra os cidadãos Virgilio 
da Silva Taques, Mariano da Silva 
Taq ues, Francisco Gonçalves da 
Silva e Desiderio da Silva Albu-
querque, mandando violentamente 
prent.!el-os, arrombando para isso 
as suas casas á. alta noite, e met-
tendo-os na enxovia, sem que crime 
algum commeltessern, etc. 

Do Sr. deputado Mariano 
da Silva . 

3 de Setembro Requer q•te, pelo Ministerio do Im-Em 3 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado At'!'onso 
perio, informe o governo geral a pedido a palavra o Sr . Passos Mi- Celso . 
razão por que não é posta em con- randa. 
curso a cadeira de pintura de 
paisagem da rmperial Academia de 
Bellas Artes, vaga ha longos an-
nos. 

5 de Setembro Requer se requisitém do governo, Em 5 de Setembro adiado por ter Do Sr . deputado Affonso 
pelo Ministerio da Fazenda, as se- pedido a palavra o Sr. Passos 1\Ii- Penna. 
guintes informações: r anda . 

A quanto montam os premios pa-
gos pela construcção de navios, no 
Imperio, desde que entrou em exe-
cução a lei n. 2348 de 25 de Agosto 
de 1873, art. H, § 5o, n. 2? etc . 

5 de Sete muro Requer que, pelo Mmisterio do Im- Em 5 de Setembro adiado por ter Do Sr. depu lado Affonso 
perio, informe o governo, st não pedido a palavra o Sr . Almeida Celso. 
acha 1rregular o procedimento do Nogueira. 
bispo de S. P aulo suspendendo de 
ordens a um concurren·te a um lo-
gar do cargo da Sé de S . P aulo, 
que protestou contra a nomeação 
de um outro . 

5 de Setembro Reguer .que, por intermedio do Mi-Em ? de Setembro adiado pot• ter Do Sr .. deputado Alves de 
msierto do Imperw, se requiSitem pedulo a palavra o Sr . Carlos Pei - AraUJO. 
cópias dos actos presidenciaes do xoto. 
Paraná que negaram sancção, por 
inconstitucionaes aos projectos que 
suppl'imiram a comarca de S. José 
dos Pinhaes, e transferiram para 
um dos lentes do Lyceu as funcções 
exercidas pelo director da insiruc-
ção publica . 

~ 5 de Setembro Requer que se solicite do governo, Em 5 de Setembro adiado por te r Do Sr. deputado Lemos. 
por intermedio do Ministerio da pedido a palavra o Sr. P assos Mi-
Justiça, côpia do requerim ento randa. 
teito pelo bacharel Claudio Her -
culano Duarte, pedindo r econduc-
ção no logar de juiz municipal do 
termo de S. Sebastião do Paraiso. 
ek. · 

~ 6 de Setembro Requer que o governo informe, Ei:n 6 de Setembro ad iado por ter Do Sr. deputado Affonso 
por intermedio do Minister io da pedido a palavra o Sr. Alfredo Penna. 
Faze nda, si recebeu alguma pro- Corrêa. : 
posta de Antonio Homem de Lou-
reiro, ou de outra peseoa, para 
vender ao Estado trapiches alfan-
degados, que possuem na cidade 
de Belém, provmcia do Para, etc. 
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1888 6 de Setembro Requer Jue se requisite do governo, Em 6 de Setembro adiado por ter 
pelo !I- inisterio da Agricultura, as ~dido a palaVl'a. o Sr. Esperidiã:o 
seguintes informações : arques. 

E' exacto que a Inspectoria Geral 
de Terras e Colonisaçã:o mandou 
proceder a novo levantamento da 
planta da colonia Rodrigo Silva, 
estabelecida em Barbacena, tendo 
esse serviço sido feito no corrente 
anno por em~regados, sob a di -
recção de pro ss ional competente, 
engenheiro da Estrada de Ferro 
D. Pedro II 1 etc. 

~ 6 de Setembro Requer se requisite do governo, Em 6 de Setembro adiado por ter 
por intermedio do Sr. Ministro da pedido a palavra o Sr . Passos Mi-
Justiça, as seguintes informações : r anda. 

Si o juiz de direito da comarca de 
Itapecerica, Dr. Braz Bernardino 
Loureiro Tavares, tem violado mais 
de uma vez a lei, mandando ~ôr 
em liberdade, réos não absolvi os 
unanimemente, sem deixar passar 
o prazo legal, nos casos em que a 
let o tem estabelecido, etc. · 

~ iO de Selem bro Requer que se requisitem do Mi- Em iO de Setembro adiado por ter 
nisterio da Agricultura. informa- pedido a palavra o Sr. Passos Mi-
ções a respeito de correrias de sei- randa. 
vagens em Campos Novos de Pa. -
ra.napanema, província. de S. Paulo. 

~ iO de Setembro Requer se requisite do governo, Em 10 de Setembro adiado por ter 
pelo Ministerio da Agricultura, as pedido a pala na o Sr . João Cae-
seguintes informações : ta no. 

Quando entrou em vigor o contracto 
de 24 de Abril de i878, celebrado 
pelo governo com o cidadão João 
José Uorreia de Moraes para a na-
..-egação dos rios Araguaya e To-
cantins1 

Quanto se tem pago de 5ubvenção 
para esse serviço 7 Quaes os resul-
tados obtidos na. execução desse ser-
viço 1 Desde quando tem o governo 
informações a respeito do cumpri-
rnento do contracto, e por quem fo-
ram e !las prestadas 1 

~ H de Setembro A commissiio de Constituição e Le- Em 1i de Setembro approvado . 
gislação, para que possa dar pa- Otliciou-se a ii. Respondido a 17 . 
recer sobre as eleições ultimamente 
rocedidas no 12° districto do Rio 

e Janeiro, precisa e requer que, 
por eRta Augusta Camara, seJam 
requisitadas pelos meios com pe-
tentes, . as actas que faltam da elei-
ção na parochia de Nossa Senhora 
da Conceição do Paraty-m1rim, 1° 
e 2° e~cruti nios . 

~ iide etembro Requer informações do Minisierio Em H de etembro adiado por ter 
da Justiça a respdito do espanca- pedido a palavra o Sr. Rodrigues 
mento pela po licia no menor Apr i- Alves. 
gio de Toledo Junior na cidade de 
Atibaia, em S. Paulo , 

" 12 de Sé tem bro Requer se requisite do governo, Em 12 de Setembro adiado por ter pe-
pelo Ministerio da Fazenda., cõpia dido a palavra o Sr. Costa Aguiar. 
do acto do presidente da província 
do Pará, mandando entreJ.ar ao 
fia dor do concessionario as lo-
terias da mesma província a caução 
de 100:000$000. 

OBSERV AÇÕ!III 

Do Sr. depu ia.do Affonso 
Penna. 

Do Sr. deputado Carlos Pei-
xoto. 

Do Sr. deputado Alfonso 
Celso. 

Do Sr . deputado 
Penna. 

Afl'oneo 

Da commissão de Consti-
tuição. 

Do Sr . deputado Affonso 
Celso. 

Do r. deputado Affonso 
Penna . 

: 

·< 
' 
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1.888 13 de Setembro Req uet• q•1e, no ca~o de nno exigir re-

serva a conveniencia pnblica. preste 
o g'J\'et·no in fo:mações a r~spe ito. 
por in ·ermedio do Sr. ltlinistro de 
Estl'angen·IJ, do e>lremecime ttod as 
relações dip lo1naticas entre o Bra-
zil e a Allemanha. 

EITl 13 de Setembro nd iar\o por ter DJ Sr . 
J•edi lu a p <~ lav ra o Sr . conselheiro Celso . 
Rotll'igoSilv a, (111iniot>·o de Hst?·an-
gei,·o•). 

deputado Allo nso 

,. 13 de Setembro Requer q te o govm·no. pelo Minist ' - E1n 13 de s~temb t·o ad iado por ter Do Sr. deputado Mac-Dowell 
ri ot d:\ Justiça, informe qna~s as [Je~litlo a palavra o sl'. ~l ancio H.i-

" 

pro ;>o<tas que serv imm de l:Jase á~ betro. 
nomeaçõ ·s fei tas pelo m~s mo de-

13 de, e lembro 

pois de 10 de l\l ar ço, pa l'a a guarda 
n;~ci nal rlo P .. rá . P em q11 e do-
Ct!lne to; funrlou-RP p:1ra reformar 
dil··rSlS olli "iaea supe•·i•>res da re-
feri da gnar-la , nomearlamen te o 
t nen\e-coronel Cas~iano Antonio 
de .:Luza Alvares. ele. 

'leq•tet• CJ'le informe o ltfinistE>ri o da 
J ••liça sobt·e as provirlencia' q e 
pre.enele e. tprP!!:t l' afim d~ chamar 
á "r !em o ' eu dei • aad •> e re>tabe -
le er o regimen da 1ei. q e prot•ge 
nclnalmen te a p·,pulaçã·> do Gra -
j ahú; o, • i conse ·1Le o Miniqlel'io 
q te o pt"s ide 1 ' P elo :IIaranhãn es-
lej't f.tze n lo uma reac•·à•· violen1a 
a 'pre iP<tO c1 crear par ido para o 
lllinistro ela Marinha. qne na. pro-
vi ne la não conta adhe,ões su ffi ~ien 
les p u·a Jit·mat• o seu domínio pJ-
lllico. 

13 ele Setembro Req11p r que inforn~e o 1tliniste1·io da 
J 1~tiça si pr 'tendP deixar sem cor-
rect i ••o o< de, mandos do pre~i en te 
elo illar w hão q lle e~•á co o t,·i-
b·ti ·ulo Jl'lrl ~ r .sn menle para a con-
ti nuação rh anar~b i a na comarca 
do GraJabú. 

En'l 11 r\e , '• temhro adi tdo por ter Do r . deputado Ribeiro da 
!J"clido a pa lavra o Sr. Joàll Hen- Cunha. 
l'ique. 

1-: m t3 de Se lemh"o adiado p0r ter Do Sr . depu tado Ribeiro da 
pe lidJ a palavra o Sr. João Hen- Cu nha . 
rique. 

13 de Setembro Requet· que, por interm ecl io do Mi- En'l l3 de Setembro ad iado por ter Do Sr. deputado Rodrigues 
n ;stet·i,) dos .'\egoc io' F.'<ttange il'os, pe lid t> a palavra o Sr. con~elh • irn Peixoeo · 
se i ,forme ~i ha fnndam~nw nas Rodl'igoSilva ( Jlini. trode li:stran-
cl•c l araçõe~ feita• pel a 00. eta da (/etl'i•S). 
Ta ··de cl • h 'l" lPm em arLig • de fun- Dá ex plica~õcs o Sr i\Ii'1i~tro de Es-
do, ác•rca das ,, [t •t•a,:ões em IW~~as tt·an:;:eir JS, e a per! i elo de sau autut• 
r larões di p~omalicas com a Alle- é re ltrado o re .1uerime n to . 
manha, etc . 

~ 13deSetembro Requer cr1e , pelo i\Iinistorio do Im- Em 13 de Setembro approvado . Do '3r. deputado PaulaP r imo 
ps rio, se req uisite côpia~ da< act·ts Olliciou-~e . Re1pondido oro 19 ele 
e de t~rlos o~ thcument .~ r •!a tivos Setembro. 

i7 de Setembro 

á e lei ·ão ge t·al h 'vida n'l 50 rlis-
trict'l da prov i ncia da Parabyba, 
no dia 1 de Dezembro de 1884 . 

Requer que informe o governo. pelo 
Min1 ~terio da Agric d 1ura , Com -
mercio e Qb ,·as Pub licaq, q ue mo-
tivos o levnram a manda,· inspec-
ci >na t• o nncleo - Rodrigo Silva,--
em Minas Geraes , etc. 

1.7 de Setembro Requer que, polo i\Jiniste rio de E• -
lt·an!!eiros, infor10e-se o qne h a de 
fundamento na nol1cia dos j->rnaes 
de ~ l o nlev idéo, dP. q te não fun c-
ci nna rá o Cong-rs~sn lntern ct cional 
Rem que chegue o delegado brazi-
leiro. 

Em 17 de Setembro adiado por ter Do Sr. dep•1tado Sebastião 
pdd ido a palavra o Sr. Passos 1\Ii- Mascarenhas. 
r anda. 

En'l i 7 de Set•mbro d{t explicacõ?R Do Sr . deputado Rodrigues 
o Sr. C'lll<e lh eiro R~dr1gn Silva, Peixoto. 
(.\1intstro rle IJ:st,·a ngeiros) , s• ndo o 
r eque·imento r eti rado a pedido do 
seu a utor . 
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t7 de Setembro Req •ter que por interm edio do Sr. Em 17 ele Set~mbro adiado por ter 
J\lini~tro elo Imperio, info•·me o go- peditlo a palavra o :Sr. Freire de 
ver no. si não julga n~ce~sado e Cat•valho. 
de toda a u •·genc1 a q •tP seja, quautL> 
an te~, preench ido de !i nittvamente 
o carg-') de inspec tor geral de hy-
giene publica. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr . deputado Custodio 
Martins. 

~ 17 de Setembro Requer que o governo informe á E m i7 de Setembro adiarlo por ter Do Sr. deputado Pedro Luiz 
carnara pot· que motivo ainda não pedido a palavra o Sr. Passos lVIi-
de .- ig 10 U dia e hora para t•espon- rauda. 
dPt' ás interpellaçàes que ha mezes 
fomm dtrig1das ao~ Srs . P res i-
de ·, te do Co• ·selho e Mini•tro da 
Marinha a re~p ·ito de ass•tmpv•s 
q •t_, corrrem p~r seus ministerios . 

17 de Setembro Requer que, pelo Ministerio da Ma- E rn i 7 de Setembro adiado por t >t· Do Sr. 
rinha tnforme o govemo si é exact• ped1do a palavra o Sr. Passus Mi- Celso. 
est tr co"t actado c Jm um parti- randa. 

deputado AJl'onso 

cnlar o for .ecime nto de peças de 
roupa para a intenclencia, etc. 

17 de Setembro Requer que qualquer dos Srs . Mi- Em 17 ele Setembro adiado po•• ter IDo Sr. 
ni8 troa pt·e~ · ntes ou mesmo o Sr. pedido a palavra o Sr. Pasoos Mi- Celso. 
Pre>itle .. te da camara haJa de dar randa. 
noticias do pr:jecto de bancus h.v-
pothecal'ios, q,uc synthetisava as 
pruvide ncias ao go1·erno. ao que 
e! le p rop1·io apregoava,- para sal-
var a lavoura, etc. 

deputado Affonso 

,. 18 de Setembro Pelo~ Ministerios do Imp•rio e da E nr 18 de Setembro adiado por ter Do Sr . deputado Affonso 
Faz> nd~ requer as seguintes infor- peJido a palavra o :Sr. Passos ,\li· Celso . 

" 

ma ções: randa . 
Q 1al a razão por que a secretaria 

do governo ela prvvincia de Minas 
Get·aes deixa de dar andamento 
a v a .-i os requer imentos, p~ f e lia-
me ·te documen1ados pedindo a 
naturalisação ele diversos e~tran
gei ros, que ha longo tempo lhe 
furam entregues 1 etc . 

19 de Setembro Reque r que o l\I i nist~ rio da. Agri- E m 19 de Setembro rejeitado. 
cultut·a prestP. infurmações sobre" 
moth·o por qne não toma em cou-
siderJ çào o relator10 do Dr . Hen-
rique Gorct•t:s:, exp.m do um plan" 
exequtvel pa ra o leva ntamento da 
carta ge logica da província de 
Mtnas Geraes. 

19 de Setembro Req·ter q11e. p ' los Min ister ios da Em 19 de Setembr o adiado por ter 
J ustiça e do Imper •o, pr•·ste in- ]Jedido a palav ra o Sr. Barão de 
f, r mações o governo sobre a de- Pinto Lima. 
mis~ào do dtrector da instrucção 
publica da provincia de Santa Ca-
thar ina, etc. 

Do Sr. deputado Affonso 
Ce.so . 

Do Sr. deputado Affonso 
Celso . 

" 19 de Set-embr o Requer q·•e se requtsite do go- Em 19 de Setembro adiado pot· te• Do St·. deputado Theophilo 
vemo. pelo lll iniste r JO do lmperio, r~m pedido a pal:J.vra os Srs. Ber- elos Santos. 

» 

e pelos meiJs reg lar s, a remessa mtt·do de Mendonça e L uiz Mo-
de todos os reque1·imentos, do- reira . ~ 
cumentos e ma is papei~ relati vos 
á reyisão Pleitoral de 1887, na co-
marca de Traipú. i 

19deSetembro Requer qne pelo Ministerio do Im- Em 19 de Setembro adiado por ter Do Sr . deputado 
perio, s•ja ministrada cópta da pedido a pala vra o Sr. P assosM1- da :Silva . 
infor maçao dada pelo engenhei ro r anda. 
Révy soht·e a proposta dos melho-
rame tos materiaes ao R io de Ja-
neti-o, apresen ada pelo cidaclã'b 
Americo de Cas tro. 

i 

Mariano 
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1888 20 de Setembro Requer que o governo informe, por Em 20 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Rodrigues 
intermedio do Mmistet·io do Impe- pedido a palavra o Sr. Passos Mi- Pe•xoto. 
rio, si tem conhecimento de um rancla. 
matadouro, que, segllndo denun-
ciaram os jornaes, foi levan taclo 
entre as fregttezias ele Inhaúma e 
Irajá, etc. 

~ 21deSetembro Requer que, em vista da manifes- Em 21 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Cesario 
tação de desagrado geral havida pedido a palavra o Sr. Carlos Pei- Alvim. 

21 d& Setembro 

em S. Paulo de Muriahé pela re- xoto. 
moção não requerida do Dr Julio 
de Barros RaJa Gabaglia do cargo 
de promotor publico daquella co-
marca., informe o Sr. Ministro da 
Justiça si não acha conveniente aos 
interesses publicas alli, aconselhar 
ao presidente de Minas Geraes a 
reconsideração de seu acto. 

Requet· quo, pelo l\Iinisterio do Ir!1- Exn 2'1 de Setembro adiado por ter Do Sr. 
perio, informe o governo que razao pedido a palavra o Sr. Passos Mi- Celso. 
de ordem publica impede a solução randa. 
da petição do Congresso Pharma-
ceutico, fazendo JUStas reclama-
çõe~. 

deputado Affonw 

• 24 de Setembro Requer que, por intermedio do Mi- Exn 24 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Coelho Ro-
nisterio do Imperio, se solicite do pedido a palavra o Sr. Passos Mi- drigues 
governo que informe: randa. 

Por que não tem sido decidida a recla-
mação dos pharmaceuticos contra 
algum artigos do decreto n . 9554 
de 3 de Fevereiro de 1886, etc. 

" 24cle Setembro Re<J,uer que, por intermedio do Mi- Exn 24 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Coelho Ro-
msterio do Agricultura, se solicile pedido a palavra o Sr. Passos Mi- drigues. 

" 

" 

do governo que informe: r anda. 
Si existe alguma reclamação pen-

dente de decisão do mesmo mi-
nis\erio por infracção de contracto 
feito por elle para introdncção de 
immigrantes, e, no caso affirma-
tivo, qual a razão e a importancia 
da mesma reclamação e quantas 
r eclamações semelhantes tem re-
cebido o governo desde 1860, etc. 

24de Setembro Requer que ae- informe a esta Au· E m 24 ele Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Monteiro 
gusta assembléa, por inte rmedio pedido a palavra o Sr. Passos Mi- Manso. 
do Sr. Ministro da Gp.e rra, o se- randa. 
guinte: 

i,o En:i/ que caracter está viajando 
por ~inas Geraes o Sr . D. Pedro 
Augut!to 1 , 

2.o Si é como particular á custa de 
quem 7 

24 de Setembro Requer que a Presidencia do Con- E xn 24 ele Setembro adiado por ter 
se lho de ministros informe si á falta pedido a palavra o Sr . Garfos Pei-
das reformas tão solemnemente xoto . 
annunciadas, quão desembaraçada· 
mente pr ete ridas, é pensamento elo 
governo ir ageitando desde já as 
causas para a futura victoria dos 
candidatos conservadores derrota-
dos n o ultimo pleito, etc . 

Do Sr. deputado Affonso 
Celso. 

" 24 'de Setembro Requer que, pelo Minister io ela Exn 24 de Setembro ad1ado por ter Do S1·. deputado Affonso 
Jus tiça, informe o governo si está pedido a palavra o Sr . Car los Pei· Celso . 
r evogada a lei da guarda nacional :x:oto, 
quan to a pr opostas para preenchi- • 
men ta ele postos, etc. 
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1888 24 de Setembro Requer que o governo mforme, pol' E m 24 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Araujo Góes 
intermedio do J\Iinister•o da Jus- pedtdo a palavra o Sr. Zama, de-
tiça, o seguinte: pots de ter sido fundamentado pelo 

t.o Quantos Juizes de direito fo•·am autor. 
r emovidos da província da Bahia 
para outras províncias no período 
decorrido de 1 de Janeiro de i878 
a 20 de Agosto de i885. 

2. 0 Quantos juizes municipaes e de 
orphãos deixaram de ser recond·•-
zidos na mesma província durante 
ns an nos de i878, i879, 1880 e 
1881. 

3. o Quantos officiaes foram no-
meados pelo governo imperial para 
a guarda nacional da mesma pro-
víncia, de i de Janeiro de 1878 a 
20 de Agosto de i885. 

,. 25 de Setembro Requer que o governo informe. pelo Em 25 de Setembro adiado por ter Do Sr . deputado Rodrigues 
respec tivo ministerio, si o Brazil pedido a palavra o Sr. Ministro de Peixoto. 
tomou ou não parte no Congresso Estrangeiros (conselheiro Rodrigo 
que se reuniu em Londres para Silva). 
abolir os privilegias que tem o as- A 26 o Sr. Ministro de Estrangeiros 
sucar, etc. dá explicações, sendo o requeri-

mento retirado a pedido do Eeu 
autor. 

25 de Setembro Requer que. por intermedio do Sr. Em 25 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Carlos Pai -
Ministro da Justiça, se infor me pedido a palavra o Sr. Affonso xoto. 
quantos juizes municipaes deixa- Penna. 
ram de ser reconduzidos na pro-
víncia de Minas Geraes no periodo 
de 1878 a 1885, bem como quantos 
JUÍzes de direito fo ram removidos 
de comarcas da mesma proví ncia 
sem o requererem . 

25deSetembro Req_ue.r que o governo informe, pelo Em 25 de Setembro adiado por t~r Do Sr. deputado Affonso 
Mtmsterto da Justtça, ouvido o pre- pedido a palavra o Sr. CarTos Pe1- Penna. 
sidente de Minas, qua l o motivo de xoto. 
in teresse publico que deu logar á 
remoção do bacharel David 1\Io-
rtltzshon Campista do Ioga r de pro-
motor da comarca do Rio Preto 
para a de ll1uriahé, etc. 

» 25 de Setembro Requer que o Sr. MintsLro da Jus- Em 25 de Setembro adiado por ter Do Sr. deputado Affonso 
tiça, o qual não cessa de apregoar pedido a palavra o Sr . Passos Mi- Celso. 
que reina em todo o paiz a mais randa . 
santa paz, preste infor mações sobre 
o horroroso quadro descripto pelo 
Sr. i o secretario, declarando o mo-
tivo por que não cumpr iu o dever 
de corrigir desatinos commettidos 
no 20o districto da província de 
Minas Geraes . 

,. 26 de Setembro Requer que o Ministerio de Est ran- Em 25 de etembro adiado por ter Do Sr. deputado Affonso 
geiros preste iuformações a res- pedido a palavra o Sr . Passos Mi- Celso. 
peito da or ganização de uma com- randa. 
panhia ingleza para explorar o ter -
r itorio lit igioso entre o Brazil e a 
Goyana Franceza. 

" 26 de etembro Requer q ••e se solicitem do governo, Em 25 de etembro adiado porter Do r. deputado Aftbnso 
por intermedio do l\Iinisterio do pedido a palaYra o Sr. Passos Mi - Celso. 
lmperio, informações sobre o mo- randa. 
ti v o que determinou a exoneração 
do Dr . Eugenio Tosca no de Brito 
dos cargos de director e professor 
de pedagogia do externato normal 
da província da Pora.hyba . 
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'l7 de Setembro Requer se r equiai·tem do gover no, 
p lo Mi .lis er io el a Fazenda, as se-
g · inte~ informações: 

l ':m 27 de Se·embro adiado por ter Do Sr. deputado Affonso 
pe.clido a palavra o Sr. Barão de P enna. 

27 de Setembro 

27 de Setembro 

1. 0 Si é cer tn qne o Banco do Brazil, 
na execução do ultimo accôrdo que 
celebr ou com o governo ~ar<~. em-
pre~timos ;i lavoura. nos r.ontracto~ 
byp·lllwcarins eR t'pula o pagamento 
de jurus r.! e 6% trimest ra lrn ~nte; 

2.o Si nos emprestimos por letras 
recebe os juros an ti c ipadamente, a 
pr~ texto de desconto das letras; 

3.0 Si o accôrclo c~ l ebraclo pelo go-
verno autoriza t aes actos . 

Pin to Li ma. 

Requer se rPquisitem do governo, Em ~7 de Setembro adiado por ter 
pe lo Ministet·io da Justiça, se· do pedtdo _a palavra o Sr. OJyrnpio 
ouviao o pres idente da província de Valladao. 
Minas Geraes , as segtun tes infor-
ma~~ÕAS: 

Si é exacto que na cidade da Var-
~i nba es tão exePcendo funcções ju-
aic.arias s•tpplen te~ ele juiz muni-
cipal, que llào tarn hem vet·eadores, 
continuando no exercício elas fun-
ções mun icipaes, etc . 

Req·ter que se pe.-a ao gover no, :gor E1n 27 de ~etembro adiado por ter 
intermediú elo i\linisterio de E~- pedido a palavra o Sl'. i\lini~tro de 
trangetros, o que h a ele ve rdade no J~stt'« nge1ros (conse lheiro Rodrigo 
iopico de uma correspondencia da Silva). 
Bahia, publicada no Jornal do Com- Na mesma sessão d~ explicações o 
me,· cio ele 26 do corren te sobre o Sr. Minis tro de Estrangeiros . 
tratado de commercio en tre o Braúl 
e os Estados-Unidos . 

i 0 de Outubro. Requer que, pelo Ministerio elo Im- E1n 1° de Ouhubro rejeitado. 
perio, s~ requisite do l;lOverno cópia 
da representação d irtgida á pre-
sidencia da província el e S. Paulo 
co ntra o vigario geral ria diocese 
relativamen te ao concurso para o 
preenchimento de uma vaga de co -
nego, a ll i ultima mente procedido. 

1• de Outu bro . Requer que, pelo Ministerio elo Jm- En'l 1• de Outttbro rejeitado. 
perio, v govern o informe si tem co-
nhecimento da perseguição exHcida 

2 de Outubro . 

pelos conservadores da cidade do 
Calh au , prov íncia de Minas Geraes, 
con tra o professor Rodolpbo l..an-
clit.lo ele Souza. 

Requer ~ue, pelo iVIi nis terio dos Ne- Em 2 de Outuhro t.l~ explir:ações o 
goc ios l!:strangeiros, sejam dadas as S t·. l\linistro de Estrangeir os e ore-
seg lintes informações: querimento é retit·ado a pedido do 

Ha consules nomeados para os Es- twtor. 
tados da Arnerica do Su l e cujas 
nomeações não fo ram publicadas no 
Dia1·io O tficial ? 

Está r evogado o artigo do regula-
mento consular, pelo qual não se 
pôde fazer parte deste corpo sem 
exame? e 'te . 

Do Sr. deputado Af:lonso 
Penna. 

Do Sr. deputado Americo de 
Souza. 

Do Sr . deputado Afl'onso 
Celso. 

Do Sr. deputado Affonso 
Celso. 

Do S r. deputado Elpidio de 
,,f esq ui ta,. 

2 ele Outubro. Requer se requis item do governo, 
pelo Mini sterio da Agricultura, 
Commercio e Obras P ublicas, as ;,e-
guintes in formações : 

Em 2 de Outulrro adiado por ter Do 81· . deputado . \. lfonso 
pedido a palavra o SI'. P assos i\It- P enna. 

D~u o g0verno ins• rucções secretas 
aos agentes da es trad a de ferro 
D. Pedro li para fazer Axcepções 
na execução elo a viso de 30 de 
J ttnbo proximo findo. q"e man-
dou conceder passagem gt·atnita a 
trabal hadores clestinadvs ás fazen-
das de cul tura das províncias ele 
S . Pan lo. Rio de Ja neiro e llfinas 
Gel'aes? · 

randa . 
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1888 3 ele Ou lu bro 

3 de Outubro 

Requer quo, por intermedio do ::lli- En'l 3 dr 01nubro arliado por ler pe-
nisterio dn lmperio, se req 1isi e c!ido a p.1laHa o ::ir. Pedro Luiz . 
rlo governo q11e informe : :\'a mesma ses~iio, pl)t' occasiãiJ de 

l. 0 S1 foi placitado. na fórmn do disctttir- se" credito a0 Minis~>rio 
::i 14 do art . 102 da ('onsti~uição, de E~trang>iros (n . 56), n 'r . :\li-
o breve pelo qual .· . ~antidade nistt·o re<pecth·n <lá ,•xplicacõ's. 
Leão XIII dignou-se conf·rir a ~- depois •I~ orat· o Sr. Coelho H.o-
_\ll•za Imperial D. Isabel a sin- clt·ii!ues sobre o assumpto . 
guiar clisttnc~ão honorifica ela Nosa ,\ pedido do autor é retirado o re-
de Ouro. rtuerimentn na sPssão de -l. 

2." Si a mesma Augus1a Senhora 
i mpetron e obt~ve dP S. ;\I. o 
Imp~ratlor licenç<\ para acceitar 
aqttella graça do Suntmo PonLifice, 
remettendo. no caso aíftrmaLivo. 
cópia do requerimento e dos termos 
da licen;a. 

Requer que, pl)r intermedto do ::lli- Em 3 de Outubro adiado por ter pe-
ntslerio da Justiça, o governo in- dirlo n palavra o ~r. Cosla .\guiar. 
form~ •i as nnrueações f,·itas pelo 
presidente do Pnrí1 para a gttarcla 
narional elo municipio de Curra-
linho o foram mediante proposta e 
por quem assignada, ele . 

Do Sr. clPp:tlaclo Coelho Ro-
drigues. 

Do r . deputado i\Iac-Dowell. 

,. 3 de Otltttbro Requer que, pelo )limstel'io do b1 - Em 3 de Outubro adiado pot· ter pe- DoSt·. deputado ::llac-Do,,e]l. 
perio, o governo informe que pro- rltclo a palavra o Sr. Co ta Aguiar. 
vulencias tomou o pres1rlente do 
P~rÍL pat·a com bater a epidemia de 
variola. que, segnndo noticias da 
impt·ensa da provincia, está. gra -
sa.ndo inten~amente em Obidos . 

3 de Outubro R~quer que o govemo informe, pelo Em 3 de Outubro adiarlo por ter pe-
.\ltnisterio ela Guert·a, qua>s as elido a pala na o Sr . :\Iouriio . 
providtmcia-; tomaria~ para garanllr 
a liberdade elo cidadão ~locle~to ela 

Do . r. deputado CustOdio 
::IIartins. 

'ilva. preso na cadew. de Ubá . 

,. 3 de Outubro Requer qne, por iulermedio elo ::lli- Em 3 ele Outubro adiado por ter pe- Do Sr. cleputado Ratisbona. 
nisterio ela A~ricul~ura, Commercio rlido a palavra o Sr. :IIourilo. 
e Obras Publica,, ae solicite do 
goYerno informações sobre os se-
gnintes ponto~: C[Uaes as obras em-
prehendidas e realizadas na pro-
vincia elo Ceat·ú, a.tém da. avenida 
- Caio Prado, no pas•eio publico 
da capital, e qual o numero de re -
tirantes empregados em t;ws obra.<: 
qual a Yerba ou verbas orçamen -
larias por que tem corrido a re-
specti,·a de JWZa, etc. 

, 4 de Outubro Requer que, pelo ::llinisterio de E>- Em -1 de Oumbro ndindo por ler pe- Do Sr. deputado ,\ffonso 
trangetros. informe o governr, si tlidn a palavrn o Sr. ::llinistro de Celso , 
tem conhe~imento tle crne. em con - Estrangeiros (conselheiro Rourigu 
trnrio a disposi ões expresgas de 'ih·a). 
tratados, es1á sendo fortific;uln a 
ilha ele :IIartim G:trcia. 

» 4 ele Outubro Requer, pelo Ministerio ela Ju tiça. Em 4 de Outubro adiado por t r pe- Do r. depttlndo ,\.tfonso 
estas informnções: dido a palavra o Sr. Passos :\li- Cels''· 

~;· exacLO que t"m sido ele tidos pelo r a nela. 
subclele&ado da fr.-guezia üe anta 
Anna, nesta Corte. os Yendetlores 
do jornal Xo~:ida.des e inntilisa-
dos, pela policia, exemplares do 
mesmo jornal I etc . 

" 4 de Outubro Requer todas e qnaesquer informa- Em 4 de Outubro appro~·ado. Do r. deputado Fernan des 
çóes e esdarecimentos relatb·os á Olliciou- se em :5 ao i\IintsLro da Ju~- da Cunha Filho. 
judicatura do ex-jttiz municipal ele tiça. Respondido em 16 de Outttbru. 
Ilhéos. da provincia da Bnhia, Dr . 
. \lfredo Cesat· Cabussú. 

23 
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18 5 de Ou tubt·o . , RerJLLH c1ne. pe lo i\Iinistm·io tl a va-
zenda, infut'me o go ve 1·no si ten 
conhccimen l.o •lo n• otiro por qne 
nii:o t ilm s 1do pagos. com a devitla 
p ontua l idade , os c t·edo res ela li'a-
7.enlla pt·ovin ·ial ele ~finas Gm•aes , 
e le . 

En~ r; ll0 OttLubt·o ac\iallo por ler pe- Do Kt·. elepulallo 
tl irlu a p:1lav ra o Sr . Passos i\li - Celso. 
r antl:.t. 

AO'onso 

, 8 de OuLubro . Requer que , pe lo Minis lerio da En1 8 de Ottlul)L'o ::ul iaclo por ler pe- Do :St·. deputado .\ffonso 
Gncn·a, informe o gove t·no s i teu , clillo a palnvr:t o :Sr . PasR05 ~[i- Ce lso . 

)) 

" 

)> 

8 de Outubro . . 

8 d e Outub ro . , 

8 de Outubro . , 

3 de Outubro .. 

ti el o execução o decreto n. 9ü07 ele r:wcla. 
15 de J a ne iro ele 11!87, e q •L nutos e 
quae· silo os ofTiciues aclcliclos ~- re -
pa rtirão cb o\j uclaute G~ncral . 

Reque t· que o ~ove t· n o , por in ter-
med ia cto .\li n islcrio ela .\ g rJCtdtum, 
in f •rm e quae;; as razões tl a injus-
t ili cavel cl em c ra ua clclinitira Juau-
gumçiio elo rnmal de O.n·u Preto . 

Requer que, por inler me·li .> elo ~li
niste rio elo lmperio , sol icite- -e do 
governo que 111fot·mp, s i e.~tá cn. 
plcn<t exccu~· iio, dasdt• qua ndo, e 
e m rir~ude de que lei, o d ecl'eto tl e 
3 de l•'e vel'eÜO de 1 ôG, quo rle11 r e -
gulatnento ;'L J llnta. ÜP li ygienc . 

R equer rr•c, pelo :'lli nislerio rla Jus-
tiça. . in fo1·n1e o guvern 11 si tem sc ien-
c ia das ~< r aves accusações levao -
tadas na\ prensa e na Assembiéa 
PL'ovincial de Pernamb .tco contt·a o 
1o de legr.do de policia do Rec if'e . 
Dr. Anez io Sert·ano. 

R equer que. pelo ~Iinislerio do Im -
perio, inf'orme o 15overno si na con -
cessii de grnças u ltimamente dadn< 
a diversos cidadãos t em sido r es -
peitados o> titulos :tnl.el'iormenle 
concerl idos, etc. 

Em de Outubro adiado por ter pe- Do Sr . deputado ,\.O'onso 
tlido :c pnlaYl'a o ~~· . P assol l\Ii- Celso . 
r anda. 

E u l. 8 de Outubro adiado por ter pe- Do S1·. deputado Coelho H.o -
dido a palal'l'a o St·. Pa . svs i\ii - dt·t!!'ues . 
rnnda . 

Pedro Etn S de OuLubt•o arliatlo por ter )o Sr. deputado 
ped ido r< pal:l.11''t o Sr . (;.on~alres Beltr ào . 
l •'er _. ..... il·a. 

E u'l 8 tle Outubro adiado por ter Do Sr. dep11lado Cn~tndio I 
pedido" palavm o Sr. Pa~sns Mi- l\Int•tin, . 
r a nda . 

9 de Outub ro •. R eq•1er que , por inlet·mcdio do :\I i- Enl. O de OutuLro acltado pot· ter pe -
nisterio do Jmpel'io, solicite-se do dido a pa la vra o Sr . P assos ~Li -

Do ' L' . deputado co~ l ho Ro-
rlt .. ~ f'I' LLeS. 

governo que in f.. r me s i o estado de r anda . 
sau de de Sua ;IJ ag-es tade o Impe- O, ' r. Minis tt·o tl o Impcri u ( conse -
racl o t· te m soffl·ido 11 ltim a men te a l - lhe iro Cus! a Per< ira) rl {l explica-
teraçã.o que acon:.;elhe uma vi agem ções . 
do mesmo !utgu~to :Senhot· á p ro -l vincia de lllinas Ge n \es. e.c. 

) ,]e Outubro •. \Rer1uer que. por inte rm edio do Minis -
t ·rio ela Fazenda , solicite - se dn go -
ver ' O que infol'me s i já concluiu o 
emprestimo q .e a nn nc iou a esta 

I Cnm ·11·a tPr t• so l vido f'azet· a a lg'l ns 
banco < pa ra estes prestarem a uxi-
li o~ {c la rout·a . e le . 

En'l 9 tle OutttLt·o ad iado por ter pe- Do Sr . depularlo f'otlho Ro-
dido a pa lavm o Sr . P assos l\ii - dri ~ues . 
r<tnda. 

10 de Outubro . Requer, de quem ele direito, infor-
Ju ações a r eq \Jei to da de mora da ;)a 
di scus~ê.lo, so Jl'é ba. 11 COS de emi:; sâo, 
apczar do pedi do urg-e nte tle rli s-
penqa rl e int r sL ici'l reg im ental. 
~<•go a pós a 2• di scns<io . 

En'l lú rl e Ontnur a di ado pot· Ler Do S t· . deputado AO'onso 
p ·d ido a pa l:nm o Sr. l' assos l\Ii- C~ l so . 
randa. 

ll d e Outu bro . ~equer qtte, pal a lllinistr l'io da Mnri - E •n 11 de Onluut·o :1diado por ter Do Rt·, deputad o :\flonso 
nh a, informe o g-overno qual o p · ido a pa lavra o Sr . T'aõsos i\1i- Cel so . 
fim cht annLmciada viagem d e cir- r:wda. 
cumnavegaçiio do Almi?"aJltc h rw-
,·oso , e tc . 
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]{eqi i r quo, pe lo Mini sLc ri o da Fa-
zenda. se 1·eqni-; ilo elo ;.;o,·erno e,'>p iJ 
elo pr1•je8LO solm; clusapropriaç<lo de 
aguas , que !t a t~mp(J fui apresen -
íarlo pelo D1·. Ve riõsimo do Mattos 
ao 'l'hes >Ul'J ?\acionai. 

E nl. 11 elo Outubr',J ad iado por ~er Do St·. deputado Affunso 
ped ido a palart'a o St·. Passos Mi - Celso . 
1·an da. 

Uequet· qüc, pelo :\liniõtcrio 1l:t .\ lari - E rn. 11) de OulubrJ ndiarlo por ter 
nll a, iufm·me o g'IJ\'crno s i c exaGlo ped ido a nalavra o St·. P assos Mi-
quc pretende l'eduzit· o pessoa l ri os ranrla. 

Do Sr . del>uLaelo 
Celso . 

Affonso 

m aehiai stas cht at·u1:lila. passando 
os de [ a c l;tsse rlc 20 '' Jil, c os ele 2' 
classe ele 30 a ZU, ele- . 

Requ e1· que o g·o,ut'IIO ini'IJt'r>~e, pel o En.t 1G ele 0111. tbt·o :tdtatlo ]JOl' ter 
~linistet•io ela Fazenda, q·t<· moli\'OS pe,J ido :1 palan·:t o :-it· . PDssos :'!li-
o l eva r am a ,w nt\ll:tr o concltt·so de randa. 
2a e u Lraucia ui Li mamen te pt'Pcndido 
nu 'l'hesol!t' n ;'\acionai . 

Do Sr. 
Celso , 

deputado Affon so 

[(e!Jncr Cjlll' . po!l" ~finislcriu da Jus- E n-.. '1!3 Llc Onlttbro adiatlo por ler Do ::ir. tleptttaelo .Hlonso 
llf:a, iaformeogov<'t'no s i tem co- pedido a palavra o St'. Carla.> Pei- Celso. 
11 lteeimen to de q no, <lurnn te uma xo to . 
feõli \'idade popular ui timamen le eJ'-
fectuado. n~ c idade do Udo-~logol. 
pt·ovincia de J\11nas Geraos, !'oram 
disparados tiros s~IJl·e o povo, ela 
C<tS<t do pt·onJ.otor publ icr, tla co-
111nrca. 

Reque.- fJUe.pelo ;\linisterio do fm[Jerio, 
se r ei [LII õile do g .>Yet·,o cu pia tla t·e 
pt' ese ta<;ào dirigida ao presiclentP 
ela pt·o,·incia de::>. Paul o, r ··lali,·a-
ntent? a carta de apres?nta~:iio c]Q 
paclr.• .\nlonio .Jo•e Pinheiro a tunn 
cade ira de conego tla cathctlra l da 
referida pro\'iiH'Iit , 

Rerpter que o g"O\'et·nn. pu1· inlumedio 
do ;\finiõle l·io ela Jns!Jca. inl'ot'n le "' 
e exacto fjllC U g'UW' l'IÍO 1J t"•1V inci a J 
de Jlinas Gentes tem en v in !lo lt'OJXt 
p:wa vat·i a~ loca litlacl es cln [.Jo clis -
LricLO de Minas Geraeõ. onrlc breYe-
mc nte deve correr o se"'U IHlo csc!'U-
Lin i o ela Plei~i.io para rlt;I•n~aclo gera l, 
e le. 

i{CC['terqnc. pot· intel'n!edio do i\linis -
terio ela .\gl'i~u ltura, Cummercio e 
Obras Publicas, informe o gover no 
si tovo co nbecinwnto ele conflic t·>S 
entre CJ n rrs:;i., nari os ele pri,·il e<>io 
p:tn exploraç<lo clP minas de col.i~·e, 
no municípi o ela l'iço>:t. Lla proviu-
c ia rio Cear {I, ctr. 

lteq uct· qu e. por intct'Illed io tlo ;\linis-
lcl'io Lia Fa zP nel;~, se peça ao go-
VPI'nu que infDt'llt t· : 

1. 0 Em Cjll e clata pediu demissôlo elo 
emprego, q·1e exercia. na. Theson-
raria de Fa~e ncla du Pi<tnltv. o 
caJ.Ji tii>• IIonol'io Par >nle; · · 

'! .o <~ua l c t·a estie CIUpt·cgo. 

E n:t l7 ele Ottluur .J ad i~tclu por tet· Do ::it·. 
pedido a palan-a o s,·, Passos i\l i- Celso . 
randa . 

deputado Afionso 

1En1 '17 tle Outubro adiado pot· ter Do Sr. deputado .\ ffu n s~ 
p edido a p:>larra o Sr. Ol~·mpi o Ce lso. 
\ 'a lhtdiio. 

E n 1 17 de O:tlnbt•o :tdiadu por ter Ou~ ~·. deptt!ado Jos.; Pom-
pedido a p1.hvr:t o Sr . Passos ~li- pen . 
rancb. 

E111 li ele Outuut·o atliatloJ pot· ter Do ::>r . deput:tdo Coelho Ro-
pe lido a pa lavt•;t o Sr. Passos 1\f i- dl'ig ues. 
t':1ttd:l. 

" li tl ~ Otüubro. Reque•· CJtlC, por inlenued io <.lo ~linis- Eu~ 17 de Outubro adiado por ter Do St•. üevuta.do Coelho R o-
tel'io d<t .\ gricultura. Commercio P pedido a palana o Sr. Coel ho de dt·iguos . 
Obras Pttl •l icas. s ' peç~t ao governo : Rezende. 

Cópia. do l'e latot'io elo cli t·edol' do e<; 
l3 belecimenlo t·m·:tl rlc S. Peclt·o clP 
Alco. n tar:1, rl:l.laclo <lo 30 de Abr il 
ultimo, pt·oponclo a suppress:'io do 
tl'le 'H110 esLabelocimento, ]jel a e;; tcri-
lielucl.o llo local em q·u~ eot~, etc . 
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Requ .. r que, JPlo Ministeriode Est··an- Em 18 de OuLttb ro adiado por ter 
geit•os, informe o ::toverno quanuo pedido a palavra u :Sr. Passos ~Ii-
preten<le de. empenhar-se do com- ranrla. 
promisso que tornou de nom~ar dons 
delerrados brazil •i r os :1.0 consres o 
de dit·eito inlernaeional pt'lvado, 
que actnalmeme funcciuna em ~Ion-
t evidéo. 

OUSE R VAÇÕgs 

Do i> r. deputado 
Celso. 

Atl'onso 

Requer que se requisite do /YOVet·no 
uma lista de todos os empre~os 
eset·cidos interinamente nas secre-
tal' ias de estado ,, tle todos os ad-
eliLlos v.s mesma >.'<:retarias. 

Ent I O de OttLubt·o adiarlo por Ler Do i'> r . depuLatlo Affonso 
pedido a palavra o Sr . Passo~ ~li - Celso. 
randa. 

,. 10 de Outubro. RNJHe!' que o g-overno, por intPt'llt~dio E n t 10 de Oaluuro arliado por ler Do :-;r. Lleputatlo .\tl'onso 
rlo ~linist~rio Llu Imperio . informe si pecltdo a palavra o ·r . Carlos Pei- Celso. 
já não ó tempo de se nom ear pr •- :xoto. 
sidenl' p·11·a a pruvincia de 1\ltnas 
Gerae,, visto co tllO acha-se ai li linda 
a campanha eleitoral. 

,. 19 de Outubro. Requer qnc. pelo :llinisterio ela Jus - Eu-. 10 üe Outubro e fundamen- Do r. deputado Custodio 
liça. informe o governo qu~l a razão lado pP!o autor. Ora o 'r. :\Iinis- .\Iartins. 
de ordem publica que determina lt·o <lo Imperio (conselheit·o Cos<a 
acLu:dmenle a presenç.a ela força Pe•·eira) e o r ec1uerimento é rejei-
publica na parochia lle Abre-Campo, taelo. 
estanüo o commandante da mesma 
nas melho•·es relações com Cle-
menti •• o Jose de Souza, estanLio :1. 
mulher clesLe JWOnunciaela porcl'imc 
Lle mo•·Le . 

~ 23 ele Outubro . Requer que o governo informe, pelo Em 23 de Outubro adiado por terem Do S•·· deputado .\.l'islides 
:llinislerio da Just• a. si tem conbe- pe lido a palavra os Sro .. \rauj u "pi nola. 

» 23 ele O:t luiJJ•o. 

cim~ntu do acto elo juiz municq.~al Góes e Pas o· :\liranda. 
e do:; orphãos rio tet·mo de Caet .. té. 
pr •vin c ia da Bahia. bacharel Th~o-
phi o ~l orei ·a Guel"t'a. impondo ao 
.2o tahelliào :::>auino Viei r ,t da Costa 
a p>na di 'C iplinar ele su<>)lensão elo 
ollicio pe lo prazo ele qna ro mezes: 

Requer, pelo me<;mo i\! in isterio. cópia 
do ac6rdão da relação ele S . Sa l-
Yador n"s au1os do contliclo de ju-
risdicção. !evan ta elo pelo mesmo 
jni1., a propo~itn da mencionada 
pena e do parec>r lll desembarzach.r 
procurador da corõa. com o v qna l 
concordou o tribunal. 

Rec1uet· que . em proYeito proprio e no 
dos inleressado., haja o g-overno ele 
informar si esLú t•csolvido a J'azor 
tl'iumpbar a todo o transe a candi-
datura do concut•t•ente monarcbisla 
no 2o escrutinio qu6 brevemente 
de"e Ler Joga r no 14° districto de 
~ [ i na Get·aes. 

E tn 23 de Outuht·u r,diaLio pot· ter Do ::;,., lleputado .\U'onso 
pedido a palavra o Sr . Passos Ui- C~Jso. 
r anda. 

,, 2l de Otltuhro ... eq P L' qu' . pelo Jll i ni let·io do lm - E tn 2-l de Outuuro ndiado por Ler Do Sr. t.leputado .\tl'onso 
p·rio, informe o g•n·et·no qual a pedido a palana o ' r. Passos .\Ii- Celso. 

21 de Outuuro. 

razt~·· por qne foi !lruhibi•lo ingres<;O randa. 
na h.bliotbeca nacio ta l ao cidadão 
A. Dia~ Carnetro, q te não tem con-
tra si facto algum que o llesabone. 

Recp ter que o govet">O •nfor •11e, por Ent 2l ele Outuhro adiado por tPr 
inlermedio elo J\ l inisLeno da Jn~- pedido a palavra o Sr. Olympio 
ttça, qu·· motivos de ord"m p~tblica Campos. 
determinaram a força publica a 
interrompet· mna C(J nferencia, que 
t·ealizava o Dr . :\'ilo Peçanha na 
t're~ruezia elo Senhor Bom Je.;us de 
Itabapoana, do municipio de Cam-
pos. 

Do Sr. deputado Rodrigues 
Peixoto. 
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·1888 2-i de Outubro Requer (rue o lllinisterio ela JttsLica Em 24 de Ou&ubt·o adiado por ter Do Sr. dep ·~<ado i\Iac-Dowell. 
Sr . Maneio Ri -informe em que se baseon pÚa pedido a palavra o 

expedir r,s decretos ns. 10.064 " betro. 
10.065 de 20 elo corrente. hoje ptt-
blicados no Jlia,·io Official . 

, 24 de Outubro Requer que u ~linisterio ela Justiça Em 24 ele 01ttubro adiado por ter Do Sr. deputado Mac-Dowell. 
informe individualmente sobre as pedido a palavra o Sr. Maneio Ri-

)) 

condições leg-aes ele idade e 1empo beiro. 
ele serviço elos olliciaes ela gnarcl'l. 
nacional óa província elo Pará, 
reformados pelo go,·et·no geral. 
desde o mez de Março elo correo te 
a.nno . 

2-l ele Outubro Requer que, por intermcclio do i\li- Em .2-1 
nisterio ela Justiça, se requisito ela pedtdo 
pre~idencia ela provincia elo Pará, Aguiar . 
cópia ela resposta que deu á con-
sulta do tenenLe-coronel comman-
danle superior interino ela guarda 
nacional da comarca üe Breves, 
constante do rJfficio elo mesmo 
commando, de 1-! do mez proximo 
findo. 

de Oulubt·o adiado por ler Do Sr. deputado~Iac-Dowell. 
a palavra o Sr . Costa 

, 24 de Outubro Requer que, pelo i\linisterio do lm - Em :2-l de Outubro adiado por ter Do :St·. deputado Affonso 
pe1·io. informe o governo qual a pedido a palavra o Sr. Passos nli- Celso. 
razão por que não tem dado eles- ra1Hla. 
pacho ás t•eclamaçõos da clas~e dos 
pharmaceuticos contra o regula-
mento SlLnHario em vigor. 

» 2-! de Outubt·o Requer que seja ouvida a com missão Em 24 de OiiLUbt·o. depois de orarem Do Sr . deputado i\lourão . 
ele policia sobre o officio do Senado os Srs. i\laciel, CarloR Peixoto (i o 

)) 

)) 

)) 

apresentado na mesma data para secretario}, i\lom·ão e Almeida No-
a nomeação de uma commissão gueira, e approvado . 
mixta para resolver acerca ·do 
juramento dos senadores. 

29 ele Outubro Requel' que, pelo i\Iimsterio ela Fa- Em 29 de Outubro approvado . 
zencla, sejam dadas as seguintes ciou-se em 30. 
in formações : 

Cópia da representação feita pela 
3a Contadoria do Thesouro Na-
<:ional em Abril de 1886, pedindo 
pt·ovidencias para activar a liqui-
dação da divida activa e elo des-
pacho da resoluçii:o tomada pelo 
ex - ~Iinistro da Fazenda,conselheiro 
Belisario. 

29 ele Outubro Requer que, pelo Ministerio do Im- Em 29 de Outubro rejeitado. 
perio, preste informações o governo 
sobre esta declaração publicada em 
um elos jornaes mais lidos desta 
Cõl'\e: 

« Qualqtte>· que seja a opinião pessoal 
do Augusto Chefe do Estado a res-
peito da, actua situação politica., 
elle não a tem rnanifestaclo aos setts 
nunist>·os . » 

Offi - Do Sr. deputado Jaguaribe 
Filho. 

Do Sr. deputado Affonso 
Celso. 

Requer, pelo i\linisterio do Imperio : Em 29 de Outubro adiado por ter Do Sr . deputado 
Cópia elos seguin1es contractos feitos pedido a palavra o Sr. Passos .Jll· Spmola. 

29 de Ot!Lubro Aristides 

pela lllma. Camara i\lunicipal ela randa. 
Corte. sem concurrencia : 

Do recálçamento ela cidade, na im-
portancia ele 200 :000,', com Gui -
mat·ães Passos & Comp. ; 

Sobre o sal, no valor ele 80 : 000~000. 
Que informe : 

Por que a Illma . Camara i\Iunicipal 
ela Cõl'i , não tem cumprido a 
ordem elo governo determinando 
que os ohalct$ externos ela Praça elo 
~Iercaclo sejam arrendados a pe-
quenos lavradores, em vista do fim ! 
para que foram construidos. 
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DATA 

30 de Otttubro . 

30 ele Outuln•c• . 

30 de Outubro . 

:31 de OnLuiJro . 

- i~2-

A.S 'l.")li-'TI) 

Requet• que, Jl'!o .\[iniqleriu do lm -
perin. infnrm t' o goret•nt> si tem co-
nhe" imenlo d' qtt ', entre os re-
cursos empregados para. sn fazet· 
e leger a todo transe o cat\rl itlato 
monarchis ta pele~ Ho districto de 
~lina~ Ueraes. figura em larga es-
cala n. promessa do titulos c fa -
vores tle todo o genct·o, feita por 
minenlrs :tmigos dn. silttação. 

Reqtter que, p~lo .\!ini~lerio dn. Jus-
tiça, infoeme o g.)Verno quaes o~ 
motivos que ctete rmina r am a <teçiio 
ela policia da Côrte con lra o Cen-
t ro 'l'ypographico 'l'rez} ele i\Ia io. 

Requer que. p3lo .\IinisLct·io ela Fa-
zenda. infnrm e o go1· r11o: 

1.0 Qu<tl n. somma de cambiacq Cfllll · 
praclas pelo 'l'hesou ro de 1 de Ju -
nho de 1 7 a 15 ele Março elo cor-
r eo te a.n no . Qua.e'l os saca.Jores 
das letras, e conlrn. quem foram 
sacarias. Qual a t axa do cambio 
por que forn.m comprarl:ts, meneio-
n u nrlo-se não •6 a taxa do cambio. 
como tamberu a imp •rtancin. de 
cada uma das earubiac'~. 

2. e• Qual a sommn. de ca.mbiaes re-
mettirlas pelo Thesouro de 1 de Jn-
nho de 1887 n. 1'5 rle Mar o de 1888. 
a quem foram concedidas. mencio-
nando-se a t.ax:t elo cambio. tle le-
tra por le: r a . r contt·a. r1uem foram 
feitos os satfUes, etc. 

Itequer se sol icitem clu gov~rno. pur 
inr erm edio do Ministc rio ela Guena. 
a.s S 0 !.;' ttintes inhrmaç-õec;: 

Que ino;;lrucções t~m os agente· l'P -
crutadores para e,·itar-se C[Ue s ·•jam 
violent::tmente pres'ls. a peelcxt.> de 
recr tliamen to. o. c-idacliios qnc ti -
ver 'm a seu fn ror a c; ic;cnçõcs da 
le i 1 

Qua l o sitio desif!"nadn pnm cl.•posito 
de recrtltas , onde po sa m a c; res-
pectivas familias c p:Hcntes it· pro-
curar os cidadàoq illeg-almenl r P-
crut:ldos. para allegat: '111 as isen · 
cÕ >'S qne os mec;mo.'l t i vet·em n Reu 
favor? 

l 
OUSElt 1· .IÇÕES 

E tn :30 lie Üttlltbt•o ali iaclo pur te r Du . ·,.. depula•lo .UI'onso 
pedi([,, a p:th vra " ~l". Cadns Pei- Ceisll . 
xotn. 

E m :l) d Ou! ·tbr > adi:tllo per L·•r IJ ,> :)r . ueputado 
pedilio a palaH n. o Sr. L'ass1s :'11i- Ce lso . 

.UTo:;so 

l'i\.ll 1i:t. 

E tn ~lll de Onlt!ln·.J ::tj>]H·ovadu. 
Ollicion · -~e em at . 

Do l"r . tleputatlo Jag-uaribe 
Filho. 

E u t 31 de Otlluhro adiat!o pur tet• Dn ~~·. ucpnLatlo ~J a ri :lllo cht 
JPclidtJ n. pa lal'l':t o Sr . Passos !.\ li- Siha . 
ran1la . 

5de ~ovembro Req•1er qnr . peJo .\linisterio tlo lm- E n1. ;:; ele Nilveml>ro atliarlo 1•or IH 
perio , infonne o govemo fii j<i. foi pedlllu n p·d:l\ t':t n St• . Pil~'ios Mi-

deputado .\fl"on~o Do ~ ~· . 
C'elso. 

tleciclicla. e em que ,;entido, a que8- ra,HI:t. 
tão ela in comflntibilidnde elo <lgent~ 
tle immi-.rrn.ção de ~Santos . prov i :te ia 
tle . !'anJo. cum " eargJ de 'e-
rcarloJr da. me~ma l •Y ti idade 

6 de KoYcmbro Req•ter que, por inlermedio do Mi- E 1n !) lie )/ovumbt'>) n.rliadu por let· Do ~r . dcput <1do Coelho Ro-
lltslerio rla Ju~Liça, se }1Qç::t ao ::;o- pctliclo a palu nft o 'r . Pa sos Mi· drigues . 
"l"erno q u~ informe s i recebeu uma ranch . 
representarão ct~ diversos cidadão~ 
da comarc::t de Ociras cont a o r e::'-
pectho .Í'IÍZ d~ dit·ciló, e!c. 



1888 

)) 

)) 

, 

» 

)) 

)} 

J).\T .\. 

ü ele Novembro 

6 de No,-em bro 

7 de No,·cmbt•o 
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Rerttt "r rrw, por inl.ermeclio tio :.\Ii-
ni~terlo ela Agt'ir-u ltttl' a. se peça :10 
governo que informe s i pr ude ele 
solttç:i.o chtqtH'I:c :V[ inisterio nma 
eunsulta do fiscal da navegação do 
rio Parnahybn , na peovinci<• do 
Piaulty, sobre a intell igencia e exe -
cttção do conl racto tb l\J de Novem-
ht·o elo anno passaclo. 

Re1ner q ue, p" lo i\l ini.st2rio llo Tmpe-
ri •. se req is iLe da presideneia ela 
p r ov ineia elo Paréc cópia dcs con-
tt·aclos pela mesma uiL tmnme nl·e ce -
leh raclos sobre a eslrarl>1. de fe r l'O cl · 
Alcohaca ou elo Tocan t ins . sobre :1 
n:tvega;;ão do rio de~te non1e, 11:1. 
part e inferior, c sobre a introduc-
çã.o de in1tnigr3.ntes estrang-eit·o:-. 
na proY incia . 

Req ue r infor m<tçõe? aos i\I inist?t' ios 
da .THs~ i ç:t c ela Ag r icultul'n. sob !'c 
a fal~ad'ag ; tarlasmas Oito de De-
zemt>t'O, JOt'i:fe H.udt;P e S. Francisco 
Xav ier, e falt a de policiam~nto nas 
mes mas. 

Requer que, pelo Mini sterio ela _\ gri -
cul~ n·a: inlot'nle o g'OV L-' 1'110 si j~'L 
estâ. esgoLad:t a. verba para a immi-
g- raçã.J uo pr Rente exerdcio ; no 
caso ne ~.(al· i v o, q ta l n. r .l7.ã.o de n:io 
le rem sielu att ndielo; varios l' r •1 tte -
t•im entos de faze ndeiros ele Minas 
Gerae,, solicitando do ~I inistt·o a 
inlt'oJ\ttcç:i.o de Y:tt·in.s familia s em 
SllítS la \'OU r li'i. 

H.ec1ue r qne >e soli cite do goret·no 
cóp:a ti o !'elatnrio sol.J!'e an~'h'e 
micl'Oscopica l'eita a pedido tla l n-
spec tol'i n. de H ygienc Publica no 
le ite vindo ele lteze nde pat·a o con-
sum<> cles tn. capita l, por constar 
que appat·ecera o ca t·bunculo no 
:rndo do estalte lecimento que o f'ot·-
neci<l. 

Requer, pelo :\Iinis ter io da Jttsti~a . 
que o gov " ' nO informe. que wovi~ 
dencins lcm tomn.do sobre a i nj 1sta 
contlemn~cçiio soll'ricla. no Rio 0l'an-
r]., do Sul, p ·lo Re ntc nciado GuRlavo 
\Yn.gnct·. 

OllS ERVAÇÕP.S 

!Em G üe Novembro adiado por tee Do Sr. deputado Coelho Ro· 
pedido a palavt·~c o Sr . P assos Mi- elr ig ues. 
randa . 

Ean li de l\o,-embro ad iado po•· ter Do Sr. deputado Mnc-Dowell. 
pedido a pnla.- ra o Sr . i\ [ancio 
Ribeiro. 

Em 7 ele NoremiJt'o n.cliaclo por ler Do Sr . clr pulado Alfonso 
pedido :t paln.vm o , ,. Passos Celso . 
_\l ir<tnda. 

Etn. S de \" ovemlJ ro ad iado poe ter 
pedido n. pala na o Sr. Passos 
!llit·and:l, depo is de ter sido funda-
ment:trlo pelo autor. 

!Etn. '12 de Novembro approvaelo. 
Ofliciou- se em 18. 

!En"l 12 de Novembro r etil'n.do a p6-
cl ido do autor, depois elas expli -
cações do Sr . ~Iin istro da JuRtiça 
(conse lh eiro Fen·e ira Vianna) . 

Do Sr . deputado Cus toelio 
Mar t ins. 

Do Sr . deputado Bulhões 
Carvalho. 

Do S t·. clcpntaclo Rodrigues 
P e ixoto. 

J·1de Novemb. RequPr que o governo informe . por Etn t4 de Novembr o appr ovaclo . 
int.ermetlio do ~Jinisle l'i u ela Agl'i- Ofliciou -se a 15. 
cultul'a, si tem con hec imento do 

IJo Sr . cleputn.clo Rodrigues 
Peixoto. 

I ::i de )/ovemb. 

procedi n1en to q qe acaba de let· a 
d irectul' in da companhia Maca hce e 
Campos elevando as Si tas tarifas 
de S01'pre1.a, sem annuncio pl'ério 
c sem appt·ovaç-áo do governo pt·o-
vincial. 

R~quet· que, pela Pl'es ide ncia do Con -
se lho ele Mini strao;, infol'me o go-
ve1·no s i, n ão tendo o gabi ne'e pro-
movi rlo as t·efot·mns mencionadas 
na Falia do Tlll'ono, pretende con -
vocai' uma sessão exll'aot·dinaria 
pnm ll'atar ele J ev~tr a cffeito as 
pl'omessas do gove !'no . 

En"l t:::i de Novembro adiado pot· ter Do St·. tleptHado C u~ todio 
pedido a palavra oSr . Carlos P ei- Martins. 
xoto . 
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15 de Novemb. Requer que o go,-erno informe, por En1. 'L5 de Novembro :\diado pot· ter Do Sr. deputado Rat isbona. 
intHmeclio clo:\finisterioclaJustiça: pedido a pnlavra o St·. Duarte de 

i5cle Novemb. 

1°, em que termos se acha o processo ,\zevPdo. 
tle José ,\ngelo Dias e outro. abso l-
vidos no jury de Milagres da pro-
víncia do Ceará e concl~nnados pelo 
JUi7. ele direito da comarca de .Jar-
dim. 

2o, si os conclemnaclos appellaram 
par't a Relação do t'eRpectivo rlis-
tricto e qual o provimento deste 
tribunal, sendo estas informações 
acompanhadas ela cópia do julga-
mento do jury, inclu sive os quesi-
tos e respostas com a sentença clu 
juiz presidente. 

Requer que o governo mforme, por Em 15 ele NoYembro adiado por ter Do Sr . deputado 
l tüerm~dio do Mulisterio da Jus- pedido a palavt·a o Sr . Passos Mi- pinola. 
tiça : randn. 

Quantos 'ndividuos , proces~ados e 
julgados em virtude das leis d' 
excepção que vigoravarn nú regimen 
da. escravidão, estão cumprindo sen -
tença nas prisões do Imperio . 

Total- 450 requerimentos. sendo : 

Requerimentos approvados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Rejeitados. .... ........... .. .......... . .......... O 
Retirados ela discussão.............. . .......... . 9 
Adiados . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

450 

Aristides 
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In terpellações, Moções e Indicações 

U.-\. '1'.\ .\Sfi ":'lfPTO 

JNTERPELLAÇÕES 

7 d~ :\ laio , .. . ~ Requdro que se ass igne dia c hora 
para qtte o Sr. J'.I inistt·o da \.p ·i-
cultttra responda {ts segu intes in ler-
pe lloções : 

,, I o l~m que le i se fundou para expe-
dit· o decret') n. 9887 de 7 ele ~Iarço 
de 1 88, conced~ ndo gorau Lia de 
juro~ de (i "/o soln·e o capital de 
1..)00 :000. it Compan h ia L:troura . 
I ndu . \r i:t c Go l, nisa\'iio, que já 
t9m nm <>n gc nhu central a ftnc-
cionar na Barr~t do Pirahy, pr .J -
viucia do Rio de Janeiro ? 

« 2° QuP le i o autorizou ~ concetler, 
p ~ lo decreto n. 992() de H de Abril 
de 18.:38, gamntia de .i 1ros de G ~. 
soln·e o capital de 1. 50:000;3 {t 
co mpa nhia que JoEé da ' ilva Loyo 
Jun ior orgauizat· para estabelec i -
men t~ de ll'es engenhos c~ntraeA n 3 
]JL'O\'Í ncia de Pernambuco ? 

" :3o )!;lo se acha revogad<t a l •i 
n. 26Si de 6 de Novembro de 187:; 
pela lei n. 3220 rle 3 de e tembro 
d ·~ I ~. at'l. 1 § 2°, que fi:.:ou a 
recei t :t ge t'<l I. do I mpel'io par a o 
exercício de 1. 4-1 51 

« 4• Em vista do rpe a experiencia 
tem demonstt·ado, jttlga o govet·no 
conveniente q ue continue o regi-
men das garantias de juros aos 
engenhos centrae:; I » 

E n'l. 7 de :ll a io a presenLad<J. 
E:m 22 de :\!aio entra em discussão. 

Ot·a m os .'rs . H.od t·igues P ei.xolo 
(duas vezes). Rodrigo Si\l·:t ( M tm; -
t•·o da ,1 gt·t~1•1tw·cr) e .\. raujo Góes. 

OB EP.. V .\Ç3ES 

Do t' . deputado Rodrigues 
Peixoto. 

28 do Ma io . .. « Requeiro que se me marque dia e E tu. 2' de Maio aprcscn tad.t . Do -·r. dep 1tado Affonso 
hora para d irigit· ao t>t· . Mi nistl'O Em G de J unho en tra em Ll i<cus- c~lso. 
do I rnperio a seguin te interpel- são . Oram os ~t·s. A ffonso Celso 
!ação : (r\uas veze .~) e C'O'Ü::t Pere ira (.\l i -

« Que pe nsa o go,·ernosobre a~ t·epre- nlstt·o da J,npe!'io). 
sentações da~ Yal'i as Camaras :\lu-
nicipaes. quo t<! m pedi do a r ev isão 
do a rt. 4° da Constituirão do Im -
perio 1 ,. 

t:i <lo .Junho . . « Requei r o dia c hora para dirigir ao Em 15 de Junho apresentada . 
n olo r~ Pt·es ide nte do Consel ho de Em 26 de Junho entra em d iscus-
:l l i u isLro~ nsegttinte interpellação: são, oram os rs . Cesario Alvim 

« t o 'l' em o g•lver no formuladas .iá (duas veus) . . Joã .\l fl'edo (P•·e i -
as medidas qae espera obter do dente elo Conselho) c .haquim Na-
P arlam ento para remover os em- huco. 
bar aços eco no micos com que cs tú, 
ac tua lmente , lutando <t la voura? 

« 2o Nfio acl ta rJne são de tudo o m o-
lnento a lgu mas provide nc i:ts pro-
v i sa ri a~, que perm iltam a lavout·a 
assobct·bar a crise agnda que a 
afilige, alé fJ U~ o P arlamento d eli-
bere a respdito ? 

« 3o ALtl'ibuindo o gO"; erno, como p:l -
rece, a dc-5peitos e inL ~ res>es ofi'en-
didos o mov ime nto t·epublicano 
da> províncias de Minas Geraes, 
S. Paulo e Rio de Janeiro , acre-
dita que. a ser mesmo assim, não 
am.:~aça e llo seriamente a~ insti-
tuições po líticas do Imperi.o e a 
sua inte g-r idade ? ,, 

Do St·. tl..•p:~L:tdo Ce~ar io :\.1-
dm. 
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i 888 22 de Junho .. «Requeiro que se marque dia e hora Em 22 de Junho apresentada e dis - Do Sr. deputado Affonso 
para dirigir ao Sr. Ministro da cutido. Penna. 

» 

" 

Agricultura, Commercio e Obras Oram os Srs. Afl'onso Penna (duas 
Publicas a segLtinte interpellação : vezes) e Rodrigo Silva (Ministro da 

.. Que razões teve o governo para sup- .-lgrtcultura). 
pr imir a r epartição elo prolonga- A discussão é encerrada a requeri-
mento da estrada de ferro D. Pedro mento do Sr. Jaguaribe Fi lho . 
Ir, reunil -a á do tt•afego, da qual 
achava-se separada h a muitosannosY 

« Que motivos teve o governo para 
crear repartição separada para o 
trabalho do pl'olongamento da es-
trada de Baturité, sendo esta linha 
ele 110 kilometl'OS apenas 1 

« Qual a razão por que não foi ainda 
preenchido o logar de director en-
genheil'O chefe da estrada de ferl'O 
do Recife a S. Francisco, e doCa-
ruarú, em Pernambuco 1 » 

2 de Julho .. , « Requeiro que se marque dia e hora E n'l 2 ele Julho apresentada. Do Sr. deputado R a. tisbona. 
para interpellar o Sr. Presidente Em 27de Julho ent ra em discussão. 
do Conselho sobre os seguintes Oram os Srs. Ratisbona e João AI-
pontos: fredo (Presidente do Conselho). 

« 1. 0 O governo tem sciencia dos mo-
tivos que determinaram os succes-
sivos adiamentos da Assembléa 
Legislativa do Ceará : o 1o para 
Março, o 2° para Abril e o 3o para 
l\faio deste anuo, depois de COI1VO -
cada para votar a lei do orça-
mento I 

« 2. 0 No caso afflrmativo, que provi-
dencias adoptou o governo, ou 
quaes as instrucções que expediu 
ao actual presidente daquella pro-
víncia, no intuito de prevenir a 
reproducção ele tão estranho pre-
cedente 1 » 

2 de J ulho .. . «Peço dia e hora para fazer a seguinte Em 2 de Julho apresentada. 
interpellação ao Sr. Presidente do Em 8 de Outubro discutida. 
Conselho : Oram os Srs. Bulhões Carvalho (duas 

"- Que destino pretende dar ao imposto vezes) e João Alfredo (Presidente 
adclicional de 5 o/e; á garantia de do Conselho) duas vezes. 
juros ás letras hypothecarias emit-
tidas, segundo a sua proposta, ou 
aos asylos e estabelecimentos cor-
reccionaes, segundo o projecto do 
Sr. Ministro ela Justiça 1 

« Não tendo o governo resolução as-
sentada sobre o qne pretende fazer 
do imposto de 5 %, o que pensa da 
icléa de supprimil- o, suscitada nesta 
Camara, e elo projecto de applical-o 
á indemnisação da propr iedade ser-
vil, como foi proposto na outra Ca-
mara 1 

« Não acceitando o governo nenhum 
destes dons alvitres e continuando 
em duvida sobre o emprego dos 
5 % addicionaes , e no desejo de 
applical-o ao melhoramento da la-
voura, não alcançaria este projecto 
mais cer tamente supprimindo os 
impostos que recahem directamente 
sobre a producção agricola, do que 
des tinando estes addicionaes a ga-
rantir JUros ele letras hypothe-
carias, quasi só proveitosas á li-
quidação das hypothecas ruraes 
existentes I 

« Si o es taclo do 'l'hesour o é tal que 
nem permitte auxiliar a lavoura, 
a ll iviando -a dos impostos de ex-
portação, por q ue não cogi tou o 

Do Sr . deputado Bulhõee 
Carvalho. 
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governo em passar os 5 % ad~i
cionaes para a receita ordi nar1a, 
no int aito de equilibrar o orça-
mento 011 dtmin lll' o deficit, tendo 
esses adcl~eionaes applicação espe-
cial hoje escusada 1 » 

ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

« Reqaeiro dia e horn para interpel- Em 3 de Julho apre entada. Do, 1·. deputado Pedro Luiz. 
lar o Sr. Ministro da Justiça ares- R:m 31 discutida. 
peito dos seguintes pontos: Oram os Srs. Pedro Luiz e Ferreira 

« L. o Si as divet·sas pessoas ou com- Vianna (.llinistr·o ela Justiça). 
missões encarregadas por S. Ex . 
de elaborarem val'ios projectos de 
reformas referentes a serviço~ per-
tencentes ao i\Iinisterio da Justiça 
já a~resen taram os seus Lra balhos ; 

« 2. o i ás mesmas pessoas ou com-
missões [oram dadas por S. Ex. 
as base;; que deveriam servir á or-
ganização das alludidas reformas, 
e q uaes essas bases ; 

« 3. o 'i essas reformas trazem au-
gmento de despeza, a quanto as-
cenderá elle. e si o nos o estado 
financeiro o comporta sem sacri-
ficio do contribuiu te; 

,. 4. 0 Si foi feito o calculo do au-
gmento da despeza, de accôrdo com 
o projecto de reforma judiciaria, 
apresentado ao Senado pelo illuatre 
Ministro da Justiça, e a quanto 
sobe elle; 

« 5.o Si já suggeriu aos presidentes 
ele provincia os meios de prepa-
rarem os elementos necessarios 
para ser exequivel no lmperio esse 
l>om systema penitenciar i o, e quaes 
~sses meios ; 

« 6.o Si já poz em pratica providen-
cias para augmentar a renda da 
Casa de Conecção da Corte, e quaes 
são ellns ; 

« 7.0 Si pretende manter a policia se-
creta á custa elos cofres publ1cos, 
ou passar esse encn~go aos inte-
ressados, ca,~a,s commc,·ciae~, thea-
tros c otttros estabelecimentos, e 
qual t\ som ma com que elles devem 
concorrer; 

« S. o Si não julga conveniente antes 
ela viagem que S. ]<;x. pretende fa-
zer a l<'ernando de Noronha, man-
dar projectar por uma commissão 
de engenheiros as obras reclama-
das, alim de esclarecer e hab1htar 
o Corpo Legislativo a votar o orça-
mento do lllinisterio da Justiça .» 

,. 3 de Julho .... • Requeiro dia e hora para interpel- Em 3 de Julho apresentada. Do r. deputado Pedro Luiz. 
lar o ::ir . Ministro ela Marinha a Em 2 de Outubro discutida . 

" 6 de Julho . •• 

r~speito do seguinte: 01·am os Srs. Pedro Luiz e cons~-
« Si á vista do disposto no art. 8° da lheiro Vieira da Silva (.\linist?'O 

let n.2552 de 26 de Setembro de da JIMinlla). 
1874, não julgn o governo injusta 
e iniqua a continuação do castigo 
corporal na armada e si não está 
resolvido a promover a sua sup-
pressão . » 

« Peço dia e hora para dirigir ao Sr. Em G de Julho apresentada e dis -
l\Iinistro de E:strangeiros a seguinte cu tida immediatamente. 
iuterpellação : Oram os Srs. :\.tfonso Celso, Rodrigo 

« 1. 0 Já terminou os sens trabalho~ Silva (Mini.,t,·o de Est>'angeiros) 
a commissão mixla internacional e Atfo11SO Celso. 
nomeada para explorar o terr i- A discussão é encerrada por terem 
torio e os rios em litígio entre desistido da palavra os oradores 
o Brazil e a Republica Argentina 1 inscriptos. 

Do r. depu tndo 
Celso. 

.\. tfonso 
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No ca~ o afl1rmativo , qtt a l o resul -
taúo de t.aes trabalhos? No nega-
t ivo, ]JQr que e>tão eJles inte rrom-
pidos! 

« 2.• E' exacto h:n e t· o governo argen-
tino apr~setitaclo ao b1·azile iro um a 
pt·opusta razoavel pa r a solvet• a 
qttt•stão? ?'la hypothese afli.rmaliva. 
que m l i,·os imp~dem o gover no de 
accoil a t· esta proposra como base ele 
decisivas ne;;uc iações? 

« 3. o Não pret~ ncle o 13razil tomar pat'l<' 
noCongreoso In ternaciona l, que cle-
Yerá reun ir-se em Mo t~ vicl eo pat·a 
o tlm de codifica t· o direito inter -
nacional pt·irado dos po1·os ela Amo-
rica do, ui 1 

« 4.• Por que não promo,·e a r atificação 
rla Con ,·enção s:tnitaria celebrada 
entre o lmperi o e as r~ publicas pla-
tinas! 

.. 5.• Que providencias l'm sido lo-
macias n o intuito de se co•~seguir 
elo govern o porlllg.Iez que acab3 c .• m 
as vexatorias quarentemts do porto 
elE' f.iqb Ja 1 " 

« R cquer.• nF•R que . P mat·que dia e 
h or a pa ra o ·r . 1\Iinist t·o cb Jus-
tiça tesponcle t• á seguinte inLet·pel -
laçilo: 

« i. • l~ ntencle. ·. Ex. que a ordem pu-
blica e a sP~m·anç a individual es-
tão gar an t icl:ts no int~ r i or das pro-
víncias tlo Rio de Janeiro e Minas 
Geraes? 

"2.• Julga s nfilci~n tes os meios de que 
d ispoem os gover nos provinciae~ 
para defende t•em a prop!'iedade e a 
viela elo cirladiio, que começam a 
cort•et· perigo naqueUas circu mscri-
pçõos elo Imper io? ,. 

A NDA:\IE~TO 

En-1 18 ele .Julh o apresen tada . 
E;m 20 discutida . 
Ül'a m OR <'S. Lace1·,la Yet•nerk c Fer-

re ira Yi anna (Jfini.<t,·J r/(1 .Tus-
t irn). 

«Requei ro que . >. marque dia e hora Ern 1 
para dirig ir ao Sr . Presidente elo )lão foi 
Conselho a segu in te intet·pellação: 

d t• Julho apresentaJ&. 
discutiria . 

«E' exacto ler sido assig-na·lo um ajus-
te enL!'e o Rtnco elo Brazd c o go-
venw. compromett~ 1Hlc- s~ C' te a 
emprestar ao r eferido banco. sem 
juros. a CJil <• n t ia de 60 000:00030001 

« CJ n I a r :1zão por q .e, estando aberto 
o parlame:1 lo. não teve commu " i -
carão rlest ~ <I.JI!Sle ?., 

"Requeiro dia c l_lot·a p:L!·a intel'jPI - Etn iii d .Jnlho aprese nLnd:t.. 
hu o St·. Prcsu le n t~ do Co n~ 2 lh o l ~ m 5 tle 011 tubro disclllida . 
a t•e, pe i lo dll seguinte: Oram o 8 1· . . P P.cl t·o Luiz (c! !las vc~.es) . 

« ·1.0 0bti\'cramascomp :t. nhiaseõLt•aila .Toão Alf,·cdo (P1·esidentc do ('on -
de ferro L?opoid1na. Principe do selho) (•l11a.~ ,·ezes). 
Grão- Par[t e ~l ncahé ~ ampos au-
tonzaçiio do g-overno p:1 r :• tt·a ns f'e -
l'irem os sens dit·eiLos e obrigações 
<L compan h ias ingl~zn. s 1 

•< 2.o . \~1Hl o provinciaes as conc2 süPs 
tltnsas csLra d:ts , podem os seus cli-
t• ,• ito-; c oh t·igações se r trans fe ridos 
sem Jll'évia :t11Lor ização do; podere;; 
provi nciaes que as decretaram 1 

« 3. 0 No caso ele ter s iilo dada autori-
zação para. ·aes transf'erenciaq, pro-
curou o gov .tno r esguar dar os in-
l~res.ses e as conveniencias Jas pro-
vmcms e dos sens hahit~ ntes. P ele 
rJUP modo I» 

Do r . rleputado L acerda 
VP t· n ~ck <> o:~tros. 

D1 , ' 1·. clepul:t.<h Atfons 
Cel~n. 

Dn St·. tlepll L:l'lo P ed ro 
L ·l i Z. 
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1 de Agosto. 

5 de :)eLembro 

.\S~ lDil'TO 

«. RequeiJ'O qu' se mat'fjllC cli ;t e ho ·:a 
para qu e o ' r . Ministro da A!("ri -
cttl tut·a responcl ;l {t segttinte inlet·-
pe llaçáo : 

" i . o Que razões o levaram a p t·efel'i t' 
pat·a a constl'ltcçii • do cae~ tle 
~anto; a pt·oposta ele José Pinto ele 
Olive ira e outros? 

" 2. o Das seis propostas ap t·esenladas, 
a pr~ferida era a que o!J'erecia me -
lhol'ec; vantagens ao rrhesouro? 

« 3. 0 :\o caso negativo, por que não 
foi determinada nova concur-
r encia 1 » 

« Requeiro que se marque Ll in. e h ora 
para o Sr . :\I i nis t t·:> d a Fazenda 
re>poneler ás seguintes in tet·pel-
lações : 

« J, o Tem o governo recebido t·ecb-
maçõzs contra a execttção elo regtt-
l a men to do imposto el e industrias c 
pt·o !i ssõ ·s, que baixon com o tlecreta 
n. ()870 de .<'!2 ele Feverei ro de 1888? 

« 2.o Esse regula me nt•J ser á execu-
tado em todas as partes e em todo 
o l mperio "I 

« 3.o J~stá o goYer no disposto a man-
ter o mesmo regula mento, não 
obstante o> embaraços c1ue possa 
encontt•at· na sua execução 1 » 

20 de Setembro « Requeiro que >e marque dia e hot·a 
pat·a dirig-i r ao Sr. Mini>tt·o ela 
J ttstiça a seg 1inte in •erp ·llação: 

« Lo Qua e-; OR motivo~ de ord~m ou 
inter esse publico cpte dete"rminaram 
a rcmo,ão do juiz tle di re ito da 
coma rca elo Joazeiro tHL B:1hia. 
Dt·. Americo Pinto Bart'eLJ, pa rá 
a provincia do g spit'ito Santo, 
haven(io 22 juizes ele cli1·eito avnlso~, 
de lli ver ... as enLrn..ncia .. , q uc, n .. ~ 
fút·ma da I ~ i. deviam ser Ul'com-
modados I · 

« 2. 0 P ot· que niio foram reconduzidos 
os j niz t·s municipttPS dos termo> ele 
Cachoctra, J\la•ta ele S . Jo:to, 
Abbadia e Lençóes, na Bah ia? Hn. 
nuLa~ 011 informações na Sect·etat·ia 
da Justiça que desabonem esses 
bachat•ei~ - ao ex-juiz de dit•ei to 
d ~ Joazeiro? 

« 3.o P or que não foi rcconduzitlo o 
juiz muni cipal elo tet·mo de lllwus, 
o hachat·el Alfredo Ce>at• rle Ca· 
huõst't, e foi entretanto no meado 
atn In. para o term o de Jacobina 1 

« 4.0 Por qu· não se tem preenchido 
o laga r de jaiz municipa l do termo 
de Bom J esus elo Rio de Contas, em 
que a ot·dem pnblica tem sido l"t·e -
quen\e monte alte radn. pe los n.gentes 
p J liciaes? 

.. 5.o O co mmancln. n Le snperior da 
o-uat·ela nacionn.l ela ~omarca de 
Rr inn.s do Rio de Co,ll<ts solicitou 
s·1a refot·ma? No caso negati1·o, 
honre para a sua reforma prupos a 
d o pt·es idcnte tl;L provinda, o con-
sd heit·o l\lanoe l do Nasdmeulo Ma-
chado Pol'tell a I · 

" 6.o F oi acompanhad a. de proposla 
desso mesmo preside n ~e a t•efor ma 
do commandante superior das co-
marcas reunidas de· Maca!Ju bas e 
Ul'ttbú, e a n"omeaçf{o do alferes 
Antonio Mar t iniuuo de :\.lmeid~ 
para Mse cargo I 

Etn 4" de A~osto apresentada. 
l!.:m13 cl i ~cutlüa. 
Ot·am o; Sr'L Roclriguc;; P eixoto e 

Antonio Prado (Jf inist>'O da tlgri-
cttltw·c~.l . 

Etu G de SetemlJr o apr esentada. 
~lll 3 de Outubro discutida. 
Oram os Srs . Roelrig-tte'l Peixoto e 

J oi\ o A lfreclo (.11 Ínist> 'O cléb b'a.-
!;Cnda) . 

OBSEP. VAÇÕbS 

DJ Sr . d~putado Rod ~igttes 
Peixoto . 

Do St• . deputado RoJrigues 
Peixoto. 

Ent 20 de Setembt·o npt't>sentadn. . Do St·. eleptltatlo Zama . 
l~m to de Outubro discmicla . 
Ora.m os Srs. Za tna e Ferre ira 

Vianna (11Ii>lÍ->t,·o ela Justi ça.) . 
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« 7. o Que passos ou providencia deu o 
Ministro para verificar si tinhan~ 
ou não fundamento as alleg·ações 
por mim feitas nesta Camara sobre 
a incapacidade de Severiano An-
tonio de Magalhães para o cargo de 
commandante superwr da comarca 
ele Carinbanha 1 , 

MOÇÕES 

ANDAMENTO OBSE!l. V AÇÕE8 

i888 iS de Junho . . « Considerando que o Parlamento Em 18 de Junho approvado unani- Do tlr. deputado Afl'onso 
brazileiro não se pôde moetrat• memente. Celso. 

)) 25 de Julho •• 

a lheio aos gt·andes factos que com- Officiou-se em 19. 
movem o mundo civilisado,- como Respondido em 25 ele Junho. 
a rec~nte morte elo imperador da 
Allemanha; 

"' Considerando que este monarcha 
foi o chefe querido de uma nação 
amiga do Brazil, a qual conta no 
lmperio avultada, labor iosa e pro-
spera colonia ; 

« Considerando, sobretudo, haver sido 
o finado soberano um homem justo 
e bom modelo de virtudes cívicas 
e domesticas, adheso ás icléas li be-
raes, partidario ti o progre•so, se-
ctario da paz, dando os mais levan-
tados exemplos de resignação e 
tranquilla coragem na sua prolon-
gada agonia : 

« Proponho que, na acta da sessão ele 
hoje, se cons igne que a. noticia do 
passamento ele Frededco III des-
pertou na Camara dos Deputados 
do Brazil sincero pezar e que ella 
apresenta cordiaes conclolencias ao" 
povo allemão, ficando o Sr . .Mi-
nistro de Estrangeiros encarregado 
de transmi ttir ao respectivo go-
verno a expressãc destes senti-
mentos . , 

A Camara approva a solici tude elo 
governo em acudir ás urgencias 
actuaes da lavoura, e passa á ordem 
do dia. 

En:t 25 ele .Julho apresentada. Do St·. deputado Andrade 
.-\.requerimento do Sr. Andrade Fi- Figueira. 

gueira e depois das observações elos 
Srs. Gomes de Castro e .l.nclrade 
Figueira, é approvada a urgencia 
para ser discu~ida a moção. 

Oram os Srs . Gomes de Castro (duas 
vezes), João A lfreclo (Presiclcnte elo 
Cc,nselho) (2 vezes) e Lourenço de 
Albuquerque. 

A requerimento do Sr. Araujo Góes 
é encerrada a discussão . 

A requerimento do Sr. Zama vence-
se que a votação seja nominal. 

Respondem sim os Srs . Passos Mi-
randa, Clarindo Chaves, Can~ão, 
Cruz,i'liancio Ribeiro, Costa Aguiar, 
Leitão da Cunha, Silva Maia, João 
Henrique, Coelho de Rezende, 
Alencar Araripe, Barão deCani ndé, 
Jaguaribe, Alvaro Caminha. 'l'ar-
qLJinio ele Souza, João 1\Ianoel, Cal·-
neiro da Cunha, Henriques, Soriano 
de Souza, Felippe ele Figueirôa, 
Jnvencio de Aguiar, Henrique 
Jlrlarques, Alcoforado Junior, Rosa 
e Silva, Bento Ramos, Gonçalves 
Ferreira, Alfredo Corrêa,. B. d~. 
Mendonça Sobrinho, Luiz·Mot·eira, 
Luiz 'Fr~ire , Olympio Çampos, . 
Coelho ~·.Campos, Freire <).e Car-
valho, -Miltun, BarãO'· do Rio da;; 
Contas, Americo de Souza, Araujo 
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Góes, Barão d~ Gerernoabo . Jun-
qneira Ayres. Fernandes da ·cunha 
Filho, Matto~o Camara, Cos ta Pe-
reira, Fe n·eira Vianna, Fernandes 
de Olive ira, Candido Drumond, 
Andrade Figueira, ~Ionr?o, Barros 
Cobra. Olympio Valladã ' · Pedro 
Brandã0, João Caetano, Carlos Pei-
xoto, h:li aq Chaves, H.odrig.te.s Al-
Yes, Rodrigo Silva, Duarte de Aze-
vedo, Cocht·ane, Geraldo de R e-
zende, Delfi no Cin tra, Xavier da 

ilva, Ma rco ndes Figueir a, H:speri-
dião Ma rques, Ba rão do Diaman-
tino, Visconde de Nacar, Fernando 
Hachaclt, Pinto Lima, Paul ino 
Chaves, Seve Navarro, Silva T a-
va res, e Miranda Ribeiro (70). 

Respondem não oq Sra. Mac Dowell, 
D:>ming·tps da Silva, Gome, de Cas-
tro, Dias Carneiro, Ribei :·o da 
Cunha, Coelho RodrigueR, J ay me 
Rosa, Ro:l rigu•s J tni r, J osé Pom-
peu, Ratisbona, Pa tia Primo. Joa-
quim Nabuco, Theodoro da ilva, 
Pedro Beltrão, i\lariano da Silva, 
Lourenço de Alb tguerq ue, Theo · 
philo dos antos, Oliveira Ribeiro, 
Zama, Elpidio i\Iesq ita, Bulhões 
Carvalho, Castrioto, Pedro Luiz , 
Rodrigues Peixoto, Bezamat, Al -
fredo C: h aves, Lemos, Custodio Mar-
tins, A.trons1 Penna, Pacdico Mas-
ca renhas, Cesario Alvim, S. Mas-
carenhas, Hen riq11e Salles, Chl'is-
tiano da Luz, )lontandon, Malta 
~achado, .\.Jions:> Celso, Alves de 
Araujo. _faciel e Joaquim Pedro 
(40). 

A moção é approvacla . 

Indico que, por intermedio do ' r . . E nl 30 de Maio :J. commissão de Or-
.Mini ~tru da l!'azenda, se t'aça senti •·! çamento . 
ao governo a necMsidade de dar P e nde de parec er-
completa execução ao art. 2° da lei 
n. 3J53 ele 13 de Ma io co t·rente, fa-
ze ndo ces~ar a cobt·ança elos 5 · ~ 
addici<•naes a todos os impostos ge-
r aes , excepto os ciP exportação e 
resbituindo-se aos contn b tintes as 
q•tantias indevidamen te paga~ e 
illegalmente a rrecadadas desde a 
data da mesma lei. ,. 

OBSERVAÇÕES 

Do Sr. deputado Pedro Bel-
trão. 

18 de Julho . . . «Indi co ctue a com missão de Policia Em 1 de Julho ú ellmm issão 
reveja o acha i regimento in ler no da 1 Policia. 

de Do :>r. deputado Affonso 

25 

C>Ltllar a . no in tui to ele r efor mal- o, ,P e nde d e pare c e r. 
en re outros, nestes clous p~ntos: 

« J. o No~ a r tigos concernentes ás in-
terpe lhçõ es, ele modo que fi c!ue f>ra 
dcl qualquer duvid:L que el a> são 
um dit·e,to do deputado, limitado 
ape nas pehL convenie ncia publica, 
não pc:>dendo er encerrado o res-
pec.ivo debate, uma yez aceita.~, 
sinão por <.leliberação e:qm~ssa da 
C.unara; 

~ '2. u Nas dispo ições :·elath·as ao es-
c ru tinio secreto por meio de es-
pheras sobre nezocios de imeresse 
parttcultr, e~nrutinio e;;ss que de•e 
ser supp:imiclo, j á pot•q ne não tem 
provado bem na pratica. J<Í. porque 
e a tlontatorio da dignidade parla-
men tar . 

Celso. 
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i 888 6 de Setembro" Indico que a commissil.o de policia Eni 6 de Set~ mbro remett iel:t ''com· Do Sr. deputado Gomes ele 
pr,J ponha, c.o m a maxima urg·l:' llcia, nd ssüo ele Poli cia , qne nesse mP'l moj Castro . 
a s ubsti Luiçiio clit fó r mula el o Jlll'<t- cli:t apresentou pii r ccer com sub- Vid . em ou \r() lo;;-ar anda-
nwntJ, estabe lecida pelo art. 17 doi s t.it uli vos e se im pt"imiu sob n . -L?O. nh•nl? e observações ao 
reginw nl •,, de 11 odo que possa pnt•ecer n . 170. 
preskll ·o o c idadii.o e le ito, quacs -
quer que sejam suas c ren~a e op i-l 
niões poli~i cas . » I 

» 2 de Outub!·o . ~ In dico que se insi t•a no reg im ento da Etn 2 de OntttiJt' J ''com missão tlc Do Sr . deputado Zama . 
Camn r a d os S t·s. Deput.,dus a se- P olici a . 

.. 

gui · •~e disposiçáo : Pende de pat•ecer·. 
~A discussáo das in~erpe ll ações se t·ú 

ampla e sem prazo ma rcado, q ner 
para o in terpeila nte no desen volvi-
mento elci la, que l' para o Ministro 
in~erpellado, e m sua r Psp:Jsta . 

«Qua lq tt '·r.por ém, que seja o assu mpto 
das in tel'pellações, e llas termi-
nado sempre p<• l' uma vota,·:io, qne 
a ffil'lne ou negue. a confi a·1ç1c da 
Camam ao govel'no . ~sla Vt•tação 
t~ rá lo'<'ar no mesmo dia ela in ter-
p ll açáo, sa lv o o ca .~o unico ele mlo 
have l· numen' lega l, na casa., ca<;o 
que ' e L~ á. loga r na s s.:::.ão seguinte, 
antes ele comer;a r a discussão ri as 

1 ma te rias da.elas pura ordem do dia.» 

30 de Outubro " Ind ico que se rerorm e o t•egimento , 
no seut.1do de r1ue a. Y 1 1 açiio ::;y nt-
bolica sub-;titua a YOtaç5o el e es-
pheras. ,, 

En• ~lO de Ottlttbt·o {c comm iss;1o de Do Sr . deputado Cruz , 
l'o li c ta 

Pt'ln<le ele par-ecer-. 

:o 31 de Outubro " Indico que. o reru t·me com urgenct a .Etn 31 do Ou~uuro á com missão de Do S r. deputado Affonso 
o regime~ ~ o da Casa, no 'ienLi lo de Policia. 

1

. Ce lso . 
se p.Jdet·em ab r ir as S"ssões cliar ias Pende de pat•ecer-. 
com qualquer n nm et·o de ele pu ta rio-; 
pre<entes. 'ó se prur:edet·,, ú cha -

1 
mada por o. ·casiiio de se fl>ctuar 
rtua lqucr vo taçiio, nãu ten do f'S \it 
logal' . no CJ.~o de nã·• se ac ha rem 
pt·esentes deputados em nume t• u ele 
metade e mais um. Por est> fórmu 
teriio mai 'i t·apido a ndame11 to o, 
trabal h r,s parlarn entare< e ficará a 
mesa a cob l'I.O de su >peitas que, p >I' 
ser em inj u<ta< , nào deixam ele ca lar 
no animo pub lico. ele tão repetidas . 
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DATA 

1888 30 de .\ bril. .. 

30 rle Abril. .. 

30 de Abril. .. 

30 rle Abt·il. . . 

1 de ~laio ... 

9 de Maio ... 

15 de :\!aio ... 

21 de Maio • . . 

24 ele i\! a w . . . 

24 de ~!aio ..• 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

.~SSU)tPTO DIDA.\lENTO OB SERVAÇÕES 

Approva a e lei ção do o• diqtriclo da Approvado em 2 d~ Da :ommissão d_e Cons~itui-
P''ovincia d'l Rio de Janeiro e reco- \!a io. çao e Le;,pslaçao . 
nbece cle~utado o Sr . :\lanoel Ro- Officiou- <e em 2 de ~Iaio. Res-
drigues 1 e ixuto . pondidoem 10. 

Approva a eleição do 13° districto da Appr•ovado em 
pruvincia da Bahia e reconhece do- \ I aio. 

2 de lJa commissão de Constitui-
ção e Legislação. 

putado o Sr . Aristides Cesar Spi- Offici011- se em 4 de 
nola Zama. Re pendido em 10. 

~Ia i o . 

Approva. a eleição do 3o districto da Approvn.do em 2 de Da commiso;ão t!e Constltni-
provincia das Alagoa<; e recJn' ece Maio. cão e Legislação . 
deputado o r . Mariano Joaq •im Officion -se em 4 de:\! aio. Res-
da S1lva. pont!ido om 10. 

'1 
Appro,·a a eleição do 5• districto da Approvndo em 7 de Da _com missão ~e Constitui-

pr •vincia das ,\lao:ôas e reconh~ce Maw. çao e Leg1slaçao. 
deputado o ,. . Theoph i lo Fernan- Offi ;iou-<;e em 4 ele )!aio. Res-
dea dos antos. pondido em 10 . 

Approva a eleição do to districto da Appro,·ado 
provincia do Rio de Janeiro (Côrte) ~I a io 

e1n 4 de Da comm1~são de Constitui-
ção e Legislação. 

e reconhece deputado o Sr. Anton1o Officiou-Re em 5 rle l\Iaio. Res-
Ferr ?i t·a V ianna l)linistro da Jus- pondido em 10. 
tiça .) 

.\.pprova a el eição do 2° dis1ricto da 
pr•lv incia do E$pil'ito Sanb e reco-
nhece deputado o Sr . José Fernan-
des d t Costa Pereira Junior (Mi-
nistro do 1mperio.) 

Propõe a nom~:tção de um official 
para a Secretuia da Camara dos 
Deputados e dispensa do serviço o 
porteiro da mesma. 

.\pprov<l a e leição do 1" districto da 
pr:>vincia do Paraná e reconhece 
dep utado o Sr. Visconde de Nacar. 

~pprovado em 15 de Da commi<;são de Constitui-
Ma 10 . ção e Legislação. 

Officio 1- 'le em 15 de Maio. 
Respondido em 22 . 

E:rn 15 lcl Maio a imprimir. 
Em 22 eu· r a em diqcussão, 
qu~ é adiada a requeri-
mento do Sr G>mes de 
Castro . Em 23 0ram O'> Srs. 
G >mes de Ca<;t•o, Carlos 
Pei xol l, Andrade Fiorueira, 
Coelho Rodrigues e Cantão. 

~ppr•ovado. 

Da commissão de Policia. 

A pprovado em 
:l!aio. 

23 de Da cumlnis~ão de Constitui -
ção e Legislação. 

Offichn- se em 25 de 
Respondido em 2;) . 

l\faio . 

9 Pede informações au :\linisterio t.!a App•·ovado em 2-! de Da commis'lão de Fazenda, 
Fazenda sobre a isenção ele direi - M lio . Pensões e Ordenados. 

10 

tos requerida pela Asqociação de Officiou- se em 26 de Maio . 
. V1centc de Paulo, da C'õrte. Re pondidoem14deJunho. 

Pede informaçõe~ ao governo sobre o Approvndo em 24 de 
r equerimento dos anistas de con- :11aio. 
slrncção naval do Ars•nal de Ma- OfficlO'J -se em 26 de ~1aio. 
rin ha do Pará. solicitando equipa- RPepondido em 14 de J,• -
ra~ão de vencimen Los aos dos ar- uho . 
tistas das clfici nas de ferteiro e 
machinas do mesmo arsenaL 

Da cornm1. são de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

~ 2., ele Maio.. . 1i Pede informações ao i\Iinister io da Fa- Approvado em 2-! de Da com missão de Fazenda, 
ze'ltla sobr o requer imento de D. ~la10. P ensões e Ordenarlos . 

~ 24 do i\laio ... 

. \n tonia Emitia da ilva ~!anta so- Officiou -se Pm 26 de ~!aio. (\ 'icl . em outro lo~ar de~ta 
licitando r levaçilo de prescripçào Respondido em 1-! de Junho Synop c andamen to e obser-
para receber montepio de marinha. Yaçõe> ao projecto n . 64 

deste unno). 

12 Approva a eleição do 14° di~tricto da Approvndo em 29 de Da commisqão de Constitui-
provincia da Bahia. e reconhece ,ua.o, sendo preJudicado o ção e Legislação . 
depu-ta_do o r. h:lpidio Pere1ra rle vo o Pm separado. 
llesqmla. com voto em separ ado O.fficiou- se em 30 de ~aio . 
declarandr) nulla a ehição da Barra Respondido em 4 de .Tu uho. 
do Rio Grande e mandando pro-

der a no'<'a eleição em tudo o 
di!l$ricto. 
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i SSS 25 de ~I aio . . . 

5 de .Junho .. 

5 de J un h o . . 

3 de Junho .. 

() do J unh o .. 

() de Junh o .. 

6 dt• .Junho .. 

3 de J il lh o .. 

li de: .Jnuho .. 

13 

14 

lG 

17 
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Pede i n l'n t'llla(u~~ ao ~l i n i s t nt•i o tia 
F aze nd a so br-· o p;·o.i ·cto n . lH de 
1 '8 7, qn ' di spe nsa de no\'O L'Ou-
cur:-; o pant o~ log-ares d '~ ;2a en-
t · anri~t rl ;tS n lfan de[(aS J o lntpet·to 
(>S e mpt·egltd os qne j á. h on \' e rcm 
fe ito d e I• . e qne cont avam ! O a nn o~ 
de ~~~· ,· i ço por occa siii.o d a r e l'<H'll1 !1 
de 187G . 

\ '\1 \.\ .. \l t:~-· ·J 

A i>pr·ovnd<> em ;2.-, d • Ua ~OIIl llli ."5n tl t< F azen da . 
Ma1 o. Pe :t sue~ c Orcle n a,l o~ . 

Ollki ll'I - W c 11 1 ?!i , 1 ~ ~hio . ( Vid . e m ou l cu logar desta 
R ";pon dido c• m 23 diJ Jn- 1-iyn op .- e projecLo 11. 30 des te 
lh n . :1» 11 0 , e n os p l'Oj ec t Js d e 

di ll'e t·en tes a 11 no , os de n. 84 
de 1887.) 

P Prle infon narõ•s ao :\l in isteri o d~1 Appr·ovnd o em G de Ju- Da cnm mi ~são de F aze nda, 
P e11sties e Ot·dcn a• los . Faze nda sobr e o r •qaer imen to do n lt u . 

C'lnsel hei t•o J os i . •y •• r ia n n da R o- Oflicinu -•e em 7. 
r h a . offic ia l-111aio r da sect·otaria do Hesponcl ido em i li do 
'l' lwsou•·o ~ac io n a ! , solic i tan do •na lllP.mo mez . 
apos~n ta<lOI'ia com todos os \'enci -
mentos . 

P ede i n fo r marões ao Mi, i~ l e ri o dn 
l mper io sobr e n r equerimen to d e 
li cenç<1 do D: . F e licissimo H.odri-
gurs l~'et·nanrlcs. 

Appro,·ado em v de J u-
nhll. 

Oflirin·H<e em 7. Itetipondido 
ca1 1D tio me~nHJ mer.. 

Da commissão d e F azenda , 
P ensõeg P Orde n~tdo~ . 

~landll a rcb intt' a pet ição da Com- Aprn·o v ado 
pan hi <1 A •·onyma do Gaz rlo R io n ho . 

em 5 dr Ju- o-. . OllllUissão de Fazenda, 
P ensões e Orde nados . 

de J a ne iro. ~oli c itand" ise n ção de 
direilo3 em virt 1de cl0 ~t r L . 8° n. 1-l 
ela lei n . 33 18 de 20 de Ou tu br o de 
1887. 

P e de i n formaçüeti ao ~li ni s teri o da 
~Iarinha sobre a pe ti ção dos op~ 
r a r io'l dn a rser.al de ~Ia r in h a d a 
Bah 1a, so li ci taudn equ ipnração de 
venc imentos aos dos artis ta s rl as 
offici nas de fer re iros rln mesmo! 
araenal . 

App•·ovado em :; de .Jn- Da con ll ni~são de F a zend a , 
nh o . P e nsões e 0 1'Cienado~ . 

Officiou - se e m G. R espondido 
em lU rle Jn nho . 

!8 P ede inl'H·maçiíPô an :llinislet·io do A pp1•ova do eu1 G de Ju- Da commis.ão ele F azen da. 
111 per i o so~n·e :1 peliç:O:'> de D u- n h o . J>ensões e Ordenados . 

zo 

21 

!l1ing. 6 da Co,t:J FPrrci r a , con e•·- Oflidou-se em 7 . R espondido (V id . em out ro l<>ga r des~a 
YaÜor rlo :rn.bine1e de ho·n.nica ela m 25 de J u nho Sy •1opsc n.n damento e obser-
I•:<c b T'lllytechnir:n . r,olicitandn Yaçõc~ an projecto n . 54 
a p .wnt:Hl<•ria. des te a nn o .) 

I 

IPerh• iuf·lr macões ao ~I ini•lterio da f~ppro,·ndo em 6 de Jti- Da eom mis,ão de F a ze nda, 
P en sões e Ordenado> . Fn.zenrla sobr · o t·erp•~•· imento elo 11 .o . 

P.ngenheiro Henr i(J'l' Cl11·istiono Offici u-~e em 7. 
F' ·r nando Riihe . solicitando isen-
ção de (li , ... ,lo> d1• expor ta-:ão p tra 
o~ a r tofact s c prudltcto;; ria fabrica 
destin:•da ao pt·ep;wo da borracha . 

P ede inform açoes an ~lin is r eri o da Appt•o,•ado em G de J u-
Fa7.e n (la sobr e a pe•içGn Ll ~ \ n- n ho. 
to nio Vian •:a , pL'opondo·~c o i ntro- Officiou-sc em 7 . Respondido 
cluzir melh0t'ame nb-; n o ha; r ro elo em 2 de Ago, to. 
E ngenho Velho. 

P~de i n t'orm a~iics :10 ~í in 1 ste·1 i o rln 
F aze nd a sohr r• a rcs l it·1 iç ii.o rNp r -
r iria p nt• 11 . Idaliua de ( ';t~l t' O c 

.!\ppt• o vallo e:!1 li de J tt-
nh o . 

Oíli c iou-sc em 7. llespon d icl o 
Pll l ll de Ou lnbi'O . 

Da comm tssao ele F aze nda, 
P nn•ões P Orrl PIH1.d o". 

Da r.o min i;:;são de Fazenda, 
Pe n ~ões e ot·rl cnaclos . 

I 
out •·a . lill1as rlo lin adv ch efP de 
sec ·ao d;;. a lfa nde;;n. ([a I úrtu .\ n-
lJn i<> Jrsc rh· Ca~l •·o . 

P erlc infor;na~""~ a<> :'ll iui >t'riu Ja 
!:'azenrb . <:bre a petição da mesa 

A pp ·o,- do em (j de Ju- Da •:utu lll i> ão Jc F a t enda , 
n h o . P ensõc e Ordenad os . 

adm i nislnt~iY<1 do colle;r io de or· 
phii:oo; d ' S . J oaq li :n ela B:1h in , 
so lici tando i<;ençiio de irnpos tns de 

I 
' r ansmis>ão e se!lo parn. aR a po-
l tces que fot·em c). :J.das ao m~:ntll' 
cstal ·~ IeüimtnJ t•J. 

Offic iou-•c en i. Reõpc:1d ido (Vid. em ont r o Joga r d e ta 
em 18 de Julh0. · Synopsc a nda mento e o h-

ser vações a o p1·ojeclo n1 6'3 
dt:!s l~ anno . ) 
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1888 6 de Junho,., :23 

» G ele Jll!lllt}, .. 2-t 

)) () Lie Juuh o . • . 

7 ele .111nlw . . . 2G 

13 ele .f unho .. 27 

: 

l-1 ele .Tunho . . , 2 

I 
i 

i4 de Junho . . 2.1 

1-l ck Junho .. 33 

14 ,,,, ,TtlO hO .. 3i 

l.J. r[p Junh o .• 32 

14 d e .Tnnho .. 33 

" 14 d e .Junho •• 

P ed'l i nl'orm,çlie> ao ~li nisteri o da Fa-
ZP.!ICb sob o:e O l'~ Cf oPrime ,(O da ~0-
<:ietlac!e do ~I\Iu l epi o Cachocit·a no 
da Provinci;l LIJ 13auia, so li citando 
isen~· iil) tlo pa;;ruJJcnlo dr· dc.o.c imas . 

~[anda archirat· o r cquet·imcnlo d e 
D. C:lvtra .\rl laide :llontei ro de 
:\Iello. sol ici t 1 ndo r evMsào. cut seu 
favor. da pansüu que pet·c ~bia sua 
falle"ida 1n :i·• . 

======-===~======~~=== 

App••o,•ado e m G 
11hU . 

do .Tu- Da commio;são ele Fazenda 
Pensões e Ot·denados. ' 

Oficiou-se em 7 . R esponLiidc• 
em ?~ tle Julho. 

(Vid. em outro lugar d es ta 
Syuop"' a .damen to e ob>er -
Yações ao projecto n . 62 
deste anno.) 

Approvndo em 6 de Jtt- Da. o.:ommissão de Fazenda 
nh n . P <! nsões e Ordenados. ' 

i\Iand a 't rchivar a peti ção do t •ne :Jt;e AJ>pro .. ·ndo em 6 ele Ju- Da commi%ào ele Fazenda 
.\li't•edo Fet·t·~il·a ~luni l. snliritanLio nho . Pensiies e Orden~ dos. ' 
li cen ra . 

ltemetle :w go, arno , par.t tl•ferir. a 
p ~i("i.o tlo b.t ch;11·eJ O t.a d " .\tlonso 
ele MP!lo, sul io.:Itand•> pag-amento de 
ordenado~ \'en cido• . 

Pode informnçô<~s ao ~l ini~te ri o da 
U11ernt s>br e o ~cq uet• imentu do 
:llf~t· .•s Ft· 'nci,co ~lelchiwles (h 
C11'i.a , SJ lici ta n lo, melhommen~o ele 
r efot'll1 D . 

PeLie infoll'lltaçõe> au MinislPril dn 
.\grieulLttl'a sobre o requeriment1 
ti .' ll" norio Lim a, solic1taudo di -
,·e ro; oo; ra \' n·es par,l a fabrica de 
pap•l que "'' [l!'OpÜ!' Pslabe!~c~ t· 
neo; la rr)rl '. 

Pecle inf·H·maçües ;to jJin isterio tla 
Ag l' icu lt "'·' soiH·e a rep:·esen taçáo 
ria . \ ~semblea Pt· n·i · cial tle . P a t-
1,, solici ando f"n:JcPc::~:io dl' terra~ 
p Jblicas. 

Pede infoH·maçÔe9 ao ~Ji nisleriu da 
Gn~t'l' .t sobt'.> o r ' q·:e :iment 1 do 
a lfe re« hunorari ·> do exercit .. J :\.n-
toni •I P ae• de S:i 13ar reto,, soiiCi -
l: tnrlo p tg-amen to d t' soldo. 

.>ede in(n·maçues ao \li11i ;l~rio da 
Fazen la sohrtl •> requerimento da 
Impari al . \.• .>•cia~ãn .\ ma n\e da 
lns-.r 1cção. so li eitn.ndo restitni~à 
de <pt:tnlias <tllll pag-o i ue impos~o 
c!' transmissau dP pr.,priedade . 

[' e.!~ Jn !'ot·mao• ôe~ ao :\!inis tc rio da 
_\,gric·-·llLill'a · solJl'e o l"f' (!IU' t'im enLo 
d:c C:tmara Municipal de Uru-
g·1ayana . soli c ita nd o conces~ão rio 
t"rri\o:·io em l]llC sP arha •ituada 
a mc><nHt c id ade. 

Pede in fo l'lna~ ôe> ao ~li n ist •rio dn 
l mp ri oJ sobl'e o t·~q u erinwnto do• 
ln spcctorc~ de n lltltlllO" tlo .\o;ylo da 
l:lf , nc ia Dc'"·al i,la . s >licn.1ndo ~tt
gmento ele ve ncimento 

Pede infurm a~ues an :,\I inistel'io do 
F:o :•.'n<la < b1·e n poti ,·ilo ela Cnm -
panhia Engenho c~ntml clt3 Capi-
v;:r.ry, SJ it c H.ttHlo re~tit.tiç:to de di -
r ei tn• q1t~ inr!P\' ido m~nt.~ pa!!ou . 

Approvado em 7 de Ju -
nho . 

Da cornmissiio de Ot·çamen\o 
e Conta•. 

Offic ié'u - se em 8. Respondido 
em 4 de Julho . 

Appr-o,•ado ent 
J..1 .• ho. 

Ollicio :-~e em 1-L 

·""PP•' ovado em 
Jtl h? . 

ta de Da1 cotn m ís>iio de Ma rinha e 
Guerra. 

1-! de Da com missão de Ag ricultura, 

Officiou-se e m 15. RespondiJo 
em ô de .T ul lt o . 

Com m er c io e Obt·a; Pu-
blicas. 

A pprov o.do e n: 
Junho. 

Oflicio u-Rc c>m 15. 

A.ppl'ovado ent 
J lll h J , 

1-l de Da com missão d e ,\gricul tura, 
Commet·cio e Obras Pub .i-
cas. etc. 

H de Da commi>oào de F a zenda, 
Pan õas a Orcl?nados . 

1) fficiou se em i "i . Respondido 
em 11 de Julho . 

App••ovado 
J unho . 

Plll i-i de D:t c'Jmm io;siio de Fazenda, 
Pensrics e OrdP- n ados . 

Olliciou-se em IG . 
em :; de .Tt:lb o . 

lt espundiclo 

A.ppt' O''ado em 
J . nho. 

Offic iou-<;n em L'l. 

L'l.(l}li'OVadO b lll 
• J nltu. 

ue D:~ commissão de Faze nda, 
P en sões e Ordenados . 

H de Da com miss:"io ele F azenda, 
Penscies e Ordenaelus . 

Olftdo1t-- em 1"í. Respondido 
Pl11 2.) de Julho. 

App•·o,rado em 14 de Da commissão de Fazenda, 
,Junho. Pensües 0 Orde n ados . 
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1838 U de .Tunho . . 

14 de Junho .. 

14 de Junho .. 

" 14 de Junho .. 

14 de .Junho • • 

" 14 de Junho , . 

)) 14 de Junho .. 

" 13 de Junho .. 

" 15 de Junho .. 

o 
0:: w ;:;; 
::::. z 

35 

:n 

38 
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.\SSU~IPTO ANDAMENTO OBSERV AÇÕES 

Perle informaçõe ao Ministel'io da 
Gtterm s11br~ t"querim 'nto ce 
D. i\I:tria Trindade de Aqui'lo. 
vtuva d >capitão honorario do ~xer
cito Jo~é •I e Souza 'i ! v a e .\qutno, 

Approvado e m 14 de J tt- Da co mmi ;são de F azenda, 
11to0 . Pe nsões e Ordenados. 

Officiou- ~e em 15 . 

s11icitand? m• io s .. ltlo cou ·spon-
dente á p \len te de seu marido. 

Pede inf •rnwçües ao :\Iinistel'io da 
Faz .•nd~ sobre o requerimento de 
Fra tci >C r) Xa \'l • r da Si I v a ~lnUt·a . 
s ·licitando •·estit tição de quantia; 
que cabam ã >ua mu her D .. H.osa 
Pereir:l elo :\a~ctme nto Vat·gtnha. 

Appro ndo em 14 de Ju- Da commissiio ue F'azeuua, 
nlto. Pensões e Ordenados. 

Otliciou-se em !5. Resp:>nchdo 
em 11 de Outubro . 

Pede informações ao ~Iinisterio da Approvado em H •l" .l n-
Fazewla sobre a petiçã o da ir .uan- nho. 
d~u le de So~ ;a Se thol'il da Coneei•oüol Offieiou-se em 15. Respondido 
da Praia da Pnvincia da Bahta. em ;2 de .Ju!b J . 
r "1ativa á ioenç;"io dedir.,itos. 

Pede inhrma ões ao ó\finister io do Approvado em H de Ju-
lmperio R1Ut" o rl'<tnerim •nLo dos nho. 
g llll' la> ela l~scola Polytechnica. so- Officiou·s~ em 15. Re~pondido 
licitando aagmento de vencime tlos. em 25 de Julho . 

Du eommissão de Faz~nda, 
Pen~ões e Ordenados . 

Da com m issiio de Faze nda, 
Pensões e Ordenados . 

39 ~Ianda archivar a petição de D. IIe- Approvadu em 14 de .lu- Da comm issão de F«zenda, 
Jena i\Iüller Goettnaner. pedindc nho. Pensões e Ordenados . 

-W 

.Jl 

42 

tu na pe11são. 

i\lan'la archivar a petiçã'l de Luiz 
G ilherme KorfT. pedindo aposen-
tadoria • 

A.pprovado em 14 de JLL- Da con1 1lllssão de Fazenda, 
nho. Pensües e Ordenados . 

~I:tnrla archivar a petição de D. Can- Approvado em 14 do Ju-
rlid cl Rodrigues da Sih•a. pedindo nh '' · 

Da commtssão de Faz~nda.. 

pen s~"io. 

!üanda arehivar a petição das netas 
do fi nad •> cap1tão de ma r e gu>1-ra 
Joii Baptista de Oliveira G tima-
rãe>, s >licitand' uma pensão igual 
á quoLa do montepio d ~ seu avà. 

Pen~ões ~ O•·clenado~. · 

Appro ado em 15 de Ju- Da colllmi~são de I!'azenda. 
nho. Penslies e Orde nados. 

43 lndefet·e o req terime•Jto do ex-caho Impresso sóme nte. 
ele csqua•lra Joaquim i\Ia lheiro; d" 
Gó• ' p3 ltn •l> p tgamon o de pre-

Da com missão d~ Fazenda , 
Pensües r Ordenados . 

st 1çÕJS dtu•a nte o temp·> Pm que 
se rv1u sem engajamento. 

,. 15 de Junho.. -l.J. ;\l:J.nrla archivara peLicã" de O. Jnnna Appro ado em 15 de .Ju- D:l l!Ommis~ão de Fazenda, 
GaNI i na Cavalcante Gouvêa. solici- nho. Pensõe~ e Ot·demld s. 

" 

" 

tando uma patHtào. · 

!5 de Junho.. .J5 l<ld 'fere o requerimento do Barã de lmprc so só mente. Da comm"são de Fazenda . 

15 de Junh o .. 46 

15 rle ,Tunho . • 47 

15 de J unho .• 48 

Cap tne na, solicitancl• remis•ã1 da 
dinrla por que é t·esponsavel á f,,_ 
zendil nacional. 

Pensões P Ot•dpnados. 

Pele infor mações ao Mi nisterio da Approvado em 
Far. •n cla ~ >IJr .1 o t"quet·imenl~ rl"> nho . 

15 de Ju- Da com missão de Fazenda, 
Pensões r Or denados. 

Banco .\ gr i ,o la do Bt•azi l. suli ci- :omcion-sc em 18. 
tand• g-ur.1nLia d..- j •t r •s d• 5 % sobr~ 
o capital de 20 .000:000 ·ooo. 

Pecle in f') :·maçõc~ ao i\li ni~tet·io da Approvado em 15 de Ju-
Fazencla sobre o reque-imento tle nho. 
D. Jacintha ,\ J ar~ins u >Couto Rei~ . Off'tc iou-,e em 18. Respondido 
so licitando pagamento de meio em 23 d ~ Julho . 
soldJ. 

Pele infot·maçõ3s ao Minist•rio da Approvado em 15 de J u-
Agri~ul ura obre o auxilio qu > sn- nho. 
licita o c~ncessionario da estrada Officiou-se em 18. Respondido 
de ferro de BeneYente ã Santa Luzia. em 22 de Se tembr o. 

Da comm issilo de F azenda, 
P ensões e Ordenado~ . 

Da eommissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 
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.. 15 de Junh!l,. 

" i5 de Junho . . 

49 

50 

51 
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ASSUMPTO ANDA~IENTO 

Pede informações ao J-1inisterio da A pprovado em 
Agricultura sobre a remissão das Ju?ho . 
dividas dos ex-colonos das extin- Offic10u-se em 18. 
ctas colonias Conde d'Eu e outras 
da província do Rio Grande do 
Sul. 

Pede informações ao Ministerio da Approvado em 
Fazenrl<t. sobre o requerimento de .Junho. 
João Paul f) de La cerda solichando Officwu-se em 18 . 
ser relevado do alca nce enr 0n trado 
em suas contas para com Fazenda 
~acionai. 

Pede inf0rmacões ao Ministerio da Approvado em 
Fazenda sobre o r equerimento dos Ju11ho. 
empregados da Thesouraria de Fa- Offic10u-se em 18. 
zenda de Pernambuco solicitando 
augmento de vencimentos .» 

OBSERVAÇÕES 

15 de Da Commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

15 de Da comnussão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

15 de Da commissão de Fazenda , 
Pensões e Ordenados. 

" :15 de Junho. . 52 Pede informações ao ~1inister i o da Approvado em 15 de Da commissão de Fazenda, 
Guerra sobre C' r equerimento dP Junho. Pensões e Ordenados. 
D. ,~nna Joaquina Leivas de Barros Officiou-se em :18. Respon-
solicitando mel h )ramento do meio di do em 18 de Julho. 
soldo que percebe . 

.,. :15 de Junho .. 53 Pede informações ao Ministerio da Approvado em 15 de Da commissão de Fazenda, 
Fazenda sobre o reguerimenio de Ju!lho. Pensões e Ordenados. 

.. 

" 

" 

" 

" 

18 de Junho .• 

19 de Junho . • 

Diomedes Bezerra de Mello. ex- Offic10u- se em 18. Respon-
guarda da Alfandega de Pernam- dido em 5 de Julho. 
buc:o, solicitando aposentadoria. 

54 Indefere o requerimento dos em- Impresso s óment;e. 
pregados da Imprensa ~acionai 
solicitando equiparação de Tenci-

Da. commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

55 

menlos aos que percebem os da 
Casa da Moeda. 

Manda archivar a petição da Com- Approvado 
panhia i\linas do Assnruá por t~r JLmho . 
Já sido attendida na lei do orca-
menta para. o exercício de 1888. 

em 19 de Da cornmissão de Falenda, 
Pensões e Ordenados. 

:19 de Junho .. 56 Pede informações ao llinisterio da Approvado em 19 de Da commissão de Fazenda , 
Guerra sobre o requerimento do Junho. Pensões e Ordenadas . 
soldado reformado Antonio Balbino Officiou- se em 20 . Respon-
das Anjos solicitando pagamento dido em 11 de Julho. 
de soldo. 

i 9 de Junho .. 57 Indefet·e o requerimento de D. Fran- Impresso s óment:e. 
cisca Carlota dos Santos Avena 

Da comm1ssão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

19 de Junho • . 58 

i9 de Junho .. 59 

solicitando reversão em seu favor 
da pensão que percebia sua falle-
cida mãi . 

Indefere o requerimento da irman- IInprellllsO 
dade de . Vicente de Paulo. de 
Kictheroy, solicitando autorização 
para possuir bens de r aiz. 

Indefere o requerimento de D. Igna- Impresso 
cia Candida da Graça Menezes pe-
dindo reversão de pensão e paga-
mento de meio soldo pela tabella de 
15 de Janeiro de 1887 . 

s ó mente. 

sóment:e. 

Da comm1ssão de Fazenda, 
P ensões e ordenados. 

Da comm1ssão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

19 de Junho .. 60 «- Pede infat·mação ao Minist>rio do Approvado em 19 de Da commmissão de Instruc-

20 de Junho .. 61 

26 

Imperio sobre o requerimento dos Junho . ção Publica. 
adjunclos da Faculdade de :Uedi· Officiou-se em 20. Respon-
cina do Rio de Janeiro solicitando di do em 23 de Agosto. 
sua. nomeação para lentes, inde-
pendente de novo concurso . 

Pede informações ao l'llinisterio do Appt•ova do em 
Imp2rio sobre o requerimento de Ju .ho . 

15 de Da commissão de Fazenda 
etc. ' 

,\..ntonio Lustosa Pereira Braga pro- Officiou-se em 18 . 
pondo-se a prolong-ar as ruas das 
Laranjeiras e do Senador Correia. 

(Vid. em outro lagar desta 
Synopsc andamento e obser-
vações ao projecto n. 52 
deste anno). 
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.\~D.DI:·:~ TO O HSE 1:.. \"AÇÕES 

I====--========='--"-··----~ 

t8SS 20 üc .l anho •. 

.20 üc Junho . . 

20 ele .f tlllho .. 

20 de J:tnhc .. . 

20 de Junho . . 

~ 20 elo Junho • . 

20 de Junho .. . 

20 de Junho . . 

» .20 de Junho . . 

» •.20 de Janho. 

22 ele Junho . • 

" 22 de Junho • . 

» 22 d e .J tnho . . 

ti2 

G3 

ll-l 

G3 

GG 

G7 

138 

GQ 

/0 

71 

72 

7:3 

l'e•le informaçõe:; <lo ~I ini~t~r i o do A. p p rov.-H!o em ~O <lc Jn - Ua commisR.io de Faz0ntla , 
I mpor ia sobre o rrqncri11trn lo do nhu . P 0nsües e Or<lon:ttl o~ . 
l'ro fe.;sot· publico .\;.:o'\lin h o Josê Oliiciott-:le em 21. 
Soares ilr::tzil pcdintlo conl.:lt;•·m ele 
te mpo par:• sa:t jal,ibdio . 

Ped e i n forma•;Õcs :10 ~[ini o \r:·io da 
Fo.zcnda ROb r e o. l' l~prese nLat,·ào du 
a~ emblé:• provinda! tle ;\[i nas Gc~ 
r;~ es sobro a r ef,n·ma do jui zo Lins 
f" it"~ ,!;, F:tze mb rcl ali ,·a :'1 e i c -
ct tçii o do t!cl. ito acl irt) tl o E s tado . 

i\ .p p r o , ·ado em 20 LI'' .)lt - D:1 cum tni :;siLu d e Fur. •ntla , 
nho . l'cn SÔL'S c Onlc·nacl us . 

OOiciott-;;c em 21. 

~lo.ntl:l archirat•, po:· sn tla compe- -~ PP~'O ''"do c1:1 .20 Lle Jn· Da con~ mis;iio <lc Fazen da, 
tencia do P oder Exe t utiro a CLtn- nho P en'lÜ('R c Ordenado~. 
ce .:;sà o l!e me rcês pccuniari aC>. o 
r ,•qncr imcnto de D . J\Iuri a Frnn ~ 
ci::ll!i\. F e rr ei ra. dos ~anto' srJlici -
lando rcrersii o tl ~ pcn;iio . 

~l~ntl:t :.trchira r, por estar prejutl i~ 
cado, o r o'tuerimcnto cl<' liccnr.a d o 
1 '' psc ripturario da 'l'hcsonra ri n do 
Ceará ~ l a t·Lini:tn o J osê Ca rduao . 

.'lppt•o, ,o do em 20 de J tt· D:1 comm iss:lo de Fazenda, 
nhn . P e nsões c Onlcnndo'! . 

l'•'< le inform:tçue~ :10 ~lini ~le l'io do l4.ppro , ·ado em 20 tlc Jtt - D" com missão de Fazenda, 
~larinlt<1. so b:- o r equcrimcnlu dos nho. l'ensõc-; e Ordenados. 
cscrc ,·~nlc.; Lht> oll1cin:ts do ars! nal Ollic iou- ,;e en1 21 . 
de marinll:.t ela Cln·Le . 

Pede informaçü~s ao ~ti ni lcrio tia A.p p t•o, ·ndo em 20 tlc J 11 ~ 
Lf<tAI'l':J. sub r e o t' N!UPr im en \Q de nho . 
D . ~Ia r ia de X a7.are lh l'assos P'' - OITiciou-se em 21. Rcspomli•lo 
dinclo o p:-tganJCnlo do mei :J so ltlo . em 2-1 <le Jul ho . 

lntlcf'ere o r equerimen to d e l'oss i- 'lilnprc~so ~ótncntc . 
üonio d e ~!aLtos solic iLantl l ~t u-
gmcnlo de re ncim~nlos . 

Indefere o r err trrimenLo th lnbd li ito !huprcsso s<>rnentc. 
da Cil'le cor one l l~ranei~co ~Ia-
noel da Cneh:L Junior sol icitttn tlo 
I icenc:a. 

In tlef,.t·c n pl'lit;~ o 1lo majo t• J o:õo \'i- l! n • p •·es;;o sótnc n tc. 
t:~nle Lc1tc Uttstro s·J lie it~uulo n m 
anx ilio p ecnnia rio p :t r:t n publi-
ca,·:l..o ll e unut oln·a.. . 

Opi,ltl I(' Ie se oi s·nr. ' !rielnmcnle o JhnJH"elilSO s ó utente . 
c!i~[ ;Ost> n n ~ r L . Gil elo •e·~ nlan.cnto 
da J nnt n de J! ygie ne . ea.ss:~ n · lo .. sc 
:'' li t•rnr;:.s cnncedid<l s aoo pra Li<JO' 
log-o que se eslabelet;anl nas loc a~ 
!Idade; pbat·maceu ticO> litn la<los . 

Da con1miss;.io de Fawncla, 
P en sões e Ordenarlos. 

Da. comm isr;:lo de Fazen da, 
Pe<lsucs e Orde nados. 

Dn comm issãn de Fazcntln, 
l'e nsões c Orcl Pn:ldos . 

Da commissiio tlc Fazenda, 
Pensões c Ul·de natlos. 

Da commi•.>ii ·' de Saud· Pn ~ 
!Jlica . 

Pe([e infot·ma rCes :<o illinis ler io tln A J>p•·o vudo em 22tle J :t- Da comm issiio Lle Ag rieullnra , 
,\g1·i•:n!Lnra ·soiJL·o :.t prúpos t:t de nho. Comml'l'cio e Obr:ts l ' nbli ~ 
P ed ro Getulio ~ l o nl e ir n de ~l.·n- OJiici ou- se em2G. R espondido ca>. 
c!cnç:.t solicitando pl'irilcgi n por c;,- 6 d e Julho . 
no an nos p:ua prolong-ar os trilhos 
da J[ina,s Mlll Jlio :uc ilakuaes . 
r m t:> . Panlo . · 

P P< le inf'or m:.tçueq ao ~linist crio tla' AJ>IH'D''a d o em .22 de Jn-
r\,c:ricul tm·:t sobr e o reqnrr imc ntn nho. 
do> habit:.t J> l 'S da eida<k llc Para- Olliiou- c;e em 2tL R cs j•ondi •lo 
nagui so!icitantlo o rest:.h ~ lcci- Cllt 23 de Julh o . 
mcnlo das escala;; supp:·imid:ls n~ 
navcg-~ r::"i.o dos r3pol'es Lia Cumpa~ 
n h ia Nacional. 

Da co mm issiio do Agricu!Lttr u, 
Cnm met·cio [t Ohras Publi~ 
cas. 

14 Prdc infol'maçõe;; :.to ~liui sterio <lo ~'\.ppro,•ado em 2i d e Ju- D:.t comini~siio d e F aze nda 
Impcrio sobr e o r eqt tcr imP Tdo do nho . P ensões c Ortlcnados . ' 
conego Antonio llenrique d C> Cal'- OfTicio11-se em 21). Re~pondi tlo (l'id . em onLl'O l cJ"al' dest:t 
va lhu Ferro, le nLe <le Llwo log-ia tlo · em ti tle Jttlho . /:i!J?WJl~e antlamcnt~ c obse r-
:'e mina_rio de Cnyab~' so lic ilan d o ,·~ çõcs ao pt•ojeclu n . 72 d e 
.J!lbilaçao. 1 88.) 
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ASSU:\lP TO 

l'edc inf,, rmaçlic•-; n.o ~lini>;let· io •la 
,. \ o·l·icu lr.nra sobro o roqueritH'.!llto 
de

0 
Lcon idio Uuimariies , em pr<' fpdo 

da esLt•atb de l'e l'I'O da Bahia, nol i-
c iLaudo augmc ·• to de venc imcr.Los. 

Manda archinll· os pape io; r eln.livos 
ao rcrptP.rimeutiJ d0 liccnp. do 
Dr . l<'elicissimo José Fernando~, 
:lllxilia.r da Insp ' ctol'ia rlc IIygicnc . 

A:\D.UIE~'l'O OBSE R V AÇÜES 

i \ .. pproYado e m 22 de D<1. comm i'>s:'io do Fazenda, 
.l11nho. P• · n ~Õ 2s e Orde11a<bs . 

OJliciou- se em2G. Respondi• lo 
rm \:)de Julho. 

Appl'ovado 
Junh0 . 

~ m 22 de Da com m i ssiio de Faz • mla, 
Pcnsõ~ s c Ordenado'. 

Jfrwda archivar a peLiçiio elo secrc - A ppt•o , ·>Hln 
tario e mais 0ll1Jlt'egado:; do e1: tet·- Junh o. 

em 22 de Da commissão de Fazonda, 
Pensões c Ordenados . 

nato e internato do Jmperml Col-
t ~g-i(J ele Pcdl'O II. 

,. 22 de Junho.. . 78 IndefcrP a p~liçiio de An ton io Hc- .Itn px•esso s6tn c nte . Da comm t,;;são de Inslrncção 
PuiJlic<t . 

» 22deJunho . . . 

nerliclo de ~ouza CasLro soliCJl:tnd<> 
'':tlirl:tçiio de cxamos prestados n o 
scminario da Bahia para matricttla 
nas faculdades do Jmperio. 

7() Inrlefcre a petição elos empregados ÜD !hn p r esso s <itn c nte. 
In spectoria Geral ele IIygtene da 
Córte solicitando aug-nwnt•• <lc 
vrncimcnt"J~. 

Da comm issão de Fa1,enda, 
Pe nsõcs e Ordenados. 

" :22 de Junho. . . 80 Indefe r e a petição da .\.ssoc ia<;iio S . . lhnpecsso s iitn e nte. 
Vicente de Paulo da Cõrte solt -
ci l[tndo isen~iio de direitos para os 
mat,!riaes deolinados :ís obras do 
templo em cnnstr :teção ÍL Jlr~ ia de 
nota fogo. 

Da. commis'lão do Fazenda , 
Pensões c Ordenados. 

25 de Junho •.. 

28 de Junho . .. 

28deJunho . . . 

)) 28 de Junho . •. 

)> 28 de Junho .. • 

•• 28deJunho . •• 

» 2Sdc Jnnho .. . 

4 de Julho .. . .. 

)) 4 de Ju l ho .... . 

81 

8:2 

83 

8 1 

s;; 

Concede lic0nça para ret irar- se para A pprovado 
a \ll'Ovin cia elo Minas no dep utado Junho. 

em 25 de Da. commiBsiin de Const:tnição 
e Legislação . 

Ec ual'Clo .\ngusto Mont:tnclon . 

Concede licenp ao deputado Theo-
philo Fern:tndes dos 8:1.11 tos p:; ra 
retirar-se para fóra ela Côrle aftm 
de tral:tt' ele sua sande . 

Pe rlc informaçõe-; ao Jlinisterio da 
_\g l'i cultura sobr e o requerin:ento 
da .ll tgtias Ucalway COI11jJa nv solt-
ei Lanclo r e]e,·ação ele mnltas. 

PNlc info rma ções no ~lini st•rio da 
~larinha sobru o r equerim ento elos 
opet·arios elo Arsenal de ?.Iarinha 
da C>!rtc reclttmnndo conLr:\ o 
decreto n. 3.27-l A de 188G . que 
approvo u o regulamento da U11iiio 
Opc•·w·ia. 

;'!l p p ro v o do 
Junho. 

em 

App r'OY:t do em 
.!unho. 

28 de Da comm iss:'io de Constituiçii.o 
c Legi s l a~ii~ . 

:28 de Da. comm issiio de Faze nda. 
Pensr3:•5 e Orelenacl '>S. · 

Officiou- s' 0111 2 de Julh o . 
Resp)a l! clv em (i de .\gesto. 

~l.ppro,,n<.J o em 2:3 de Dn. comm i ~siio ele Fazenda, 
.I unho. PensÕ's e Or rlc:wclos. 

Oniciou-se em 2 rle J ulho . 
Rospondicl<> em 17. 

~!anela archivar o requerimemo de illi.. ppro-.·a do em 28 de Da com missão ele Fazenda, 
P en sões c Ordenados . D. lll:ll'ia Olindina ue Miranda Junh o . 

PcS'l<ltt snlic itando pcnsáo. 

G Indefer e o r~ quel'imento do< opera- lh'npresso són.J.cnle . Da comm issão ele Faz~nda, 
P0 nsüe s c Onle nados . rios do Arse nal dn Ladario so li-

citando augmen to de vencimentos. 

87 Int! efe re o requerim en to dos em pre- lln J.p r csso s ónJ.e nte. 
t;:ulos tla secretaria da ~:scola Po -

Da com missão de F azenda . 

88 

8!) 

lylechn ica sol iciLando angmeato de 
vcJH.! imcntos. 

Ccnc~do licença ao depnLado J osé A\.pprovado 
hla t·cellino clJ Souza. Julho. 

Pensões c Ordeaados. 

0m 4 de Da commissão de Constituição 
e Legislação. 

Concede l icen~a no depu tado B:ll'ão Approvad o em 4 
tle A.raçagy. Julho. 

de Da com missão ele Constituição 
~ Legislação. 
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ANDAMENTO OBSER Y AÇÕEe 

==========1==="===================:~===============1================11 

1888 6 de Julho ... 90 

" 6 de Julho ..• 91 

" 6 de Julho ... 92 

" 6 de Julho .•. \J3 

6 de Julho ... 94 

" 10 de Julho .. 95 

10 de Julho .. 96 

10 de Julho • . 97 

)) 10 de Julho .. 98 

" 10 de Julho .. 99 

)) 10 de Julho . . 100 

11 de Julho.. JOi 

Pede informações ao Ministerio dl.a Approvado em 6 de Ju- Da commissão de Marinha e 
Guerra sobre o requerimento d.e lho . Guerra. 
tenente reformado do exercito José' Ofliciou-se em iO. Respon-
Caetano da Silva solicitando per- dido em 25 de Setembro. 
missão para reverter ao quadro 
effectivo. 

Pede informações ao Minist.er!o da App•rovado em 6 de Ju- Da comm1ssao de Fazenda , 
Fazenda sobre o requerimento de l ho. Pensões o Ordenados. 
Melchert& Comp. solicitando di ver- Officiou-se em 10 . R espon-
sos favores para a fabrica de papel dido em 3 de Agooa to. 
estabelecida em Itú, província de 
S. P aulo . 

Pede informações ao Ministerio da Approvado em 6 de Ju- Da commlYão de Fazenda, 
Agricultura sobre o requerimento lho. Pensões e Ordenados. 
de João Baptista Marques Fogaça, Officiou -se em iO. Rcspon-
ex-contador dos correios de Goyaz, dido em i3 de Setembro. 
solicitando aposentadoria. 

Indefere a pretenção dos operal"ios Impreeso eóment;e. 
do Arsenal de Marinha ua Bahia 
solicitando augmento ele venci-
mentos . 

Indefere a petição elQs opera rias de Impresso aóment;e. 
construcção naval do Arsenal de 
Marinh;,. do Pará solicitando au-
gmento de vencimentos . 

Da comm1ssao de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Da oomm1ssao de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Pede informações ao Ministerio da Approvado em iO de Ju- Da comm1ssao de Fazenda, 
Fazenda sobre o requerimento dos lho Pensões e Ordenados. 
operarias da Imprensa Nacional e Officiou-se em 12. Respon-
lJiario Otficial solicitando os mes· dido em 28 do mesmo mez. 
mos favores de que gozam os em-
pregados da Casa da Moeda. 

Pede informações ao Ministerio da Approvado em iO de Ju- Da comm1ssao de Fazenda, 
Guerra sobre o r eq uerimento dos lho. Pensões e Ordenados. 
empregados ela Intendenc1a e do Officiou-se em 1.2. Respon-
Arsenal de Guerra solicitando au- dido em 26 do mesmo mez. 
gmento de vencimentos. 

Pecle informações ao ::.Iinisterio da Approvado em iO de Ju- Da comm1ssao de Fazenda, 
Fazenda sobre o requerimento lho . Pensões e Ordenados. 
de Franco Cavalcante ele Albu- Offi.ciou- se em i2. 
q uerque, thesoureiro da Thesou-
raria de Fazenda de Pet"nambuco, 
solicitando augmeo.to de venci-
mentos . 

Indefere o requerimento em que os ImpreA•o Aóment;e. 
empregados do Arsenal de Guerra 
da Bahia solicitam augmento de 
vencimentos . 

Indefere o requerimento do Club re- Impreseo sóment;e. 
creati v o da cidade do Rio Pardo, 
da província do !Uo Grande do 
Sul, solicitando isenção de im-
postos . 

Indefere o r equel'imento do Dr. Flo- ImpreAIJO AÓmente. 
rencio Francisco Gonçalves, 1° ci-
rurgião reformado do Corpo de 
Saude do exercito solici tando me-
lhoramento de reforma. 

Manda archivar a petição da Socie- ImpreA•o •óment;e. 
dade Amante da Instrucção soli -
citando restituição de impos to , 
visto ter sido attendiela na lei de 
orçamento para 1888, 

Da comm1ssao de Fazénda, 
Pensões e Ordenados. 

Da comm1ssao de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Da com missão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Da commtssao de Fazenda , 
P ensões e Ordenados. 
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" 13 de Julho ... 
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A.BiliKPTO ANDAMENTO OBSERVAÇÕES 

102 Indefere o requerimento da Socie- Imprei!IIIO I!IÓIDente. 
dade Vinicola Brazileira solicitando 

Da commissão de Fazenda 
Pensões e Ordenados. ' 

103 

104 

105 

auxilio para fundação de um esta-
belecimento de credito. 

Indefere o requerimento de Manoel Impre••o 
Do mingues Vaz de Oliveira pedindo 
troco de uma nota de estampa e 
serie já recolhidas. 

Indefere o requerimento da regente Impre11110 
do Recolhim~nto de Nossa Senhora 
da Gloria, do Recife, solicitando 
dispensa do pagamento de imposto. 

l!lómente. Da comm1asão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Da commissão de Faz~nda 
Pensões e Ordenados. ' 

Pede informações ao Ministerio da A.pprovado em 13 de Da commissão de A"'ricul tura 
Agr icul tu raso bre o requerimento d1. JuLho. Commercio e Obr~a Publica~ 
Camara Municipal de Paranaguá Officiou-se em 18. Respondido 
solicitando melhoramentos para o em 8 de Outubro. 
porto da mesma cidade. 

106 Remethe ao Ministerio da Justiça, A.pprovado em 
para tomar na consideração que Julho. 

13 de Da commisaão de Orçamento 
e Contas. 

merecer, o requerimento de Angelo O.fficiou-se em 18. 
Rolim de Souza i\Ioreira, carce-
reiro da cadea da Gloria do Guitá, 
em Pernambuco, solicitando con-
signação de verba para pagamento 
de s• us ordenados. 

J 07 Approva a eleição do 9° di~tricto da .!l.pprovedo em 17 de De. commissão de Constituição 
provincia elo Rio de J aneiro e re- Julho. e Legislação. 
co11bece deputado o Sr. Candido Officiou-seem 17. Respondido · 
Drumond Furtado de 1\lendonça. em 2Q do mesmo mez . 

• 16 de Julho... 108 Pede informações ao Ministel"io da Approvado em 16 de Da commissão de Instruoção 
Agricdtura sobre o requerimento Julho. Publica, etc. 

" 16 de Julho ... 

i6 de Julho ... 

16 de Julho ... 

16 de Julho ... 

i7 de Julho ... 

" 17 de Julho •.• 

iO\l 

110 

1ii 

112 

113 

de Thomaz de Figueiredo solici- O.fficiou-se em 18. Respondido 
tando autorização para catechis&r em 20 de Agosto. 
e aldear os indica botocudos dos 
sertões da Bahia. 

Pede in formações ao l.\finisterio do .!l.pprovndo em 16 de Da commissão de Fazenda, 
Imperio sobre o auxilio solicitado J o~ lho. Pensões e Ordenados. 
pela junta administrativa ela Santa Officiou-se em 18. Respondido 
Casa de Misericordia do Recife. em 3 de Setembro. 

Pede informações ao i\linisterio ela .!l.pprovado em 16 de Da commissão de Fazenda, 
Fazenda sobre o requerimento de Julho. Pensões e Ordenados. 
D. Maria Bal'bara Martins de AI- Officiou-sepm 18. Reepondido 
buquerque solicitando pagamento em 3 de Agosto. 
r! e meio soldo. 

Pede informações ao 111inistE>rio da Approvado em 16 de 
Fazenda sobre o requerimento dP Julho. 
D. Anna Ame lia de Mira nda Trin- Ofliciou-se em 18. Respondido 
dacle solicitando relevação da di- em 29 de Agosto. 
vida proveniente de taxas de es-
cravos. 

Indefere n. petição ele Leonidio de Al- IDJ.pre•so •óiDente. 
buquerque, empregado da estrada 
de !erro da Bahia solicitando au-
gmento de ordenado . 

Indefere a petição das madres Lu- Imprea•o sõiDent.e. 
clgera e Anna solicitando isenção 
de direitos para os objec~os desti -
nados aos collegios pelas mesmas 
dirigido na pl'ovincia do Rio Grande 
do Sul. 

Da Commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Da co'::lmisaão de Fazenda, 
Pensoes e Ordenados. 

Da comm1esão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

114 Indefere a petição de Manoel Caetano IIDpres•o •6IDent.e. Da comm1ssão de Fazenda. 
Vieira da Paz, pedindo n.posenta-
doria. 

Pensões e Ordenados. 
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J.S';l':'\ I PT O ANO .\.~IEXTO 

In defere o req•tcrimcnto da irman- ln'lpr·csso ;,ón'lente . 
daM de :'-!assa ::>cnhora da Concei-
ção da Pnlia. na Bahia, solicitando 
isenção de direi tos para os materiaes 
destinados :i const~.;cçii.o do templo. 

OllSERVAÇÕilB 

Da conuniStiãO ele Fazenda, 
P ensões e Ordenados . 

" i7 de .Julho. .. 116 Indefere o requerime nto de D. l•'o rtu- J:rnpresso s ó1nente . 
nat:t Candída Pinto Ribeiro pe-

Da commiss"io de Fazenda 
I>ensões e Ordenados. 

" 18 da Julho ... 

» 18 de Julho .. . 

» 18 d~ Julho ... 

18 de Julho ... 

:. i S de Julho ... 

N de J ulho .. . 

26 de .Julho .. . 

26 de Julho .. . 

» 2G de Julho ... 

" 27 de Julho .. : 

27 de J ulho ... 

dinrlo pngament~ do meio solrlo . 

il7 Pede informações ao )Iini>lel·io da. J.'t..ppro •o.do em l ' de Ju- Da commissão da. Agricultura, 
.\gric·dtur;c sobre :.t representação lho. Commercio e Obras Publi -

ilS 

il\) 

i20 

rla As~emblca l'ro1·incial de Gt•yaz Officiou-s~ em 20. cas. 
solicitando concCti..>ii.O de terras de-
voltJLas . 

Pede informações ao iiiinislerio da 
Agl'iculiura sobre o recp1erimen1o 
do Dr . H.ich:t t'Ü Flint \V eJIJ,. soli-
citando garantia ele juros par.c uma 
es trada de ferro de ::>aiJará att; "' 
capital de Goyaz. 

Appro,·udo em 18 de Ju-
lho. 

Olliciciou-se em 20. Respon -
dido em .23 ele .\ gosto . 

Pede informações a.o ;,linislel'io da Approvado em i 8 Lle Ju-
Agricultur a sobre o requerimento lh o. 
de Carlos Gianelli e outro ~a liei - Officiou-~e em 20. H.espon-
tantlo privilegio por 50 annos para Llido em 1" de .\p-o~lo . 
uma estrada de ferro da capital da 
pr ovíncia do Paraná até a fronteira 
com a Republica .\rgent ina . 

Da com missão de Agricultura , 
Commercio e Obras Publi-
cas . 

Da com missão de Agricultura, 
Commercio e Obras Publi-
cas . 

~landa a rchil·ar a petição de Arthur 
Henry Ca rli ng c outro solicitando 
privilegio para intl·oducçii.o do sal-
·ulã.o e tJ·uta. 

Approvado em 18 tle Ju- Da commissão de Agricu ltura, 
lho . Commercio e Obras Publi-

cas. 

121 Inde!ierc a petição de llonor io Lima llnpr•esso sóu-.ente. 
so licit;,.nclo favores para a fU11dação 

Da com missão de Agl'icultura, 
Commerci'l c Obras Publi-
cas . 

123 

124 

i 25 

i2G 

127 

de uma fabr1ca de pape l. 

Pede informações :to :Mi nistel'io da Approvado em 2-l de Ju- Da com missão de Fazenda, 
Fazenda sobre o requerimento do lho . Pensões e Ordena.dos. 
director da escola domestica de Officiou -s em 27. Reapon- (Vicl . em outro Jogar desta Sy-
::\o%ctSenhora do Amparo de P etro- tlido em 1-! de Agosto . 110pse and:>.mento c observa-
poli;; o licilando isenção de impos- ções ao projeelo n. 73 des te 
ws . anno.) 

Pede in fo r mações ao :lfinister io da Appro, •ado em 26 de J u-
.\ g ricul tura soiJrP o augmento de lho . 
o rdenados solici t:tdo pelo porteiro Officiou-se em 30. Respon -
c continuas d;dnsp~cLoria das obras dido em i 3 de Outubro. 
publicas da CôrtP-. 

Da commissii.o de Fazenda, 
Pen~ões c Or denados. 

Pede inform ações ao Minisler io da Appro,•a(\o em 26 de Ju- Da co mmissão de Fazenda 
Guerra sobre o requerimen to de D. lho . P ensões e Ordenados . ' 
Anua Coel ho de l•'igueireclo solici - Ofliciou-se em 30 . H.espon -
~;,.mlo pagamento de meio soldo . diclo em 20 ele Setembro. 

i\landa a rehi va r a petição dos oper a- Appt·ovudo em 2G de Jn- Da commissii.o de Faze nda, 
rios do Arsenel de Marinha da Co r- lh o . P ensões e Onlcnados . 
to solici ta ndo a revogação elo el e -
ereto n . :3274 A de i 8Sü . 

Pede in fo rm ações ao ;,linisterio da Approvndo em 9 7 de Ju- Da com missão ele A"' ri cu ltura 
.\gricult ura sobro a representação lho . Commer cio e Ob~as Publ!~ 
da Camara :\Iun icipal doSerroAzuJ, Offic iou-se em 30 . cas . 
na província. do Pamná, relativa a 
co ncessão de ter ras devolutas . 

Pede informações ao l\l inisterio da. Approvado em 27 de J u- Da com missão de F azenda, 
Just1ça sobre o r equel'lmento de h - lh o. P ensões e Ordenados. 
ce uça do JUiz de direi to Jo~é ~Ianoel Ofliciou-se om 30 . H.espon-
CaYalcan ti de .\l mei1la. dido em 3 de 'e tembro. 
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3 1 de J ulho .. . 
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AXIJ.L\iE~TO OIJSERV AÇÕES 

128 l'eclc informações ao i\Iinisterio dn App•·o"ado em 31 de Da com missão de Agricultura, 
.\gl'icnHura sobre a proposta do ./ ttiho. Commercio c Obras Pu-
cidadão .\.utonio Joaquim ~Ialh ci - Ofliciou-ce em 2 de Agos o. blicas . 
r os . r ela ti v a {L ligação d~ls bacias 
do Prata e Amazonas. 

i 20 Pede informações :LO i\li n istorio ela Appro"ado ~m 31 tle Da comntissão de Agricultura, 

i30 

i 31. 

.\;;ric:dtunt sobre o requerimento Ju!ho .. Cummercio c Obras Pu -
de Luiz 1Ubeit·o de Souz:L H.ezende Otliciou-se Pm 2 de Agosto . blic:l.s . 
c outro soli citando auxilias em Resprmditlo em 7 tle ::\o-
fal'or da incluslria ela setla. Yembru . 

Remettc ao i\Iinistel'io da .\.gricul- A..pprovado 
t:tra, para tomar na considoraçii.o Julho. 
que mercce t·, a reprcsetüação ela O!Ticiou-.>c em 2 
Pmça do Commercio ele Porto Ale-
gre solicitando a construcção de 
um por to ar ti licial nas T or res. 

em 31 de Da com m issão tle .\.gricultura, 
Comme rci o c Obl'as Pu -

de :\gDsio . hlicas . 

PcLlc inl'ol'maçõe~ ao Mini sle rio ela 
Fazenda s >hr e o requerimento Lle 
D . . \ nna Hosa ele Serra e Oliveira 
solic itando pagamento de meio 
soldo . 

L'l-ppro'vado em 3 Lle Da comm issão ele Fazenda, 
.\.gost<J . Pensões e Ordenados. 

Officiou- se em S. R espon-
dido em 1o de Setembro. 

132 Pede informações ao i\linislerio da Approvado em 3 ele Da comnus>ão de Fazenda , 
Ag ricul tura sobre o reqllerimcn- Agosto. Pensões e Ordenados . 

'1 33 

to do capitão reformado do cor- OJTiciou-se em S. Respon -
po ele bombeiros da Curte Do- cliclo em 5 de Set"-mbro . 
mingos Itacolomy Guanabara Fer-
reira solicitauclo mclhoramcnw ele 
reforma. 

em 3 ele Da comrnissão de .\gl'icultura , 
Commcrcio c Obr as Pu -

H.emetle ao ill in istg rio el a .\zricn ltura Appro·vaclo 
par õ.L proYiclenciar como l't\r de jus- .\!;OS lo . 

em S. Respon - bl icas . tiça, a reprcsenla~ão de dil'et·sos Ollieiou-se 
fazendeiros ela prorincia de S . Llido em 
Paulo sobre poso;e de ten·as . 

Pede informações ao ~Iinisterio Lla 
J nsttça sobre o rcr1uerimcnto de 
1 icença ao clesem bar gado r Ca~i
miro de Senna ~Iarlll!·eira. 

:2.7' de Setembro. 

Approvado 
. \.gos to. 

Ofiicion- :>e em 8. 
ui< lo em 18 do lU 

em 3 de Da commissão de FazeHcla , 
Pensúe.> e Ordenados . 

Resp)n-
IHO JIICZ.. 

135 IndPI.et·c a peLi,ão tlc Firmino Dnarle Ilil(H'esso sónl.e nte. Da rommissão de .l.gr icultu ra, 
Comm rcio e Obras Pu-
IJlicilS . 

S il v:l, :;o Ji citanc!o privilcgi'l para 
salin as na pt·oyi nc:ia de . ·anta Ca-
thal'ina . 

136 Indefc:·c o rer1uerimcnLo elo; fieis de Ianpresso sónl.ente. 
armazens da alfantleza de Belem . 
so li ci t<wdo a ugmo nto de r enci -
n1cn lcs . 

1:37 Intlel'cre o requerimento tio> empre- Itup•·esso sóJue nte. 
gados do arsenal Je guerra de 
Pernami.Juco sv l ic itanüo au~mento 
ele Yoncimen Los . 

138 Indel'et-e o rcqllerimento elos senent~ s Itupresso sónl.ente . 
ela thesout·ar ia de t'azcntla da Ba -
hia, solici tando augmento de Yen -
cimentcs. 

1 )\) Intlefet'f' o t·eqnet·i mcnto tlos empre- In1presso s ótnente. 
gatlos da In specçii.o do Arsen:d de 
t\larin h a da C or le solicitando au-
gmenlo de vencimentos . 

1-10 ·[ndel'ct·o o requerimento dos guardas Itnpl'eS!10 són1.ent.e. 
da :\Jfandcga de P em am buco soli-
ci La nclo a·.tgm ento de vcncimenLo . 

D<~ commi~sii.o ele Fazenda. 
Pensões e Orclen'.Ltlos. · 

D:t commis·ão d~ l<'azenda. 
Pensüe> e Ordenados. · 

Da commi<são de F ezencla . 
Pensões e Ordenados. · 

Da commissiio de Fazenda, 
Pensões e Orclemtclos. 

·Da commissão ele Fazenda, · 
Pen sões e Ordenados . 
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ANDAMENTO OBSERV AÇÕKS 

141 Opina que sejam mantidos os prali- Approvado em 
cos nos ~e11S direitos, obser vando-se Ülltubro. 

17 dP. Da commissão de Mari nha e 
Guerra . 

142 

143 

as leis que regPm a materia. inde-
pendente d~· apre~entação de carta 
de piloto. 

Pene inform: ções ao l\Iinisterio da A pprovado em d e Da commissão de Orçamento 
e Contas. A!!ricttltu1·a "oh r~ o J'eqn•'l'imen lo "-i!nsto. 

de Leopoldo Cabml solicitando pa- Otnciou-se em i3. RPspon -
gamenlo do I]Hantias a que se julgn dido em 23 do mesmo mez. 
com rlireilo como auxiliar ela ex-
tincta com missão do ~çude do Qlli -
xadá. 

Pede informac·ões ao i\Iinisterin do A pprovado em 13 de Da com missão de Fazenda, 
Imperio ~"bn• o r~qnerimenlo de ACiosto. . Pensões c Ordenados . 
Luiz Francisco de Barro~ solici- Officiou-se em l7. Respondtdo 
tanrlo aposentadoria no logar de em 29 do mesmo mez . 
conservador do g-ahinPte de tr1 ba-
lbos graphicos da Escola Polyte-
chnica. 

» · 13 de Agosto.. 14.! Pede informações ao i\Iinisterio da Approvado em 13 de Da commissão de Fazenda , 
Fazenda ~obre o reqnerimento dos \!!O>to. Pensões e Ordenados. 

» 13 de Agosto .. 145 

direcLores da companhia e fabrica O.fficiou- se em 16. Respon-
de fi ação de tecidos sol ici Lando isen- di do em i 3 de Setembro . 
ção elo imposto predial para os pre-
dios em que funccionam as mesmas 
fabricas. 

Pede informações ao llfinisterio da Approvado 
Guerra sobre o requerimento do Agosto . 
alferes bonorario do exercito An- Officiou- se em 
tonio Paes de Sá Barreto solicitando dido em 6 de 
pagamento de soldo. 

em 13 de Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

14. R~spon
etemhro. 

» 13 de Agosto.. 146 Pede informacões ao l\Iinisterio da Approvado em 13 de Da commissão ele Fazenda. 
Fazenda sobre o requcrimento.d.a Agosto. Pensões e Ordenados . 

" 13 de Agos to .. 

Companhia Cantareirae Esgotos de O.fficiou- se em 14. Respon-
S . Paulo solicitando restituição de dido em 15 de Setembro. 
direitos. 

147 Manda archivar a petição de profes- Appt•ovado em 
sores do Instituto dos i\leninos Cé- Agosto. 
gos solicitando augmen to de venci-
mentos, vist11 já ter sido attendido 
no orçamento votado para 1889. 

13 de Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

" 13 de Agosto. . 148 Manda arcbivar a petição de Luiz Approvado ~m i3 de Da commiRsão de F azenda, 
Macario de Souza solicitanto pen- Agosto . Pensões e Ordenados . 
são . 

~ 13 de Agosto.. 149 Indefere a petição de !\IP.lchert & C.a Impresso l!lómen1;e. 
solicitando um auxi lio em favor 
da fabrica de papel estabelecida 
em Itú . 

» 13 de Agosto.. i50 Indefere a petição dos guar das da Impresso II!ÓIDen1;e . 
Esc o 1 a Polytechnica solicitando 
augmento de vencimen tos . 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Or denados . 

Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ot·denados. 

» 20 de Agosto . 151 Dispensa do serviço, com os venci- Appr ovado em 27 de Se- Da commissão de Policia . 
mentos de continuo. ao portei ro da Lembro. 

2i de Ago~to . 152 

secretaria da Camara dos Deputados Officiou- se em 29. Respondido 
Alexandre Cyrillo Fer nandes da em 6 de Outubro . 
Rocha. 

Pede informações ao l\Jinisterio da Approvado em 2 1 de 
Guerra sobre o requerimento do ,\gosto. 
ex-:caho de esquadra Alexandre OITictOu-se em 22. Respondido 
Cotmbra de Macedo solicitando rele- em 12 de ~ovcmbro. 
vaçã~ de prescr ipção para perceber 
pensao. 

Da comm1ssão de Fazenda , 
Pensões e Ordenados. 
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>> 20 de Ago~to .. 

, 29 de Agosto .. 

,. 20 de .~gosto . . 

" Z9 de Agosto . . 

" 30 ele Agosto . . 

30 de Agosto .. 

» 31 de Agosto .. 

)) 6 de Setembro. 

6 de Set~mbro . 
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156 
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li 
Pede informações ao Minister10 do Approvado em 29 de Da commissão de Fazenda, 

1 
Imperw sobre o pedtdo de licença Agosto. Pensões e Ordenados. 
do Dr. J osé Eduardo Freit·e de Officiou-se em 3 de Setembro . 
Canalho Filho. lente cathedratico R espondido em 15 do mes-
da Escola de :.\Iedicina da Bah ia . mo mez. I Pede in formações ao Ministerio da Approvado em 20 de Da commissii.o de Fazenda . 
Fazenda sobre o requerimento de Agosto . P ensões e Ordenados . · 
D. Gertrudes da Pureza Leal soli- Ofiiciou-sc em 3 de Setemhro. I 
ci tando relevação de prescripção Respondido em 8 de Ou-
para receber )Jensi.io. tuur o . I 

I 
Pede informaçõ~s ao i\Iinislerio ela Approvado em 20 de Da commissão ele Fazenda, I 

Justiça sobre o r equerimento ele Agosto. Pensões e Ordenados . I 
J osé da Silva Porto. carcereiro Ofticiou-se em 3 de Setembro . 
da caclea de Caete té, ria Bahia, se- I 
licitando sua aposentadoria . ·I 

Pede informações ao i\Iinisterio ela Appro,·ado em 29 ele Da commissão d~ F a zenda , 
Fazenda sobre o requerimento dos Agosto. Pensões e Ordenados . I' 
fieis ele armazem da a lfandegada Officiou-se em 3 de Setembro . I 
Côrte, solicHando õUa inclusão no Respondido em 11 de Ou-
quadro dos empre.;ados de Fazenda . tubro. • 

Pede infor mações ao l\Iini sterio da Appro,,ado em 29 de Da commissão de Fazenda, 
Fazenda sobre o r eque:imento _da Agosto. Pensões e Ordenados. 
santa casa de nusencordta cb F erra Officiou-se em 3 ele Setembro. 
de Santa Anna ela Bah;a pedindo 
isenção ele impostos de transmissão 
de propriedade. 

Indefere o requerimento dos inspe- Impresso 
ctores de a lumnos do Asrlo dos 
Meninos Desl'alidos solic itando au-
gmento de vencimentos . 

Indefere a pe tição dos empregados elo Itupresso 
Arsenal de Guena do l{io Grande 
do Sul, solicita ndo augmento de 
vencimentos . 

sómente. 

són1ente. 

Da commis iio de Fazenda , 
Pensões e Ordenados. 

Da commissii.o de F azenda , 
P ensões e Ordenados . 

li 
li ,, 
i 

il 
I 

160 Indefe r e o requerimento de D. i\Ia ria Impresso són1ente. 
ele Nazareth dos Passos solic itando 

Da commissiio de Fazenda. 
Pensões e Ordenados. · 

pagamen to ele meio soldo . 

161 Pede informações ao i\! i ni;; terio dn Approvado em 30 de Da com missão de Fazedncla. 
Fazenda sobre o l'equerimento de .\bosto . P ensões e Ordenados. 
D . Francisca Ignac ia do Rego OJnci ou-se em 3 de Setembro . 
l\lonteiro so lici lan do pagame nto !lospondido em22 do mesmo 
de meio soldo. mez . 

162 Ind efere a p: tição de D .. \nna Joa- Impresso sótnente. 
quina Leivas ele Barros solicitando 

Da commissiio de Fazenda, 
Pensões e Ordenados . 

melhoramento do meio soldo que 
percebe . 

16:3 Approva a ele i~;to do 9° districto da Appt·ovado em 3 de s~- Da commis~iio ele Conslitui -
provincia de :\Iinas Geraes e re- tembro . çiio e Legislação. 

161 

165 

conhece clepntatlo o Sr . -~ntonio Officiou-se em 3. Re pendido 
Romualdo Hontei ro lllanso. em 11 do mesmo mez. 

Pede informa,ões no illinislerio ela Jt..ppro,,ado em G de 
Fazenda sobre o requer imento elos l tt iJrD . 
habitant >s do muntcipio elo 'l'u- OJnciou- se em 11 . 
bar ão , em ~anta Cnlha ri na, so lici-
lando perrniss;i:o p:.tra que os navio'> 
can·eguem e descat·reguem no porto 
de Imuitubn . 

Pede informa~ões ao ~linisterio d a App•·ovado em 6 de 
. ~gricul tura sobre o requerimenlo tembro . 
de d iv ersos empregados ela es trada Oflic.iou- se em 11. 
de fe n·o D. Pedro H, solicitando 
modificações no respectivo regula-
mento . 

Ou- Da commissiio de Faz"lncla , 
P ensões e Ordenados . 

Se- D:1. commi>'>ã • de FazenJa. 
Pensões e Ordenados . 
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166 P ede informações ao Ministerio da Approvado em 
Fazenda sobre o rec1uer imento da tembro . 

9 de Se- Da commissão de Fazenda, 
P ensões e Ordenado• . 

Garoara Municipal de Uruguayana Officiou- se em H. 
solic;tando para ~eu pairimonio o 
terreno em que estã. edificada a 
mesma cidade. 

167 Pede informações ao Minieterio do Approvado em ô da 
Imperio sobre o requer imento de lembro. 

Se- Da comm1esão de Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

Antonio Vianna. propondo-se intro- Officiou - se em 11 . 
duzi r melhora mantos no bairro do 
Engenho Velho . 

168 Indefere o requerimento dos fieis de Impre••o I!Ómente. 
armazem da Alfandega da Côr te 
solicitando augmento de venci-
mentos. 

169 Indefere o requerimento dos empre- Impresso •ómente. 
gados da lntendencia e do Arsenal 
de Guerra da Côrte solicitando 
augmento de vencimentos. 

Da commisaão de Fazenda, 
Peneõea e Ordenados. 

Da comm ieeão de F azenda , 
P ensõaa e Ordenados . 

~ 6 de Setembro 170 Dispõe que ao art. 17 do Regimento Em 6 de Setembro, a reque- Da commissão de Policia á 
interno, relativamente aojuramen- rimento do Sr. Maciel, é lndicaçiio do Sr . Gomes de 
to do deputado pela fórma seguin- dispen~ada a impt·essão Castro apresentada em ees• 
te: - "Juro aos Santos Evangelhos para ser dado para ordem são de 6 de Setembro. 
man ter a religião catholica aposto- do dia da sessão seguinte. (Vtd. em outro Jogar desta Sy-
l ica romana, observar e fazer Em 10 de Setembro entra em nopse andamento e obser -
observar a Constituição, sustentar unica discussão . v ações á Indicação do Sr . 
a indivisibilidade do Imperio, a E' offerecida a seguinte emen- Gomes de Castro.) 
actual Dynastia Imperanle, ser leal emenda: Em 24 de Outubro de 1888 o 
a.o lmper a.dot·, zelar os direitos dos " Si for a.pprovada a conclu- Senado officiou á Camara 
povos e promover, quanto em mim são do parecer da commis- pedindo a nomeação de 
couber, a prosperidade geral da são de Policia, depois da uma commissão mixta para 
nação. • Accrescente-se : «Para- palavra - crenças - accre- tratar do juramento dos Se-
grapho unioo. Só será, dis.vensado scente-se: políticas e reli - nadcres conforme fo i deli-
de pre.tal·o o d•pt1tado ele~to, que giosas, sendo entretanto berado em sessão do mesmo 
declarar á, Mesa ser o dito jura- obrigado a prestai-o da fór- Senado de 5 do referido 
mento oontral'io á,s s11as crenças .» ma seguinte : juro cumprir mez . 

os meus deveres de repre- A Garoara dos Deputados, de-
senlante da nação. po1s de alguma discussão, 

« Sala das sessões, iO de Se- resolveu que fosse ouvida a 
lembro de 1888.- Maneio commissão de Policia sobre 
Ribeiro. - Costa Aguiar . ~ o convite do Senado . 

Ora o Sr. Gomes de Castro, 
que offerece o seguinte sub-
stitutivo : 

" Substitua-se a fórmula do 
juramento prescripto no 
art . 17 do regimento pela 
seguinte : 

" Juro zelar os direitos dos 
povos, e promover quanto 
em mim couber a prospe-
ridade geral da nação. -
S . R. - Gomes de Castro. " 

Ora o Sr . Joaquim Nabuco. 
E' offerecida a seguinte emen-

da : 
" Fica abolido o juramento 

prescripto pelo ar t. 17 do 
Regimento interno desta 
Camara. 

"S . R .- Sala das sessões , 
19 de Setembro de 1888.-
Zama., 

Ora o Sr. Rodrigo Silva (M i-
nistro de Estrangeiros) . 

Oram os Sra . G11mes de Cas-
tro, Carlos Peixoto ( i o Se-
cretario) e Coelho Rodri-
gues, que offerece a se-
guinte : 

Sub-emenda á. ' menda do Sr . 
Gomes de Castro 

" Si passar a emenda, substi-
tua-se a palavra -juro -
pela palavra- prometto. 
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« Sala das sessões, 10 de Se-
tembro de 1888. - L. Coe-
lho Rodrigues. " 

São olferecidas as seguintes 
emendas: 

.c Depois a.,_ palavra - cren-
ças - do parecer da com-
missão, accre~ce nte-se, pa-
r a evitar duvidas no futuro, 
as seguintes palavras : po-
liticas e religiosas. - R. 
Peixoto. " 

"Paragrapho unico ao art. i 7 
do Regimento. Si o depu-
tado eleito não puder pre-
star juramento sob a fórma 
precedente, será admittido 
a jurar pela sua religião, 
que cumprirá os seus de-
veres de deputado sob o 
regimen da Constituição do 
Estado. 

« Sala das sessões. 10 de Se-
tembro de 1888.- J){ao-Dow-
ell. - Theod01·o da Silva. » 

Depois de uma questão de 
ordem, eru que tomam parte 
os Sra. Zama, Maciel e 
Pedro Luiz, ora o Sr. 
Mourão. 

Em ii de Setembro é appro -
Tada a seguinte emenda: 

" J uro ao Santos Evangelhos 
cumprir todos os meus de-
veres de "l' ',presen tanle da 
Nação Brazileira, na fórma 
da Con~tituição e mais leis 
do Imperio. 

" Si o deputado tiver motivos 
de consciencia para re-
cusar- se a prestar jura-
mento, usará da seguinte 
fórmula : 

" Declaro lealmente que hei 
de c •mprir todos os meus 
deTeres de represen !ante da 
Nação Brazileira, na fórma 
da Constituição e maia leis 
do Imperio. " 

< Si o deputado negar -se a 
pres tar aqnel!e juramento, 
nãosera. admittido .- Joa-
quim N abvoo." 

Oram os Srs. Maciel e Zama. 
E' offerecida a segLünte 

Emenda substitutiva 

" Todo o deputado, para que 
possa exercer o seu man-
dato. prestará jur amento 
conforme a religião q•te 
professar, excepto si fôtde 
tal seita que prohiba o JU-
r amento . A fórma deste 
consistirá na promessa ao-
lemne exarada no art. 17 
do Regimento da Camarl!. • 

.c O deputado que não p·tder 
.iurar, por preceito de snas 
crenças religiosas, fará a 
mesma promessa sob sua 
h onra e CO!ISCiencia . 

« Sala das sessões, H de Se-
tembro dei888.-Mourão. ~ 

A requerimento do Sr . Pas-
sos Mi randa é enceuada 
a discussão. 

ODSERVAÇÕE~ 
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Os ~rs . Pedr o Luiz e Ilenri-
que Salles requerem vota-
ção nom i na! para o parecer 
da cornmissão e para a 
eme nda do Sr. Zama . :1\iio 
siio appr ovaclos os r equet·i-
menLos . 

E' approvado o parecer ela 
comm issiio ele Policia sendo 
rejeitadas as outr·as emen -
das, menos a do Sr. Rod ri-
gues Peixoto, que é appro-
vacla . 

O parecer com as eme ndas 
são t·emett idos {L com missão 
el e Redac ão . 

. 'I. i m prirn ir a redacção sob 
n. 170 A . 

São li das as segumtes decla-
r ações ele voto: 

« Declaro que votei contra o 
parecer ela comm issiio ele 
Policia . 

" 'a la ela. sessões, H ele Se-
tembro de 18 8. - Conego 
Xavic,· da Silva ." 

" Declaro que votei con Ira a 
conclusão elo parecer da 
commissão de Policia. na 
prute rJne supprime todo e 
<lltalquer juramento a quem 
não puclet· prestar o elo Re-
gimento, porque a suppres-
siio do .Juramento é contra-
ria ao Pacto Fundamental' 
do Imperio . 

« Sala das sessões, 11 ele Se-
Lembro de 1888. - Jl ancio 
Ribcil·o." 

« Declaramos que votámos 
con tt·a o parece,· ela com-
missão de Policia, que r e-
forma o art . 17 elo Re~i
rne ow, di~peosaoclo o JU· 
t·amentoexigido pelo art.2:i 
rla Consti tLtiçiio Poli ti c a do 
Imperio. 

« Sala elas ses8Ões, i 1 ele Se-
lembro de 1888. - S. R .-
Gome.< ele Castm .- Alf,·edo 
Chaws .- Ribeiro ela Cu-
nha.- Dom in _gtLes da Silva. 
-Lac~nla TVenteck .-Tor-
,.es PO>-t ugal . » 

" Decla r o qne votei contra o 
parecer da comm issão de 
Policia que a ltera a fót·-
mulo. . regimental do jura-
mento, e todas as emendas 
apre~entado.s ao mesmo. 

« ala das se<sões. 11 de Se-
tembro de i 888. - J1io11tan-
clon.» 

" Dec laro que votei contra o 
acldi ti v o da commissiio de 
Policia e contra as demais 
em endas e sub-emendas. 

" Sala das se,sões, 11 de e-
lembro de 18~8 . - P eel r·o 
LtGi :: ." 

"Declar amos que votámos 
contra a abolição do jur a -
mento contido implici ta-
mente no parecer. 

" Sala elas sessões, 11. ele Se-
tembro ele 1888. - Costa 
Aguia1· .- Dr . Cantão . " 

OBSERVAÇÕES 
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Opina que não deve ])l•oseguir a de-
nuncia dada pelo capit.ão Gt·egorio 
Thaumaturgo ele Andrade contra 
o ex-ministro da !.!'Uen·a conse-
lheiro Joaquim Dclfino Ribeiro ela 
Luz. 

ANDA~IE:-ITO 

l!;m 12 de Setembro entra em 
discussão a reclacção . 

E' lido o seguinte: 
~ Declaro que, si estivesse 

presente, votaria contra o 
parecer Ja commissão de 
Policia, que reforma o art. 
i7 do Regimen to, dispen-
sando o jurame nto exigido 
pelo art. 21 ria Constituição 
Politica do Impe~io. 

" Sala das sessões, 12 de Se-
tembro de 1888.- Albe,·to 
Brzamat., 

Ora o Sr. Andrade Figueira, 
que apresenta o seguinte : 

~Que volte o projecto :í. com-
missão, afim de desfazer as 
incohere ncia-;, contradic-
ções e absurdos que resul-
tam do vencido. 

"Sala das sessões. 12 de Se-
tembr o de 1888.'-Andrade 
Fiqueim,.» 

Depo.is de uma questão de 
ordem em que tom am parte 
os ::i r .. \ ndrade Figueira, 
Felipp3 Figueirõa, Zama, 
Gomes de Castro e Joaqu tm 
Nab •1co. a discussão é en -
cerrada· a requerime nto do 
Sr. Zama . 

. \. redacção é approvada sendo 
r ejeitado o reqnPrimen to do 
S r. A ndracla Figuetra . 

Em .J ele Outubro entra em 
cli>cussiio ot·atn osSr>. Zama, 
illi lton e Ratisbona. 

App•·o,,ado. 

OBSERVAÇÜES 

Da commissão especial no-
meada em 23 ele AgoRto, a 
requerimento do Sr . Zama, 
e composta dos Srs. Gomes 
d~ Castro, Milton e Pedro 
Luiz, parn. conhecer ela re-
pt·e>en tação do capitão Gre-
l!Orio Thaumaturgo de An-
drade, lida nn. sessão ele 28 
de Junho elo mesmo anno . 

Tendo o Sr. Gomes de Castro 
pedido ~xooe raçào dn. com-
missiio foi substituido pelo 
Sr . Zama . 

Sobre accusações a Ministros 
de E:stado vicl: 

Pn.t·ecer clatn.clo de 4 ele Julho 
de 1829, julgando improce-
dente a accusaçii.o ao M i-
nistro da Guerra Joaquim ele 
de Oliveira Alvn.res, por ex-
ped ir o decreto de 27 de 
Fevereiro de 1828 creanclo 
urna commissão militar em 
Pernambuco. por occasião 
ela rebelliào; com voto em 
separ ado elo deputado José 
ela Cruz Feneira. 

Defesa do dito i\Iinistro datada 
de 20 ele Junho de 1829 . 

IN. 130 ele. 1831, apresentado 
na sessão de 21 ele Julho 
pela commissii.o composta 
rtos Sr s . Odorico, i\Ioura e 
Li:npo de Abreu, julgando 
pt·ocecle n te a accusação ao 
ex-Mi nistro da Guerra J osé 
Clemente Pereira, por ter 
mancln.clo proceder ao recru-
tn.mento em varias provin-
cin.s do I rnperio, e te r corn -
]Jrado a rmamento ao inglez 
Gu ilherme Jong. 
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N. 197 de 1831, apresentado 

em 16 de Agosto pela com -
missão composta dos Sra . 
Xavier de Carvalho, Souza 
Paraíso e Castro Alves, jul-
gando improcedente a accu-
sação ao Ministro da Jus tiça 
Diogo Antonio F eijó, por ter 
mandado suspender a con-
cessão das cartas de seguro ; 
com voLo em separado do 
deputado José de Castro 
Alves. 

N . 204 de 1831, apresentado 
em 18 de Agos to pela com-
missão composta dos Srs . 
Caeneiro Leão, Evaristo e 
Almeida Torres, julgando 
procedente a accusação ao 
ex-Mi nistro da Marinha, 
Marq 1ez de Paranaguá, por 
t er creado uma commiesão 
militar na. província Cispla-
~ina; com voto em separado 
do deputad•J José Carlos Pe-
reira de Almeida Torres . 

N. 40 de 1833, apresentado 
em 22 de Maio pela cCJm-
miesão composta doe Srs. 
Aureliano, Pacheco e Deus 
e Silva, j •1lgando im proce-
dente a accusação ao ex-
Mimstro da Justiça Honorio 
Hermeto Carneiro Leão, por 
ter aposentado mag1 etradoe. 

N. 57 de 1833, apresentado 
em 30 de Maio pela com -
missão composta dos St·s. 
F. do Rego, Souza Paraíso 
e Miranda R ibeiro; julgando 
improcerlente a denuncia 
contra o ex-Ministro do Im-
perio José Lino Coitinho, 
por ter louvado ao conse-
lho geral do Grão Pará, 
composto então de alguns 
chefes da sedição que teve 
logar em 183!. 

N. 137 de 1833, apresentado 
em 30 de Julh o pela com-
missão composta dos Srs. 
Araujo Lima, Paula Albu -
querque e Lopes Gama, jul-
gando improcedente a accu-
sação ao Mimstro da Fa-
zenda, Marquez de faricá, 
ao bre as providencias dadas 
em relação á denuncia con-
tra o Ira ncez João M ar olle, 
introductor de moeda fal sa . 

N. ii7 de 1837, apresentado 
em 18 de Julho pela com -
missão composta dos Srs . 
Miranda Ribeiro, Ibíapina 
e Araujo Ribeiro, julgando 
procedente a accusação Mi-
nistro da Justiça, Gustavo 
Adolpho de Aguilar Pan -
toja , por ter expedido o 
decre to de 18 de Março de 
18:37 dando instrucções so-
bre fórmulas de proces~'J. 

N. 74 de 1838, apresentado 
em 23 de J ,Ilho pela com-
missão com pos ta dos SrR . 
Vaz VIeira, L . J. Ribeiro 
e Paulino de Souza jul-
gando improcedente a accu-
sação contra o mesmo ex-
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Ministro da. Justiça. por ter 
provido um Jogar de officio 
vita.licio. 

N . 43 de 1857, apresentado em 
4 de Julho pela. commissão 
composta. dos Srs. Teixeira 
Junior, Pa.ra.naguá e Muniz 
Fiusa., julgando improce-
dente a. denuncia contra. o 
ex- Ministro da Justiça. Na-
buco de AraUJO, por ter apo-
sentado magistrados . 

N. 97 de 1874, apresentado em 
3 de Setembro pela commis-
são composta dos Srs. Alen-
car Araripe, Ca rneiro da 
Cu nha e Pereira Franco, 
julgando improcedente a. de-
nuncia contra os Ministros 
da Fazenda, Imperio e Es-
trangeiros Visconde do Rio 
Branco, Corrêa de Oliveira. 
e Visconde de Caravellas, 
por terem attentado contra a 
religião do Estado. 

N. 27 de 1875, apresentado em 
14 de Julho pela commissão 
composta dos Srs. Pinto Li-
ma. Alencar Araripe e Cu-
nha Leitão, julgando impro-
cedente a denuncia contra o 
Presidente do Conselho e 
Ministro da Fazenda Vis-
conde do Rio Bt·anco, por 
emprestimos feitos ao ban-
quei ro Visconde de Mauá. 

N. 141 de 1886, apresentado 
em 6 de Outubro pela com-
missão composta. dos rs. 
Alencar Ara.l'ipe, Portella, 
Cesario A! vim, Lourenço de 
Alb•tquerque e Eufrasio Cor-
reia concluindo para que não 
prosi<>a. a denuncia con tra. o 
conselheiro Carneiro da Ro-
cha, ex-Ministro da. a<>ricul· 
tura, pelo Sr. deputado A. 
Coelho Rodrigues a respeito 
da. rescisão do contracto da 
estrada de ferro da Victoria 
á NatiVIdade. 

1888 17 de Setembro 172 Pede informações ao Minisierio da F a- Appro v ado em 17 de Se- Da com missão de l<'azenda, 
zen da sobre o requerimento de Jorge ~mbro. Pensões e Ordenados. 
l\lirandol a Filho e outros solici- Officiou-se em 20. Respondido 
tando isenção de direitos para os em 17 de Outubro. 
materiaes destinados ás obras na 
província do R10 de Janeiro. 

,. 17 de Setembro 173 Pede informações ao Ministerio daFa- A.pproYado em 17 de Se- Da comm1ssão de Fazenda, 
zenda sobre o requerimento do co- tembro . Pensões e Ordenados. 
ronelignacio Luiz de Araujo Costa Officiou-se em 20. 
solicitando moratoria por 10 annos 
para pagamento de quantias de que 
é devedor á Fazenda Nacional. 

17 de Setembro 174 Pede informações ao Ministerio do A.pprovado em i7 de Se - Da comnussão de Farenda, 
lmperio sobre o requerimento dos tembro. Pensões e Ordenados. 
professores publicos da. Cõrte aolici - Officion-ae em20. Respondido 
ta.ndo augmento de vencimentos. erri 5 de Novembro . 

,. 17 de Setembro i75 Pede informações ao Ministet"io da ApproT ado em i7 de Se .. Da. comm1ssão de Fazenda, 
Fazenda. sobre o requerimento de ~mbro. Pensões e Ordenados. 
D. Maria Ca.ndida. de Avilez Mo - Officiou-se em 20. Respondido 
reira solicitando relevação de pre- em 4 de Outubro. 
scripção para receber meio soldo. 
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17G Pede informações ao i\linis:el'io ela Approvado em 17 de Da c mrni9São rle :Saucle Pu-
Guerra solJre u requerimento do c i- :SeLeml.n·o. blica. 
rurgião do corpo de saude du exer- Ofllciou-se em20. Respondido 
ci1o Dr . . \.nton10 P inheiro Guedes em 2:~ ele Outubro . 
solcitanclo a C\'eação de enferma-
r ias homccopathicas nos hospiLaes 
militares . 

117 ~!anela archiYar a peLiçiio da irman- Appro,,ado em 
clacle da santa casa de misel'icot·clia :Se tembro. 
lle SorocalJa em S. PC~ulo solicitando 
permissão pat·a converter os immo-
veis qne p ssne em \i tulos lla divida 
publica . 

17 de Da comrnisqão de Fazenda, 
Pensões e Ordenado . 

, 17 de Setembro 1 i8 Indefere a petição do ajudan Le ele 11npresso són-.ente. 
po~tcit'o e continuas clu 'l'hesouro 

Da commissão de Fazenda, 
Penqões e Ordenados. 

Nacional solicitando augmcnto lle 
vencimentos. 

» 17 de Setembt·o 179 Indefere a petição dos empregados ilnJ)l'esso sótnente. 
civis da repartição elo quartel 

D<t comm issão ele Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

mestre general sobre augmento de 
venc im en Los . 

, 17 ele Setembro 180 Indefere a petição tio capitão refor - hnp1·elilso sõn-.en l e. 
macl: do corpo ele bombeiroq ela 

Da commissão ele Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

)) 21 ele eiembro 

21 ele Setembro 

Cul'Le Domingos I tacolomy Gua-
naba ra Ferrei r a solicitando melho-
ramento tle reforma . 

181 Pede informações ao i\Iinisterio do Appro,·ado em 
[mperio sobr~ o retl"erunento de :Setembro. 
Antonio José Leite Borges soli- Officiou-se em 25. 
citando permis',ão para prolongar 
a rua ele Santo Ignacio no Cattete. 

21 ele Da commissão de Fazenda. 
Pensões e Ordenados. 

Pede informações ao Minislerio da Appl'O''ado em 21 
Fazenda sobre o r equcr;mento ele Setembro . 

182 de Da commissão de Fazenda, 
Pensões c Ordenados. 

Francisco F01:jaz de Lacerda soli- Oinciou-se em 25. 
citando pagam~nto de montepio ele 
marinha ás netas menores elo fal -
leciclo capitão ele mar c guerra João 
Baptista de Oliveira Guimarães . 

» 2G de Setembro 183 ApproYa a elei~ão elo 12" districto Appro-.:ado em 1" ele Da commissii<Hlc Constituição 
da provrncta do lüo de Janeiro e Outubro. o Legislaçiio . 

)) 10 de Outubro. 

12 ele Outubro. 

» 12 ele Outubro. 

19 ele Outubro . 

reconhece deputado o Sr. Pedro Officiou-se em z. Respondido 
Dias Gordilho Paes Leme. em G elo mesmo mcz. 

181 Pede informações ao i\Iinislerio ela A pJ)ro-.:ado em 10 
FazeJ1Lla sobre o 1·equenrnento elos Outubro. 
olftc iaes elo juizo dos feitos ela Officiou- sc em 12. 
Fazenda so licitando melhoramento 

de Da commissão de Fazenda, 
Pensões e Ot·clenaüos. 

de vencimentos. 

135 Pede inform ações ao Ministerio do A ppro,rado em 
Imperio sobre o requerimento ele Outubro. 
Diogo Fel'l'eira de Almeida e outro Oinciou- se em 15 . 
so licitando favores para abertura 
ele ruas no centro ela cidade. 

12 de Da commissêlo da Fazenda. 
Penso:ies e 0l'llcn:J.clos. · 

186 Manda archivar o [ll"Ojecto n. S3 Appro,•atlo 
deste anuo que c··ncecle licença ao Outubro. 
eles em bargaclor i\! a rcos Antonio 

em 12 de Da commissiio de Fazenda, 
Pensões c Orden ados. 

Rodrigues elos Sanw>, pot· haver 
ralleciüo aqttelle magistrado . 

187 Pede i nformações ao i\I inister io elo Approvado •·m 
Impet"io sobre o requerimento do Outubro. 
~ngenh eiro ~amaso P ereira e Otttro Oificiott- se em 23. 
solic tLanclo tavores para prolongar 
a rna Larga ele S . Joaqui m aLé a 
do Visconde ele Itaborahy. 

J:l tle Da commissiin de Fazenda. 
Peusões e Ordenados . · 
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1888 1\l de OuLttbro 188 Pede inform açõeR ao lllin isterio do Approvado em 19 de Ou- Da com missão de Fazenda, 
Imperio sobre a propos ta do enge- tttbro. Pensües e Ordenados. 

19 ele Outubro 189 

nheiro Francisco Gados Costa Real Officiou-se em 23 . 
para aberttu·a de varias r uas nos 
bairros de Vi !la Isabel e outros. 

Pede cópia do decreto que concedeu Approvado em 19 de Ou -
pensão a D. Mathilde Emília de tubro. 
Va>concellos Pinto Leal pua poder Officiou-se em 23. 
r esolver sobre a pe tição de D. Ger-
trudes da Pureza Leal. 

Da commissão de Fazenda., 
Pensões e Ordenados. 

~ 19 de Out•Jbro 1.90 l\hnda archirar a petição de D.Amelia Approvado em 19 de Ou- Da com missão de Fazenda, 
Hame li n, solicitando uma pensão. tubro. Pensões e Ordenados, 

~ 1.9 de Outubro 191 Appr ova a eleição do ii0 districto da Approvado em 22 de Ou- Da com missão de Cons ti-
pt·ovincia da Bah ia, e reconhece tttbro . tuição e Legis lação. 

31 de Otltubro 

~ 6 de Novembro 

28 

192 

deputado o Sr . Aristides de Souza Officiou- se em 22. Respon-
Spinola. dido em 30 de Outubro. 

Pede informações ao Ministe rio da Approvndo em 31 de Ou-
Fazenda sobre o requer imento de tubro. 
D. Carolina Luiza d~ Oliveira Pe - Officiou-se em 2 de Novembro. 
reira Pinto solic it;tndo r elevação 
de prescripção para receber meio 
solt.lo. 

Da comm 1ssão ele Fazenda, 
Pensões e Ordenados. 

193 Pede informações ao Ministerio da Approvado em 6 de No- Da com missão de Constituição 
Justiça sobre o requerimento elos vembro . Officiou-se em 7 de e Legislação . 
serventuari os vit;t l i cios da Corte Novembro. 
solicitando interpretação au then tiea 
da lei que exlinguiu um dos officios 
de tabellião da Cor te. 





Officios e propostas do governo, requerimentos, representações e 
indicações pendentes de parecer das respectivas commissões 





Officios, propostas, representacões, requerimentos 
das differentes commissões de parecer 

e indicacões 
em 1888 

pendent~ 

~~~================,=============T================~===1 
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.\SSUMP'rO ODSER V AÇÕES 

·1888 Representação da assembléa provincia.l _9-e S. Paulo, pedindo a decre- A' comn:tissão de Con stituição e 
tação de uma let abolindo a escravtdao . Legislação, em 6 de Maio . 

• Representação da camara municipal_da cidade ele .s . José ele_ Campos, A' commtssão de Constituição e Legislação, 
em S. Paulo, pedmclo a clecretaçlW de nma let de locaçao rle ser- em 21 de Ma10. 

" 

" 

, 

viços . 

Representação da camara municipal dn cidade de Pirahy, ela província A' co~mtssão de Constituição e Legislação, 
do R 10 de Janeiro, relativa a convemenCi ól. de ser convocada uma em <> de Junho. 
asaembléa constituinte. 

Representação dos habi tantes da pa1·ochia de Arêas, da provincia do A' commtssão de Constituição e Legislação, 
Ceará, relativa a limites entre as provi11cias do Ceará e Rio Grande em H de Junho. 
do Norte. 

Representação do Club Norte-Rio-Grandense, submettendo {, apreciação A' commissão de Constituição e Legislação, 
da Camara ~.lgumas cousiderações ácerca de limites entre a pro- em i9 de Junho. 
vincia do Ceará e Rio Grande do Norte . 

Representação dos cidadãos residentes na cidade de Barbacena, repre- A' co:_nmissão ele Constituição e Legislação, 
sentantlo sobre a necessidade da convocação de uma ass2mbléa con- em <> de Julho. 
stituinte . 

Representação da camara municipal da cidade ele Rezende, provincia A' commissão de Constituição e Legislação, 
do Rio de Janeiro, representando sobre a necessidade ela convocação em 6 de Julho. 
de uma constituinte. 

Representação da camara municipal ela Limeira, provincia de S . Paulo, A' commissão de Constituição e Legislação, 
pedindo a convocação ele uma constituinte. em 9 de Julho. 

Representação ela camara municipal ela cidade de Juiz de Fóra, pro- A' commissão de Constituição e Legislação, 
vincia de i\Iinas Geraes, pedindo a decretação de uma lei de locação em 9 ele Julho. 
db serviços . 

Representação da assembléa provincial de Minas Geraes, pedindo a A' commissão ele Constituição e Legislação, 
adopção de medidas politicas . em i 8 de Julho. 

Rept·esentação da camara municipal da c idade de Campinas, província A' commissão de Constituição e Legislação, 
de S . P aulo, reiterando o pedido, já feito em 1886, para twgmento em 19 de Julho. 
da representação ela mesma provincia. 

Requerimento elo Dr. Antonio Joaquim ele Barros Sobrinho, protes- A' commissão de ConsLituição e Legislação, 
tando contra a pretendida inclemnização a ex- senhores de escravos em 2-! de Julho. 
e ped indo o cancellamento elos li.vros da matricula dos mesmos . 

Officio do i\Iinislerio da Justiça . de 2 de Agosto de i888, enviando uma A' commissão de Constituição e Legislação, 
petição da Junta Commercial de B•lém solicitando a t•evogação do em 3 de Agosto. 
art. 5o parte i• elo decreto n. 863 ele i7 de r ovembro de 1851. 

Representação da camara municipal de Campinas, pedindo qu e reverta A' corumissão de Constituição e Legislação, 
para os cofres geraes o pagamento elas custas elos processos julgados em 13 de .-\.gosto. 
pelo Tribunal do Jury. 

~ Representação da dit·ectoria do Centro Agricola Industrial da cidade A' commissão de Constituição e Legislação, 
de Pelotas, provincia elo Rio G1·ande elo Sul, representando contra em 1-! de Agosto . 
impostos creados pelf!- assembléa prorincial e s.olicitanclo outras pro-
vtdenc iaS em beneficiO elo commerc1o da refenda província. 

~ Reque1;im.ento de Jos~ Rippol reclamando con tra a disposição da lei A' commissão de Constituição e Legislação, 
provmCial de Alagoas n. 896 de 7 ele Julho de 188.2 como anti - em 16 ele Agosto. 
constitucional. ' 

Representação da camara municipal de Ouro Fino, província de Mina~ A' commissão de Constituição e Legislação, 
Geraes, lembrando a necessidade ela convocação de uma constit e.inte. em 21 de Agosto. 

Representação elos moradores da freguezia de Nossa Senhora das Dôres, A' comm issão de Constituição e Legi ala,cão 
da Capella Nova, bispado de 111arianna. rep1•esentando contt•a "projecto em 21 de A aos to ' 
de liberdade qe cultos. " · 
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Diversas representações dirigidas por moradores das elifferenles fre- A' commissào ele Constituição e Legislação, 
guezias da Côrte contra a lJberdade de cultos. em 21 de Agosto. 

Representação dos habitantes da c1dade da Chriqlllla, província de A's commissões de Constituição e Legislação 
Minas Geraes, pedindo que não se converta em lei o projecto de li- e de Negocias l!:cclesiasticos, em 27 de Agosto 
herdade de cultos 

Representação do Re1•. Bispo do Pará, rept·esentando contra o pro- A's com missões de Constituição e Legislação, 
jecto de lei, que passou no senado, sob1·e a liberdade <le cultos. e ele Negocias Ecclesiasticos, em 29 de Agosto 

Representação d11, Camara Municipal da Côrte, pedindo o augmento A's commissões ele Constituição e Legislação, 
da representação nacional do mnnicipio neuLt·o. em 29 ele AgosLo. 

Representação dos habitantes da Côrte e província do Rio de Janeiro, 
representando contra a liberdade de cultos. Aclhosão á mesma re-
presentação, assignada pelo desembargador Ernesto Ferreira França 
e outros . Adhesão assignaela por differen tes eleitores. 

A's commissões de Constituição e Legislação 
e ele Negocias Ecclesiasticos, em 30 de Agosto 

» Representação dos membros da assembléa proYincial de Ouro Preto, A's commissões de Constituição e Legislação 
província de lllinas Geraes, representando contra o proJecto de 11- e de Negocias Ecclesiasticos, em 30 de Agosto 
herdade de cul tos . 

» Representação dos moradores ela cidade de Congonhas do Campo, pro- A's commissões}' de Constitui·ção e Legislação 
VlnCla de Mmas Geraes, representando contra o projecLo de liber- e de Negocias Ecclesiasticos, em 30 de Agosto 
dade de cultos . 

» Representação dos moradores da freguezia de ' . S. do Destert·o contra A's commissões de Constituição e Legislação 
o projecto de liberdade ele culto~. e de Negocias l!:cclesiasticos, em 3 de Setem-

bro. 

oo Representação da camara municipal elo Curvello, província de Minas A' commissão de Constituição e Leg islação, 
Geraes, pedindo a conYocação ele uma assembléa constituinte. em 11 de Setembro. 

~ Representação de diversas f1·eguezias da província de i\Iinas Geraes, A's commissões de Constituição e Legislação 
rept·esentando contra o projeclo de liberdade ele cultos. e de Negocias ~cclesiasticos, em H de Se-

tembro. 
)) 

» 

Officio do ll1inisterio do Imperio de H de Setembro de 1888, enviando 
os papeis relativos ao acto _p lo qual o _presidente da província do 
Espinro Santo negou sancçao á let pro''lllCJal augmentando o sub-
sidio dos membros da mesma assembléa. 

A' commissão de Constituição e Legislação, 
em i2 ele Setembro. 

Representação da camara municipal da cidade de Mossoró, Rio Grande A' commiesão de Constituição e Legislaçã.o, 
elo Norte, representando contra a invasão do terri•orio de sua juris- em 20 de Setembro. 
dicção por parte ela camara da cidade de Aracaty, pt·ovincia do 
Ceará. 

" Representação elo governador do bispado de Pernambuco contra o pro- A' commissão de Constituição e Legislação, 
jecto de liberdade de cLtltos. em 4 de Outubro . 

» Representação dos moradores ela freguezia de Abaeté. ela província de A' commissão de Constitttição o Legislação, 
i\lmas Geraes, contra o projecto de liberdade de cultos. em i1 de Outubro. 

» Rept·esentação do club Norte-Rio-Grandense sobre as reclama~ões que A' commisqão ele ConsLituição e Legislação, 
interessam aos limiles das provincias do Rio Grande do Norte e em 7 de Novembro. 

» 

Ceará. 

Offl.cio do l\Iinisterio ela Fazenda ele 5 de Maio de 1888, enviando as 
informações solicitada> por esta Camara ao requclrimento em que o 
engenheiro João l\lartine da Silva Cottlinho e o bacharel Horacio 
Moreira Guimarães propoem·se tomar por empreza, mediante os fa-
vores a que al!Ltdem. a construcção de um novo edifício para a a l-
fandega da capital do Pará e de uma ponte de ferro para o respe-
ctivo servtço. 

A' conunlssão de Orçninento e 
Obras I~ublicas, em 15 de Maio. 

Requerimento do Dr. Henriqne da Ponte Ribeiro, director e medico do A' commissão de Orçamento c Contas, em 
asylo de mendicidade da Côrte solicitando pagamento de vencimentos 21 ele l\Iaio . 
desde a data de sua nomeação. 

» Indicação do Sr. depu ia do Pedro Beltrão para que se faça sentir ao A' com missão ele Orçamento e Contas, em 30 
governo a necessidade de dar completa execução ao art. 2° da lei de Maio . 
n. 3353 de i3 de ~faia de i 888 . 

)) Representação da camara municipal da villa do Triumpho, na pro- A' commissão de Orçamento e Contas, 
vincia do Rio Grande do Sul, pedindo a decretação dos meios ne- ele Junho. 
ceesarios para a definitiva abertura díL b:~.rra daquella província. 

Qm 2 
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Representação da assembléa provincial ela Bahia con~ra o r egulamento A' commissão de Orçamento e Contas, em 8 
de 22 de Fevereiro de 1888, na parte relativa ao imposto sobre b~bidas de Junho. 
alcoolicas. 

Officio do Ministerio do Imperio de 5 de Junho de 1888, enviando por 
cópia a exposição e pareceres relativos ao credito supplementar de 
206:552$213. para as despezas com as medidas contra a invasão do 
choLenz-mor bus. 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 11 
de Junho. 

" Requerimento dos empregados da thesouraria de iazenda da provincia A' commissão de Orçamento e Contas, em 12 
do Pará, pedindo uma gratificação cxtraordinaria igual á que foi ele Junho. 
marcada para os empregados da alfandega da mesma provincia. 

" Requerimento da sociedade Liber~adora Alagoana, pedindo um auxilio A' commissão de Orçamento e Contas, em 15 
pecuniario para manutenção e cus teio da escola para ingenuos, fun- de Junho. 
dada pela me~ma sociedade em i\faceió. 

" Emenda do r. deputado Junqueira Ayres ao§ 42 do orçamento da A' commissão de Orçamen to e Contas, em 18 
despeza do l\linisterio do Imperio. accrescentando 5:000S para sub- de Junho. 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

" 

» 

)) 

)) 

venção da academ1a das bellas artes da pronncia da Bahia. 

Emenda elo Sr. deputado Rodt·igues Peixoto ao orçamento das despezas 
do lllinisterio do Imperio, augmentando a. cou;ignação destinada ao 
pagamento dos professores, substitutos e mais empregados do Instituto 
dos Cegos. 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 19 
de Junho. 

Representação da camara municipal do Pomba. da província de i\Iinas A' commissão de Orçamento e Contas, em 20 
Geraes, pedmdo para ser consignada no futuro orçamento do ~Ii- de Junho. 
nisterio da Justiça a quantia necessaria para ser executa da a lei 
provincial que creou a comarca do Pomba, desmembrada da do Rio 
Novo. 

Representação da praça do commercio de Porto Alegre pedindo a re- A' commissão de Orçamento e Contas, em 25 
vogação do imposto de 5 %, crMdo para ser applicado ao desenvol- de Junho. 
vimento da colonisação e immigração da mesma província. 

Representação da praça do commercio de Porto Alegre pedindo a A' commissão de Orçamento e Contas, em 26 
cessação da cobrança do imposto creado para ser applicado ao des- de Junho. 
euvohinto da immigraçi:\o e colonisação da mesma província . 

Requeriment~ dos catraieiros e bateleiros do porto de Pernambuco A' commilisão de Orçamento e Contas, em 28 
representando contra o imposto de industrias e profissões, que lhes Junho. 
foi lançado. 

Representação dos agricultores residentes no município do Visconde do 
~io Branco~ comarca de Uba, provincia de l\Iioas Geraes, pedindo 
mdemmzaçao do valor dos escravos alforriados pelo decrt~to n. 3353 
de 13 de llfaio de 1888. 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 2 
de Julho. 

Rep:esenta~ão da associaç~~ comme1·cial de Pernambuco] pedindo a A' commissão de Orçamento e Contas, em 3 
ehmmaçao da taxa addJCIOnal de 5% a todos llS impostos geraes de Julho. 
exceptuados os de exportação. ' 

Requerimento do c1>pitão honorario do exercito Manoel de CastrG Pi- A' commi~são ele Orçamento e Contas, em 4 
nheir? pedindo pagam.ento elos venci~ontos do lagar que exerceu no ele Julh o. 
depos1to de art1gos belllcos, em Corumba, que aiuda não foram pagos. 

Requerimento dos agricultores de Sant'Anna do Sapê, província de A' commissão de Orçamen.to e Contas, em 5 
l\Imas Geraes, pedindo indemnização da propriedade escrava, extincta ele Julho. 
peJa let de 13 de Maio de 1888. 

Representação dos moradores da fre<>uezia de Santa Catharina mnoi- A' commissão de Orçamenoo e Contas, em 10 
c i pio da Christina. província de i.\Ii1as Geraes. pedindo indem'nizacão de Julho. 
do preJIIIZO que soJfreram com o decreto n. 3353 de 13 de Maio de 1888. 

Representação da camat:a municipal de S._ José do Paraizo. provincia A· com missão de Orçamento e Contas, em H 
de i\Imas Geraes, pedmdo para ser abolido o tmposto addicional de de Julho. 
5%. 

Requerimento do Barão de Jaceguay pedindo autorização legislativa A' commissão de Orçamento e Contas, em 12 
para contratar com o governo a navegação por meio de uma com- de Julho. 
panhia, entre o Brazil e a Europa. ' 

Requerimento de Leonardo. das Neves Fraga, pedindo o réstabeleci~ A' commissão de Orçamento e Contas, em 16 
m~nto da verba para grattficar o emprego que exerce e que foi sup- de Julho. 
prtmtdo. 
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1888 Representação da Praça do Comm ercio tl Porto .\legre r eclamando A.' commissão ele Orçamen to c Con las , em i G 
contra o augmento elo impos to ele inclustrias e pt·ofissões, decre tado de Julho , 
pelo r egu lamento de 22 de Fe,•erei ro do 1 88 . 

-. Re1Jresenta.ção do ~anco Hypothecal"io e Commercial do Maranhão pe- A' commissãn de Or çamento e Contas, em 17 
dmdo tndemn rzaçao pelos prCJUiZO~ causados pela lei n. 3353 ele 13 de de J itlho. 
Mai o de 1888. 

:o Emcn~a, do Sr . deputado Paul ino Chaves no orçamento cl~s rlespezas tlo A' comm issii.o ele Orçamen to e Con tas, om 17 
i\luusterw da Justtça marcando o vencimento ao carcereiro da cadêa ele Julho. 
da Aldêa dos Anjos, província elo Rio Gr a nde do Sul. 

Offi.cio do Ministerio ela Guerra de 13 de J ulho de;iS88 enviando dev ida-
mente informado, o r equerimento em que o coronel João Theodor o'Pe-
reira. ele Mello e mais offi. ciaes do 2° batalhão de infantaria pedem 
augmen to ela gratific ação aclclicional que percebem. 

A' commis•ão üe Orçamento e Contas, em 18 
ele Julho. 

:o Representação da Praça do Commer cio elo Porto Al egre r ep t'eõentanclo A' commissão de Orçamento e Con tas, em 20 
contra o impos to de 50 ofo sobre industrias e profissões. de Julho . 

" 

,. 

,. 

Representação da Associação Commerci a l elo Rio Grande elo Sul con Lra 
o impos to de 5% sobre industrias e profissões , e bem assim os offi.cios 
da Associaç~o Commercial do Rio Gr a nde relativa á suppressão a todas 
as repartiçoes das fronteiras da provincra ele guias as fazendas por 
alli intr oduzidas. 

A' commissiio de Orçamen to e Contas , em 20 
de Julho . 

Representação dos lavt·adOt'e! do Tombos d e Carangola reclamando A' commissão de Orçamen to e Contas, em 20 
i ndemnização do val or ele seus ex- escravos . ele Julho . 

Offi.cio da As sociação Commercial de Por to Alegre, el e 3 de Julho ele A' commissão de Orçamento e contas, em 20 
1888, r epresentando contra o augmento elo imposto ele industrias e de Julho . 
profissões . 

Offi.cio do fin ister io do Jmperio ele 20 ele Julho ele 1888 enviando 0 re, A' commissão ele Orçamento e Contas , em 21 
que r imento em que o Direc tor da Colonia Orphanologica Isabel ped~ de Julho . 
um au:ulw pecunl!l.i'i O para aquelle estabe lecimento. 

Requerimen to da So?ieü!lcle Commercio da Ba hi~ ped indo isenção de A' commissiio ele Orçamento e Contas, em 23 
dtrertos para acq Ulsrçao de preclios que lhe SeJam adjudicados por de Julho . 
dil'ida hypothecaria. 

Representação ela. assenibléa provincial do Piaul• y , sobre a con veniencia A' commissii.o de Orçamen to e Contas, em 23 
e utrhdade de Jazer esca la, p lo port.o ela .-\ mar mção da mesma pro- de Julho . 
vincia, os paqu etes da Companhia Brazile im de :'o\avegação a Vapor. 

Represen tação elos agr icultores, commercian tes e p i·oprieta rios <lo mu- A' commissiio de Orçamento e Contas, em 23 
nicipio de Cnx ias ped iut!o indem ni za<;:io do Yalot· de seus escrtti'OS de Julho. 
liber 1aelos pela lei n. 33::JJ ele 1:3 ue :\I aio tle 18.-í::l. 

RepreRentação rl os cir·ur giües r1 nLis tas desta cirde pedindo fJit e 0 i m- .\. ' commissão de Orçamento e Contas, em 27 
post<> que tcnh_am d?_ pagat• S•'Ja igua lado ao <jue ac Lualmente pagam de Jull• o . 
os mediCos c C i r u rgroes. 

Representação du Camai'<t Municipal da ciclar!e de U r uil'uayan a pedindo 
CjUe as apoltce.s dadas pelo i'ara-:tuay com o incl em nizaçiio dos pi' e-
JlliZOs soffr rdos pelos habitantes daquelle municipio com a invasão 
paragua ya se.1 am permutadas por ou tra' da divida p•tblica . 

A.' commissão ele Or çamento e Contas, em 27 
de Julho. 

" Representação dos la vrador es e habilantAq da vi !la ele San to Antonio de A' commissão de Orçamento e Co o tas , em 31 
Im bi tu v a, na provinci;t do Paraná, reclama ndo inclem nização à os pre- de Julho. 
jui zos causados pela libertação de seus escravos . 

" Represe o ta,:ão elos. clon0s c opcmrios ele fabricas de chapéos na c ida de .\.' co m missão de Orçamento e Con las , em 31 
ele Pelotas soltc rtandc> va~iOS favores em bene fi cio de sua industria. de Julho . 

)) R epre•entaçiio. da camara municipal ele Itaq ui, provincia elo Rio 
Gr·ande do S nl. ped1ndo que o go,·erno chame a s i. con s iderando <lo 
Estado, a divi~la r~sttlt<Jnte dos prej ni zos q ue sofrt•eram os brazileiros 
com a JDvasao paraguaya naque1la província . 

A' co mm issão de Or çamento o Contas, em 31 
de .Julh o . 

» Repre~enLar;iio. ela camara municipal ela cidade da Chr istina, da pro--· A' colllmissiio de Orça m en to e Contas, em 3J. · 
Yll i C l~ de i\Imas Geraes. ped tndo indem nização do va lor elos escra vos de Ju lho , 

: lib-ertados pe la le r de 13 de Ma io ele 1888 . 

Emeil(.la do St·. deputado Garncit·o ela Cunha ao orçamen Lo daq des -
pezas üo l\li niste rio da Guerra , á •·ubl'ica n . 4 - Obras mi li tares -
se i ncltta - com a t"onclusão das obras de quarteis de infa1lt;; ria n a 
Yi n cia da P ar abyba d o Norte c outra~ 1.:000, 000. 

A' commissão ele Orçamento e ContaP, em 31 
de Ju lho. 
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Representação da Praça do Commercio de Porto Alegre pedindo reducção A' com missão de Orçamento e Contas, em 2 
do~ impostos de exportação para diversos generos . de Agosto. 

Rept·esentação da Camara l\1unicipal da cidarle de Jaguarão, da provincia A.' com missão de Orçamen to e Contas, em 6 
do Rio Grande do Sul, redamando contra o augmenlo do imposto de Agosto . 
de industrias e profissões . 

Officio do i.\Iinisterio da A~ricultura de 6 de Agosto de i888 enviando 
a~ informações solici1adas por esta Camara ácerca da emenda 
apresentada ao orçamento da fazenda que autol'iza o governo a 
iudemnizar ao bacharel Bento José da Costa pela pel'da do 
privile~io que tinha para exploração, uzo e goso da estrada de ferro 
do Recife a Caruarú . 

Officio do i'lli nisterio da Agricultu ra de 9 de Agosto de i888 enviando 
o requerimento em que a companhia Sorocabana pede certos favores 
para prolongamento de sua linha ferrea de Botucatú ao ponto 
navegavel do rio Paranapanema. 

Officio do i'lfinisterio da Fazenda de i2 de Agosto de 1888 enviando o 
r eq 1erimento em que J . V . Hall, pt·esidente da fabrica de tecidos 
S. João e Bellany, prdem a elevação das taxas de canhamaço, 
an iagem e outros tecidos de juta . 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 8 
de Agosto . 

A' commissão de Orçamento e Contas, em iO 
de Agosto . 

A' commi;;são de Orçamento e Contas, em i 4 
de Agosto . 

Requerimento da sociedade União dos Fabricantes de Bebidas Alcoo- A' commissão de Orçamento e Contas, em i4 
licas pedindo a abolição do imposto de 50 réis, de que trata o regu- de Agosto. 
lamento de 22 de Fevereiro de i888 . 

Representação dos habitan tes de Campo Bello, na provincia de i\l inas A' commi esão de Orçamento e Contas, em i4 
Geraes, pedindo a consignação no orçamento de uma quota para de Agosto . 
provimento de termos e comarcas. 

Representação da As;;;ociação de occorros l\lutnos dos empregados A' commissão de Orçamento e Contas, em 14 
provi~ctaes da Bahia pe lindo a tsenção dos i5 '}0 sobre as lotertas de Agosto . 
que foram votadas em seu beneficio . 

Representação elos ex- proprietarios de escl'avos do municipio de A' commissão de Orçamento e Contas, em i4 
S. Bento dos Peryses, na província do Maranhão , pedindo indem- de .\.gosto . 
nização do va lor de seus escravos . 

Requerimento dos ex- proprietarios de escravos do municipio de A' commissão de Orçamento e Contas, em 14 
Venalva, província do Maranhão, pedindo indemnização do valor de Agosto . 
dos seus escravos. 

Requerimento dos ex- proprietarios ele escravos do mnnicipio do Alto .\. ' commissão de Orçamento e Contas , em H. 
Mearim, na provincia do i\laranhão, pedindo indemnização do valor ele Agosto . 
de seus escravos . 

Re'lnerimento dos ex- propriet:trios de escravos do mumctp!O de ,\.' commissão de Orçamento e Contas, em i4 
V tanna. na provincia do Maranhão, pedindo indemniza~ã.o de seus de _\.gosto . 
escravos. 

" Representação da Sociedade União Commerc1al dos Varegistas de A' commissão de Orçamento e Contas, em i7 
Seccos e Molhados contra o augmenlo do impoato de industrias de Agosto . 
e profissões. 

" Representação dos habitantes da freguezia do Rio do Peixe. na A' commissão de Orçamento e Contas, em 18 
prol'incia ele Minas Geraes, pedindo indemnização pela libe,·tação de Agosto . 
dos seus esc r a vos. 

" Representação da Camara i\hwicipal da cidade de Ayuruoca, na A's commissões de Constituição e Leg islação e 
provincia de Minas Get·aes, pedindo a convocação de uma constituinte de Orçamento e Contas, em i8 de Agosto . 
e indemnização aos 'O!X- pl·oprietarios de escra,·os. 

" Representação da ociedade .~uxiliadora da .\.gl"icultura de Per- .\.' commissão de OrçamAn\o e Contas, em 21 
~mbuco pedindo indemnização da ex- pt·opriedade escl'ava. de Agos to. 

» Representação dos agricultores do municipio de S. ebastião do A' commissão de Orçamento e Contas, em 21 
Paraíso, na provincta de i\linas, pedindo indemnização da ex- de Agosto . 
propr tedade escrava. 

» Representação da Camnr a lllunicipal do termo do Buquira. província A' cornmissão de Orçamento e Contas, em 21 
de S. Paulo, pedindo que seJa marcada aos ex-senhores de escravos de Agosto . 
uma quantia qualquer a titulo de indemnização. 

" Representação da Camara :\Iunicipal da villa do Arauá. província de A' commissão de Orçamento e Contas. em 21 
erg1pe, pedindo indemnização par a os ex- proprietarios de escravos. de Agosto. 

29 
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Oflicio do illin isLerio da Agricultura de 21 de Agosto de 1888 envia.nd u .\.' commisaão de Orçamento e Contas, em 22 
as informações solicitadas por esta Camara ao requerimento em que de .\.gosto . 
Leop >ldo Cabral requer p<1ga meu10 dos vencimentos a. qtte se julga com 
direito. 

Rept·esentação dos habitantes do municipiu do Riachão, província de A' commissão de Orçarnen~o c Conta~>, em 27 
'ergipe. ped indo intlemnização da ex- propriedade esct·:cva . ele .\gos~o . 

Representação dos Javraclot·es e ex-proprietarios de escravos resirlentes A' com missão de Orçamento e Contas, em 27 
na v11la da Va rgem Grande ]Jediado indem nização da ex-propriedad" de Agosto . 
escrava. 

Representação dos agricultores, commerciantes e p_roprietB;rios reside o tes A' commissão de Orçamento c Contae, em 27 
no município d•) ltosario , comarca do .l.Iara.nhao, pedmdo tnderum- de Agosto. 
zação da e:.:-propridade escrava. 

Representação dos agr icultores. commercian~ea e proprietario~ residente> A' commissã o de Orçamento e Contas, em 27 
no município de S. Jusé dos '.\fa ttões. província do .Maran hao. pedindo de Agosto . 
indernniza~[,o da ex-propt'iedade escrava . 

Representação dos a.gricuHores, commercian\es e proprietario_s r esidentes A.' commissão de Orpmenlo e Contas, em 27 
no ru nn icipio da villa de Picos, provmcia do J\laranhao, pedtndo de Agosto . 
indemnização da ex-propriedade escrava . 

Represen~ação da Camara ~funicipal da ctdade do Rio Prelo, província A.' com missão de Orçamento I" Contas, em 27 
de ~linas Geraes. pedindo a indewnisaçii.o a que se julgam com direit·J de .\.gosto. 
os ex-proprieLarios de ~ scravos . 

Representação dos faz ondeiros e proprietarios residentes na freguezia elo A' commi·são de Ot·camento e Contas, em 27 
Japão, província de i\Iiu<ls Geraeb, pedindo a intlemnização, pela sua de ,\ gosto . 
pt·opriedade escra.-a, a que se julgam com direito. 

Officio do lllinisterio da Fazenda de 26 de Agosto de 1888 enviando. o 
requerimento em que o solliciLador dos Fei tos ela Fazenda ela provincta 
de Matto Grosso, i\lariauo Traja, no da Silva Juruena p?. de augmenlo 
de venctmentos . 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 27 
de ,\ gosto . 

.,. Repre entação dos lavradores, ue<>·)cianles e proprietarios r esidentes uo A' commissão de Orramento c Contas. em 20 
município de Guimarães, prC>vittcia do Maranhão, pedtndo que os ex- de Agosto . 

" 

senhores de escravos sejam indemnizados do prejuízo causado pela 
libertação dos mesmo3 escravos . 

Repre; entação da camara municipal da villa do Riachão, da prov íncia 
de Sergipe, pedindo indemniza~ão para os ex-proprietarios de escravos, 

A· comm1ssão de Orçame n10 e Contas, em '10 
ele Agosto. 

,. Repre.sentação da camara municipal do Boquim, provincia. de Sergipe, A' comm issão de Orçamento e ontas . em 30 
p~dlndo indemnização para os ex-proprteiarios de escravos . de .\gosto. 

» 

» 

» 

" 

Repre en tação dos ex-proprie~arios de escravos, r esidentos no munic ípio .\' eommissão de Orçamento e Contas, em 30 
de Arauá, na província de Sergipe. ped indo indemuização pela sua de Agosto. 
ex-propriedade escrava, 11 que se JUlgam com direito. 

Representação dos habitantes da cidade de Turyassú, na província do A' commissão de Orçamento e Contas, em 3 
illaranhão, ped indo mdemnização paro. os ex- senhores de escravos. do Setembr o. 

Representação dos habitantes do município de San1o I!rnacio elo Pinh~iro, .\' comm issão de Orçamento e Contas, em 3 
da província do i)faranhão, pedindo indemnizaçii.o para os ex- senhores de Setembro, 
de escravos. 

Repres> ntação dos habitan tes da villa do Coroatá, provincia do Ma- A' commisgão de Orçamento e Con tas , em 3 
ranb ão, pedindo indem:lização do valor dos escravos libenados pela de Setembro. 
lei de i3 de ~I aio de 1 88 . 

Repres-ntação da Camara Municipal de Tury-assú. na província rlo i\Ia- A' commissão de Orçamento e Contas, em 3 
ranhão. peclindu m demnização do valor dos escravos liuertados pela de Setembt·o. 
lei de '1 3 de Maio de 188$ . 

,. Representação dos habitan tes do município ele Arary, da província do ,\' commissiio de Ot•çamcnlo 
Mara nhão, pedindo indemnização dos escravos libertados pe lcJ. le i de de Setembro. 

ConlaB, em 3 

13 de nla io de i 8 . 

» Representação dos habitantes elo município de S. Vicente Ferrar, na A' com missão de Orçfun~nto e Contas, em 3 
província do Maranhão, pedindo indemnização elos escravos liber~aclos de Setembro. 
pela lei de 13 ele Maio ele 1888. 
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1888 ~epresPnlação elos fabricantes de n!l'unrdente e lav r adores re~idenles n0 A' com missão de Orçamento e Contas, em 10 
municipio de • 'an Lo Amal'O, província da Bahi a, reclamando cout ra de Setembro . 
o augmento do imposto ele inrlustrias e profissões. 

» t:epresentação dos lavradores e negociantes da Barra ele S. João . mu· A' commissão de Orcamenlo e Contas. em H 
nicipio do Rio rle Jarwiro, pedindo i ndem11 ização, a que se ju lgam de Setembro . -
com direito, pela l i be rta~ão dos seus e~cravos . 

OfTicio do i\lini.slerio da Fazenda de 1.4 de e tem bro de i888, enviando uma 
r L• pre8enLação da direc toria g•'ral de contabilidade do 'l'he -;ouro :\"a -
cion,LI sobre a alteração das épocas que por lei lhe foram fixadas 
para apresentar O< bo lan<:os definitivo e prol'isorio da receita e des-
peza geral do Imperio. 

A' cflmmissão de Orçamento e Contai. em 15 
de Se-.embro . 

» R~presentação do' fnbricantes de cbapéos em Pelotas, na província do A' commis•ão de Orçamento e Con tas, em i7 
l-tio Grande do Sul , pedinrlo ao Pariam n to para não attender á re- de Se t~m bro . 
clamação da .l.ssociaçiio Commerc1al de Pono Alegre . 

.,. Representação do commc!·cio do município de Yass'luras representando A' commissão de Orçamento e Contas, em i7 
con <ra o acto do governo imperial. que cla~sificou este municipio na de 'etembro. 
1• ordem para paf!amentu elas taxas fixas de indnstrias e protissüe" 

RPpresentação ria congregação ela .\car!emia das Bellas .l.rtes da pro-
Ymcia da Bahia peclinde uma subvenção para poder manter -se e 
continuar a prestar os serviços em prol da uttlidade p'lblica do esta-
belecimen to, pela mesma congregação fttnclado . 

Reqnerimento de Collatino ;\!arques de Souza~ outro solicitando pri-
•ilel?i l com garantia d·' juros. durante 3;) a n n.;s, para a con~rrucção 
de uma linha fprrea qtte ligtte o lithral do BraLil com as cap itaes das 
provincias de Goyaz e l\Jatto Grosso. 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 17 
de 'etcmbro . 

A's commis>õe~ de Or am ento e Contas e de 
Ohras Publicas. em i de Set~rnbro. 

~ Represen tação dos propr ietarô. mflr aclorioes, agricu!t<Jres e commer- A' commissão de Orçamento e Contas, em 1S 
ctan tes da rarochia de ~ . S . ela Couceiçào de Cordeiros, da provin- de Setembro . 
cta do Rio de Janeit·o,pedindo i ndemnizaçào da ex-propriedade escrava . 

" P>·oposta do 1\linisterio da Faz>11da para a ahertut·a cl<' um cr~dit 'J A' commi»âo de Orçamen to e Con tas, em 18 
supplementar a diversas rt!hricas do orçamento da Fazenda no exer- Setembro. 
crciu de 1886- 18 7 . 

" Repre~ -'ntação dos agt·icultore~ e commerciante'l resirlen ies no m mi~ A' commissâo de Orçamento e Con tas, em i 9 
cipio d~ fla baiau inha. comar•'a do U.in R··al. província de Sergipe, de Set?mhro . 

" 

» 

pedindo indeHmização da e~-propriedadP escra,·a. 

tepresr.nLac;iio rios fal:n·icante8 de aguardPnle esL~beleciclos na capit<tl A' commis•âo de Orçamen to e Contas, em 20 
ch Bahia reclamando contra as taxas qua o t·eg 1iame!1tn de 2i ele de Setembro. 
Fevereiro de 1 ' impõe sobre a industri:L exercitada p ·los suppli -
canles . 

IRe!Jresentacão da cam1ra mnnir ipal da ,.;ua de ~o,a - Fl'ib •trgo, pro- A ' commissão de Or~amento e Contas, e m 24 
vtnct:t elo Rto tle Janeiro. pedindo indemnizac;ão da e>:-pr opriedaJe de Setembro, 
escra1 a . 

Rellresen taçii.'> lo'l commerciant~s de Sant~ Antonio ele P,trlna. pro-
VIIlCta do Rio rlP J a neiro, r .'pt·esentan do contra a execução do novo 
r egulamento, mandado observar. que augmeuta os impostos de in-
dustrtas e prvlissões . 

.\ ' commiq<ã'' de Orçamento e Contaa, em 25 
de etembro . 

» Requerimen to rle J osé Augusto rle RLrr"s :.\IenPze e o•tt ros pe<lindo .\'s commi qú.;s de Or amento e Conta· e dP 
d tV<' l'.<Os favoros pn.t·a um projecto d0 saneamento da Lagoa rle ltodrigo Obras Pttblic,l s, em Z7 de Setembro. 
de Frett:ls . · 

» llepre'0ntaçã~ tia as<;emblca pc·ovincial rle ':1.nta Caütarina p~dindo .\.'~ cnmrnissões de Orr;amento e Conta e de 
a conservaçao da verha p.t r<t. prosPgn iL"lll ns tr:~balhos da estrada Obras Publi•)as, em 20 de Se,rembro . 

,. 
de roda,·cm D. l<'r~ncis~11, naqu··ll<t. pt·ovincia. 

Represeniaçtt'~ d ·" nl'g>ciame' da citl·~tle ele It~z<>nde 
contra o imposto tle int.lustriM c pl'lllissõc~. 

upresenwnclo .\.' coJ.Jmissã:o de Orçamento e .Conta·. em 1° 
de {)utubr o. 

» Repres.'nt,ção tlos nagorian es ela Cur 1c representando contra o im · A ' co-mmis'õ.ão de Or~amenlo e Co n a<, em 1° 
posto de mdustrias e pn!issões. de- Otttubro. 

» Represe nta•:ão dos repre5entantes tla (.idp.cle lle • P aulo solicitando A' commi .;Sâ<) de Orçq men to 
o eslabelccim~ndo tl qn1a :d!'antl~ga n:t ~:nital daquella p ovincio.. de Onlt! l:l1·0. 
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Representação dos habitantes do municipio elo Rio Bonito, na província .\.' commissão de Orçamento e Contas, em 5 
elo Rio de Janeiro, pedindo indemnização da ex- propriedade es- de Outubro . 
crava. 

Representação dos lavradores e proprietarios residentes na freguezia A' commissão de Orçamento e Contas, em 5 
de Nossa Senho,·a da Conceição da Bõa EsperançD, da província do de Outubro. 
Rio de Janeiro, pedindo indemnização da ex-propriedade escrava. 

Officio do Ministerio da Guerra de 3 de Outubro de 1888 enviando o 
requerimento em que o alferes do 2o regimento de cavallaria Fer-
nando d ' A vila Ortiz, em vez da forragem, t1ue recebeu, de 200 réis p11r 
legua, lhe seja abonada uma ajuda de custo, pelo menos, de 1:3, tambem 
pot· legua, pela viagem que fez de Bagé a S. Borja, na provincia do 
Rio Grande do Sul. 

Representação dos commerciantes, agricultores, artistas e indnstriaes 
da cidade de Lorena, província de S. Paulo, pedindo a suspensão do 
accrescimo no imposto geral ultimamente creado naquella pro-
víncia. 

Representação dos la\'l'adores e ex-proprietarios de escravos. residentes 
no mun 'cipio de S. João do Principe, proví ncia do Rio de Janeiro, 
pedindo indemnização do valor de seus escravos liber tados, pela lei 
de 13 de ~Ia1o de 1888. 

A' cornmissão de Orçamento e Contas , em 8 
de Outubro. 

A' commissão de Orçamento e Contaa, em 8 
de Outubro. 

A' commissão de Orçamento e Contas, em 8 
de Outubro. 

" Represent ação dos commerciantes e industriaes, residentes no muni- A' commissão de Orçamento e Contae, em 8 
cipio de Valença, província do Rio de Janeiro, representando contra de Outubro. 
o novo regulamento dos impostos de industrias e profissões. 

" Representação dos agriculLores e lavradores residentes no município A' comm1ssao de Orçamento e Contas, em 8 
da Amargosa, provincia da Bahia, pedindo indemnização da ex-pro- de Outubro. 
priedade escrava. 

" Requerimento de Manoel de Castro Pinheiro pedindo o pagamento dos A' com missão de Orçamento e Contas, em H 
vencimentos a que se julga com direito . de Outubro. 

" Repr esentação da Camar a Municipal da Villa do Rio Claro, província A' commissão de Orçamento e Contas, em 24 
do Rio de Janeiro, pedindo indemnização da ex- propridade es- de Outubro. 

" 

" 

" 

)) 

crava . 

Representação dos commerciantes e industriaes do municipio de Can- A' com missão de Orçamento e Contas, em 24 
tagallo contt·a a execução elo novo r egulamento para o lançamento de Outubro. 
e arrecadação de impostos. 

Representação dos negociantes e moradores da cidade de Tres Pontas A' commissão de Orçamento e Contas, em 27 
contra o imposto de industria e profissões. de Outubro. 

Representação da camara municipal de Pindamonhangaba contra o A' commissão de Orçamento e Contas, em 6 
regulamento para o lançamento e arrecadação de impostos . de Novembro. 

Repr esentação dos lavradores e proprietarios residentes no município A' commissão de Orçamento e Con\as, em 6 
de Santa Helena, província do Maranhão, solicitando indemnização de Novembro. 
ela ex-propriedade escrava . 

Representação da Assembléa Legislativa P r ovincial do 1-l.io de Ja - A' commissão de Orçamento e Contas, em i 2 
neiro pedindo indemnização aos ex-proprietarios dos escravos li- de Novembro . 
ber tos pela lei de 13 de Maio de 1888. 

Officio do Ministerio da Guerra de 24 de Setembro de 1887 enviando o 
requerimento em que o 2o sargento do 13o batalhão de infantaria, 
Athanaglldo Alves de Alencar, pede di•pensa de idade para matri -
cular-se na Escola Militar do Rio Grande do Sul. 

Officio do ~l inisterio da Guerra de 12 de Outubro de i 887 enviando o 
requer.imento em que o majo r gradnadn do_ 2u regimen to de cava I la ria. 
Joaq ULm Franctsco ~lore1ra, pede soluçao do que cl irigio a esta 
Garoara em 1883 . 

Officio do Minis terio da Guerra ele 24 de Outubro de 1887 enviando ore-
querimento em que o 1u sargento do 7o batalhão de infantar ia, An-
tomo Gomes Padilha. pede d ispensa de idade para poder matricular-se 
em uma das escolas m il itares do I mpet·io . 

Officio do Ministe r io da Guerra de 7 de Fevere iro de 1.888 enviando o 
reqnerime.nt~ em que o2<> cadete i"_.sargento do2o regimento de ca· 
vallal'la h getra, OllverLO d e Deus v 1eu·a, pede dtspensa de idade para 
matricular-se na escola rojlitar da p r ovíncia do Rio G1·ande do Sul. 

A's C()l'Dtn issoe• de 1\larinlta e 
Gue rra e d e Instrucç ão Publi· 
ca, em 25 de Maio. 

A' comm1ssao de Marinha e Guerra, em 25 
de Maio. 

A's commissõPs de Marinha e Guerra e de 
Instrucção Publica, em 25 de :t.<Iaio. 

A's commissões de Marinha e Guerra e de 
lnstrucção Publica, em 25 ele Maio. 
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Officio do Ministerio da Guerra de 5 de Junho de 1888 enviando o 
requerime~to eon que o alferes reformado do exercito Jeronymo une~ 
Monteiro de Menr!nnça pede para que sua refor n1a seja considerada 
no posto de capitão. 

OB8ERV AÇÕES 

A' commissão de Marinha e Guerra, em 8 
de Junho. 

" RequerimPnto do alferes João Caetano dos Santos pedindo melhora- A' commissão de Marinha e G"rrra, em 26 
mento de r eform a. de Junho. 

" Requerimento dos operarios do Arsenal de ll!arinha da Côrte recla-
mando contra a disposição do orçamento da marinha fJU e revoga 
o art. 159 do regulamento que baixou com o decreto de 2 de j,lalo 
de 1874. 

A' commiseão de Marinha e Guerra, em 4 
Julho. 

" Requerimento dos pra1icns do rio Amazonas e ~eus affiuentes pedindo A' comm1ssão de Marinha e Guerra, em 7 
a decretaçãn de uma lei especial para p0derem commanr!n ''anore~ de Julho. 

" 

" 

das companhias subvencionadas pelo Est:1do em navegações fiuvi~es 

Requeriment'> do 2o tPnPn'e do 3o regimento de artilharia a cavallo. 
Antonio Ignacio da Cruz, pedhdo para n a~ promoções dp ten •ntes 
das nrmas de infantaria e cavallaria, concorrer com os alferes das 
r eferidas armas. 

Officio do l\Jinisterio da Guerra de 27 de Julho de l.888 enviando o 
requerimento em que o alferes do 13° batalhão, Luiz J .sé Pime~ta, 
pede para que a t .. ansferenc1a de arma, que obteve, seja considerada 
sem perda de antiguidade de posto. 

Officio rio Ministerio ela G•1erra. ele '27 de Agoqt<l de {8'<8, envianclo o 
r equerimento em q ., e o capitão d .. 9o batalhão de infantaria. Sergio 
T ert11liano Castel!n Br:1nro. pede para ser extensivo ROS officiaPs 
C'lmmis~hnnclos em pnst1s s peri'lres ans da~ rPspectiva~ patentos. 
pelo ganeral em chefe do exercito ern operacões cn 11 tra o gnverno elo 
Paraguay, o favor do decreto n. 3356 de 6 de Junho ele 1888. 

Offi-io do 1\Iinisterio da. Guerra de 19 de Setembro de 1888 en>iando o 
requeriment') em que o 2° tenente do 3o r agimen1o clP art lbaria. 
Antonio Tgnacio da Cruz, pede concotTPr com os alfei'PS da arm'l. de 
cavallaria e infantaria nas prom'>çÕPs que lenb ·m de ha ver para os 
posto~ de tenento, v1sto não poder ser promov.do em sua arma, por 
não ter o resp ·ctivo curso. 

Officio do ministerio ela Guerra de 22 ele Setembro de 1888 enviancl -
as informações solicitadas por esta ea •11 ara, ao requerimento em qu 
o tenente r Pformado do exerci ti) José Caetano da ::>iha pede reverter 
ao quadro effecti vo elo mesmo exercito . 

,\' commissão de Marinha e Guerra, em 23 
de Julho. 

A' commissão de Marinha e Guerra, em 31 
de Julho. 

-1.' comm1ssão de Marinha e Guerra, em i9 
de Setembt·o. 

A' commi~são de Marinha e Guerra, em 22 
de Setembro. 

A' commissão de 1\Iarinba e Guerra, em 25 
l!l.e Setembro. 

" Officio elo 1\Iinisterio da Guerra de 2 ele Out·1bro de 1888 transmiitinclo .\.' commiqsão de Marinha e Guerra, em 4 
o requerimento em que o cap.tão ele 12° batalhão de infnnt1ria. de Outubro. 

)l 

Arthur Oscar de Andrade Guimarães, pene que se resta beleça o art. 
9° do r egulamento que baixou com o decreto n. 772 ele 31 de Março 
de 1851. 

Officio do {inisterio da Guerra de 4 ele Out•1bro de 1888 transmittinclo 
o requerimento. informado, em que o alferes elo 2° rP~imeoto de ca-
val!aria, Ft·anciqcn rl' A vila Ortiz, pede que, em >PZ da f 1rragem que 
recebeu, para a besta de bagagem, á ra1.ão de 200 ré1s por legua. 
lhe seja abonada uma nju•la de custo, pelo menos, d ' 1~. lambam por 
legua, na viagem que fez, pot· ordem s·1 p rior , de Bagé a 8 Borja, 
na província do Rio Gt·aode do Sul, attentas as despaas que teve 
na mesma viagem. 

Officio do ~Iinisterio da G•1erra de 3 de Outubro <le 1888 transmittindo 
dous requeriment<•s informados, um do major do cor·1o de en •e •bei-
ras Antonio Et·nesto Gomes Carnein•, pecl1ndn que lhe seja garan-
tida a conservação elo seu po•to. p:t 1·a tr•dos os etfeitos. com a a n i-
guidade de H ele Abril ele l887, data do decreto que lh'o conferiu 
por merecimento ; e outro do major graduado do mesmo cnrpo, Gre-
gorh Thaumaturgn de Azevedo, reclamando contra a promoção do 
r eferido major Carneiro. 

Officio do Ministerio ela Guerra de i2 de Outubro de 1888 transmittinclo, 
informado, o r>q·1erimento em que o tenente do 5o regimento de 
cavallaria, João José da Luz, pede que a antiguidade do posto de al-
feres lhe seja contada de 1i de Maio de 1887. 

A' commissão de Marinha e Guerra, em 8 
de Outubro. 

\.' commis•ão de llfarinha e Guerra, em 10 
de Outubro. 

A' commissão de Mariuha e Guerra., em i5 
de Outubro. 
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Officio do :tllinisterio da Guerra de L8 d~ Outubro de 188 transmiLiin•lo . 
infurmaclo. ore ruedmenlo em quP o t •nente do corp1 d• estado 
maior de P cla~se F eliciano Mendes ele Moraes , recorr ,• JXl.ra o Pod er 
Legislativo ela r esolução imp t•i<d de 22 de Jul ho de 18 l, ()11 6 iu<le-
feriu a sua reclamação contra a pt·omoçi.io elo 2° tenente_AlcHles 
Bruce ao posto de tenente para aque lle corpo. 

OBSERVAÇÕES 

A' commi~~ão de Marinha e Guerra, em 28 
ele Outubro. 

Officio do i\Iinist er io ela Gtte l'l'a de;:; ele Novembro d~ I ~8 enviando A.' commissão de Marinha e Guerra , em 9 de 
o req •ter imen lo em que o tenente Jo ] o H.ez imento d·· Cavallaria, St·- Dezemb t·o . 
bastiilo Bandeira, l'eclamn contra as antiguidades de postos manuaJas 
contar a outl'Os offici aes da mes ma arma . 

Offi io do Ministerio da :\1a rinha de 15 de !llaio de i888 tran~mit\indo 
o r equerim c• nto, informado. em que o official de 3• classe U.o Corp1 
de Faz•nda da -~r ·nada, Calixto Gau \encio de Abreu , q e esLá ser-
vindo na b:scf)la de Aprendizes \Ia ri nhe iros de Mat to Ut·usso, ped > que 
seja equ iparada a sua g ratificadio á do official de fazenda do Corpo 
de Imperiaes :\Iarinheiros ou á dos auxiliares deste ofli ia!. 

A.' comntiesii.n de Foz ndn e Pen• 
o;;ões e Ot•denados, em 28 de Maio. 

" Requerimento de Augusto emeiio de Brito Samp:tio c ouLt·os, pedindo .\.· commissãe de Fazenda e Pensões e Orde-
a approvação do seu pr ojec to de cr eação de um banco denominado nados. em 29 de Maio . 

» 

União Agrícola. 

Requerimen to de Antonio de .U canta ra l<'o nsec:1 Guimar ães, ex-for ne-
cedor da expedi,;ão milttat• de Ubet·aba em i\Iinas Get•aps, pedi tclo a 
ef J"ectividade de seus direitos em l'elação ao que lhe deve a Fazenda 
Nacional . 

Representação da camara municipal da ci larle de S. Salvador, da pro -
vincia da Bahia, p•dindo a restituição de dir ei tos de imp Jrlaç ão que 
pagou e dispensa dos d ireitos d~ impor tação para os objectos des ti nados 
à construcção e aformoseamento do P aço Municipal. 

A' com mi~siio dA Fazpnda c Pensões e Orde-
nados , em i ele Ju nho . 

.\.' commissão de Fazenda e Pensões e Orde· 
nados, e m 4 de Junho. 

Requerinvnto do Dr . Domingos ?IIaria Gonçalves, pedindo um a sub- ,\. s' commissões de Fazenda e Pensões e Orde-
venção para nuxilinr cinco escolas « .\sylos Agricolt1.s », por ell e nados e de Agricultura, ete .. em 7 de Ju-
inicit,c\os. nho . 

" Requerimento de Joaquim Anlonio de Carvalho Agt·a . perlin do um a .\.' commi~<;ão dP Fazenda e Pensões e Orde-
recompen<; t pecunial'ia pe los diversos trabalhos que tem apresentado nados, em 1l de Junho. 
ao ParlamePt0. 

" Officio do ~linislPrio da Fazenda de i:ide Junho de 1 enviando as ,\.' comm issã de Fazenda e Pensões e Orde-
inf or •1ações solici tadas por e'ta ::llnara ao req ~< erimentn em que o nados . em 16 de .Tualto . 
con elh~iro official-ma ior da :)ecretaria d -- Esta,lo dus ';ej:tocios da 
Fazenda, Jo~é ~everiano da Rocha, nede ~ua apos•n tadori a com todos 
ns se11S vencimentos. -

Officio do :\Iinis erio da J 1stiça de 2' rle .J t .ho de f ~8' enri'!Iulo as 
inf.,r .aa ·ões solici1.aclas por esta Camnra ao r Nl lCrim ' nto em que o 
bachat·el Oclavio Afl-.m<o de )lell ' • juiz municipal e de orph ão• do 
termo de Gu!'-rany. na prf) vincia do l~sp irit ·> Santo. pecle pagamen l t> 
da grat1fica.çao complementar, de aceôrdo com a do tacio approvad:J. 
em 14 de Junho ele 1884, a contar ele. S:\ data a Junho de 1885 . 

Olficio elo ~Iini~lerif) ela Agr icnllma de 4 ú . Julho ele 1888 enviando 
as i nformações ~oi icitad" por e• ta C:amara relat ivam r• nte ao project,, 
n. 81 de 11-BG, que attl .. risa n gove l"tlo a lesp••nder certa quantia com 
us esttltlos c n•elhoca.nen to ela barra da Laguna , naque ll tt pt· vincia 

Offu·io do :\Iinisteri o da Gnena ele 3 de Julh o el e 1888 enviando ns 
informações sólic itadas por PSia C:,ma:·lt ao re<] nel'imento, documon -
tado, eut C[Ue o sullarlo reformado do PXercito Antonio Balhinn dos 
AI:Jos pede pagamento da llifferença tio soldo diar io de !)O r éis. que 
den:ou de receber d~ 1867 ate :i etnia dr. nova provisiio que, se lhe 
passou . 

\'s comm i ~ õe~ de Fazenda e Pemõ~s e Orde-
nados e de Orça me m o. em 4 ele J u1ho. 

.\. ' commissãn de Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 6 ele .Tullto . 

,\.' commissão de Faz~ nda e Pensões c Orde-
nados , em 11 de Julh o. 

» Requerimento de hlanoel (lu irmo ele Abbadia, pedindo pagamenlo do A's com missões de FazPnrla e Pensõ~s e Orde-
soldo e Hlelhoramenlo de reforma. nados e dt~ Marinha c Guerra. em 17 de Ju-

lho . · 

» Requerimento dos meslt•es e operarios da> o!Iicinas da esLt•ada de ferro .\. ' commissão de F azend.t e PetEõcs e Orde-
de D. Pedro II. pedindo a concessão dos me~ mos favorPs e regalias nados, em 17 de Jttlho. 
concedidos aos operarias <.los ar senaes de :l!arinha e Guerra. · 
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OUicio elo i\Jinis erio ela Fazenda ele 14 de .Julho de 1888 enviando as 
informações solicitadas por esta Cama.ra á representação da aosem-
biéa provincial ele Minas Geraes subre a reforma do Jtlizo dos l~eitos, 
commt~lle11do aos jttizes mtulic ipaes a execução do debito activo do 
gstaclo . 

O!Ilcio elo Ministerio da I•'azenda de .21 de Julho de 1888 enviando as 
inffJrmações solicitadas por esta Carnara ao requerimento em que 
D. Jacintha Martins do Conto R~is, tilha elo failecido tenente-ge-
neral Manoel Jllartins elo Couto Reis, p,de ser relevada da prescripão 
em que incorreu para a percepção de parte elo meio soitlo IJUe lhe 
compete . 

ODSElt \' AÇÕt:o 

.\' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 18 de Julho. 

A' com missão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados. em 25 de Julho. 

Requedmento do Dr. Climaco Barbosa, pedindo autorização para fun - A' commissão de Fazenda e Pen&ões e Orde-
dar bancos de emissão. nados, em 25 de Julho. 

Officio Llo i\Iinisterio da i\Iarinha de 14 de Julho de 1888 enviando as A' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
in[ormaçõ,•s solicitadas pot· esta Camara sobre o requerimen .o em nados, em 28 de Julho. 
que os escre ventes das o!licinas elo arsenal de marinha pedem au-
gmento de vencimentos. 

OJncio do i\Iinis terio ela Fazenda de 27 de Jull10 de 1888 enviando as 
informações solicitadas por esta Cam:ua ao l'Pq•ierirnPnto em que os 
operarias da Impr~nsJ. !':aciona! e D:m·io Offiaz .. Ll pedem os mesmos 
[avor~ s e gal'autias tle que gozam os operados da Casa tla i\Ioeda, 
por virtude do decreto n. 5536 de 31 ele Janeiro de 1874. 

Oflicio do i\Iinisterio da Fazenda Lle 31 de Julho de 1888 env iando as 
informações solicitadas por esta Ca.mara ao requerimento em que 
D. i\lat·ia Barbara Martins de .\lbuqu<:>rque pede q •;e o meio- soldo 
que lhe compele, como vim·a do coronel reformat!o Affonso de Albu-
quPl'que i\Iello, seja pago sem pr 'JUiZO da pensao concedida a seu 
maritlo por decreto ele 20 de Julho de i 37, com sobrevivencia a 
e lia. 

Officio elo :\Iinisterio ela Fazenda ele 31 de .Julho de 188 transmit-
tindo o requerimento do 1° escriptu rario da thesouraria das Alagoas, 
. \.nlonio Teixeira Alves Pinheiro, no qual solicita perdão do P••ga-
men to ele 856$500, a q e o SUJeitou o 'l'l'ibunal elo '!'besouro acio-
nai, em consequencia das dHrerenças encontradas nas r emessas, para 
o mesmo 'l'besouro, de notas subsl i tuidas. quando scniu ele thesou-
reiro interino da referida thesouraria. 

Requerimento ele D . Clara Maria de ~loraes, Yiuva elo major refor-
mado do exercito José Joaquim Canalha de :.'\Ioraes, pedindo ,.ele-
vação da prescripção em que incorreu, afim de receber a parte do 
meio soldo a que se Julga com du·eito. 

Officio elo i\Iinislerio ela Agricultura ele 3 ele Agosto de i 8 enviando 
as inform«çóes solicitadas por esta Garoara ao requerimen to tla Com-
panhia da Estracl:t ele Fert·o Ceulral das Ala::rõas, que p de rele-
vação da multa imposta pelo decreto n. 0245 de 19 de Julho de 188-!. 

A' commissi:i.o de Fazenda e Pensões !' Orde-
nados, em 28 de Julho. 

A' com missão ele Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 3 de Agosto. 

A' commissi:i.o ele Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 3 de Agosto . 

A' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados. em -i de .·\.gosto. 

A' comm1ssão de Fazenda. e Pensões 
nados, em 6 de .\gosto. 

e Orde-

Req•ierimento ele :\~artiniano Jo;;é Cardoso,_ Jo escr ipturario da 'l'he- A' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
s urar ia do Cearil, pedmclo um anuo de licença . nados. em 6 de .\.gosto-

Requerimento ela Yiscondessa ele Inhomirim pedindo uma pensão . 

Oficio tlo Ministerio do Imperio de 'i do Agosto de 18 8 r<lmeltenclo, 
em s:t1 isfação á recpi ição desta Cantara, um exemplar do « e9undo 
relalorio da Commissào dt' i\IelhoramPntos da Cidade do Rio U<l Ja-
neit·o , c informando que foram transmitüdas ao i\li n istcrio da 
A""t·icuitura, Commet•cio e Obras Publicas todas as plantas e planas 
ac~rca da rectificação e alargamento da l'tla ete de Setembro; ou-
tr,>sim que foram enviados ao mesmo ministerio, por ser objeclo d 
smt co;npetencia, os requerimentos de José Luiz Caminacla, e outro do 
engonhei ro Tito Barreto Galvão . 

A.' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados. em de Agosto . 

A' commi são de Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 11 de Ag-osto. 

" Rertuct·tmento elos empreg:ttlos da Rccebedor i<L Geral da Bahia, pedindo A' commissrio de Pazend:t e Pensõe e Orde-
equiparaçilo de vencimentos ao !"[Ue percebem os empreg:1dos das nados, em 13 ele A!!osto . 
alf<lndegas. 
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RPquerimento de Tito Chaves, pedindo pagamento da quantia de 
10.8 3.;736 ~competente~ juros, do qne lhe de~e a Faz >nda Nactonal 
por fornecimentos por elle feitos ao exerc1to braztletro em Cor-
rientes . 

Officio do Ministerio ela Fazenda d e. 28 de Agosto de 188 enviando as 
informações solicitadas po1· esta Camara ao requel'imenlo em q e D. 
AnnaAmelia de J\l.rancla Trindade pede r em issão ela divida em q 1e 
se acha para com a Fazenda Nacional, proveniente ela taxa ele es-
cravos. 

Officio do Ministerio da Fazenda de 30 de Agosto de 1888 enviando as 
informações Slllicitadas por esta Camar a, ao requerimento em q e 
D. Anna da Rosa Serra e Oliveira pede o m?io sJld do s u finado 
pai, o alferes reformado do exer -:ito Lup~rcio Francisco da Serra 
,\lartins. 

OB!ItRV AÇÜES 

A' commis<ão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em H ele Agosto. 

A" commissão de Fazenda e P ensões e Orde-
nados, em 29 de Agosto. 

A' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados. em 1° de Setembro . 

Officio do .i\Iinis terio da Justiça de 28 de Agosto de 1888 enviando as A' c0mmissão de Fazenda e Peasões e Orde-
infnrmaçõ s, solicitadas por e~ta Camara. ao r equrr imento e m que o nados, em 3 de Setembro. 
juiz de direito José J\lanoel Cavalcanti de Almeida pede um anno 
de licença para tratar de sua saude . 

Officio do Ministerio do Imperio de 31 de A crosta de 1888 remeLténdo os 
docume ·1toq e as informações, solicitados por eqta Camara, r elativoB á 
concessão feita á Sa"ta Casa de i\lisericordia do Recife, do auxi lio 
de 9:úOO.) em prestaçóes que foram auonadas de Outubro de 1882 
a Junho de 1883. 

Officio do Mini terio da Guerra ele 4 de Se~embro de 1888 enviando as 
i nfurmaçõe>. solicitadas po1· es•a Camara. an r querimento em que o 
alferes honorario do exercito, An •onio Paes de Sá Barreto, pede pa-
gamento de venctmentos a que se julga com direito. 

A' com missão de Fazenda c Pensões e Orde-
nados, em 3 de Setembro. 

:\.' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados, em 6 de Setembro. 

Requerimento da Imperial Sociedade Amante da Instrucção, peudinelo A' com missão de Fazenda e P ensões e Orde-
isenção de impostoq para os legados que d'ora em diante houverem nados, em 13 de e tembro . 
em fa>or do patrimonio da soctetlade ou em beneficiu de seu asylo. 

Officio do Minis•erio da Fazenda de 1i de Setembro de 1888 enviando 
as informações, 'olicitadas por esta Camara, ao requerimento dos 
directoreq das co ·npanhias d e fiação e tecido> esta elecidas no mu-
nicipw neutro, em que solicitam isenção do imposto predial, não só 
para os predius em q 1e funccionam as mesma fabr1cas, como para 
aquelles em que habitam os operarias . 

r\.' commissão de Fazenda e Pensões e Orde-
nados. em 13 de Setembro. 

Officio do Minister io da Agricultura de H ele Setembro de 1888 en- A' com missão de Fazenrl<~. e Pensões e Ordc-
viando as informações solicitadas p •r esta Camara, ao requerimento nados em 13 de Setembro. 
em que João Baptis a Ma rques l!'ugaça, contador aposentado da ad- ' 
ministração dos cor reios da provincia de Goyaz, pede melhoramento 
de aposentadoria. 

Officio do Ministerio da Agricultura de 21 de Setembro de 1888 en- A' commtssão de Fazenda e Pensões e Or de-
vianelo as informações, solicitadas por esta Camara, ao requel'imento nados em 22 d e Setembro. 
em que o eng nheiro Aug 1sto Carlos da Silv<L Telles, conL"essionario ' 
da estrada de ferro de l:lenevente a Santa Luzia, ped' para q1ta seja 
dada garantia de juros de 4 %sub ·e o capHal de 6.0u0:000~ que o 
mesmo engenheiro reputa necessario e suffi.cien te á cunotrucçào da 
dita estrada. 

Represontação de Bento ele Almeida Bap' ista, concessionario do prolon- A's commissões ele Fazenda e P eusões e Orde-
gamento da rua Senador Correm, contra a concessão fet ta no mesmo nados, e de Administração 1unicipal, em 
sentido ao engenheiro Antonio Lustusa Pereira Braga. 2-1 de Setembro. 

Officio do Minislerio da Agricultura de 22 de Setembro de 1888 en- A' commisqão de Fazenda o Pensões e Orde-
viando as inf0rmações , solicitadas pur esta Camat"a, ao requ~rime nt.. nados, em 25 de Setembro, 
de v a rios empregados da Inswctoria Geral das Obras Publicas da 
Côrte, que ped ~m lhes seja contado o tempo de serviço com direito 
á aposentadoria nos lagares que ora exercem . 

Requerimento de Collatino Marques de Souza e outro, pedindo pri- A's commissões de F'azenda e Pensões e Orde-
vilegto com garantia de juro sobre o capital necessario para o pro- nados e de Obras Publicas, EHn 25 de Se-
longamanto d!lo estrada de ferro " Brazil Central » . tembro. 
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01Iicio elo J\Iinisler io da Guerrn de 25 de Setembro de 1 88 enviando 
as informaçõeq solicitadas por esta Camara ao req··erime:1to em que 
D . Anna Coelho de Fig11eiredo. viuva do capitão Jtaquirn oares de 
Ftg~etredo, pede pagamento do meio soldo completo do dito seu 
mando, desde a data do fallecimento deste . 

Officio uo ?IHnisterio da Fazenda de 3 de Outubro de 18 8 enviando as 
informa~ões solic itadas por esta Camara ao requerimento de D. i\Iaria 
Candtcla tle Avilez Moreira, em que pede re levação da prescripção em 
que mcorreu, par a poder receber o meio soldo de seu pai o brigadeiro 
J osé Ferreira da Cnnha . ' 

Officio do Ministerio da Fazenda de 10 de Outubro dr 1888 enviando 
as infor mações sol icitadas por esta Camara ao requerimento dos aju-
dantes de fieis de armazem da .\.lfanden-a dCl Rio de Janeiro, que 
pedem ser incluídos no quadro dos empregados de Fazenda. 

Officio do l\finisterio da Fazenda ·d" 10 de Ont'lbro de 1888 enviando as 
informaçõe~ solicit1das por e~ta Camara ao requerimento de D. Idalina 
P outra, filhas legitimas do finado contador do Thesouro :'\acionai 
Antonw José Lle Castro. e de Francisco Xavier da tlva ~loura, por 
cabeça ele sua mulher D. TI.osil. do Nascimento Varginha, filha legitima 
do ftn~do official de descarga Francisco Fel're ira dos San1os Varginha, 
P.edindo ~ntreg-a do que l he~ pel'tence, como herdei r as daquelles fa lle-
CJdns funccio'1arios. na apprehensão de 95 p ipas de vinho, pertencentes 
a J osé Romaguera & C. 

Officio d0 \fini~teri0 da Fazenda tle 11 de Outubro de 1888 enviando 
as i'l forrn:t<'Ões ~ol ici t1das pm· esta. augusta C amara ao requeri meu to 
em qne Franci~~o Fo•·ju tlt> Lacer la pede para as netas leg-itima' elo 
fall•cido c:wilão de mar 0 g-ut>rra João Baptista de Oliven·a Guimarães 
o respectivo montepio de marinha . 

Offir:io do i\Ii ni~torio da Agrirnltm·a de 12 de Outnhro de 188 trans-
m' n iwlo. in formada . a petição de ;\Jn noel Leocadio da Costa, escri -
ptnrario dtt in~pectoria de terras e colonis.1ção do Parana. para quo 
sPja - lhe concedido um anno de licença com vencimentos, pa r a tratar 
de sua sa ude . 

Officio do :tllir.isterio da Fnenda de 13 de Outnbro de 1888 enviando 
as informações s'>licitadas por esta Gamara ao requerimento em quP 
a companhia Cantareira e Esg-otos da provincia de S. P aulo J:ede 
restituição dE> quantias proveniente dos direitos de consumo. que 
tem pa!ro na .\.lfaudega ele Santos, desde 1879 até o presente. por ma-
ter iaes importados para seu uso . 

Officio do i\lin isterio da Fazenda de 16 ele Outubro de 1888 enviando 
as i n fo r mações solicitadas por 0~ta Camara ao requerimento em que 
o engcnhe it•o civil Joree J\Ii r andola Fi lho e outros pedem isenção de 
dit-ei tos de imnortação ~pa ra os maler iaes e in~trument,Js. que têm 
de importar de fóra do Imp>rio para a execução dos serviços con -
tr:ttados. em 16 de A hl'i l do corrente anno, com a Presidencia da 
província do Rio de Janeiro. 

Officio elo :\Iinisterio da .\gricnltura de H de Outubro de 1888 enviando 
as i nformações solicitadas por esta Cam~ra ao requerimento em que 
o porteiro.; contínuos da In pectoria Geral das Obras Pub'icas pedem 
que sens ve·tcimenlos sejam equipa·rarlas aos dos empregados de igual 
categor ia da Secretaria daquelle lllinisterio. ~ 

OBSERVAÇÕES 

A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
nados, em 29 de Setembro. 

A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde -
nados, em 4 da Outubro . 

_\.' commissão de Fazenda, Pensões 
nados, em 11 de Otttubro . 

e Orde-

A' coJnmissão de Fazenda, 
nados. em H de Ouutbro. 

Pen soes e Orde -

.:\.' commtssão de Fazenda., Pensões 
nados, em 12 de Outubro . 

e Orde-

A' commis~ão de Fazenda . 
nados, em i3 de Outubro. 

Pensões e Orde-

A.' commissão de Fazenda, Pensões 
nados, em 15 de Outubro . 

e Orde-

A' commissão de Fazenua, Pensões e Orde-
nados. em 17 de Outubro. 

.\.' commi são de Fazenda. Pensões e Orde-
nado> . em 18 de Oumhro . 

R epresentaçiio dos officiaes ele justiça elos feitos da Fazenda contra o A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
r eq uet'imento dos officiaes ele Jns liça supranumerarios do mesmo juizo, nados, em 19 de Outubr o. 
r elativo a augmento de véncimentos. 

Officio do i\Iinisterio do; Imperio de 23 de Outubro de 18 8 enviando :\.' commi são de Fazenda. Pensões e Orde-
a cópia do decreto, que concede a pensão de 600.~ annuaes ao padre nado , em 24 de Outubro. 
;\.n tonio Benedicto de Camargo. 

Officio do l\I inister io da G'terra de 24 de Outubro de 1S88 enviando as A' commissão de Fazenda, Pensões e Orde-
i t;~.forma~õ~s sol icit 'ldas por est1 Camwa a11 r Pquer imento , documen - nados,. em 26 de Outubro . 
tado. e!l;l·q e Franci•!lo .-1\l.exanrlr.e Coimbra de l\Ia!'eclo, ex-cabo de 
esqu adra ele vol unta t•ios da patria , pede ser r ei evado da p.resel'ipção . > 

em qu~ incorreu, afim de poder recebl)r.yarte da pensão que• lhA feí. 
con ced ida. . · · · • .. - -· ·"' 



lJ '8 

\ -i.::;U \II'T~ • 

Uoqucritnontú Llo cng-cnhcir•J .lo;• L' l3nl'f!t>S F<'l'l':th ,lJedintltlr,u!1CC~:::i[lP jJara. A 's conuni&.-;oes du Fa1.cnUa. Pen~nt·~,. Urdf'-
\'Ci.t.lizar dircrsns 111 clllura.nh'll-.OS nas 1·1w~ dr .:\lt;..:·w·lll" l 't'Jil:-3 r mtlri.Hi. nados c de .\1lmini-5tracão Prnvi tll·jal t' i\lu-

nirip~l, em :11 rk Outubro . 

Ollicio du ~\liui ;l.cr i o do lmperiL• !lo• ;'t) ,[c ;\u,rmlot•u Ü•· lKSS rnl"ia uüo 
as inform::r.ç.ões sol i ciladas po1· esta Camat':J. <~_u requen11~cnl.o cn r 'Jl~C r•s 
proressores publicos r! e insLrucçiio priHmna do 1111111 terpto ü~• L."rl.e 
pedem aug-mento de n:ncimcntos. 

A" i·ommissa" <lo llat.Onda . l'<·II,;Ül'::i r· Onlc-
r~:r üos, em :; de Kflvcmbro. 

~ Recpterimenlo üo Cll1,':Clllteiro :'llig-11el t~icat·rlu tõ ~r !l·;tO ,, uutro. peuimlo .\· cornmissüo rl·• Fazenda. l'cnsu•·ii c Onlr--
t:erlos f•wor es par a ~t ahertnra tle lllll:C nm !]til' se propoenr :cbr11' para nados. em 8 Lle i'io1·cmbro. 

,~ 

!._ 

)) 

" 

» 

, 

communicar a d t• , '. Francisco ele Assis com a tle1c de t>etembt•o . 

Ollicio do ~1in istct'Ü> da .\o;ricnlttt l" <L tlc JO de ;\o1emiJt'O r!,• 1 '88 t·lll·ianLlu 
as informaçiies solici~adas po•· c>la Carn:H''L ao l'<lLJIItll"inlenlo em que o 
ex- cabo de esquadra de vohllltal"ios da patria Francisco .\ lexanclre 
Coimbr::t pede ser rcJ~mtlo da prescripriio em <[UC incorreu da parte d::t 
pe nsiio (jllC Jh fôra concotlida . 

Ofilcio du ~1il.io>Lerio d;r F<tzendv de li' de ;\o,·cmloi"O rle 1 'S en .-ianclo 
:~,;; infot·maçües ~·rliciwrlas [J iH' e.ta Camara ao recllterimenlo em .CJ ••e 
D. Carolin<t I.uiza <lu Olil·e ira Pere i1·a Pinto, vinva do tenente •·elor-
mado elo exerci lo Joiio Carlos Pereira Pinto. p ede lhe ;;,•_ja rel evatla ~ 
JH"Psc•·ip<:•lo, p:n·a p •>dcr rccelrer o meio soldo que lhe c)mpe1e. 

A' com I UÍ:i.Si~O 1le Fazenda_ Pen. ócs c Ül·U.c-
nados. em 12 cl•· :"iovcmb t·o . 

.\.· commi»i"w de l•'azenda, Pensões c Orrle -
n:tdo .. em l:l tlc :\uve mlwo 

11<'C[Uerimento da cumpanhin G;rnutrrira com se de 11a c~pi1-al da provineia .\.· commiss;lo rle Fazenda. l'.·nsües e Orde-
r},. S. Paulo pedindo para mandat· jun1ar ao reqnerimcnto apc·esen- nado , <'111 l:i de No,·cmbt·o. 
tarl•> pela supplieantc ,, es ta Cama.-~• uma ceriidfw. que offerer.:e. 

IOfliciu do )linisiet·iu ri•J lm]"''·io !lc J:J de Xnn•mbt•o tk JK3:'\ cn l"iautlo a.\.· comnüs<i"co cl' Fazenda, l'ensüeR c Orde-

1 

cúpia<lo De-:ralo 'Jl.'" co·tcelle u~~ pens i1u a 1J. ~laria Lybia rle Almeida nados, <'lll tG de :'\ovcmlm:• . 
r. IJ. Lmza Cht'JSLtana ele .llmerda. 

I . -
10flicio do :'<linistcrio r[., lll1perio Lle 3 de :\laiu de 1::>6<> envianlo o proJeJtO ~~· COlUll.l.iSl!!ão de A.d1ninlstr•nção 

~ro,•incial e 1\lunicJpal, em .::>;; de 
.law. 

' 

de poslura organizado pela Jllma. Camar::r. ~lunieipal rl:r Cút·te. :>.>brc 
t'P;! lStros de cart.ns rlc engenheiros . 

Rcprescn La(•to rl~t C;11nat'<' :\frrllic1p:d rl;r \i I la tk ~ . .\l:rdtnlro, n.t ]Jl'O- A' comntl'a;io d,• Adnun j ,t,·o,,· ~· '-' Prnnnci<tl c 
nncta rlo Rto Gt'" n.lc d•' ;o-;ul, ~olJrll um tct·rcn•> cl.•':td" pe(,, !JI:•rcc!tal JlttnictpaL em :1 de Julho · 
)Janocl Carncü·,,,[,r Ponl >ura. 

i H.epre entarao de cll 1·erw., comJnet'Ciam.c~ rb pt'OvlllCl:J. de ::,ergq)e 
pediudo a rel"og-a,,:lo elo arL . 3° da lei proYincial de ll ue :\I aio elo 
cort'e nLc anno. que cre:c direitos de i mpol'laçàn sobt·e gcnet·os pt•oce~ 
dentes elo esLL-angoiro, e mrsmo de o·rtra-; Jll'OI"indas do l rnperio . 

.\.' conHtlJ'isão de .\.dmJl!lbl l'a.çau ProvincHll e 
Munic1pa l, Clu 6 ele Julho. 

Rcpr 5•ntaçiío cl~ Illma. C~1narn ~Junicipnl da Côrt• contn o pH.recer \.' commi~;:;iio d<l Administração Pro,•incial c 
da conunis•ão de \dmini•traçi • Provi.,cial e Jlnnicipal de>La \ 'f!'H'tn .\lunicipal, em 21 ele Julho. 
Camara, fllle LOlliOtl cunhecinremo da pct.ll"iio rle :\lo. tPiro llime & c. a 

Representaç:to de .\l cxallllrc Fern~mleJ l'er•'ir o conlt·a aCamat•a "-Inni- A' comm.ssão ele Administracfio Provincial e 
cipa l da Cô:·te. i\1.micipal, em 15 de s~tembro. 

Officio üo:\iinis<erio do Impcrio de iG de_ ·n·;ew bro de ISSS tran roiltindo. A· comrni'lsão de .\tlminis1raçiio Pro>incial c 
para o fim dec ara !o no art. 1ü do Acto Addici,nal, o oflicio do presi- .'Hunicipnl. em 17 clt> :\ovt>mb1·o. 
ue 'ltc da Jli'OYincia_do Parnn:í. de G de :;ete:nbro ulLimo, P mais pap •iR 
rclatt ,-o~ a dous pi'OJ"Ctos de lei n:lo sn •tc:cionarl• s. po · i nconsti dtcion::r.cs 
e que foram nol":lmenw ntlop.ndo-; pela !\;semltléa Pt·ovinc:ird. 

Otnrio rio \li PislPI'io rlo Imperio d" 16 rle :\o,·emhJ•o dP 1 '88 remNlenclo \' C"ll1111issiw rle .\.clmini-;tr::r.çiio Pnwincial c 
o pro_]eclo de postura _da filma. Carnar::t \lunicipnl . oht·r lil'en~as par<1 ~lnnicipnl. em 17 ele \'r1,- mhl'o . 
Cl')t·ru(;, .. i}r eaxallo.:;.J0f"nc; c l'Cf! ília s . 

Ueqnct·_im r·H lO rle :\.rt~uHo Cn lltbr:tin. ~C." . podindo p:u·:1 ~et• J 1111:1 ,;. sua A' COUl.Ul. i !!ls;-:..o ele A.gt•i c uU.u ru., 
'j pr;tl~;co rtpreoenl"lrla ••m 1880 rt 'Jll •c v•·:r. "'IH'eseul:•. Comme•·cio e O brns p ublicns, em 

·1" de Jttuuo. · 
1ou.icw ilo .)I!nisi<:r·•o do. ~\b't'kuh· ra de:_, dl' .Jui!J,, ü.c Jll~~ cuv•«nrlu as 

111formaçõ s .qo]leii~das por <'sta C;11nar~ sr hre o requertrnen to ele Pedt'o 
GcL tlw lomcrro de :'<lcndouça, cptc ~ 1<' privilo~;io par;~. o prolun;ra-
mento dos tnlhos cl:L c,;trad:t de ferro Minas o 1 io, declarando qn<J 
O f:."'·""Crno a '"Ji!.l :.13 qu'3 \""c .. ('lÜ:i 'ou :.!t!'?l':a c1 <: lbr~id~ r tt: 'n t.:'U:O, 

-~ ' l'Oll11UÍ Sfio de . \.~,'ri<: ltl LU I".l, l:mUill•'I"CIO C 
Obt·a~ Puhlic:J$, Pm r. de .Tu lho. 
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1888 Rcquel'imcn lo tlos ~t c;;·ocian Les, agricttlLol'es o jJl'OpeieLar i os da pt·ovi ncia A· eo mmissiio de Agl'icul lnra . CummPt-cio e 
das Aln.::rôas p?dindo ::t con st rucçiio de um r amal cl<J. villa de Asse m· Obt·:ts Pnblicas. em IH de .Julho. 

» 

bléa, entroncrcndo ll<L v i:t·fcl'l'ea já ex istente na província . 

Rcquel'imento dos Labit.antes da cidade da CaclJOeil'a , 11a Bo.ltia, pe- A' commissii:o de _\gricullura. Commf' r"in e 
dindo u prolongame nto d::t via- fert·ca central e ramnes eonvcr- Olwa~ Pnhliras, em 20 d<l .Tnlho. 
gcn t~F;. 

R equerimenw de .\ver~ldo Gon~alves :Salgado Gtümariies e Jose Maria 
Guedes Teles Sampaio pedindo pri,•il egiO excltts ivo Jl:ll' fl. a abcr tnt·a 
ele uma nta que p;trtindo em frente da travessa das Partilha~ vú 
até ú rna Larga ele S. J oaquim, enfl'1mtanrlo com a do :\nncio . 

A' cnmmissiio ele .\ g ricultura . Commerc io ,, 
Ohr::t~ Publiea s . ent ?:l de Julho. 

, Requerimento dos commcrciantes da Praça da Bahia pecl incln o pt·o- A' comm is;;êLo de _\.gt·icul tura , Commercio e 
lon g·amento ela estrada crntral da mesma provínci a . Obras Pnhli cos . em 2ti ele Julh o . 

)) 

)> 

Offi cio do Mini sterio da 1\. gricuJtura ele 2-i ele .Julho ele 1888 enviando 
as informações solicitadas por esta Ca.mara ao 1·equerim cnto em que 
diversos cidadãos r es iclc nLes em Parauagu1t, província do P;tr:tn;·,_ 
representam co n tra :L suppr essiio da escala clacluell.c porto , na~ vi a-
gens r ealizadas pelos vapores ela Companhi rt :\ac;onal rlc :\are-
gação. 

Representação da Ca mara Municipa l da Vill a de Atalaia. proví ncia 
elas Alagôas, pedindo favores á companhia ing leza para que leve 
a e lreito a construcção do nm ra mal f]UC partindo da linha 1'111 tra-
fego vá úquella villa . 

.\.· com missiio de Ag t·icultut·a , Commercio e 
Ohra' l'n hlica>' . 1'111 zr; r!P .Tullt o . 

A' cu mmissiio ele Agricultura. Commerc io e 
Obr:<s Publicas, em 3J de J ttlho. 

, Repre~entaçiio da Camara ..\Iunicipal da Viila de .\. ssem hléa. da pro- A' cornmtssiio de Agl'icu!Lura . Commel'CJO e 
vincia d as Alagoas. solici tando auxilias afim de se t· construido o OIJras Publicas , em :31 fie Julho. 

)) 

l'::t.mal que foi concec\Jdo e cl)ntra iaclo com a estr<tcla de ferro das 
Al agUas . 

Oflic io do ..\Iini sterio el<t ,\.::;ricul tura el e 31 de Julho ele 18'~, em t·espoo; ta 
ao de n. 197 de 20 de Julho. desta Camara, communicando aguardar 
as inform ações que requisitou a presidencia el a província elo Paraná 
sobre o req•te rimenLo de Carlos Gianelli e outro, qne p edem ]lrivt-
legio para uma estrad :J. de ferro de Corytiba ú. fronte ir::t daqnella 
pt·o,•incia com a Repttblica . 'l.rgentina. 

.\.' comm issiio ele .\.gricultut·a, Commercio e 
Obra<; Publkas. em 1o de Agosto . 

, OUicio do i\linisterio cl:J. Agricultma ele 3 '1 de Jttlho tl e 1888 enviando .\.·s commissões ele Agl'icnltut·rt . Commet·cio e 
o requerimento da companh ia da estrada de ferro renn·al das Ala- Obms Publicas e de Orçamento, em 1° de 

, 
g.ias , re lativo ;i. concessi.io de diversos favores . Agosto. 

Requerimento la Sociedade Pt·omotora da Colonisação e lmmig- ração 
da pt·ovin cia de Pet•n:J.mbaco pedindo favores par a a eonstrue iio de 
um r a mal ele linh a ferrea de bitola estreita que ligue a extinct;t co-
lonia Soccono á estaçãl) alé Agua Preta . 

Oflicio do Ministerio da Agricultura de 31 de .Julho de 1,'1)' n a ns-
miLtindo a proposta cl:t compa nhia da estr a da de ferro ele Quarahim 
:L Ilaqui, relativa ao pt·olongamento da mes ma es trada ::tt<: a mar gem 
elo rio C:tmaqnan , pouco além ele S . Borja. 

A' commissiio el e .ig1·iculmra, Commereio e 
Obt·as Publicas. em 2 ele Agosto . 

A' c:om mi~siio rl<' . \.gt·icnltura, Commct:cio e. 
Ohras Pnblic:t". Ptil :) clP .\!!M lo. 

Ofrl ..: io ela pres idencia do Cear;·, de 13 de Julho dtJ 18ti8 Lransmittindo A's eommi~sões de . \ g-ricullura, C:omnHwcio c 
a r epresentação que diversoij habitantes do municipio de !Lú tli t•igcm Obras Pttblica' P de Orram entu. <'lll ~ ele 
a esm Ca mara. no sentido de s"r a utorisaclo o prolongo.menlo da .\ gos lu. · 
estrada ele fclrro do :)obrai alé o r e ferido mnnicipio . 

, Rcquot·imotli.O da Socicdaclc Promotor~ da Colouisaçiio üa pru\•iucia de A's lJOmmisscõcs de Ag t· icullura, Comnle t·cio e 
Pernambuco. pedindo a conslrucçiio de um r:tmal de estrath de Obras Pttblica~ e cl<' tlrramento. r m -i de 
for ri) ela oxLincta colonia Soccorro ::t1é Agua P Nta . !\gos lo. · 

,, Rcpt'esentaçiio da C::tmara. Municipal da v illa llc 'anta Angelo, na pro- A ' commissi"to tio . \. ~ ncultur,t Commrt:cio e 
v incia do .!:tio Grande rio nl. pedindo cliver.'\OS melhoramentos para Ohr~q l'u iJlicas, r m 6 t!~ :\. gosln. 
a mesma provinci ~ . 

,, Requcrime!lLo elo e ngenhoiro Carlos Eu ler c outro pechnclo privilegio, A's cummissões de Agr icttllura, Commercio e 
por 70 annos, parlt cunslt'ucrio de urna estrada de fet•r o tlo Porto Obras Publicas e de Orçamento, em S de 
Velho (pt·ovincia elo E spiriLo SauLo) ;, Natividade. .\.gosto. 

:lcpreseutaçiio dos moradores das comarca de i\lonie . \.lto. t:aetelé, .\.'s .:ommissues de Agt'icullu•·a, Corumercio e 
l-tio do Contas e Bt·ejo G1·anclc, ela pt·ovincia clrt Bahia, ped indo o pt·o- Ouras Publicas c de Orçamento, em de 
!ongamento da estrada de ferro c ntr :t.l daquc lla provincia. .\. gos to . 

, R~pt·esentaçii.o da Assembléa Provincial ela Bahia, rd::tliva ao pt•o- A's é'omntissões de Agricultura, Commet·cio e 
longamento da es trada ele fe\'l'o n.·a.;;i llan l m)J~ >· ia l C<'11tt·al DCIIiia. Obras Pttblicas e ele 01•pmento. em ' de 
Reli lwa.y . i\.g-os tn. 
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ASSUMPTO 

Oillcio do l\Iinisterio da Agricultura de 3 de Agosto de 1888 trans-
mit~indo o oil\cio ela presiclc.,cia ela província elo Pai·á, que acom-
panha 0 requel'imento, informado, em q 1e o bacharel lleraclio V e~· 
pasiano Fl ock Romano pi·opõ~-se contt'.Jtar o s.•rvi~:o de clesobstruc-
ç:.i.o do pot'tO da ctclade de l:lel em, naquella provmcm, medmnt~ certas 
condições. 

OBSERVAÇÕES 

.\'s commissões de Agricultura, Commercio e 
Obras Pnblicas e de Orçamento, em 8 de 
Agosto. 

:lepresentação elos habitantes da comarca do Bom Jardim, em P er- \' commis~ão de Agricnlt•Ira, Commercio e 
namb •Jco, solicitando a c~nstrucção de um ramal ele es\rada do rer ru Obras publicas, em 1-1 do Agosto. 
do Limoeiro até aquelle pontu. 

Ollicio do l\Iinisterio ela Agricultura ele 14 de Agosto ele 1888 transmit-
tinclo o requel'imento em que a companhia ela estra la de ferro Baràu 
de Araruama pede. a garantia de jul'os de 6% para o oap•tal ma-
x imo de .2.500:000$. necessario ao prolongamento da respecttva linha 
ferrea pelo município ele ~anta Maria i\lagdalena, na extens,w prú-
v a vel de 70 a 80 kilome tt·os. 

.\.'s commissões de Agricultura, Commercio e 
Obras puulicas e de Orçamen Lo em i7 de 
Agosto. 

Representação dos negociantes e proprietarios do muntcipto do Cur- .\' commi~são de Agricnllura, Comme-rcío e 
ralinho, na província da Babia, contra o p)nto ele parti:da elo ramal Obras pu~licas, em 21 de Agosto. 
para Amargosa, da ferro-via central da l:lahia. 

Officio elo i\Iinisterio da Agricultttra de 21 de Agosto ele 1888 enviando 
as informações solicitadas ?_''L' esta Camara ao requel'imento em 
que o D~ . J{ichard Fli •t '' elby pede a concessão de um pl'ivilegiu 
para construc.;ão do uma estrada de Sabará, em Minas Ueraes, até á 
capital da província de Uoyaz. 

.\.' commissão de Agl'iC 1lltura, Commercio e 
Obras puulicas, em 22 de Agosto. 

Representação da Camal'a Mnnicipal ela villa ele. Santo Ang~lo, na pro- A's commis~õe' ele Agricultura, Commercio e 
vi11cia elo Rio Gl'ande do Sul, sobre a necessidade da ci·eaç;io do uma Obras ptiblicas e de Orçamento em 24 de 
agencia telegraphica na rcl'eridn. villa, ligando-a á da Cruz-.\l~a. Agosto. 

Ollicio do ~Iinislerio da Agricultuea de 27 de Agosto de 1883 trans• 
mittindo, em additam •nt,, ao o.llicio n. 14 ele 31 ele Julho jJr11ximo pas-
sado, o r eq 1erimento em que diversos negociantes de S. BJt'ja p~dem 
que seja prolongada, até a m sma cidaue ou suas immedtações, a 
esrrada de ferro de Quarahim a ltaquy. 

Officio do i.\Jinisterio da Agricultura de 26 de Setembro de 1888, em res-
posta ao oUido des~a Camara de 8 do mez lindo. declarandfl que ao 
gove•·no imperial não cabe tornar conhedmeoto da petição d3 alguns 
fazendeiros estabelecidos em Campos Novc~s de Paranapanema, pro-
Yincia àe ~- Paulo, no sentido de ser alterado o actual regimen das 
terras . 

Officio do Ministerio da Agricultura de 6 ele Outubro de 1888 enviando 
as informaçõ es solicitadas por es la Camàra [L representaçã o da ca-
mara municipal de Pamnaguá sobre a necesgic.Jade de se fazer me-
lhorar o estado actual elo puno ela mesma cidaue. 

Requerimento de Carlos Schmidt pedindo privileg io por 90 annos 
para construcção, uso e gozo, sem gat·antra d • juros OLL qual1uer 
outro onus para o Estu.do, de uma estrada de ferro ela esLação de 
Cajueiro á freguezia de Piquite. 

Offic io do niinisterio da Agricultura de 6 de Novembro de 1888 en-
viando as infom1ações solicitadas por e~ta Camara ao reqnenmento 
em que Luiz l~ibe n·o deSouta H.ezende. J. J .. \.nt11nes Braga, C. Arno 
G1erth e L . Fteschi Lavagnins p ·dem diver·sos favores par,L a fun-
dação de uma empreza ou companhia industrial de manufactura de 
seda. 

.\' commissão de Agricultura, Commercío e 
Obras publicas. em 2o de A/'osto . 

,i.'s commissões de Agricultura. Commercio e 
Obras publicas e de F aze i.da. em 27 de Se-
tembro. 

,\.' commissão de Agricultura, Commercío e 
Obras publicas, em 8 de Outubro. 

.\' commissão de Agricultura, Commercio e 
Obras publicas. em 6 de Novembro. 

A' commissão de Agricultura, Commercio e 
Obras publicas, em 7 de NovPmbro. 

, ReJ?resentação do director, professQres e estudantes do Lyêco ele Ih ma- A • commissão de Instrucção Pu-
nidades da Cidade de Campos sobt·e a necessidade ele sei·em habili- bllca, tm ii ele Ju11ho. 
taclos para a matricula nos cnr~os sup-aric>res do lmperio os estudantes 
approvados nas ma terias ensinadas no mesmo Lycêo. 

, Representação da As<emlJléa Provincial do Piauhy pedindo a ct·eação A' commis~ão de Instrucção Publica e de Ne-
de um bispado na mesma província. gocios Ecc:esin.sücos, em 23 do Julho. 

, Requerimento de \Valdemiro Cavalcante, 4° annista da Faculdade de A' commissão de Instrucção Publica, em 4 de 
Dtrelto do Rectfe, pedindo para ser matriculado no mesmo anno Agosto. 
v1sto não ter podido fazel-o a tempo, por motivo ele molestia. ' 
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OBSERVAÇÕES 

1888 OJilcio do Minis•erio da Agricttltura de i7 de Agosto de 1888, em 
re~posta ao desta Camara de n. 186 de 18 de Julho, declarando 
q ••e o govemo impel'i:tl entende ser de conveniencüt para o serviçc· 
pub' ico que a catech0se fique a cetrgo das províncias. com os recur-
sos financeiros votetrlos a nmtalmen te pelo Corpo Legislativo, e que, 
aceito este alv itre, deve o supplicante 1'homaz de J.i, igueiredo Rocha, 
a que se refere aquelle officio, se dirigir á presidencia da Bahia . 

A' commissão de Instr ucção Publica, em 20 
Agosto. 

~ OJilcto do Jllintsterw do Imperio de 21 de Agosto de 1888 env iando as A' commissão de Instr ucção Publica, em 23 
informações solicidadas por esta Camara ao req uerimento em que os de Agosto . 
adjuntos da FacuHade de l\Iedicina do Rio de Ja neiro pedem ser 
nomeados lentes cathedraticos independentemente de concurso. 

» Representação dos alumnos da Escola de Pharmacia de Ouro Preto, na A' c o mmiss ão d e Saude Publica, 
província ele Minas Geraes, sobre a concessão de licenças a pr a- em 19 de Junho. 
ticos ele pharrnacia. 

, Officio do Ministerio do Imperio de 23 de Junho de 1888 enviado as A' commissão de Saude Publica, em 26 de 
informações solicitadas por esta Camara sobre o requerimen to dos Junho. 
membt'OS da extinrta Jun ta Cen tral ele Hygiene Publica, que repre-
sentam contra a falsilicação e fraude de bebtdas alcoolicas . 

" Representação do Dr . i\Iax irniano Marques de Carvalho sobre a ne- A' commissão de Saude Publica, em 23 de 
cessidade urgente de se extinguir a febre amarella . Julho. 

" Representação do Dr . l\IaKim iano Marques de Carvalho pedindo que A' commissão de Saude Publica, em 26 de 
se decrete com urgencia as obras para a extincção da febre ama- Setembro. 
relia. 

» 

" 

» 

» 

» 

)) 

Officio do Mini~terio da Guerra de 18 de Outubro de 1888 en ;iand.o as A' commissão 
informações s~lici tadas por es•a Camara sobre a representação em que Outubro. 
o 20 cirurgião do Corpo de Saude do exe rcito, Dr. Antonio Pinhen·o 
Guedes, pede a crea ão de enfermarias homreopatbicas n os hvs-
pitaes militares. 

de Saude Publica, em 23 de 

Representação da camara municipal de S. Borja sobre a necessidade A's c ommis sões d e Diplomacia e 
de s>r cumprido o tratado entre o Brazil e o Paraguay. na parte re - d e Orç amento, em 25 de Junho. 
!ativa {t i ademnização de prejttizos. 

Indicação do Sr. deputado Affonso Celso para que SeJa alterado o A ' commiss ão d e Policia, em 18 de 
Regimento nos artigos concernent?s ás interpellações e nas dispo- Julho . 
siçóes relativas ao escrutínio secreto . 

Indicação do Sr. deputado Aifonso Celso para que sejam reformados A' commissão de Policia, eip 3 de Agosto . 
os a r • i go~ do Regimento na parte relativa~ requerimentos offerecidos 
pot• deputados. 

Indicação do Sr, deputado Cesar Zama para qne se inclua no Re"'i - A' commissão de Policia, em 2 de Outubro . 
mento uma disposição, para que a discussão das interpellações s~ja 
ampla P sem prazo marcado. 

Officio do secretario do S0nado de 6 de Outubro de 1888 propondo a A' commissão de Policia. a r equerimento do 
nomeação de uma commissão mixta afim de reformar o art . 3o do Sr. depu tado Mourão, em 23 de Outubro. 
Re.simento commum, ácerca do juramento elos senadores. 

Indicação do Sr. deputado Cruz propondo a 1·~forma do Regimento A' commissão de Policia, em 30 de Outubro. 
no sentido de que a votação symbollca substitua a votação es -
phedca . 

Indicação do Sr. deputado Affonso Celso propondo a reforma do Re- A' commissão de Policia, em 31 de Outubro . 
gimento no sent ido de poder-se abl'ir as sessões diarias com qual -
quer numero de deputados presentes . 
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ASSUMPTO 

Officio do Ministerio da Agricultura de 12 de Abril de 1887 ter in-
formado a presidencia de Matto Grosso não haver sido matriculado 
naquella província nenhum escravo de ordem religiosa das províncias 
de Pernambuco, Alagôas, Sergip~, bem como de alguns municípios 
das províncias do Espírito Santo, S. Paulo e Minas Geraes. 

Officio do l\Iinisterio da Agricultura de 13 de Outubro de 188 , commu 
nicando que, á vista de informações recebidos dos municípios da 
província do Espírito Santo, verifica -se não haver sido dado á nova 
matricula nenhum escra1·o per,encente a ordem religiosa, faltando 
sómente dados das províncias de Pernam buco, Alagôas. er<>ipe, e de 
varios municípios das de S. Paulo e Minas Garaes . 

OBSERV AÇÕKS 

A' quem fez a requisição, o Sr. 
Olympio Campos, em 8 de Maio_ 

A' quem fez a requisição, o r, 
Olympio Campos. em 8 de i\!aio. 

deputado 

deputado 

Officio do Ministerio da Agricultura de 4 de :\'ovembro de 1 '7 com- A' quem fez a requisição. o Sr. deputado 
municando que, segundo informações da presidencia de Sergipe, Olympio Campos, em 8 de Maio. 
naquella província tão sómente foi dada á matricula, no municip1o 
de Villa -ova, um escravo pertencente á ordem do Carmo da Bahia . 

Officio do Ministerio da Agricultura de 1i de Novembro de 1887 com- A' quem fez a requisição, o Sr. deputado 
municando não ter sido matriculado na provincia de Pernambuco Olympio Campos, em 8 de Maio. 
eecra vo algum pertencente a ordens religiosas. 

Officio do Ministerio da Agricultura de 30 de Novembro de 1887 com- A' quem fez a requisição, o Sr . depu tado 
municando não ter sido matriculado na província das Alagôas escravo Olympio Campos, em 8 de Maio, 
algum pertencente a ordens religiosas . 

Officio do Ministerio da Agricutura de 19 de Janeiro de 1888 commu- A' quem fez a requisição, o Sr. deputado 
nicando não ter sido matriculado na província de S. Paulo escravo Olympio Campos, eru 8 de .Maio . 
algum pertencente a ordens religiosas. 

Officio do ~Iinisterio da Agricullura de 30 de Setembro de i 7 com- A' quem fez a 
municande> que ainda não se acham liquidadas as contas da ex tincta Afl'onso Celso, 
commissão do açude de Quixadá, por faha de alguns documentos re-
lativos aos exercícios de i c84-J885 e 1885-1886, deixados pelo enge-
nheiro Julee Jean Révy na província do Ceará. bem como que já 
providenciou quanto á apresentação de taes documentos. · 

requisição, o Sr. deputado 
em 10 de 1\Iai o, 

Officio do Ministerio da Justiça de 14 de D.•zembro de 1887 transmil-
tindo cópia da informação prestada pela presidencia da provi ncia do 
Maranhão ácerca do processo in<taurado contra Francisco J oaquim 
de Souza e José Lima de Souza pelo crime de reduzirem pessoa livre 
á escravidão. 

A' quem fez a. requisição, o Sr. deputado 
Alvaro Caminha. em iO de Maio. 

Officio do l\1inisterio da Agricultura de i7 de Março de 1 confir- A· quem fez a r equisJção. o Sr. deputado 
mando a commuoicação feita an terio•·mente sobre a matricula de Olympio Campos, em iO de Maio . 
escravos de ordens religiosas , de igrejas e casas de caridade. 

Officio do Ministerio da Agricultura de 30 de Novembt·o de i 88 de- A' qnem fez a requisição, o Sr. deputado 
clarando que, á vista das informações prestadas pela Direcloria das Affonso Penna, em ii de Maio. 
Obras Publicas da prol'incia do Rio de J aneiro, com as quacs con -
cordem a presidencia da mesma província, e pelo engenheiro fiscal 
da estrada de ferro do Norte, reconheceu o !)Overno que as obras da 
referida estrada não prejudicaram a navegação do rio Iguassú. nada 
havendo, pois, que providenciar . 

,. Officio do l\1inisterio do lmperio de 16 de Março de 188 communi- A' quem fez a requisição , o r. deputado 
cando que o ~overno. tomando na devida consideração as representa- Soares, em H de Maio. 
ções da autortdade sanitaria ácerca das inundações no bairro do Rio 
Compl'ido, em consequencia da falta de escoamento das aguas plu-
viaes, resolveu, conforme cons ta dos dous ultimos relatorios apresen-
tados pelo mesmo hlinisterio commetter o e~tudo de tal assmpto á 

i ~- com missão de saneamento da capital do Imperio, aguardando a con-
-- clusão dos trabalhos da mesma commissão para. toma,· as providencias 

necessarias á remoção daquelle inconvoniente. 
31 



o z z < 

i888 

)) 

-242-

.<SSU)!P1'0 

Ofl'tcio do i\Iinisterio da Fazenda rlc 5 ele i\Iaio ele 1888 transmittinelo as 
informações pt·estadas pela T hesouraria ele Fazenda do Rio Grande 
do ::Sul sobt·e o contrabando na a lfandega ele Unt;;uayana, e nas mesas 
ele r endas ger :-1es de S::wt'Anna elo Livramento, Jaguarão e ouLras 
localidades claqrwlla província. c sobre as lu t::t8 cnrre o in s pcctor ela 
A lfanclega ele Porto Alegre e o geren·Le da companhia J<'Juvial, Frederico 
Haensen, n::t mesma província; :\ccresccntanclo, em relação ~~quclle 
conu·ahanclo, que o gove rnf!> incumbiu empregado competente do i\Ii-
nistel'io ch Fazenda ele il' estudar nas respectivas locali uaclcs rr •taes os 
melhores meios ele repressão, depois rlo CJUe tomar(t as nçcess~ t·ias 
medidas. 

Olftcio elo i\Iinisterio ela Agricultura ele 15 de Maio de 1888 lransmittindo 
cópi::t elo clec,·eto n. 0020 ele i1 de Abril, concedendo garantia 
de jut·os ele 6 °/ 0 ao anno sobre o c::tpital de 1 850 :000:\i á companhia 
que José da Silva L oyo Junior organizar, para o csLabelecimento ele 
tres engenhos centraes na prov incia de Pern:tm buco. 

OJiici o do i\Iinister io ela Agricultnr::t de 8 de Kovembro de 1887 com-
municando que apena~ foram concedidas. em 29 ele Ag<rsto elo :tnno 
passado, q·mtro pa%agens ele Estado, ignoranelo-~e. en retan t '• si os 
concess io nal'i"s se ut il isaram dellas no va po 1· ele 30. e que com taes 
pas'3al!'ens nada eles pendeu o mesmo Ministerio com o pagamenlo das 
comeclorias que :t Companhia BraziJclra devia receber elos mesmos 
concessionarios . 

Officio elo Mini~t?rio ela Agricultm·a de .) el e Junho de 1888 informando 
que o -governo r esolveu fazer etfecti va a a· tori<ação concedida n::t lei 
de orçamento vige 'IJC , para a construcção elo pt·olongamento da esl.racla 
de ferro ele Baturité. 

Olftcio elo Ministerio ela J ttst[(·a ele H de Ju •ho d e t888 e nviando cópia 
elo inquer•to a que se proc ·deu na Casa ele Dete11Çã0 desta Gõrle, 
ác·rca ela co :·,str .cção, no mesmo estabelecimento, elas prisões deno-
minadas « l!;scums ,. . 

Officio elo i\Iinisterio da Agric•1lt>tra cle22de Junho de 188 remettendo 
oq autos r elat ivos á acção pt'omovida pela Fazenda ~aciona ! conLra 
José 'l'e ixdra Pimo pa1·a d ·sarropriação elas terras que lhe perten-
cem,.sitas n~. serra elo Commercio, m Ltnictpio de Iguass ú. 

Ofilcio elo Minislerio da Justiça ele 23 de Junho ch 1888 communicando 
que a&"Ltarcla, afim ele serem oppot·tunament3 enviadaR a esta Camara, 
as inturmaçõe> da presidencia do Rio ele J aneiro s IJre o facto ele 
ter- se recusado um fazencleit·o elo termo elo Canno a deixar sahir elo 
seu estabelecimento a familia ele um ex-escravo c de obstar a r etirada 
ele outl'os. 

OBSI·:n.VAÇÔES 

A quem fez a requi sição, o :-ir. deputado :-ieve 
Navarro em li ele Maio. 

A' quem fez <t requisição, o !:>r. deputado Pedro 
Bcltriio, em 21 ele Maio. 

A' quem fez a l'Pquisição, o Sr. deputado Pedro 
Beltrão, em 23 de M::tio . 

A· quem fez a requisição, o Sr. deputado José 
Pompêo, em 7 de Junho. 

A' quem fez a requi'3içiio, o Sr. cl ' putn,clo Af-
fonso Celso, e m 13 ele Junho. 

A' quem fez a. requisição, o S1· . deputado La-
cel'cl<t 'Werneck, em 26 ele Junh o. 

A ' quem fez a reqrus•ção, o St·. deputado Af-
fonso Celso, em 28 ele Junho . 

, Officio elo i\I inisterio ela Ag t·icuUura ele 10 de Jui!Jo de 1888 transmtt- A' quem fez~ reqn•s•ção, o Sr . cleputttelo Af-
linelo a informação pres ada pelo engenheiro fiscal elo governo junto fonso P enna, em 12 de Julho. 
á companh ia Rio dJ Janei'o City Jmprovements sobre serviços a 
cargo ela mesma companhia. 

Oiiicio elo Ministerio ela Jn~tiça ele '1 ele Julho ele 1888 communicanclo, 
q>te ag ta rda as cóp ras elos processos instaurados contra João Alves 
Feitosa Atalaia e Joaquim AnLero ela Si lva Vieim, por crimes de 
perj·trio e morte, as quaes foram exigidas da presidencia de P crnam-
lmco. 

:\' gnem fez a requisição. o Sr. deputado Bcnlo 
ltamos, em 16 ele Julhs. 

» Officio do ~Iinislerio da Justiça ele 4 ele .T!tlho ele 188::l commnnicanelo A· qqc m fcr. a requisição, do Sr. deputado Bonto 

)) 

que ag uarda as infor mações que exigiu ria presidencia de Goyaz Ramos, em 16 ele .Jnlho. 
sobre as cor t•erias de índios na comarca elo Rio Verde. 

Officio elo Min isterio ela Agricnl tu r a ele 27 de Julho de 1888 decla-
rando q>te a!:('nat·d::t a~ infnt·mar:Õ ' S q tte exigi t d:\ in'lpe otoria elas 
Obr ts Publ icas sobr~ a pet iç;io elos propl'ietal'ios da estrada de ferro 
rlo Corcovado, que pretendem um ki lo meLro de terrenos para cada 
l ado ela linha. 

A' quem fez ::t requisição, o Sr . deputado Ce-
sa t·io A lvim. em ;?8 ele Julho . 

» Offtcio elo Mi'1i~terio ela Agric·lltura ele 2 ele Ago~to ele 18S8 remeltcndo A' quem fez ;~r~quisição, o Sr. deptüado Matta 
as i formaçõ eR pr · ~Lael as pel a lnsrectoria Ge,·al elas Terras e Colo- Machado, em 3 ele Agosto . 
nisação sobre a média elas clespezvs efl'ectuaclas com., immigt·ação . 
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Officio elo ,\lin is •erio da FazPnua ele 7 d A~osto de 1888 tra nsmiL~indo 
a~ informaçõl's westaclas pelo Banco elo Brazil ácercu do;; prejuizos 
s·;ffriclos pelo mesmo banco desde a crcação da sua ca rteira hypo-
thecari:t. 

OBSERVAÇÕES 

.\.' quem fez a r eqms1ção, o Sr. 
.\.Jl'onso Penna, em 8 de Agosto. 

deputado 

» 001cio do :\Iini lerio da Agric•lllnra de 31 de .Julho de 188' envianrlo A" rj'lem fez a requisição, o Sr. deputado 
toda~ as J)t'Opostas e r rs peclivas tnformações. referentes ás obt·as do AJ!'onso Penna. em 10 de Agosto . 

>> 

)) 

caes ele ·antos, ultimanwnte publicadas no Dia1·io O{ficial por ordem 
elaquell ~ .\linisterio . 

Oflicio do Min istet·io da Fazenda de 11 de Agosto ele 1888 remettenclo 
o quadro comparativo ela receita arrecadada nas principaes al-
r~ nrlegas elo Jmperi n, nos primeiros semestres dos annos de 1887 e 
1888 . 

Onicio do ;\Iinister10 da .\.~t·iculLura de ;!.7 ele ,\.gosto ele 1888 transmil· 
ti1~do a informação ministrada peJ,1 Inspectoria Geral das Obras Pu-
bltcas relativamente á conslrucção de lllll<t galeria de aguas pluviaes 
na ma l\lahino Reis, solicitada ~tquelle ministel"io por diversos 
proprielarios moratlot·es da me~ ma rua. 

Ofllci u Llu i.\linisleriu ela .\. <> t'ICulmr'' de 3ú de .\.!!OSlo ele 18'ti lt·aus-
miLtindo cópias da pettçÍi.o do ces-;ionario da 'estrada ele fen·o elo 
Corco>arlo. relativas a auLorisação para construir ca<as em uma zona 
de um kdometro pam cada lado da linha , e das informações que a 
rcspoilo p restaram o engenheiro-chefe da fiscalisação dos carri s 
urbauos c o inspeclot· geral elas Obt·as P nblicas da Côl'\c. 

Officio do Minisle1·io da Fazemla ele 3 de Selembt•o de 1888 remellendo 
cópia das informações prestadas pela U.irec toria rret·al dos cor reios 
sobre a e xecução da lei n. 3.:H3 de 16 de Outullro de 1887, que 
estabelece o abatimento de 20 ~. na taxa do transporte de jornaes 
pelo correio . 

A· C[ uem fez a requisição, o Sr. deputado 
Alfonso Penna. em 1-1 ele .\.gosto . 

:\." quem fel a requisiçu.o. o Sr . deputado 
l\Iatta i\Iachado, em 30 ele Agosto. 

.\.· qttcm f~;r, a rec1uisição, o t'. deputado 
Cesario Alvim. em t o ele "eiembro . 

A· quem f<lt a req ui ição, o ·t·. deputado 
c'd!"onso Celso, em 3 de Setembro . 

~ Officio do ?llinisterio do Jmpet·io de l8 de Setembro de 11:188 declarando 9ue r\. ' qncm rez a req11isi~ii.o. o Sr. lleputado 
devem exrsLtr no ,\.rcb t v o !esta Camara as a c tas e c,s clocumen Los. cups Paula Prmto. em -19 ele , eLem bro . 

)) 

cópias sii.o solicitadas, concernentPs á cloição f•ila em 1 de Deze mbro 
ele 18'1 no 5" disLricto tb província ela Parahy ba . ústo que tae> 
pap•is fomm pre ·entes <i la commis ii.o dP inquel"iw que assignun o 
pn.ret•,o r n. 7() <le J '~5 soht•r aquella clei~ão. 

Oflicio do :\Jinislet'IO da Fa w nda de lti de ::.eLemllru de 18ti8 tr:tns · 
miLtindo cópia dos procN;,os instaurados nn comarea elo Dom 
Conselho, [JI"Ovincin. dP P et•namlmco, contt·n. JoJ.o .\. h·es Feit~<a 
.\.laL. ia. pelos Cl'lmes de mor te l' pe1·jut'1o. <' contt•a Joaqu1m 
Ant •• r •' da ;"iJva Vieit·a, i)Or crim~ d~ hom iciLlio . 

.\. · qu01J1 fez a I"equisiçiw, o 'r. dcput:tdo 
Bento H amo.;, em 2 1 de Setembro. 

" O !ti cio do :\linisterio da Faze1Hla de 2ô de Sel<>mbro de 18::i~ tt·n.ns- A" quem fez a requisiçiio, o Sr. deputado Ro -
mit•indo a damo nstmção das quantias entregues à Associação Pro- drigues Peixoto, em 29 ele Setembro. 
motora d .t Colonização de ' . Pn.ulo. 

» Officio do :\Iinistet•io cb A!rricaltura de :26 ele S"tembro de l8S8 .\.' qn.;m t"ez '' 1·aqnisição, o St•. deputado 
\t•an ~ miLtinrlo cópia da l)eUçào do pt·oprietat·io da e trada clP Cesario .\.lvim, em t o ele Ou tubro. 
ferro do Corcovado, relativa á concess:io de tenenos em uma 
zo1a de um ki !ometro par.L cada lac[o da linha, e das infot·maçõ •s 
<{ 'te a respe!to pre>lnt·am o enf!enheir•> chefe r!n. fis ~<~ li<>;vão dos 
G:tt•ris Urbanos c Suburbanos e o in~pector get·:ll elas Obrn.s P1thlicas 

Officio do ~Iin i ,.tel·i o rl:t. .Tus ic.a de 11 de Outn ro d·? -1888 ;.ran<mi tindo A' q'lem t"cl a r equisiçiio. o s.·. depu do 
cópia cl::l.• iniln·mações exi,têntes na rn~p~cliva sec1·etaria d0 Estado Fern rond~s cl.1 Cun"J:t. Fir 0, em Jti de 
relativas a" ex-juiz nm •lic 1p:d e de orph5:os do terHI O de Ilheos, ::t · Outubro. 
charel Alfretlo Casar Cabuss · . -

» Offi io rlo :\Iinist"rio do Impel' io ele 23 dc> Ontuhro dl' 1P.88 enviando A' qnen fez a. reqms ição, o Sr. d,•p -wdo 
côpia da pr >pnsla. HlCIIIOJ"CLIIdwn c arldi•:t •ttent '· apre,entadoo; por Coelho Rod~igues, em 2-1 de Ou~ubr:>. 
Americo de Ca s1ro, para o -aneamentJ e aformoseamento da 
cidade elo Rio de Janeiro, c do parecer do engenheiro J. J. Rêvy 
áccrca da mesm:J. proposta. 





Relação dos Projectos e Pareceres apresentados na sessão de 
1888, cujos documentos estão no Archivo da Camara dos 
Srs. Deputados 
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Relação dos Projectos e Pareceres cujos documentos se acham no Archivo 

PARECERES 

-r\s . 16, 24, 25, 28, 34, 39, .40, 4.l, 42, 43, t14, 45, 54, 55, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 
70, 71, 76, 77, 78, 79, O, 81, c5, 86, 7, 88, 89, 93, 94, 98 99, 100, 101, 102, 103, 
11 .4, 112, 113. 114, 115, '116, 120, -121, 125, 1~5, 136, 137, 138, 139, 140, 141,147, 148, 
149, 150, 151, 15 , r9, 160, '162. 16 , 169, 170, 171, 177, 178, 179, 180, 190. 

PROJECTOS 

Ns. 8, 29, 30, 36, 43, 4-7, 71, 79, 82, R3, 88, 95. 
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A 

ORÇAMENTOS 
DA 

DRSPE:.ZA E: R!CEIT A C1:BIRA1 DO IMPE:RIO 
PARA 

O EXERCICIO DE 1889 

ANDAMENTO E DISCUSSÃO 

1888 
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A ' 



DESPEZA GERAL 





DISCUSSÃO DOS ORÇAMENTOS 

A Propos ta da lei de orçamento, fi xan•lo a clespe6a. e orçando a r eceita geea l do Impel'io pa r [\. 
o exercício ele 1889, foi apresentada pelo Sr . Ministeo da Fazenda , Conselheiro João Al fredo Corrêü 
de Oliveira, em 8 de Ma io de 1888 e ness:t da ta reme ttiela à Commissão ele Orçamento e Contas. 

DESPEZ.\. 

l\1i nis terio do Imperio . . . ... .... . . . . .. . .. . .. • .. . . . . .. . ... ... .. 
Mini >terio ela Just iça . .. . .. . . . .. ..... . . . . . ... . . . .. ... .. .... .. . 
Min ist erio de EstmngJit•os . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . . . . ... . .. , . 
Ministerio da Mar inha . . ... ... ... .. . . . .. ... . •.. . . . . . ..... ..... 
Ministeeio da Gnerm . . .... .. .. . . .. . . .. . . . . . . .... . . .. .. ..... . . 
Ministerio da Ageicultura . . ... , . . ... ... .. . ... . . ... ........ .. .. 
Minis terio ela F,tzencla ... . . ..... . ... . . . . ... . .. . .... ... . .. . .. . . 

Total da Despcza . . .. • ... . . .. ... 
Recci La Geral. .. . . .. . . . .. . ... . .. . . . . ... • . .. .... .. . ..... .. . . . 

8 . 928 : 675.:4.97 
7 . 133 : 542$808 

775: 306 666 
11 .257 :970$125 
l <1. 578 : 772:) 173 
30 .686 :1 83$26 1 
58 .748 :220$301 

138 . 108 :670$83 1 
l <10 . 000 :000$000 

P ARE CE RES DA RESPECTIVA COMMISSÃO 

1\I:INISTERI O D O Il\I:PERIO 

PRO.J!WTOS NS. 21 a 21 G, DE 1888 

Art, 2° dlt Peoposta. 
1888 -N. 21 

D e s peza d o 1\.J:in isterio el o I1nper i o par a o o:xerci c i o de l S S 9 

A commissão de ot•ç.tmento, tendo em con; iLleeação as ciecnms tancias fi nance il'as elo paiz, que , 
comquanto mais favoeaveis do que as do exer.::icio passado , aiorla não permittem clat• g t·ancl e 
desenvol vimeuto [tOS varias r amo3 do seeviço publico, exa minou cuidadosamente [\. pr opos ta elo 
governo na parte r elativa á despeza elo i\Iinister io elo lmperio ; e, seguindo o plano judiciosamente 
adapt ado n es te:;; ultimas t empo,; - de r estr ing it' o ma is possível as cles per.as, suggere á proposta 
varias r educções , t anto mais precisas qua nto é de indec: linavel necess i clad~ dota r com a lg uns r ecursos 
cer tas verbas que delles carecem. 

Assim pois, passa a indicar as a lteeações que j ulgo u co nve niente fazet· na peoposta, justi ficando 
não ~ó estas como as que decoreem das ditreeenças p:tra mais ou p1ra menos entre a proposta e o 
OJ'çamento votado para o corrente exercício . 

Em vit·tude da I'e:lolução .tomada pel[t Camat\t dos Da p Ltt'tdo~ solwa o paeecee n. 7 , deste an no, 
da commissão de policia , foi dispensa·lo do serviço , com os r espec ti vos vencimentos, o porteiro do 
sa lão: faz-se, poi::; , mis tet• que sej am consignadCR; meios par:1 o r es pecti vo pagamento, na impo rtanci<t 
de 2:400 '''000 . 

Haven Llo [\. Imperia l Re;;oluçã.o de 22 de Fevereiro u ltimo, exarada em Consulta ela Secçã.o dos 
Negocias do Imperio do Conse lllo de Esbdo de 13 üe J <t neiro peecedente, se confor mado com o pa !'ece r 
da mes ma Secção quanto <\0 dieeito, que as;i ;to ao DI' . DJmin gos Jaey Montei ro, de ser reintegr ado 
no logat• que occu pava , logo qne vaga i', sem porém ~.:onhw antiguidade nem receber vencimento~ 
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desde a époc~ de S@ rlemissão até a, data ela re;;o luçi1o mencionadft, e de ficar addiclo á secretaria, 
emrJnnnto niLo rue ucfioitivameote pl'oviclo no mesmo ou em emprego eq ni va len te , não se pócle deixar 
ele dotar a. verba- Secretn,riq, de Estrtclo - com mais a qtnn ti't cot•respo nclente ao ve ncimento que 
têm os sub-clirectores. Esta despezq, é ele car,tcter trttnsitorio. 

Na verba - Culto Publico-, corrigi los alguns equivocas que se deram na tabella exp licati va 
quanto às consignações para clespezas ela cape i la imperial e cathedral do Rio de Janeiro, co nvem 
attender ao decreto n. 9824 de 23 de Dezembro rlo anDo passado, que rAduziu <t um os dons logar es 
de me::;tees tle capell<t e compositores, então existentes, com o vencimento elos dons Jogares. 

As reclucções pt·opost[\,s pelo goverDo o <S l'llbric,Ls- Vigarios gemes- Peovisores e p<tt'ocho3-
e-Diversas-provem : ele 58 ter climinuido " qtmntia de 22:000$ na consignação vo tada em 1887 
para p~1gamento de congt'Wt aos paeochos d ts 12 rlioceses do Imperio, porque, mesmo continu[lndo 
no anno corrente a pt'over-se collaticiamente algumas parochias, sulllciente é a verba pedida; 
outrosim, a qua1tia de 6:241 '180 n 1. quota ,JestiiJa,da a aluguel ele ca ·as p<tra os bispos, compra de 
pm·amentos, eventttaes, etc., tendo ha vido 11m diminuto augmen to n:t consignaçi\.o destinacla a 
guisamento rhts 21 freguezirts do m un icipio d[t Cóete . 

. i. rlimin niçiio a 1111e a llurle a proposta da verbi1- Seminarios episcopaes- foi r~ita na consignação 
qne se rlcstina ao pagamento dos prot'essores. 

Nos §§ 22 e L4, as quantias pedidas pelo go,-erno para premios aos membros elo mngisterio, 
qne compuzerem obras destinadas ao eusino , e para a impressão desses trabalhos, conforme 
prescrevem os est<ttntos cla.s F.tculr!atles de Direito e tle Medicina, elevem set' applicadas a uma ou a 
outra faculdade ela m3Sml1 natuecza. 

A climinui~'i'l de 7 : 000.~ a f]Ue se refere a proposta na >et·ba-Inspectot·ia da Instrncção Pri-
mat·ia e Secunüal'ia, etc. - provém ele tee-se reduzido a consignação destinada a escolas pa-rticulares, 
contractad·ts na fómm elo a.rt . 57 elo decreto n . 13:11 A de 1854; e eliminada uma quota especial, 
r1nc h tvht para concet•to de 1110\'eb-o rJue se podeeá faze!' pela que se destinct à acqubição destes. 

Como o de~reto n. 979J de 9 ele i\1;:ti'ÇO deste anno obeiga os alumnos contribuinte.> a entrarem, 
no principio ele c.a.tl::t atii10, com o enx:ovaln9cessal'io c com os liveos adaptados, objectos esses que 
hoje só aos geatuitos, em numero mui limihvlo, o Estado fornece, podee-se-hão red uzi!• ambas as 
consignaçõeo, tliJstinarlas a taes despezas no Internato de Pedeo II, diminuindo ,1:000$ em cacl<t uma. 

Oi::;poz o r afeeiclo tleceeto, no aet. 22, que o eeitur, emf}uau to não hou vee com modo apropriaria 
no estabelecimento, I'esidirà na peox:imiüarle clelle em c ts l <tlugacla pOI' colltcl. do Estatlo . Por tal 
mo ti v o, propõ9 a com missão que se destine a. q ua.utia tle 1:200$ pa,ra esse fim. 

Qu'lnto ao pessoa.! do Externato, deve cessar o pagamento ao guarda da bibliotheca e <L um dos 
criados tlas 'lnanti<1S, que os seus preclcces>ot·es tinham tle auxilio como compens::tção rle haverem 
perdido os a-limentos em cujo gozo se achav.tm quando alli h11via o meio pensionato. 

Sobee a veeba-Inspecto ·i<t gee,tl de hygiene- 11 L>ptou a comrni~são 11 idéa de reduzir a 13 o 
numero do~ delegatlo3 nas p:1eohhs urlnn<s, e a 3 o Llos dele,5.tdo> n11~ ·ubu rban ts, augmen tando-lhes 
o I'espectivo vencimento. 

Entee ltti con ' igtNÇÕI3S destitnrlas ao material desta vel'IJ 1, a proposta, elo governo fez a lgumas 
reducçües, como, por e:~:emplo, na cle~t in adn, a rle;infect tclores, cujo maximo fixou em 15 , e assim 
tambem diminuiu 3:000S 11 <1 consignação qno tem de servir para gratitic tçües adclic iom.es e ajudas 
de custo, lle que tritti1m os arts. 37 e 38 dú regulamento de 3 ele B'evereiro de 1886 . A commissão 
indica novati eeducções nas consignações paea papel, pennas, tintas e objectos de exped iente, lava-
gem da rep:1etição, etc., assign·\turct ele jomaes e eevistas e illuminaç'lo . Essas T'educções aconse-
lham a que S':l approve a proposta do governo, na parte em que pede fundos para auxiliar os insti tutos 
vaccinogenico, que se cl3stinJ. á pt·oducção da vaccina anima l, e o tle hygiene a estudos e pesquizas 
que, por sua natureza, não possam eJiectu11r-se em ou tros laboeatorios. 

Na verba - Inspectol'il1 geral ele ~aude dos portos- a commissão ind ica tambem r educções 
no material. 

Qu::t.nto à verba de- Lazaretos e hospitaes marítimos - , entende a commissão que deve serre-
duzido o vencimento elo administrador do Lazareto ela Ilha Grande. 



-9-

Suggcrc a commrssao a morlida de ampliar-se o serviço da limpeza publica da cidade a pontos 
não comprehondidos nos contractos actuaes, como tem sido reclamo,do pelas autoridades sanitarias e 
pela população que ainda não goza desse beneficio . Com a rcducção do numero dos fisc:ws existentes 
poder- se-ha a ttentler ao augmento ela despeza sem alteração da verba, sendo por isso dispensavel a 
consig·nação de 20:000, para occorrer, etc. 

A vel'ba-Evcntltaes- póde ser reduzida igualmente . 
Por ultimo propõe a commissüo r1ue se presto :'t utilissima instituição da Policlínica Geral, e por 

uma só voz. o auxilio de IO:OO IJ." pam compra. de instrumento~ e apparelhos . 
A commissão é, pois, elo parecer quo seja aclo]Jtada a proposta do governo, salvas as emendas 

quo offet·e-~e. 
~rt . L. o O '\ lini~ L t ·o c .·ec!'elat io de E::;tarlo dos ::\Tegocios elo lmperio é autorisado a despender 

no cxet·cici0 de l tlt:!'Ja quant ict de.. .. .... . ... ............ . ..................... . 8 .893:755$497 

assim lli$tl'ibuida : 

Proposla 

1. Dotação ele Sua i\Iagcstacle o Im-
perador •.....•.•....... . ••..•.. 

2. Do•aç.ão de Sua i\lages tade a Impe· 
ra.lriz ..... • . .. . ..... . .. . ....... 

3. Dotação da Princeza lmpel·ial a 
Senhora D. [sabe! •............. 

4 . Alimentos elo Príncipe Imper ia l do 
G L·ão Pará, o Senhor D . Pedro .. 

5 , Alimentos elo Príncipe o Scnho: 
D. L uiz .. . ....•..... . ... .•...•. 

6 . Alime nLos do Príncipe o 5enhor 
D. Antonio .• . .••.. . .. . ..... ... . 

7. ,\. Jimentos do Príncipe o Sen!Jor 
D . Pedro .... • . .•.. ..•......... . 

S. Alimentos do Principe o Senhor 
D . AugtLsto . .. ..••.. ... .• . .•.... 

'J. Gabinete I mperial.. ........ . .•.. . 
10. Subsidio elo~ Senadores ..... . ..• .. 
11. Secretal·ia do Senado ......... ... • 
12 . ubs iclio dos DPputados ....•. .• . . . 
13. Secr•'laria ela Carrw.ra dos Depu-

lados .•.... . . , ..... . ........ . .. . 
iJ. Ajudas ele Cltsto de vinda e vol ta 

dos Dep>tiaclos .......•......... . 
15. Conselho de Estado .. ......... . .. . 
16. Secr etaria de Estado ..... .... . ... . 

17. Presidencias de Prov ínci a ........ 
18 . Ajudas ele custo aos Presidentes de 

Provincia ... . ....... . .......... . 
19 . Culto Publico .... .. ............. . 

20. Seminarios episcopaes .. .• , .. .. . . . 
21. Pessoal do ens ino das Faculdnües 

ele Dil'eiLo .... . . . ... .. .. . .. . ... . 
22 . ec reta rias c biblioLheca s das Fa· 

culc1ac1es ele Dire ito .. ... ...•.. . . 
23. F aculclaclos ele i\Iedicina, p essoa l 

elo ens ino ............ . ........ . 
2-!. Secreta rias, biulioLhecas e 1abora-

torios das Faculrlades de i\Ie -
dic ina . . .... . .. . . . .... . ........ . 

25 . Esco ln l 'olytcchnica. pessoal elo 
ens ino ..... . .......... . ... · . · .. · 

A. 2 

Emendas ela commissão 

1. Como na proposta .............. , . 
800 : 000.~000 

2 . Idem ..... , ..................... .. 
9G :OOO>i000 

3 . Idem .. , ...... . ..... , .... .•... •.. , 
150:ooo:;ooo 

8 :000>)000 

G:OllO)OOO 

6 :000$000 

-1. Idem ...... , . , .•.•... , .......... ,, 

5, Idem .. . .. . , .. .. , .......... , ... .. . 

6. Iüem .•. • . ..... ... ,,., ,, •......• , . 

7 . Idem ....•....•....... . ........... 
12:000:)000 

S. Idem .... . .. ..•...••...•. ... .. . . .. 
12: 000.)000 
1 : \100~000 9 . 

5~0 : 000BOOO 10. 
175 : 840.)000 ll . 
750:000~000 p 

Idem .. ... ..• • ......•... . ....• ... . 
Idem .....•.•..................•.. 
Idem .......... . ............... . . . 
Idem ... . ... . .................... . 

167 : 110-~000 
13 . • \.ccrescen te·Se: nm porte.il'o dis-

pen aclo do serviço 2:400$000 . •.. 
14. Como na propos\a •.•...•......... 

43:000,;000 
48:6006000 15. 

178 : 840>\000 lG . 

2GS: 703-'333 17. 
18 . 

2c> :OOO 000 
769:8ãOSOOO l O. 

llO: ooo:·ooo 20 . 
21. 

20:2: 89::í$000 
2.;) 

47:861:3000 

Idem .... . .. . . ...... .. , ... . .... . . 
Dign- se n a rubrica - Aclrliclos -

um sub -dil'Cl'tor rom 4:500$ ele 
ordenado e 1:500$ de grat ifLcação 
- 6 :000 ' 000 .................. .. 

Como na pl'Oposla . . ....... .. . . . . . 
hlem . ...... ... ... .. .. .. . ........ . 

)la rtlbrica - Capella Imperial e 
CathedL·al do Rio de J z,neiro -
em vez de do us mesLres ele capell a 
e compositores a G23' diga-se: 
- um mes~re de capella e com -
positor ( üecreto n . 982! ele 23 
de Dezembl'o de 18 i e :-tl' iso ele 
2-! do mesmo mez) 1 : 250)000 ... . 

Com> na proposta .. . ... . .. . .. .. . . 
Iclem ............................ . 

hlem .. .. . ...................... .. 

23. I clem .. . ... .. . ... ..... . ......•.... 
-!03: 400.'000 

2-!. Iclem ...... • , . .....•.•.• . •. . .• · .. · 

353: 020. ·ooo 
25. ILlem ........•• , .... .... , •...••..• 

1\JS::JOOSOOO 

800 :000$000 

06:000':000 

150 :000$000 

8:000~000 

6:000$000 

6 :000$000 

12: 0006000 

12:000$000 

1:900$000 
540:000SOOO 
175:8-!0$000 
7'50:000';)000 

169 :540$000 
45 :000$000 

48 :600$000 

184:840'000 
268: 103,'333 
26:000$000 

769 :u50;:;ooo 
11o:ooo;,ooo 
20.2:895 '000 

47:864$000 

403 : 400-SOOO 

353 :920'000 

198:500~0& 



26. 

27 . 
2'. 

20 . 

Proposta 

'ecretar ias e g:t\Jinetes da Escola 
Polytechnica ...... . ... ... . .. ... . 

U:scola de m in:ts de Ouro Pt·eto .. . 
In spectoria de InstrtLCçiio Primaria 

e Secundaria do Mun icípio da 
Càrte, pes oal e materia l da in-
stmcçào primaria .... ...... . . . . 

Pessoal e material elo In ter nato de 
Pedro H ....... . .... . ........ . . 

··o. l'essoal e material do Externato 

31. 
32. 
33. 

34. 
35. 
36. 
37 . 
38. 
39. 
40. 

41 . 
42. 
43. 

de Pedro li ...... . ..... . ..... . . 

Escola :\ormal. . .. .. .. .. ........ . 
.\.cadem ia Impet·ial das Bellas Arte• 
Imperial Instituto dos i\Ieni n s 

Cegos .•. . .. ......... .. .... . . ... . 
Instlluto dos Surdos-i\Iudos .... .. . . 
Asy lo dos J\!eninos Desva lidos . ... . 
Estabelecimento da Educandas no 

Pará . • .. . .. . ..... .•. ... .. .. . ··· 
Imperial Observa torio ....•..... .. . 
Archivo Publico .. .. . ... ......... . 
Bibliotheca Nacional. . ...... . .... . 
Institu10 Historico, Geographico e 

Ethnographico Brazileiro ... . . . . 
Imperial Academia de Medicin a .. 
Lyceu de Artes e Officios .. .... .. . 
Inspecloria Gera l ele Hygiene .... . 

44. lnspectoria Geral de ande dos 
Portos . . •...•.... . ... .. ... . . ... 

45 . Laz•q·etos e hospitaes mari Limos .. 

46. Soccorros publicas ............ . . . 
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26. 
96:212:)000 
82:800$000 27 . 

28. 

554: 180' 000 
2\J . 

215:S60$00ll 

30. 
i 7 1 : 200$000 

67: 500$000 31. 
87:550~00 32 . 

33 . 
75 168 000 
62 665:;;000 31. 

116 580"000 35. 
36. 

2 ooosooo 
63 30o. ·ooo 37. 
21 ooo ··ooo 38. 
75 ooo ·ooo 39. 

4D. 
9 000$000 
;~ 000!3000 41. 

70 000$000 42. 
23 j 710.''000 43 . 

51: 642}500 4 5 . 

100:000$000 46. 

Emrndas da commissão 

Como na propo~ta ................ . 

Idem .... .• . .. . . ....... • . ...... ... 
Icl~m .... .. . .. ... .... . . . ......... . 

:-!a rnbrica - i.\faturial - Livros 
para os a lumnos, mappas , inst ru-
mentos e material elas aulas -
em ver. elo 5:600,', diga-se 1: 600$; 
vesL JLario e calçado dos a lum-
nos, em vez de 6 :280.', diga-se 
2:280i;i: aluguel da caqa, e tc., 
diga-s a luguel das casas em que 
se acha o collegio e da ele resi-
deocia do reitor, em vez de 
10:000', 11: 200.3000 .. . ........ .. 

,' upprima-se a consignação para 
auxilio ao guarda ela bibliolhPca 
360::; e para um criado 240SOOO .. 

Como na proposLa . .... . .... . ..... . 
ldem . .... ..... . . . .......... . .... . 
Idem . ... ... .... . ..... . .. ....... . 

Idem ... .. ... • .... .... ... . ...... .. 
Idem ...... . ......•. . ............ . 
Idem ....... • .. .. ... .. . ..........• 

Idem ..... . .. .. ........... .. . . ... . 
Idem .............. . . . ... ... . • .. . 
Idem . .... . . ..• . ............... .. . 
Idem ...•..... . ................... 

Idem . . . ..... .. ....... .... . .. .. .. . 
Idem .... ... ......... ... .... . ... . . 
Em vez de 25 delegados de hygiene 

das fr eg-uezias urbanas a L: 600 
ue ordenado e soas de gratifica-
çào, diga-se -13 delegados, etc., 
a 2:400: de ot·denado e 1: 200$ 
de gratifi cação. reduzindo-se a 
somma de 60:000$ a 46:S00$000. 
I~ 111 vez de 7 di tos das freguezias 
SIL bu rbanas a SUO$ ele ordenado e 
400 de gra Li fi cação, di;ta -se : 5 
ditos a 1:.200$ ele ordenado e 600$ 
ele gratifi eaçào, elevando-se a 
so m ma de 8: ~00.' a 9:000', medico 
demogt·aphi~ta, em vez ele 2:400.' 
diga-se 2:300S de ordenado e 
1.i0U' de gratificação. Na rubrica 
- Material -: Para papel. pcn-
nas , etc., em vez de2:000 ' diga-se 
1:200$. lavagem da repartição 
Plc. , 1 :600~ --1:.200": assigna -
tura de jot·oaes, etc. , em vez 
de 1:000$. 500.'; illuminaçào, m 
vez de 600 ·, 400:'000 .. ... . ..... . 

)la rubrica - Material, impressões 
e publicações na Imprensa ::\a-
ciona!. em vez de 1: 500.~ - diga-
se i :000$, despezas eventuaes, 
etc .. em ,·ez de 2 :000'3 - diga-se 
1:000:'000 ......... ... .... . .... . 

Em vez ele um administrador com 
3:6UO$ de ordenado e 1:200S de 
gratificação, diga-se- com 2:400$ 
de ordenado e 1:200~ de grati-
ficação ....... .. ... . .. .. . .. .. .. . . 

Como na proposta ....... ... . ... . . 

96:21.2.'000 

S2 :80tJ')U00 
354 : J 80.)000 

200:060'000 

170:609~00 
67 :500SOOO 
7:550'000 

75:168$000 

62:6658000 
116:580$000 

2:000'000 

63:300 000 
27:ooo~ooo 
75:000SOOO 
9:000$000 

3 :000$000 
70:000$000 

218: 410~000 

203:4 10SOOO 

50:442$500 
100:000 000 



Propostn 

-!7 . Limpeza ela cidade e pt"a ias tlo Rio 
ele J a neim . ...... . .... ... . . . ... . 

48. Irrigação da c idndo do llio de 
Janeiro ........ . ... . .. .. . . .. ... . 

49. Ol.lt·as ........... ..... ... , . .. .... . 

50. Eventnaes . ..... ..... ............ . 
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E mendas ela commissão 

-!7 . .Na rilbrica - Gratificações dos ins-
647:906"66 1 pocto •·es e fiscaes das diversas 

1 i m p e z as , - em ve7 do total 
28 :480>: - diga-se 8 :560.'. au-
gme ntantlo-se com a ditferença 
-19:920.' - a Yerba da limpeza 
rl ;t. cidade; e sapprima-sc a con-
s ignação para occorrer a p-q ue-
nos servic;os. etc ... . ..... . ..... . 627:986$664 

48. Como na propo~ta .... . . . ... ... ... 100:000$000 
100:000'000 
-!00:000.~000 -!9. DesLinando-se 50:000S pa ra as obras 

de cada uma das Facnlclades da 
Bahia e elo Recife . . . .... .... .. .. 400 :000$000 

35 :000$000 50. Redttza-se a 25 :000) a verba pa ra 
despezas even tu~es :consignando-
se lO:OOOS com <• a uxilio por uma 
só vez á Policlinica Geral do Rio 
de Janeiro para compra ele in -
;;trumenlos e appa relhos.. . ..... 35 :000$000 

Paragrapho unico . Não serão providos no Inter-
nato e Externato do Impet·ial Collegio de Pedro TI o~ 
logat"e~ vagos e que vag-a rem ele professot"es tle qual-
quer dos es tabelecimentos . have. ndo cade ira identica 
provida no outro; e, emqua nto ambas existirem pro-
viela~, não será provido o logar elo r espectivo sub-
stituLo. 

Saln. elas commissões. 7 ele Junho de !888. - A n tonio 
Jose Henr-iqu es, nresidente .- J1[. A.. DuM te de A~e· 
,;edo, relator. - Rodrigues Al ves . - Jl:[attoso Camara . 
- Cm·•teir-o da Cnnha .- Olympio Valladão .- Lou,-
''enço de 1lbuquc•·que (com restricções). 

PROPOSTA 

Art . I. o A despeza geral elo Imperio para o exercício ele 1889 é fixada na som ma de 
1 38. 108 :670~83 1 , que seri distribuída pelo modo seguinte: 

1lfinisterio do l mperio 

O Ministro e Secretario de Es t tdo elos Negocias elo Impe rio é autoris'.l.do a despender , com os 
serv iço~ desig nados nas seguintes verbas, a importancia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 928:675$497 

A saber: 

!. Dohção ele Sua Mageshrl.e o Imperador ........... ... . ..... ....... . .. . .. . 
2 . Dita de Sua ?-Iagestaele a Imperatriz . . ... ...... . . . . ... .. .......... . ..•.... 
3. Dita ela Pt·inceza Imperia l a Senhora D. Isabe l. .... . ...•. .. ....... .... ..... 
4. Alimen tos do Príncipe Impet·ial do Grão-Pará, Senhor D. Pedro .. .. . .. .... . 
5 . Dito - do Príncipe o Senhor D. Luiz . . .. ....... . ................... : ...... . 
6. Ditos elo Príncipe o Senhor D. Antonio . . . .. ... .. .. . ......•. . .............• 
7 . flitos do Príncipe o Senhor D. Pedro ....... . .......... . .................. . 
8 . Dito~ do Príncipe o Senhor D. Augusto ......... . ..... . .. ......... .. . . ... . 
9 . Gabinete lm peria l ........... ... ... •................. .. . . .. . ...... . ...... 

lO. Snb3iclio dos Senadores ..................... . .. . ..... ..... ... . .. . .... .... . 
li . Secreta ria elo Senado . . ... . . . . ...•.... ... ......... .... ......... . ... ... ... 
12. Sub idio dos Deputados ................ . .............. .... .. ... . . . . ..... . 
1:3. Sect•e tnrüt d:t Camara dos Depnt lclo3 ... ... .. . . ........... . .. .. . , .. ...... . . 
14. 1\jucl as el e cn to de vi nda e volta dos Dep ntarlos., .• . .. ••. ....•.... ..... ... 

800 :000$000 
96:000$000 

150 : ooo;·ooo 
8:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

12:000. 000 
12:000$000 
1:900$000 

540:000$000 
175:840$000 
750:000SOOO 
167: 140~000 
45:000$000 
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15. Couselho de Estado . . . . ... .... .. . ... .. . ... . . .. ...... . .... . . . ...•.• .. .. ... 
16. Secretaria de Estado ... ... .. . .. .. .... . . .. .. .. .. . ... . . . . . . . .. . . . .... ....• 
17 . Presideucias de província . . . . .... ... . . .... .... . . .. . . . . .. . .. .. . .... .. . . . . . 
18 . Ajudas de custo aos presidentes de provincil . .. . . .. .. . .... .. ... . . . . . . .. .. . 
19 . Culto publico . . . . ... . . . . ... .... . .... .. . ... . . ... .... .... . . ..... ... . . .. .. . 
20 . Seminarios e piscopaes .. .. . .. . . . .. . . . . ... . .. .. ... ... .. . ........ . .. . ... .. . 
2 1. Pes-oal do ensino elas Faculdades de Direito . . . . . .... .. . . . .. ... .. . ....... . . 
22. Secretaria~ e bibliothecas das Faculdades de Direito . . . .. .. . . .. . . . . .. . .... . . 
23 . Faculdades de Medicina, pesso1, l do ensino . . ...... . ... ... . .. . .. . , . .. ... .. . . 
24. Secretarias, bibliotbcca e bboratorios das Faculdades de Medicina .. . . ... .. . 
25 . Escola Polytechnica, pes-oal do ensino .. . . .. .. ... .. .. . .... . ........ .. . . . . . 
26. Secretaria e gabinete. lla Escola Polyteclmica .. ......• . ... .. . ... .... . .. .. .. 
27 . E-cola de minas, de Ouro Preto . . ...... . ... . . .. ........ . ... .. . .. ....... . . . 
28 . Inspectoria da instrncção primaria o secundaria do ::\Iunicipio Neutro, pessoal 

e material da instrucção t)rimaria .. .. . . ... .. ...... ........ . ...... . ... . 
29 . Pes oal e material d@ Inte1•nato !lo Pedro II .. •. . . .. •. . ••. . . ... . .... . . .. .. .. 
30. Idem idem do Externato de Pedro Il. . . . .. ... ....... . . . . .. . . .... . . . ... .. .. . 
31 . Escola :'formal. .. . ..... . . ... . ... ... ... . .... . . . .. .... . .. .. . . .... . ... .. . .. . 
32 . Academia Imperial das Bella:; Arte-.... . . .. .. . . . .. . .. . ... . . . . . ......... . . 
33 . Imperial Instituto elos :Meninos Cégo3 ... . . . ... . .... . . .. ... . .. . . .. ...... . . . 
34 . Instituto elos Surelos- Mudos .......... . .. .... .. . . .. ... . . . .......... .. .... . . 
35. Asylo dos Meninos Desvalido~ .. .. ...... . ...... .. ....... . . . ..... . ...... . . . 
36 . Estabelecimento ele Educandas, no Pará ................. . .......... . .. . . . . 
37 . Imperial Observatorio .... ... . .. ...... . .. . ...... . ... . ......... . ... . . . .. .. . 
38. Archivo Publico .. . ..... .. .. ... ............... . ............ . ...... .. .... . 
39 Bibliotheca Nacional . ..... .. .. . . .. .. .. .. .. . ... . .. ....... ........ . ... .. .. . 
40 . Instituto Historiao, Geographico e Elhnographico Brazileiro ........ .. ..... . 
41. Imperial Academia de ::\Ieclicioa ... . ..... . . . ... . .. . .. . ... . .. . ... . ....... . . . 
42. Lyceu de A1•tes e Otficios . . .. . ..... ..... .. . . .. .... . . ..... . . . . .. . ... .. .. . . . 
43 . Inspectoria Geral de Hygiene . .. ... . .. . . . .. . ........ . ......... . .. . . .. . . . . . 
44 . Inspectoria Geral de Sauclo do:; Portos . . ............. . . .. ..... .. .. .. .... . . 
45. Lazare tos e hospitaes marítimos .. . ... . ... . .... . . . ..... . ... .... . . .. . ..... . 
46 . Soccorros publicos ...... . ..... . .. . . . ....... . ..... . ......... . . . .. . ....... . 
47. Limpeza da. cidade e praias do Rio de Janeiro . . . ....... . .... . .. . ....... ... . 
48 . Irrigação da cidade do Rio de J aoeiro . . .... .. .. . ... . ........... . . . ....... . 
49 . Obras . . . . ........ . .. . ... . .... ... .. . ......... . ............. . . .. ......... . 
50. Eventuaes . . ..... . ... . .. . .... . ... . ....... .. ... . . . ... . .. .. . . .. . ... . . . .. .. . 

Apresentado em 7 de Junho de 1888. - N. 21 . 

Discutido nas sessões ele 12, 13, 14, 15 e 18 de Junho. 
Oradores: 

4.8:600$000 
178:840$000 
208 :703. '333 
26:000$000 

709:850:'1000 
11 0:000$000 
202:8058000 
47:864$000 

40:3: 400$000 
333 : 020,''000 
198:500$000 
00:212$000 
8:2:800$000 

35:180$000 
215:860. 000 
m :2og··ooo 
67:500$000 
87: 550. '000 
75 : 168, 000 
62:065$000 

11 O : 580$000 
2:0008000 

63:300$000 
27:000, 000 
75:000$000 

9 :000$000 
:3: 000. '000 

70:000$000 
231 :7lOSOOO 
204:0-!0SOOO 
51 :6,12;:;500 

100:000. 000 
047:9068664 
IOO:OOOSOOO 
400: ooo:·ooo 
:3;): 000.'000 

Os Srs . : Marianno da Silva, Mattoso Cama;·a, Jlatta :Machado, Otiveit'Ct Ribei,·o, .loc7.o Penido, 
Bernardo de Mendonça Sob1·inho , Costa PereiTa (Ministro do Jmperio) e Custodio M a1·tins. 

Emendas apresentadas : 
Na sessão de 12 de Junho . 
E' lida e remettida iL commissão de orçamento a seguinte : 

Emenda ' 

I.- « Equipar em-se os vencimentos do bcdel do Internato aos elo Ex ternato do Imperial Col-
legio D. Peelro li . 

(( Sala das sessões em 12 de Junho de 1888.- Bemardo de JI ewlonça Sob ri, lho. » 
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E' igualmente liuo e remettido a commissão de orçamento o seguin te 

Adclitivo 

2 .- « A' verba, - Even tua,es- a,ccresccute-se cinco contos de réis como a,uxilio por uma só vez 
ao l nstituto Archeologico e Geographico de Pernambuco, para as publicações de importantes 
clocumento.3 existentes em seu archivo .- S. R. - Rosa e Silva .- Juvencio de Aguiar. - Gonçalves 
Fe1·rei1·a .- Henrique Marqttes . - Alco(o1·aclo Junior .- Fetippe de Figueirôa .- Bento Rarnos.-
Ped?·o ela Cunha Beltn7o.- Bm·ao de Amçagy. - Alf'reclo Conêa .- Tlwoclo1·o clrr, Silva .» 

Na sessao de 14 de Junho. 

E' lido e t•emettido a commissã.o de orçamento o seguinte : 

Aclclitivo 

3. - «Fica o governo autorisauo a subsidiar mensalmente com a, quantia ele 3:000$ a empreza 
de theatro desta, Côrte que representar, além de outras peças, pelo menos uma composição bra-
zileira cada mez; bem como a conceder um premio annual, tambem de 3 :000 ·ao autor da peças 
nacional representada, cujo nome for indicado pela maioria absoluta de um jury formado do 
vogaes elo Conservator-io Dramatico e ele um representante de cada um elos jornaes de maior circu-
lação ela capital, presidido pelo Sr . Ministro elo Imperio, a quem caberá, quando mister, o voto de 
qualidaLle . 

Sala das sessões, 14 ele Junho ele 1888 .- Affonso Celso Junior. > 

E' igualmente lida e remettida á mesma commissão a segui nte: 

Eme1ula ao n. 13 (.'Sec1·etaTia ela C amara elos Deputados) 

4.-« Publicaçao elas discussões da Camw·a .- Em ver, de quatro mezes diga-se: cinco mezes. Em 
vez de 18:000$ mensaes, dig~t-se: :23: IDOS, sendo 10:600$ para stenographia elos debates, segundo 
o contracto existente, e 12:500$ para a sua publicação no Diario 0/ficial e em A.nnaes; elevan-
do-se a verLa ele 72:0008 a 1!5:5005;;000. 

« S:tlaclas sessões em 14 ele Junho ele 1888. - Bm·ão ele Lucena, presidente. - CaTlos P eixoto ele 
·Mello, P secretrtrio.- Jayme ele Albuquerque Rosa, zo secretario. - Espe1·iclicío Marq~tes, 3• secre-
tario. - Luiz Antonio Mo1·eira ele Mendonça, 4° secretario.» 

Na sessão de 15 ele Junho. 

E' lida e remettida á commissilo de orç<~mento a seguinte: 

Emenda 

3.- «Artigo (aclditi v o). E' o governo autorisaelo a melhorar, ele accordo com os prelados diocesanos, 
os vencimentos do ]Je.;:;oal elas ca-thedt•aes, bom como as congruas do clero parochial.- S. R.-
Costa Ag01iar .- S eve Navano.- F. de Figuei1·ôa. - Juvencio ele Aguia1· . - .Maneio Riheí1·o,- Passos 
Jl/[i'ranrla. - Leitao ela Cunha.- G. Cnt;;. - Cantao. - Olympio Campos. - J . A . Fernandes ele Oli-
veim .- Freire ele Cal'valho. - rlmerico cle Sou:::ct.- Ban7oclo Diamantino. - Ta!"IJHinio de Sattza. 
- Coelho e Campos. - Joao 1lianoel. - XacieT da Silva. - B. de lli enclonça Sobt·inho .- Christia110 
ela Lu::. - Lu i~ Moreira . li' 
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E' ig nalmente lida e entra conjuntamente em discussão com o projecto a seg uinte: 

Emenda 

6.- «Ao § 28 .- Dcclnr.:c-se da coosign:~oç[o de 7:000~ rles tinada a suhvenç[o a cnrsos oocturnos 
para auultos a quantia de 4:600$ para, a uxílio ao Muse u Nac iona l I~sco l ar . 

7. - «Ao n. 33 .- Inst ituto dos Meninos Cegos: 
Para melhorar o ensino ele afinação ele pianos, reorganizar as officinas el e typographía e de 

encadernação, creat' -Se o Ioga r de clictante e copista , mais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:436 000 
Pa.ra acrruisíção ele objectos do ensino , mai5. . . . ... . ....... ....... ........... . . . . . ~ : 529$600 

Para. co acertos elos pianos existeotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I : 020$000 
S.-« Ao n. 42.- Lyceu ele Artes e Officios, em vez de 70:000 diga-se 80:000$, semlo 60:000$ 

para o Lyceu ele Artes e Officio.> do Rio 1le J<tneiro. 
Sala elas commis3ões, 15 de .f unh o de I 888 .- Antonio Jose 1Iem·iques, pr'esidente .- D uarte de 

A::-evedo, relator .- Roel1·igues Alves. - Can~e iro ela Cunha. - Olympio Vtdtadao. - Lourenço de A.l-
buquerqtte, v eu ciclo qllanto ás emendas aos ns . 33 e 42 . ., 

Na sessao ele 18 ele Junlw . 

E' Jid ,t e r emettícla. à commis;ão de orçamento a seguinte : 

Emenda 

0.- « Ao n . 42 elo orç tmento da despeza elo Mínisterio do lmpel"io acc!'escente-se - cinco 
co ntos de réis p:~ora subvenção ri a Academia de Be llas Artes da Bahia. 

«Sala das sessões, 15 ele Junho de !888 .-Junqueira Ayres . :. 

Retiacção para 3' d i.scussão 

Apreseot<tcla em 18 de .Junho- N. 2 1 B. 
Discutida nas sessões de 19, 20 e 21 de Jnnho. 
Oradores 
Os Srs . Rodrigues Peimoto- Costa Ag~tim·- Rodrigues Peixoto - .il1 ancio Ribeiro - A (fonso 

Celso - Dua~·te de .-l zeoeclo - Affvn'o Celso - Junquei?"tl Ay1·es- Affonso Celso - e Etpiclio de 
Mesqtâta. 

Emendas apresentadas: 

Na se•são de 19 ele Junho. 

E" lida, apoiada e entr<t conj uncta mente em di scussão a segu inte 

10.-« ,\o n . 19 (cu lto publico) como na pr~poltt, npplicanrlo->cás ob n s tlfl. Sé ele Gov: t;t, as 
sol.Jms da consignaçii. clestin8rla ao cn. IJirlo . 

S. R. - S da el as se~sões, I 9 de Junho rle 1888 .- Xavie1· ela Silvn. - Mw·condes Figue ira.» 

E' li1la , i ~·uttl:nen te n.poh-1:\ e remetLi•ln. á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda 

11.-« tlngmente- se a consignação destinada ao pagamento dos pi'ofessores , substitutos e mai s 
empreg,,dos do !dstituto do.> Cegos, de harmonia com as bases da reforma, rl tJ IHt. muito e coostnn··· 
t emente a present tda ao governo pelo director do me~mo In stituto. 

S:tla rh s se.:;sões. 19 ele .Junho de 1888. - R. Peixoto .» 
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Na :;essav de 20 ele Junho. 

Vem a mesa a seguinte 

Emenda ao 11. 32-Acaclemia de Betla.; ATtes 

12.- Diga- ;;e: Como D<L pt·o[JO:>t,t , tle~linanüo-se tt'es llo~ nove contos consign<Luu~ para, p,.l3,nios 
aos aTtistas nacionaes que mais .re disting~tirem nas exposições geTaes, a constituir um premio que sera 
conferido ao autor dtt composição brazilein representada n'um dos tlle;ttros da capital, no correr 
do anno, cujo nome fàr indicado pela maiül'ia ab~oluta de um juey formado tlo3 vogaes elo Conser -
vatorio Deamatico e de um repeesentante de c·vüt um dos quatro joenaes de maior cieculação d.a 
Corte, presidido pelo Sr. Ministro do Imperio, a quem caberá, quando mistet·, o voto de qualidade. 

Sala das sessões, 20 ele Junho de 1888. -Affonso Celso.» 

E' lida, apoiada e entra hmbem em discussão com o projecto a seguinte 

Sub-emenda 

13. - < Accrescentem-se, depois dts p:llavras - às obl'as ela Sé de r:<oy,tz da emencLl ao n . Hl 
(culto publico), apresentada pelos Srs. Xavier· ela Silva e Marconues Figueira, as seguiu les - e <la 
Sé da cidade da L<ortaleza. 

«S . R . - Sal<• dtssessõe,;, 20 de Junho lle 1888.-Too·es Portugal.» 

Nct Sesscío ele 2 1 de Junho. 

E' lida, a seguinte 

Emenda ao n . 4.3 

14 . - « Suppeima-se na respectiva tabella a verba de lO: 000$ consignada ao laboeatorio d.e 
~1ygiene do !Vluseu Nacional, conservando-se a, verba 6:000$ votada para. o serviço elo Instituto 
vaccinogen i co. 

«Sala das sessões, 21 de Junho de 1888 . - Custoclio Mm·tins .» 
(Consultada a Camara, náo é apoiada esta emei1da .) 
E' ig ualmente lida e en tra. conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

N . 18 . -Institttto dos Meninos Cegos 

15. - Augmente-se a consignação nos termos seguintes: 
Ao medico 600$ de orden::tdo e -100$ rle gt·atificação. 
Aos professores tio Cueso litterario e <lo cueso mu~ical I: 000$ ele orclenat.lo e 600$ Lle gr::ttificação. 

Aos repetidores 550$ de ordenado e 250$ de gratificaç;.1o. 
Sala das commissões, 21 de Junho de 1888.- A. J. Hem·iques, presidente .- Duarte de . .J.~evedo, 
OBSERVAÇÃO. - Das emendas apresentarias tanto em ;2a como em 3• disct!ssüo , {oram approvadas 

as de ns . 2-.J-6-8-10-e I5 ; pendem ele pm·ece,· da commissci'J de o1·çamento as de ns . !J e 11 ; não foi 
apoiada a ele 11. 14. ; {omm destacadas para constituirem pTojectos distinctos as de ns. 3 e 5, todas as 
mais (oTam 1·ejeitadas . 

A p1·oposta sob1·e a clespe;;a do cll inister·io elo I mperio, convertida ent projecto de lei, com as 
emendas appTovadas pela Camara sob n. 21 E, d 1·emettida para o Senado en. 2 3 de Junho . 

Voltou emendada pelo Senado no dia 17 de Setembro, e na fórnn do art. 153 elo Regimento 
interno siío as ementlas remetticlas a Commissão üe Orç,unento, que sobre ellas deu os seguintes 
pareceres: 



- 16-

1888-N. 21 ] , 

Despeza. elo 1Uinis t e r i o elo Imp erio para o e xercíci o de 188 9 

A com missão de orçamen to, tendo examinado as emendas do Senado ao orçamento das des-
pezas elo Ministerio do Imperio, é ele parecer que as ditas emendas sejam approvadas . 

Sala elas commissões, 18 de Setembro de 1888.- Duarte de A;;evedo (t·elator).- Rodrigue; 
.tllves . - Carneiro ela Cunha. - Mattoso Camara .-Hem·iques . 

Emendas approvndas pelo Senado ú 
prol?osta d-o Poder Executivo con-
ver ttda om pt•ojecto de lei pela Camarn 
dos Deputados, e que lixa a despeza 
do Mimster io do Im per i o para. o cxer-
cicic de 1 O. 

.\.o § f i . Sccretn.ri:l tlo Sen:u]o: 
Augmente-se a. con!':gn3.ção com :1. 

rptantia de o :060$, sendo 1:560:· p:u·a 
p~gnmento do a luguel de casa do 
po!'Leit·o da. Sec t ·ct~u·ia, co nsl'rva(;ã,o 
e limpeza dos lll()\·eis do ~enado : 
1:500~ p1rn. pagamento do ordenado 
e ~ra.tilica,:ão de um continuo dispPn-
sadl} fl o serviço ::-;em tempo. e 1:000~ 
p:ua. pagamen to do or dcuado ~ô n tP rlte 
d"! U lll guarda. t:unbem dispensado sem 
tempo do scn·iço ; e em vez de 
173:$i0f diga•sc 170:~00~000. 

Emendas approvad"s pe la Cam:u-a do s 
Depu t,.dos á propost·1 do J>oder l"xe-
cutivo que Jixa. a despeza do :JitnisL.crio 
do Imporia para. o exerctcio do 1 'S9. 

.\ccrescente-se no lagar tompctenlc: 

A ARsembléa Gorai dect·ela: 

Proposta do Go\·orno 

Arl. 1. 0 .\ despezn geral Jo Imperio 
pa.rn o excrcicio de 18 9 C fixada na 
snmma de I:JS.108:6í0$83l, que será dis-
tribuiria pelo modo segu inte : 

JfiHi:s!cdo do !iltpcrio 

Art. O ~linistr o e Secretnrin de Es - () Ministro e Sec retario de E'tarlo 
tndo dos 1\egocios do 1ruperin é antori- dos :\'cgocios dn ImpPrio é autori};:ttlo 
~:ulo :1. despender, no cxcrcicio de J889, a. despender. com os servir;-os c.lest-
com _os serviços ~esignat.los n:1s.s~~uintes gnad_os n:ls seguintes verbas, 

9 
a. in~'R?r-

rubncas, a !JUantta de .. .. 8.9ü9 .0\l$0J7 tancta de ... ,. .. ... .. .... 8.0-S :G7J:5'197 

i. Dotadio de Sua Ma-
gestade o Imperador 
(como un pro posta) ... .. 

2 . Dotac:ão ele Sua :\Ia -
g-estnd" a lmpcmtriz 
(co uH• n:t proposta) .. . . . 

:L JJot.ac:Ko da Princeza. 
l1nprl'ial a Senhora D. 
Isabel (como na propot:t) 

1 . ·\.liml"'nto~ do Pnncipe 
[mpcrial tio Grão - Parú., 
o ~euho1· D. Pedro (como 
na pro posta) . . . ... . . .. . . 

5 . \timento~ do Pl'incipo 
o :-lenhor D. Luiz (como 
n" pro posta) .. .. .. .. .. . 

ô . .AlimenLo!i do Principf' 
o RrnhO!' D . Antoni 
(como na proposta) . •.. 

7. ~\.liuH~ntos do Principe 
o Senhor D. Pedro (co1uo 
na p•·o posta) ... . . . . .. . .. 

S . Alimentos Uo Principo 
o Seuhor ll . Augusto 
(como na pro posta) . _ .. . 

9. Gnhinete Imperial (co-
mo na Jro posta) . . ... .. . 

10. :Ouhsi i o Jos Senadores 
(como na proposta) . . . . 

LL. ~f'Cr('L:tria. dl> :-.ien:tdu 
(como ua proposta) ..... 

~00: ooosooo 

uo:ooosooo 

150: ooosooo 

o:OUO~OOO 

6:000~000 

0:000~000 

12:000$000 

l2 :000SOOO 

.\ s:t.ber: 

i . Dotação de Sua ,r .. -
gest"dc o ImpcraJor .. . 

2. Dit:t de Suo. ~IItgestade 
a lmperah·iz .. .. . ..... . . 

3. Dita da Princezll Im-
J;:!'.i~L~ ~ ~-e-~1~~~·~. ~- . T~~~ 

lt • • \limentos 1lo }1 rincipe 
Imperial do Grã.o-Par·ã, 
o Senhor D. !'edro .. .. 

5. Uitos cio PrincipP o 
Senhor ]). Luiz . . . ..... . 

6· llitos rio Principc o 
Sl.ll\hot D. Antonio .. . . . 

7. Ditos do Pl'incipe " 
Senhor D. Pedro .. . .•.. 

8. Ditos do Príncipe o 
~cnbor D .. \ugusto . • .• 

O. Gabinete I111perinl. . .. 
1 :000$000 

!O. Subsidio dos SenLt-
5ftO : 000~000 do !'CS .. .. , . .. .. .. . , 

l t. !'ecretari:l. du s~nadtJ 
17:J:S'JO>OOO 

SOO: 00060DO 

9õ:OOO~OOO 

!50: 000~000 

~:000$000 

6:000~000 

6:000.)000 

!2:000$000 

12:000$000 

i :OOOSOOO 

5!o o: 000$000 
175 : S.JO~OOO 



Emendas a\lprovndas pelo Senado ;t_ 
proposta. c o Pod er Exec utivo, con-
verLid<t om projecLo de lei pela Ca-
mnra d os Dopntad os,c qno fixa. a dcs ~ 
poza do l\!ini.~ter io do impet•i o para 
o exerc icio de 1880 . 

A. 3 
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l~mcudas a.pprovadas pela. C<l mat·a. do!' 
Dc puta.flns ;.'t proposta dr> P odct· Execu-
tivo rp10 tixa o. dospeza. do l\linrstPl'io 
do lln pel'io p~t·a, o oxot·cicio de 1XSJ . 

J'l'o posta. cbJ GIJVCrn :l 

12. Subsidio do. deputa-
dos (como "" proposta) . 

t~L Rect·c taria da. Cnnmra 
dos Deputados : elevado. 
:1. verba com as seguintes 
11uanLias: 2 :400.} pat·a, um 
porlei t•J dispe nsado do 
scrv ic; o c 4.3:500 -~ p:t1·a 
ttugmcnto da con"iignatã.o 
c Jut o. publicnc:ilo das dis-
cussíies da Cat11ara. du-
rante cinc o mczes, f'lll 
vez de quatro, !':;cndo : 
10: 600.~ mensacs pat·a ste-
n·Jg raphia dos dobates 
segundo o contrn.cto exis-
tente, c 12: 300~, Lambem 
mensa.es, }Jn.L·a. sua pulJli-
c~t('ão 110 Diario Officiol c 
em A nnae.'i, c, em \'Cz de 
16i: 1-10.~, diga-se ........ . 

14 . Ajudas de custo de 
viutb e volta dos J)epu-
L·tdns ( c Hno n:t pt·o-
P'lSLa ), ... .. ... ... . . . .. . 

15. Conse lh o do Est ·ulo 
( como n·c pt·o posL<t) .... 

lG. SecreLn.ria de Estado : 
e le\·ath a verba. com a 
quantia de (:> :000;) pnra 
u•n sub -tl irectn r n.ddido, 
sendo 1: 300i) do orde-
nado c 1 :500) de gmLifi -
C.J-~àt~, .. e, . em \"CZ de 
1 '~:8t0:,, dtga-sc .. . . .... . 

t7. Pt·esidencins de pro -
vinch { C'JillO IH\ pi'O-
posta ) .... . ... ....... .. . 

lS. Ajud·ts de custo aos 
presidentes de provincia. 
(como na proposta) .. .. 

19 . Cu lto publico : Na ru-
bric:t - Capei la Imperial 
e Cathed r :ti do Rio de 
Jane il' o -em vez de dous 
mestres do cagell a e com-
positores a 5~$ dign.-se : 
-um mestre de cn.pella e 
compositor ( dec. n . 982'< 
de 23 de Dezembro de 
i887 e aviso de 2'• do 
mesrno mez ) l : 2JO~, e da 
consigna{'ão destinada n.n 
cabido da Sé do Goya" 
a.ppliqucm- se as !'Obt·as às 
obras da mesma ig L·eja. .• 

:20. f-:emina.L'ios cpiscopaes 
(como n« pt·oposLa) ... • 

21. Pessoal do ens in o rl<Js 
Faculdades de Oireito 
( c Jmo no. pt·opost:t) . . . . 

22. Secretarias e bibliotlte-
c:ts das Faculdades de 
Direito (como na pt·o-
posta ) .. ... .... ........ .. 

23. Faculdades de Me li-
c in a. : pessoal do ensino 
( como n« proposta ) .. . 

2-L Secrcta.rw.s, bibliothe-
ca.s e l.:tbot·atorios das 
Faculdades de I\fediciua 
( como na pt·oposta) .. . . 

25 . Escola Polytechnica : 
pessoa l el o ensi no ( co mo 
na pro posta ) .. .. . . . ... . 

2ü. Sccret:trias e gabinete~ 
da Esco la P olytechnica 
(como na, proposta) .•. 

27 - Escol:< de minlls de 
Out·o Preto (como nll 
propnsL« ) ... .. .... , . ... 

7õ0 : 000$000 

4-,: 000~000 

48 : 600~000 

i~WSt0$000 

l:<lS: 703$333 

21:000~000 

769: S::>0.-;000 

12. Subs idio tlos Deputll-
do s . .... .... .. . ....... .. 

13. f'ecreta.!'ia. da. Cam:na. 
dos Deputados ...... . . . 

iL Ajuda:< do custo do 
vinda e volta. dos Depu-
Lados , . .... . ....... .. . .. 

15 . Cmnelho de Estado .. 

lG . Secretaria de EsLad•J. 

17 . . P•:esidencias de pt·o-
Vt11CIU. . ,, .. , , • , • • • ... , , • . 

i S. Ajudas de custo nos 
presidentes de provin -
cia. . . . ... ........ . .. . . . . 

10. Cul to publico ........ . 

20. Scminarios episcopnPS. 
i lO: 000~000 

21. P essoal do e nsino da,s 
Faculdades de Direito . . 

20.2 : 89;)~000 
' 22. ~ecrelat·ias e bibho-

th ecas das Faculdades 
de Dire tLo ............ .. 

47:S31o~OOO 
' 23. Faculdades de Medi-

403:400;)000 

353: 020~000 

J\JS. 500~000 

cina, pessoal do ensino . 

2'l. Secret:triaS 1 bibliolhe-
cns e labo1·atot·ios das 
F aculdades de Medicin:t. 

2:. . Escola Polytcchnica, 
pessoal do ens ino ..... . 

.2G. Secreta rias e g-abine -
tes da Escola Polyte -

Oil :212.~000 chnica . .. .. .......... - .. 

82:800~000 

27 . Escola de minas de 
Out·o Pre to, . ..... ,. . .. , 

1Gi :2't0 000 

45:000~000 

48 : 600.'000 

178 : 840~000 

26':703$333 

26: 000.)000 
769:850$000 

110:000~000 

203: S9õ$000 

4i : SG-I~OOO 

4 03: wo.:ooo 

3:53:9203000 

108 : 500~000 

OG:212i000 

82 : 800~000 
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Emenda~ npp rov:tdnR pelo Se nad o :\. 
propostn áo Poder Executivo, con-
ve rti da em projccto Ue lei peln. Ca-
mar:t dos ÜCJlUlados, e que fixa a des-
peza do :\Iintsterio do Imperio para 
1) exc rcic io de i SSH . 

Emendas nppt•ova.dns pela Ca.ma.r:t dos 
Deputados :, lll'Opostn. do I oder Execu-
tivt> que tixn. a despeza. do l\linisterio do 
Iuq e rio para o cxercicio do 18SU . 

Pro posta rio Governo 

Ao § 29. Pessoal e material do 
nr;to de Pedro II : 

2S. Inspecto t·in. de Instrnc-
ciio Primaria o t-:ecun-
dnl'ia do 1\Iunicipin da 
Córte, pe~soal e mn.terinl 
da instrucção pritunl'ia . 
- Deduzida. ch. consigna-
ção de 7 : 000~, dcstin·tda. 
á subvenção a. cut·sos nu-
c turnos pn.ra. adultos, n. 
qliltntin de 1,; 000~ pat·a 
auxilio a.o 1\Iuseu Esco-
lar Nac ional. . ... . ... , . . . 

Inter- 29. Pessoal e mo. te ,. i n.l 
riu lnternatn de Pe-
dro li : na. rubrica.-
Aiaterial -.Livros pat'a 
os alumnos, mn.ppas, ins-
tJ•mncntos e ma.torial 
das aulas - em vez de 
:, : óOO~-diga-se-1:600::; ; 
vestuario e calçado dos 
alumnos, e m v e z <l e 
6:~su::; diga-se 2:280~; 

Substitua-se a ultima parte da emenda i 
.~ue comeoa pelas palavras -aluguel de 
casa, etc.- pel11s seguintes - p~1·n. nlu-
gnel de casa de residencia do Rmtor 
1 :200$ e pam :t compra do predio em 
que se acha o Interna to 200:000;3, au-
gmentnda. a \·erba com esta quantin, eu1 
vez de 20):000$, diga-se -309: 060. 000. 

[llugucl da cnsa., etc . ,-
diga -se - aluguel das 
casas em que se acha. o 
c oJleaio e da. de residen-
cia. fo reitor, em vez de 
- 10:000~ - d i g :t - se 
11: 200;$000 o o • o o o o o o • o • o .. 

30. Pessoal e material do 
Extet·n'llo de Pe'lt·o ll : 
s u p p r i m i d n a. con-
signação pa.ra. o au-
xílio ao _!>Uat·da da biblio -
theca 3;;,0:). e para unJ 
criado 2'•0 000 .... . ..... . 

31. Escola Norm:U (como 
na proposta) ..... : oo .. .. 

32. Academtn Imperutl das 
Bellas Artes ( como na 
proposta/ · .. .. . ...... .. 

33. Jmperia Instituto dos 
Meninos Cégos : e leve-se 
a consignação nos ter-
mos seguintes : '\.o me-
dico 000." de ordenado e 
400$ de gmtificacão. aos 
professores elo cu t·so lit-
terario e do curso musi -
oal i:OOOS de ordenttdo e 
GOOS de gratificação , aos 
repetidores 5503 de orde-
nado o 250' de gratilica-
ção, para. 111elhorar n 
ensino de afinação de 
pianos, reorg:1nizn.r ns 
officinas de typogrn.phin. 
e de encadernação, cre -
nr-se o loga1· de dictantc 
e cop is t :L, mais A: ti3d$000; 
p:tra a acquisição de o b-
JOCtos do ensino, Juais 
3:5298600; para concerto 
dos p i :t n o s existentes 
1:020~000 . . .. .... ... 00 o .. 

34 , Instituto dos Surdos-
Mudo s ( co1no na pro-
posta) ................ .. 

35. Asylo dos ~I e n i n o s 
Desvalidos ( como na 
proposta) .... . ..... .. . .. 

Ao § 37. Imperial Observntorio : 
Em logar de 63 :300', diga-se 93:300$, 

•endo 30 :000>;; para as obras e n pes· 
soai destinado ao levantamento do 
ma ppa celeste . 

36 . Estabelecimento de 
Educandas. no P a r á. 
(como na proposta ) . . . 

37. Imperial Observatorio 
(como na proposta) .... 

38 . Arcbivo Pub lic o (como 
na proposta ) . . 00 ....... . 

28. Inspectot·in. de Tnstt·uc -
çã.o Primaria e Secun-
daria do .Municipio Neu-
ti'O, peesoal e ma terial 
da. in~tl'UC('ã.o prim:tria. 

.}:)'L : I 80$000 

203:060$000 

2 J, Pessoal e mnteJ'Ütl do 
InternJtto de Pedro II .. 

30 . Idem idem do Exter-
nato de P edt·o IT ...... 

ii0 :609$000 
31. Escola ;\ot·mal .. 00 ... 

67 :500$000 

87:550$000 

91: 933$600 

62: 6(;5'000 

116: 380$000 

2:000~000 

32. Academia Im perial das 
Bellas Artes ......... , .. 

33. Imperia l Instituto dos 
~Ieninos Cégos ..... . , .. 

31. Instituto dos Surdos -
Mudos ........ . .... 00 ... 

35. Asylo dos ;\ Jen inos 
Desvalido• . 00 ....... ... . 

3J. Estabelecimento de 
Educandas, no Pará ... 

63
:300:"'000 37. Imp e 1·ia l Observatorio. 

38. Archivo Publico .. 00 .. 

27:000."000 

;;:;: 180$000 

2 1'): 860~000 

171 : 209SOOO 

67:500$000 

87 :3303000 

75:1688000 

62: 6G5$l000 

11 G : 580~000 

2:000.}000 

63 :300SQOO 

27:000$000 
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Emendas approvadas pelo Senado à 
prol?osta do Poder Executivo con-
vertida em projecto de lei pela Camara 
dos Deputaàos, c que fixa a despeza 
do ~Iimsterio do Imperio para o exer-
cício de 1889. 

Emendas approvadas pela Camara dos 
Deputados á proposta do Pode•· Exe-
cutivo que fixa. a aes peza do J\.linisterio 
do Impet·io para o exercício de 1889. 

Proposta do Governo 

3J. Dibliotheca 1'\acionttl 
(como na proposta) . .. .. 

40. Ins titut o Jl istorico,Geo-
~r·aphtcn e Ethnogra-
phico BL·azileiro (como 
na pro posta) .. .. .. .. ... . 

H. Imperial Academia de 
~[edicina (eomo na pro-
posta) .. . . .... ........• 

Ao § IJ2 . Lyceus de !I.I'Les e Oflicios : 42 . Lyceus de AI'Les e 0111-
Em vez de 80 . 000;5 diga-se 90:00~?~ cios: em vez ele 70 :000~, 

sendo 5:000~ parn o Lyceu Tauha- dign-•e ~0:000;, sendo 
teano e 5:000~ para o Lyceu de <\rtes 60 :000;'l par<~ o Lyceu de 
e Olllcio de Ouro Preto. Artes e Officios do Rio 

de Jnneil'o .. ..... , ..... . 
A' ruunca 43-Restabeleça-se a verba 43. lnspectoria f<ernl de 

da. pro posta. Hygiene: etn vez de 25 
delegados de hygiene das 
freg-uezi~s urbanas a 
1 :GOO< de orden:tdo e 
800~ de gratificação, di-
ga-se: 13 delegados, etc . 
o. 2:400S de ordenado e 
1: 200.; de gt·atilicaçãn. 
reduz.indo-se a. som ma. de 
60: 000.~ a lt6 : 800~000 . Em 
vez de sete ditos das ft·e-
guezins suburbanas a 
8001;) de ordenado e 400S 
de gt·atificaçào. diga-
se: cinco ditos a i :200;) 
de ordenado e 600.~ de 
gratificação, elevando-
se a somma. de :400S a 
9:000$; medico-demogra-
phi•ta, em vez de 2:400;l., 
aiga-se 2:100:; de orde-
nado e 1:200.' de !(rati-
ficação. Na rubrica. -
::lfaterial - : para papel, 
pennas, etc., em vez de 
2:000 , diga-se '1:200'; 
lavagem da re~artição, 
etc., 1 : 600~-1:~00,3; as-
signatura. dejornaes. etc., 
eHt vez de 1: 000~. 500i$ ; 
illnminaçiéo, em vez de 
000 ~-A00$000 . . ... .. .. .. . 

41<. Inspectoria Geral de 
!"a.ude dos Portos: na 
rubt·ica- ~Material. im-
pressões e publicn.ções na 
Imprensa .:\acionai- em 
vez de i :500\ diga-se 
i:OOO-.; despezas cven-
tuaes, etc . , em vez de 
2:000d, diga-se 1:000~000 

lt5. Lazareto::; e hospitaes 
marítimos : em vez de um 
administrador com 3:600.' 
de ordenado e 1:200.' de 
gratificaçao, diga-se: com 
2 :400.' de ordenado e 
1:200S de gratificação ... 

. \o § 46. Soccorros publtcos: 46. Soccorros publicas (co-

A.u~meute-se a. vet·ba com mais 
12:000$ que serão entregues á admints-
Lração da Santa. Casa rla ~Iisericordia 
da. Côrto, em l?restaçõcs mensaes de 
1:000$, para auxilio das despezas que a 
mesma ~anta. Casa faz com o lnstttuto 
Pasteur : devendo nos futuros or·ça.-
mentos constituir esta despeza-rubrica 
especial, e em vez de 1.00:000 .. diga- se 
11)?:000'000 . 

mo na pro posta) •... .... 

Ao § 47 . LimJ?eza da cidade c praias 47. Limpeza da cidade e 
do Rio de Janeu·o : praias do Rio de Janeil·o: 

Supprima-se na emenda d~ Camat·a na rubrica- Gratificações 
dos Deputados a pulavra-inspectores. dos inspectores e fiscaes 

das diversas limpezas-
em vez do total ll :480\ 

3'. Bibliotheca Nacional. 
75:000$000 

!tO , Instituto Historico, 

9:000SOOO 

3:000~000 

80:000~00 

218:410 000 

203.!•40~00 

50:442$300 

100:0005000 

GeographicQ e Ethno -
graphico BL·azi:eiro .. . .. 

41. Im perinl Academia de 
~fed icina . ...... .. ..... . 

42 . Lyceus de Artes e O!H-
cios . . .. . . . . . ... ....... . 

43. Inspectoria Geral de 
Hygiene . . ............ . . 

!IA . Inspectot·ia Geral de 
Saude dos Portos ...... 

45 . Lazaretos e hospitaes 
maritimos ... . .. .... .... . 

!t6. occorros publico• .. • 

\7 . Lim pez:t lia cidade e 
praias uo Rio de Ja.ne1ro 

75:000$()00 

9 :000$000 

3 :000~000 

70:000~000 

231:710$000 

201:9!0 000 

51:().<28500 

100:000'000 



Eillemlas n pp l·ovn das pelo Senado (l 
}W DposLa cl l) 'P oder Execut ivo con-
vcr tiLla c:u projec to de le i pela C:unnra 
dos Deputad os, e que fixa a. dcspcza 
dn ~fimxtc ri • l Llo Impe ri o pat•:t o cxe r-
cic io do v;su . 
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Emrndas np pl'OVadn.s peln. c~ m :l.l' a dos 
Deputad os á proposta do P oder Exe-
cuth·o quo fix:t :t dcspczn do ::'\[iuistcrio 
tlo l mperio pnt·rt o CX<'rcic io ele 1880. 

di~:l-SC S:j jQ_'\ f1Ug'11Wll-
t '\ Hd o - xo Cl>Ill n.cliJfcr·cn':•t 
t :J :IJ20.; a verba. da. lim-
pczn cl a c id n.t!u, c su p-
prima-sc a co nsig un('ão 
(1:'\l';t. OCCOI' L'Cl' a pcrplO-
ll OX ~WI'\'i t)OS, etc . . . .. , , 

·18. ll'l·ig-:H,;â.o da c itlnde do 
H i o d • .Tanc i1·o (como 

100: ooo.;ooo n<t jH'•' posta) . . ... , . . .. . . 
.\.o § 10. OC>!•;u;: 119, O u·ns : tlrslin·HHJo-sc 
l)epnis da pnlana-H ecift• -n cc i'CS- 50 000~ p·u·:> as out·:~R do 

ccute- se: 20:000$ pn. 1·.:L augn~cnto d o <'d i- ca.·lanma das F acn lda dcs 
li e i o em que runcc iona a E scola de <l·t Ba.hir\ c do R ecife ... "00 : 000~000 
lllinas de Our o P1·c t o . 

rl cl1itiu~ 

Fic.:t o go,·et·n o nuLori:r.r~do n. rc-
fot·mnl·, sem augme uto de despezn, o 
lnstituto dos ~urdos-2\fudos, n o sentido 
ele dar maior desenv olvimento ao ensino 
})ela pn!a.\T;t o de ndmitt iL' no mesmo 
tostituto su rdas -mudas . 

;:;o . EY c nlu f\es : co mdg nn.-
diJs 10:000.""' COlHO auxtli o, 

I)Qr uma. só vez, :i.. P o-
iclinic·l Geral do H.io de 

.Jnueiro, pn.ra compra de 
instJ' tl íllCflt OS c :1 ppn t·c-
lhos i c 3:000~, un.s me~
mas co nd iç ies, ao Insti-
tuto .\ rchcologico c Gco -
gt·:tphico de Pernambuco, 
para pul.Jiic:v:iio de illl-
pr)l'tantcs documentos 
exist<' ntcs em seu al'chivoi 
em v c~ de ;jj;OOQ..;, di-
r;a-sr• .... ........... .. .. . t.o:ooo.;ooo 

PnJ·ngrnph o uni co . Kã.o sCJ·ão pt·ovid os 
n o In te rn ato e Externato do Im pel'ia l 
Coll egio de Pedro H os loga.t·cs vag-os e 
que vag-n.J·em de professores de qunlque1· 
dcJs estabelecimentos. havendo c:H.leil'a. 
identica. pL·ovida no 'o ut ro i e, cmquanto 
amlJns existirem ]H'Ovidas, uã.o SCI':·t pro-
vido o lognr do rc~pcctivo ~ubst itu to . 

Paço do Senado, 13 de ~eLeml.H'U tle Paço da ClnHll':.t dos l><•ptlta(lns em 
iS~ .- ri~conde do Serro F'rio, presi- z; ele Junho de 1888 . - !Jw·âo de Lurena., 
dente .- DL· . . \. Hlonio Joaquiot Gonws elo pres iden te .- Ca,·lns l'ei.:oto rle Jl f cllo, 
.A marol 1 se r vin do do lo scci'C L;Hio . - t 0 sec re ta rio . - Jay,,w ele .\.lbuqwwrjue 
])r. Libci'MO ele Castro Catrcira, ser- Rosa . 
vindo de 20 secretario. 

Pt·opo:Lrt do Govct·a o 

1 . ltTig a{'ão dn. cidn.tl c 
ti o H.io llc Janeiro . .. . . 

~g. Obt·n' ............... . 

50 . EveuLua.es .,, .•.. . .... 

100:000.)000 

-100 : ooo.)OOO 

33' 000.;000 
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1888- N. 21 G 

Despeza do 1\1:inis terio do In1perio para o exercício de 1889 

A comm1ssao de orçamento, tendo ex11minado a emen,Ja do Senado á rubric11 n. 43 do 
orçamento elas despezas elo ~l inisterio dos Negocias do Imperio, restabelecendo a verba da 
propost 11 do Governo, é de parecer que seja a dita emenda approvada pela Ca.mara dos 
Srs . Deputados, bem como as outras daquella Camara, sob~e que a commissão já emittiu o 
seu parecer. 

Sala das sessões, 27 de Setembro de 1888 .- Henriques .- Duarte de Azevedo, relator .-
R oclr igHes Alves. - Lottrenço ele Albttque;·que, vencido. - Otympio Valladão. - Carnei1·o ela Cunha. 

Emendn. do Senado 

A' rubrica. lt3 - H..esLabelc(;a-se a. 
,-erua da p1·opost:t. 

Emenda dn. CanJ:tJ'tt dos Deputados Pt•o posta do Go,•eruo 

t,3 . Tn spectoria Geral do 11,\'- 43. Tnspectol'in.Gernl de 
giene: em ,-ez de 23 dele- Jtyg>eno . . . ...... . ... 231:710$000 
gados de hygiene das ü·e· 
guezin.s Ut·banas n. i:6oo;· de 
ot·denado e 800.' de grati-
fica~ão, d iga-sc . 13 dele-
gados, etc . a. 2:100: de or· 
denn.do e i:200.) de gen.ti -
fica.ção, reduzindo-se a som-
mn. de 60 :000) n. 4G:SOO~. 
Em vez de sete ditos das f're-
guezias suburbanas a 00;3, 
rle ordenado c 400$ rle gra.ti -
ficação, diga-se : cinco ditos 
n. i:200.' de orden:tdo e 
600.3 de g>·atificação, elevan-
do-se a somma de 8:400.; a 
9:000.' ; medico -demogrn-
phista, em vez de 2: 'l00:;: , 
ilign-se: 2 :'t00 .... de ordenado 
e 1:200$ de J;l'cttilicnçieo. I\' a 
rltlH·ica.-:\Iaterinl : - p:l r:t 
p:tpcl, pennas. eLe. , em vez 
Uc 2:000A. dig.1.-St! t:20i).~ ; 
lilvngem da. re part!f;fio, etc. 
1 :GOO:$ - 1:200.') assignatum 
(.] o jnrnn.es etc., em \'CZ de 
1:000.), 300 . .::. ; illuminac:~o 1 
em vez de GOO: - 'tOO~OOO.. 2JS . \!O~OOJ 

Ap!'esentados em 17 c 27 ele Sctemb!'o: - Ns. 21 F c 21 G. 
Discutidas nas sessões de 24, 26 e 2'Z ele Setemb!'o. 
O SI'. Cal'!n.; Pci'; rJin ( [0 'e,·,·cta ,·io) t'e'1 11" t' <l rliscn!> -ãr rl 11s emenchs Png·lobarlamrnte. 

f ) 1 \ l '(~;:"l : 

~J~ ,·s. 1[, ul"f, e.'::) tf! us, , ·~ ,·~~ 't t ·t,. ,') rl ~ C ·t •l ;L J· ",, fle.{ , Lu:-:, ( ,, 11, o l v ltiy~tt:;; , Cust ... t Pr:reir~..t 
(Mittistro do I mperio) Dua1·te de rbevt~do, rljfo,ISO Pennct e Duarte de .-Levedo . 

Encen·ada a disc1tssao no dia i ele Ot~t~tb;·,;, sao appl'ov::zclas todas as emendas e com o 1?rojecto 
l'emetticlas à commisscio de l'edacçüo. 
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:iHINISTERIO DA JUSTlÇA 

PROJECTO N . 46 a, 46 F . de 1888 

Art. 3° da proposta. 

1888 -N.46 

l"Ye,;:pe:.;:;a do 1\.I iuisterio da Justiça. para o exercicio de 1 SS9 

A comm is~ão de orçamento examinou a proposta. das tle~pezas do Ministerio da Justiça 
t endo em consicleu1ção os cst.:larecimentos prestados a respeito elos serviços c suas dotações. 

O total ela proposta 7 .133:542$808 exceLle em 752:133., 900 o fixado no orçamento vigente 
('\. 381: 408 '908. 

A di.trerença procede : 
1. 0 De não se descontar no calculo uma porcentagem correspoudente a prensao 

dos casos de menor dc:>peza com o pessoal, arbitrada na proposta anterior em 
2.o De inclusão de ver!J<L pa.ra - Novos termos e comarcJs .......... . ........ . 
3. 0 De gratilicações complementares dos vencimentos ele juizes municipaes e 

substituto3 elo juiz de direito, augmento na verba- Pessoal e material ele 
policia - e no preço da assignatura do Dia1'io Otficial ... . . .... . ........ ..• 

409 :597$500 
336 :830 000 

5 :706 400 

752 : I 33$900 

A primeira parcella não representa augmento real da despe;m, e só tem por fim resta -
belecer no orçamento elo Ministerio da JustiÇct a pratica mais regulitr, e observada em outros 
ministerios, de incluir nas quo tas destinadas ao pes::;oal a totalidade dos vencimentos fixados 
em lei. 

E' isto essencial à verdade orçamentaria, e remove os inconvenientes resultantes ele in-
sufficiencia de creditas votados e clistribuidos na previsão muito fallivel de vagas, licenças e 
outras interrupções de exercício que possam reduzir a despeza . 

O desconto anticipado creJ. inuleis embaraços, ora a neces~idade de creditas supplemen-
tttres, ora, e muito frequentemente, a de aguardar-se a liquidação final para satisfazer, pelo 
saldo que se verificar na verba, o pedido urgente do augmento de consignaçõe:; ás província, 
em que falhem os calculas ela previsão. 

Da votação integral dos vencimentos uenhum prejuizo resulta para o Estado, porque as 
economias ou sobras eve.ntuaes ficam no T besouro, ou volvem a elle . 

Quanto á segunda parcella, incluída em virtude do art. :3o § 2° da lei n. 2940 de 31 de 
Outubro de 1879, pensa a minoria da commissão que convem supprimil- a, ponderando ques 
as circumstancias financeiras do paiz não aconse lham o provimento ele novos termos e comar-
cas, mórmen te quando se acha pendente elo ::ienado unm proposta ele reform:1 judiciaria, que 
extingue os lagares de juizes municipaes e substitutos do juiz de direito e tüma providen-
cias que podem reduzir o numei'O das comarcas. Entende, porém, a maioria que, se acllan-
do demonstrada a "insuJiiciencia das rendas do Estado para a regular organização da justiça 
e não dispensando os projectos de reforma a votação dos creditas para os serviços creados d~ 
conformidade com a legislação vigente, deve ser manliLla a verJJa, afim de habilitar o governo 
tornar e!fectiva a divbão j udiciaria da competencia das Assembléas Provinciaes, salvo ao Poder 
Legisla ti v o o direito Lle estabelecer as condições neces3arias para a installação dos novos 
termos e comarcas . 
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O accrescimo ela despeza, na importancia de 5:706$400, a que se refere a terceira par-
cella, é justificado em cada uma das respectivas verbas . 

Declarou o Ministro da Justiça que, só tendo incluído na proposta as desper,as antorizadas 
por lei, julgava do seu dever manifestar q11e, a bem da segurança publica, :\ imprescindí-
vel o augmento de força do Corpo Militar de Policia ela Côrtc, verificado como se acha por 
elle e seus antecessores a in::;urBcieocia do pe.ssoal para o serviço de todo o município, e que, 
afim de prevenir um lameotavel desastre, urge reconstruir o quartel central, em estado de 
ruinas. 

Sendo conhecidas :lS diiD.culclades que as condições topographicas e a separação dos bairros 
desta capital oppoem rto seu policiamento, a necessidade de distribuir a força por grande nu-
mero de estações e em destacamentos p:tra touo.s os districtos do município no continente 
e nas ilhas, e a impos:Jibilidade de manter a conveniente disciplina n'um corpo militar, cujo 
pessoal, asfim subdividido e em permanente serviço diario, não póde ser revesaclo e receber 
instrucção, e representanuo o governo que sem o augmeoto de duas companhias ele cavalla-
ria e dua,; outras de infantaria não se julga habilit;ulo a satisfazer as exigencias da tranquilli-
dadc publica e individual, a commissão, apezar de ser consideravel o accrescimo da despeza. 
aonual , orçado em 506: 28.Jo$200, além da inrlispens<tve l para, montar, armar e a.lojar essa força, 
calculada em 78: 162$, é do parecer que não devem ser recusados os meios reclamados em 
nome da ordem e da segurança do município neutro. 

Seja permittido aqui ponderar que, sendo essa despeza, por sua natureza, propriamente mu-
nicipal, poderia ser attenuado o sacri!icio dos cofres geraes, creando-se para esse fim um im-
posto tambem municipal. 

A' vista do exame e do orçamento dos profission::tes, que veriô.caram ,1 necessidade de 
recon:,truir o quartel denominado dos Barbonos, por ameaçar desmoroo.:tmento e não convir 
um reparo muito custoso e provisorio em ediô.cio improprio para aquartellumento, qual é 
aquelle velho hospício dos esmolares de Jerusalém, concorda a commissão em que urge con-
ceder o credito de 278 :503$815 para a reconstrucção. Os concertos ele que precisa o quartel 
da força de cavallaria, da rua uo Estacio de Sà estão orçados em 10:000 ·, e são considera-
dos indispensa vei::;. 

Parece acertado conceder a autorisação solicitada para rever e reformar o regulamento üo 
Corpo Po licial, melhor<Lndo a sua economia, defiuindo e discriminando as tmnsgressões ele 
disciplina e o::; delictos sujeitos ao fóro privil13giado, declarando as penas dentro dos limites 
da legislação actual, a fOrma clo3 processos e competencias; bem como para organizar e addit· 
ao Corpo uma guarda uestioada ao serviço sect·eto da policia, dividida em companhias e com 
regimen especial, mecliaute os auxílios otrerecidos para esse fim pelos estabelecimentos, em-
peezas e instituições que necessitam de vigila,ncia permanente e de caracter reservado, sob 
a clirecção do chefe de policia. 

Foi represent,tdo à commissão t[UB o presidente do Supremo Tribunal de Justiça considera 
insulficiente o o umero dos emprega los da secretaria, o mesmo com que foi creada ha 60 
auoos, pam occoner a todo::; os serviços acct'escido::; com o Lle~cnvolvimento da população e 
augrnento do numero das l<.e laçõe:; , Solicita elle a creação de mai::; dous lagares, um ue 
olficial e outro de amao uense. Nilo tendo o reguluneo to garantido aos emprcgatlos ria mesma 
secretarht o utreilo de a.po.>entaçãe, é ponderada <t co o veniuncht de applicttr -lhes a:; dis[Josi-
ções do t~rts . 14 e 15 do decreto n. 5457 de 6 de Novembro de 1873. 

Veriticado qne o soct'etario já nilo póue ÜH' em tlitt, com um o!l1cial e dous amanuenses, 
o set•viço dtt escl'iptut'<~ção, é jttstitica\·el o accrescimo d t Lle~pez;a de 3:500$ pat'cl regularizal-o: 
e não J póJe neg.tr ao; empreg,tdos dessa eepartição o dit'eito já reconhecido aos das :::ecre-
tarias d;tS l ~e lações . 

Não podendo aind.L propôr um plano de reorga,nisação do presidia ele Fernando de No-
ronha, o governo solicita autorisação para tomar, dentro dos limites elos saldos ela verba 
respectiva do exercício em liquidação e do corrente, as providencias mais urgentes. 
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A clescripção, quG fazem os ultimas relatorics, do estado ele desorganização desse cstabe -
lecimente, justifica o pediclo, tanto mais que o Ministro manifesta o proposito ele ir pessoal-
mente coohecet' elas causas perturbadoras ela disciplina elo presídio, para providenciar com 
promptidão e emcacia. 

A proposta elo Ministerio ui'ío alterou onze das verbas de rr ue se compõe o orçamento 
vigente. 

A saber: 
Secretaria ele Estauo ....... .. , ..... .... ... . . ................... · ............... . 
Despezas secretas da policia •.....................•...............•..... . ...... 
Casa ele Detenção da Côrte .......... . ....... . ... .. ............ . ............ .. . . 
Asylo de l\1endiciclacle . . . ... .... . ... ..... ... . .......... ... ...... ... . .•.. ..... ... 
Casa ele Correcção da Côrte .... .. ......... . .... .. ... .. ........ . .. . ....... . ..... . 
Obras . ........ . .. . .... .. . . .. .. . ... .... .. . ... ...... . . . . : ... . . ... . ...... ... ..... . . 
Guarda Nacional .. .. ... . .. .... ..................... . ... .. .....•.. .. . . ..... . .. . . . 
Ajudas de custo ................................. . , . . . ....... ... ..... . . . .. .. . . . . 
Conducção de pl'esos ele justiça ...... . .... . . ... ...........•.... ... .... ........ 
Presidi o de Fernando de Noronha .. .... .. . . ..... . . ... .................. ... .... . 
Eventuaes .•..................................... .... ....................... . . .. 

Somma ........ ........ , .................... .. . . ..... . , . . 

Foram augmentadas as sete verbas seguintes : 

VERBAS VOTADO PAR.-\. ORÇADO P .\R .... 
1888 1889 

------
Supremo Tribunal ele Justiça ................... . ....... 164:812-SQOO 166: i-12~000 
Relações . .........................•......... . ...•.•..... 6 i6: 18.2$000 634:80.3$000 
Juntas Commerciacs .... . . . . ... , .. .. •..... .. .. . .. . ..... 83 :462$000 83 : 50·1SOOO 
Justiça de i• instancia .. . ..... . • . .. .....• ... . .. . •...... 2.800:660$878 3.141 :240$()78 
Pessoal e material da Policia ...•... . . . . . .... .•... .. ... . 677:075 000 69-!: i -H ~000 
Corpo Militar de Policia . .. ......... . ... .... .... . ...... 1.083:525~700 1.120: 0-13,'•100 
Reformados do Corpo niilitar de Policia .... ..... .. ...... 15:532$800 16:675'200 

5.441 : 250:';378 5.856:554 278 

141:070$000 
120 :000$000 
78:800$000 
62:000$000 

153 :301$030 
20:000$000 
20:000 000 
90 :000$000 
5:000$000 

244:987$500 
5:000$000 

940:158'530 

D I F F E R E N Ç .\ 
P.UlA MAIS 

i:330SOOO 
18:6.26$000 

42$000 
340:579$800 

17 :066$000 
36:517:)700 

1:142;s400 

-115:303'900 

Na la - supremo Tribunal ela Justiça - o n.ugmento real é ele 310$, a saber : 
Quota para objectos de expediente, supprimida na proposta anterior, e cujo res-

tabelecimento demonstrou o presidente elo Tribunal ser necessario parn. supprit· 
n. deticiencia dos emolumentos, que apenas podem occorrer a impressão das 
listas de antiguidade dos magistrados e a outt'as despezas a que por lei 
são destinados .. ... . .. ... . . .. . . . . .. ...... . ............ .. .. .. . . . . ... ..... . . . 

Para completar o preço daassignatura do Diario O(ficial, elevado de 12 a 18' . 

O re3to da dil:l'erença é a importancia do desconto anticipado nos vencimentoe 
do pessoal, que se fez m~ proposta anterior . .. .... .... .................. . 

304,;'000 
6$000 

sw•ooo 

1:020$000 

1 ;330$000 



-25-

~n, 2• - Relações- a differença para mais resu lta de se haver incluído a impor-
portancia do referido desconto anticipado .. ... ... .. ... . ................... . 

O augmento real da rlespeza consiste na elevação do preço de 11 assignaturas 
rlo Dia;· io OfficiaZ , 66$, e na consignação para o pagamento da taxa de es-
goto do eelifi cio em que funcciona a Relação da Cór te, 60"'000 ..... . .... . 

.\ proposta supprimiu a gratificaçiio ele 6008, que percebia o porteiro da extincta 
chancellaria-móe da Relação da Bahia, e a de 900 ·,que percebia o solicitador de 
2a instancht ue Pernambuco , por haverem fallecido, e extioguit'em-se os logares 
em vietucle de lei. .. .. .. . .. ...... .. ... .... .. . .... ... .. .. ... .. ..... . .. . . ... . 

:ia lerceil'a - Juntas Commerciaes o nugmento- de 42, ., procerle ela eli[erença do pt•eço 
em se te assignaturas elo Diar io O(ficiaZ. 

~·a quarta - Justiça de Ja instancia - a ditrerença provém : 
De ter-se incluído a quan t ia que as peopostas anterioees, na previsão de vagas, licenças 

20:000,,000 

126$000 

20: 126. 000 

e outt·as interrupções de exercício , elesconta.ram do calculo exacto da despeza . . . . :340 :61 9, 800 
De terem sido alteradas, em virtude de novas lotações, as gratificações, complemen-

tares dos juizes municipaes dos termos de Caeteté e Barra do rio Grande, na 
Bahia ; de Palmeira, no Paraná ; do Arroio Grande, no Rio Grandd do Sul; e do 
ubstituto de Santos, em S. Paulo ............ . . ..... .. . . .. . .. .. ..... . ....... 1:770$000 

De supprimir-se o vencimento do logil.r de juiz municipal de Araguaya, extincto pelo 
decreto n. 0 . 821 ele 16 de Dezembro de 1887, e o custo de uma collecção de 
leis ..... . .. ... .... . ... . ......... . .. .... ..... . . . .. ... . . ... .. ... . • .... .. . . .. . 

Dill'erença .... . .. . .. .. . . ... . .. . ..... . . ............. .. . .... .... . .. . . . . . ...... . . . 

Na quinta- Pesso:tl e materia.l ela policia : 
~;1o se abateu, como nas propostas anteriol'es , para os ClSOS eventuaes de desconto 

no vencimento do pessoal. ..... .. ... . ...... .... .. . . . .. . ... . ............ . .. . . 
O augmento rea.l ela despeza crnsiste : 

:'-la elevação dos salarios de um patrão e seis remadores elo escaler da 
policia do porto do Pará, visto representarem o presidente e o chefe 
de polici:\ não haver quem sirva por meno.:; ele 60!) mensaes .. . .... . 1: 680$000 

~o salario de mais um remeiro para o escaler da p::J!icia do porto ela 
Bahia, por não poderem os actuaes, em numero de tres, fazer o 
,.;erviço r.om a precisa regularidade ... ............. . .. . .. ........ . 

Na cCJnsignaçã.o para o consumo de gaz e agua na secretaria ela polici<t 
na mesma peovincia , solicitada pelo presidente como inclispensavel 

730.'?000 

ao serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l : 350;;000 
~o accl'escimo da quota destinada para ohjectos de expedien te daquella 

t•epar tição, attenta a iusufficieucia demoustetttla .... ... . . . . . . . . . . . . 300~000 

:\To accrescimo de igual quota destinad.t aos objectos de expediente ela 
~ocre taria. da policia ele S. Pedeo do 1Uo Grande do Sul, Yisto re-
peesentar a peesidencia a impossibilidade ele obter o t'ornec'mento 
trictamente neces>ario sem este augm3nt::J de credito .............. 800.-;000 

No aluguel de dons telephones p:tra a secretaria da policia da mesma 
província, !llsta.ntemente reqnisitado pelo pr::J sidente . ... .. .. . ... . . 240,'000 

2'\a elevação a I :OO:Jt do a luguel da cas:1 em que funcciona a secretaria 
da policia elo Espírito Santo, informando a presidencia que não tem 
A 4 

342 :389,.600 

1: 810 000 

340 :579$600 

li :440~000 
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sido possivel obter outra em condições mais favoraveis, e promettenclo 
o governo que, si o proprietario annuisse em receber durante o anuo 
findo o aluguel fixado de 600 .. , sol icitarhl do Poder Legislativo este 
augmento . ....... .. . . .•. .. .. . ... .. . . ... .. . .... ...•. . . . .. .. .. .... 

~a ditrerença do preço de 21 assigr<at uras do Diario Official .. . ... . .• . 
400 ''000 
126$000 

Na sexta - Corpo Militar de Policia - a difl'eteoça para mais que sobre a mesma 
verba do orçamento vigente se nota na proposta, 36:517$700, provém de 
não se abater para os ClSos eventufl.es de menor clespeza : 

Quantia descontada na tabella explicativa elo orçamento vigente . .. ... . . .. .. ... ... . 
Reducção ele I O "lo sobre o total de 119:074$, importfl.ncia dos augmentos na quinta 
' parte nos vencimentos dos oJflciaes e de 300 réis cliarios no soldo elas praças ..... 

Na setima - Reformados elo Corpo Militar ele Policia - o augmento consiste na 
importan0ia elos vencimentos, ele inactivielade do major Caetano Lourenço ela 
Silveira Barbosa, reformado este anuo . .. ............ . ........ . .............. . 

24:610 300 

ll :907 '"400 

36:517 700 

I :142$400 

Do exame das s~te verbas que, comparadas com as do orçamento vigente, apresentam ditre-
rença para mais, resulta que realmente só ~a augmento de despeza nas seguintes : 
Suppremo Tribunal de Justiça ... . ....... ... .......... . ..... .. ...... . 
Juntas Commerciaes ...... . . . .... .. .... . . .. .................. ... ... . 
Pessoal e material da policia . .... . .................. ... . . ..... .. ... . 
Reformados do Corpo Militar de Policia ........... . ... . . .. ......... . . 

Em duas outras a. somma das reducções excede a dos augmentos, a saber : 
Nas das Relações ... . ......... • ....•....................... . ........ 
Na de justiça de Ja instancia ... . . .. . .. ....... . . . .. . ............ . .. . 

O que reduz o augmento real da despeza a . .. . . .. . .. .. . . . ........ . ... . 
A importancia dos descontos nos vencimentos que anticipadamente fize-

ram as propostas anteriores e deixou esta de fazer esta distribuída 
nas seguintes verbas e da a razão da maior clifl'erença : 

Supremo Tribunal ele Justiça.. . . . ... . . .. .. .. ......... . ........ . ... . 
Relações ..... ... . .. ................. . .. .. . .. .. . .. . ... . ..... . .... .. . 
Justiças de la instancia .... . . . ... . .... . ...... . .......... . . .. . .. .. . . 
Pessoal e materiaJ da Policia ......... ...... . . .. .. .. . ...... . .. . ..... . 

7:120 ... 400 

1:414 ' 000 

5:706. 400 

Corpo Militar de Policia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 36: 517$700 409 :597$500 

Addicionando-se a essas duas parcellas a veriJa para novos termos e 
comarcas, orçada em 336:830$. a saber : 

Pessoal de 54 comarcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 :600 ·ooo 
Pessoal de 44 termos . . ... , . ..... ... .. .. . .... . . ....... . . . .......... . 
Material .. .. ...... .... . .. . . .. . .. . , . .. ......... .. ... .. ... . , . . . . .. . . . 336 :830 ·ooo 
Verifica-se o total da ditrerenç,t ..... . ... . .... . . .. ... . . ...... . . . . ... . 752: 133. 900 

A commissãCJ se persuade que esta differeoça poclera desapparecer na liquidação do exerctcio, 
porque o exame das Jespezas dos ultimos exercícios demons trou que , apezar do descon to anticipaclo 
nos vencimen tos, o orçamento do Min isterio da Justiça deixa saldo consicleravel ; mas prefere o 
systema de votar integralmen te as verbas autorizadas, alim de que t>llas sejam a exacta expressão 
dos encargos do Estado e possam sa.tisfazer a todos os serviços decretados. 
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Os sa ldos veriflcados no Ültimo quinquennio são os seguintes : 

1882--1 883 

Credito .... . . . .... : .... . ..................... . ... .. .......... ... ............ . .. 6.694:613$141 
Despeza ........................ . ...... . ...................... ... .............. . 

Saldo...... . . . . . . . . . . . 221:199 263 

1883-1 884 

Credito ........ . .. . ..... .. .... . ..... . . . . ... .. . . .... .. . . . .... . . ....... .. .. . .. ... 6 .695 :705 141 
Despeza ............ . . .. .. ........ .............. . .. ....... . . ....... .. . .... . . .. . 6.570: 149$130 

Saldo................. 125 :556$011 

1884- 1885 

Credito .. ... ..... ... .... .. ... ..... . ... .. . . ....... .. ... .... ... .................. 6 . 819 :330$368 
Despeza ................. . ... . .......................... . ............. .... ..... 6.558:289 780 

Saldo .. . . .. . . .. .. . . . .. 333 :040$588 

1885- 1886 

Credito .......... . ...................... . .................................•.... 6 .833: 107 908 
Despeza ........... . . . . ....... . . ... ... . .. . .. . 6.624:472$821 

Saldo................. 208 :635 087 

18S6- 1887 ( 18 mezes) 

Crenito ... .. ..... ... .... . ....... ...... . ... .. ...... . . . ........... .. . ........ . .... 9.726:741 445 
Despez1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 855: 171 · 468 

Saldo veriftc.:1.do até 31 de Março. . .. .... . .. ..... . . .... . ................. . ... .. . 871:569$977 

Assim a desper.a., que ha de consiueravelmente exceder as forças elo orçamento vigente, é a 
do augmento do Corpo Militar de Policia, que o govervo julga conveniente reorganizar de 
accôrdo com as seguintes b::tses: 

I. - Elevaçcío da força ele I 008 a 1487 homens, assim distribuídos : 

Estado-maior e menor. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
4 companhias de cavallaria..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 344 
8 ditas de infan taria............................... ... . 1.128 

1.487 

II.- As novas companhias terão o mesmo numero ele otliciaes da actual organização. Para 
11scalisar especialmente o pessoal e material da forçt de cavallaria havera mais um Jogar de 
major fiscal. 
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Ili.- Além da consignada na proposta do orçamento, a despeza não excedet'á 

Com o pessoal : 

ma~ o r fiscal ...... . ... ... .. . ..... ....... ... . .. ... .............. . 
4 capitães .. ..... ... .... . ... .. .. ...... .. ... ...... .. . .. ........ . .. . 
4 t enen tes .....................................• . ........... ..... 
8 alferes ... ... ..•... ..... •....... ... ... .... .... . .. .. . . ... . . .... .. 

4: 190 000 
10:676$000 
7:796$000 
I ,1: 440$000 

164 praças de cava.llaria .. ... .. . . .. ........ . .. . .. ... . . .. .. ..... . ..... 134 :495 ·200 
298 ditas de infantaria ... .............. . ... .. . .. . . . .............. . . 241:119$000 '1l2 :71 G$20ll 

Com o material 

( Despeza annual ) 

Fardamento para 462 praças .. .. .. ... ..... . . .. .. ...... . . . ... ... ... . . 
Forragem, ferragem e curativo dos cavallos ... .......... . ... .. ..... . 
Estações policiaes . ....... .... . .... . . . .... ... . .... .... ... ........... . 

( Despeza extraordidaria ) 

29:568$000 
50 :000$900 
14 : 000,''000 

Compra de 173 cavallos.. ... . ..... .. ... ..... . . ....... ... . .. .. ... . . . . . 34:600$000 
173 mantas e arreios (inclusive cabeçadas).. ... ..................... 16:862$000 
200 armas para infantaria.. .. ...... .. .............................. 10:000 '000 
] 50 ditas para cavallaria.. ... .. .... . . . ........ .... .. ... .... . .. .. ... 1: 500. 000 
Correame para infantaria ..... " . ... ........ .. ........... . ........ . 

:P para cavallaria ........ . ................................. . .. . 
Ponches para dita ...... ... ... . ..... . ... ......... . .. .. ............ . . 
Capotes para infantaria .... . ........................... . ........... . 
Quartel de Estacio de Sá (concertos) .... . ..... .. •...... . . .... . .... 
Quar tel de Borbonos ( reconstrucção ) ............................. . . . 

1 :100SOOO 
1:500 ·ooo 
4 :500 •000 
8: 100SOOO 

10 :ooo ·ooo 
278:503"815 

93:568 000 

366:663$8 13 

872:950$015 

Pelos motiYos expendidos, a commissfio inclue essa despeza na proposta, suiJmettendo ao 
juizo da Camara. as autorizaçõe3 sol icitaua.s pe lo gover·no para reorgr1nizaÇ'ão do Corpo e reforma 
elo regulamento, como tarnbem as seguiotes : 

l . • Para reYer o regulamento da seceetaria elo Supremo Tt•i1Juna1 de Ju tiça, poele11do con-
templar no qua.dro Llo pe;.sou.l mai.; um olftcial e um a111anuense, o vrimeiro com :?:000$ e .; 
segundo 1:500$ de Yencimentos annuae>, o ·enclo aprlicadas á aoosentadoria. dos empregados as 
disposições dos arts . 14 e 15 elo Decreto n. 5,157 de 6 de Novembro do 1873. 

2. • Par a rever a tabella que baixou com o Decreto n. 5572 de 21 ele Março de 187,1, afim de 
regular, do modo mais conveniente ás actuaes condições das localidades, a distribuição e ven -
ci rnen tos elos carcereiros. 

3 ,a Para reformar o regulamento dá Casa de Detenção da Côrte, sem augmento da despeza, 
podendo detel'mina1' que nella seja cumprida a pena de prisiio simples . 

4. • Para tomar as providencias m:tis urgen tes e necessarias ao melhoramento do regimen 
do Presiclio de Femando ele Noronha, dentro dos limites dos saldos que se verificarem na re -
spectiva verba do exercício em liquidação e Llo orçamento vigente. 

5. a Para rever o regimento de cus tas e fixar os emolumentos elo modo o mais equitativo. 
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De accôrJo com , s suas conclusões, é de p~rece1· a com missão que seja adoptaclo c con vettido 
em lei o segninte 

P1·ojecto 

Art. O Ministt·o e Sect'etar to lle Estudo dos Negocios da Justiça é autorizado a despender 
no exercício ele 1880 a quantia de 8 .009:992~823, assim distribuída: 
1. Secrebria de E:;ta·io.. ..... .... .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·11 : 070, ·00CJ 
2 . Supremo TJ•ibuoal de Justiça, podendo o governo r evet' o l'egulamento da seCl'e-

taria e contemplar no quadro do pesso.1. l mais um olficial e um amanuense, o 
primeiro com 2:000$ e o segundo com 1 :500!\; de vencimentos annuaes, e sendo 
app licadas á aposentado!'ia dos empregados a,;; disposições dos arts . 14 e 15 elo 
Decreto n . 5457 de 6 de Novembro de 1873 .. .. . .....• . . . .. ....... . . ... . ..... 

3. Relações ... ......... . .............. .. ... ... . . . . . . ..... . ........... . . ... . ... . 
4 . Juntas Commerciaes .... . ....... . .......... . ..... ... .... . . ......... ..... .... . 
5 . Justiças de 1" instancia . ......... . ........ .. ... . . ... . .. ........ . ....... . ... . . 
G. Despezas secretas da Policia . . ........ .. ....... . .. ......••.... . . . ... .. . . . .. .. 
7. Pessoal e material ela policia, autorizado o governo a rever a tabella que bttixou 

com o Decreto n. 5572 de 21 de Março de 1874, para distribuir os vencimentos 
elos carcereiros conforme as necessidades e conveniencias actuaes, sem augmento 
da clespeza .•.... .. •. ...• .. . .. ... . .. ........•........ •.... .. .. · .........•.... 

8 . Casa de Detenção da, Côrte, podendo o governo reformar o seu regulamento e 
determinar que nella seja cumprida a pena de prisão simples, sem augmento 
da despeza ... . . . ..................................... . . .. .................. . 

9. Asylo de Mendicidade ... . . ....... ..... ..... .... .• ...... . ... ... ... .... ........ 
10. Corpo Militar ele Policia, ficando o governo autorizado a reorganizal-o e dar-lhe 

novo regulamento, augmentar a força com Juas companhias de cavallaria e 
duas de infantaria, e com um major fiscal, especialmente encarregado ele inspec-
cionar a de cavallaria, não excedendo o accrescimo da clespeza annual com o 
pessoal a 412:716,200, e com o material a 93 :568$, e a extraorclioaria pam 
montar, armar e alojar a mesma força a 78:162$, sendo permittido addir- lhe , 
sem augmento da clespeza do Estado, a que fôr subvencionada poe estabe-
lecimentos e instituições para serviç) da policia secreta, e despender· com a 
reconstrucção do quartel central, denominado dos Borbonos, 278:503~8 1 5 e com 

169 : 642.'ii000 
634 :808$000 

83 :504 '000 
3 .1 4l :240Si)678 

L20:oOo$OOo 

694:141$000 

78:800$000 
62:000 000 

os reparos do de cavallaria 10:000:;?000 .. ...... .... .. ...... .. ... . . .. . . ....... 1. 992 : 983~ 415 

11. Reformados elo Corpo Militar ele Policia . . .... .. .. ... .. ..... .... ...... .. .. ... . 16:675$200 
12. Casa de Correcção ela Càrte ....... . ..... . .. . ...... ,... .... . ....... .. . . .. . . . . 153:301$030 
13. Obras..... ..... . . ... ......... . ................. ... .. . .. .. ... . .... . ..... . ... 20:000$000 
14. Guarda Naciona,l. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
15. Aj uclas ele custo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 :000$000 
16. Conclucção ele presos de jusliç<l. . . . ............... . . . . . ... . ... . ....... .. ..... . 5:ooo:·ooo 
17. Presídio de Fernando de Noronha . .... . .. .............. . .. .. .. .• .... . .... .. . 
18. Eventuaes .... .. .. ... . .. .. . . . .............. . ...... .. ... . .......... . .... .. . 
19. Novos termos e comarcas . . ... .. .. ..... ... . .. .. .... .... .. .. .... .... .......... . 

§ Fica o governo autorizado : 

:?.44: 987$500 
5:000''00(; 

336 :830$00() 

1. o A tomar as providencias mais uegentes e necessaria~ ao melhoramento elo regimen do 
Presídio ele Femando ele Noronha, dentro dos limites elos saldos que se verificarem nà respectiva 
verba do exercício em liquidação e elo orçamento vigente. 

2 .0 A rever o regimento de custas e a fixar os emolumentos do modo mais equitativo - D~tm·te 

d e A :e·vedo (relator). - Ca?·nei1·o da Cunho, . - Rod1·igues Alves. - Olympio V alladüo. - 1lf attoso 
Camara . - Low·enço ele Albwzue1·que ( venc•.iclo quanto á verba para novos termos e comarcas). -
Matta Machado. 
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P R OPOSTA DO GO VERNO 

Jlinistm·io da JL!S/iça 

O l\'Iinistro e Secretario de Estallo dos Negocias da Justiça é autorizado aclespender com os 
serviços designados nas seguintes verbas a ruanlia de 7. 133:542$808, 

a saber: 
1. Sec!'etaria rle Estr.do .•............. . ...... .. . ... .... . .... . . ....... . ... ....... 
2. Suprer:Jo Trihunal de Justiça .......•........ . .............. . .. . ... .. ........ 
3. Relações . ..•. .. . . . ........ . .. . .... ........ .. ....... .... .. ... . ... . . ..... .... ... 
4. Juntas Commerciaes . . ...... . .... : ... ......... .. . .... .. . . .. .. .......... .. . 
5. Justiçada 1• instancia .. . .. . .... .... .. . .. .. . ..•.............................. 
0. Despezas secretas da Policia . ....... ............... .. . . ........ ....... ....... . 
7 . Pessoal e material da Policia . . ... . . ... .. ... ..... ... ........ . ....... ... . ...... . 
8 . Casa de Detenção da Córte .. . .. .. ....... .. . .... .. . ..... ........•..... . .....• . . 
9. Asylo de Mendicidade .. . . . . . ... . . .... . .. . . ... .... ... . ..... .. . .' ............. . 

10 . Corpo Militar de Policia da Córte . .... . ... . . ..... .. . . ... .......... . ........ . 
11. Reformados do Corpo Militar de Policia da Córte ................•.. ... .... .. 
12 Casa de Correcção da Córte . . ........ . . ... •. ...... .. ..... . .. .. .. .. .•. .... .... 
13. Obras ............ . ... . .... ...... .. ........ . ..... . . ..... . . ............. .... . 
14. úuarda Nacional ..•........ · ................ ... . ..... . ... .... .... .. .. .. . .... . 
15. Ajudas de custo ....... . ..... . ... .. ... . . .... .... . ........ . .. ...... . . . ... ... . 
16. Conducção de presos de justiça . ................... ... . . ... ... . ........... . • 
17. Presidi o de Fernando de No!'onha .. ... . • .... .. . .. . ... .. .. ....... . .. ... ... ... . 
18. E'lrentuaes ........ ... . . • ... .. ... .. .. . .. ... ..... . ....... . ........... . .. ...... 
19. Novos termos e comarcas ..... .... ... . .. .... . .•..... .......... ...... . ........ . 

Apresentado em 3 de Julho de 1888- N. 46. 
Discutido nas sessões de 5, 6, lO, 11 e 12. 
Oradores : 

141 :070,'000 
I 66 : 142..'3000 
634:808 000 
83:504 000 

3 . 141 :240,. 678 
120:000$000 
694 :141$000 
78:800'000 
62:000 000 

1.120:043$400 
16:675 200 

153:301$030 
20:000'000 
20 :000$000 
90:000$000 
5:000 000 

244.987$500 
5:000 000 

336:830$000 

7.1 33 :542$808 

Os Srs : Mac -Dou1ell, Ferreira Vianna (Ministro da Just iça), Jllac-Dowell, Oliveira Ribeiro, 
e Duarte ele .r1zevedo . 

Emendas apresentadas : 

Na Sessão de 11 de J~1lho 

São lidas, apoiadas e remettidas á commissão de orçamento as seguin tes 

Emendas 

I - « Ao n. 7 ( Pessoal e material da policia) accrescen te-se : 480. parc1. ordenados dos carce-
reiros das cadêas do Rio Verde e Paracampeba. - 11 de J u1ho dt3 1888.- X"avier da Silva. » 

2 - « § 7° Eleve-se a verba a 1. 294 :141 , applicando-se 600 :000 ao auxilio á força policial 
das províncias. 

§ 19. Supprima-se . 
Sala das sessões, 11 de Julho de 1878.- A . Coelho Rodr ig~1es 

3 - « Accrescente-se no lugar competente mais 200$ para pagamento do carcereiro da cadêa da 
cidade de Jequitahy, província de Minas. - Matta Machado .» 

4 - « Fica elevado a 600 o ordenado do carcereiro da ca.dêa da cidade do Pomba, Lucas José 
Vieira de Carvalho.- 11 de Jullto ele 1888. - Ca1·los Peixoto. 
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Na Sessão de 12 de Julho . 

E' lida e entra conj unctamen te em discussão a seguinte 

Em.er.da 

5 - « Seja contemplada na consign.1ção para o Asylo de Meodicida•le a quantia necesstwia para 
o pagamento do Director, segunrlo a tabella annexa ao regulamento n . 9.274 de 1884. 

Sala elas commissõesem 12 de Julho de 1888.- A . J. Henriques, presidente . - lYiattoso Camara. 
Carneiro da Cunha . - Rodrigues Alves. - Olimpio Valladüo. - Dum·te de Az-evedo . - "Matta Ma-
charlo. » 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

6 - « Accrescente- se no lagar competente mais 720."· para pagamento dos carcereiros das cadêas 
das villas do Loreto e Cururupú, província do Maranhão, e da villa de Regeneração, província do 
Piauhy .- Ribeiro da Curilw.. - Jayme Rosa. - Domingues da S ilva - Gomes de Castro . » 

7 - « Ao art . lo n . 5- Em vez de 3 . 141:240 678, digã- se 3. 141 :390$678, afim de ser paga a 
quantiu de 150~' a0 juiz municipal da termo de Campos, na província de Sergipe, em virtude de 
nova lotação feita .- S . R. - Coelho e Campos. » 

Redacção para a t e rceira discussão. 

Apresentada em 12 de Julho - N. 46 A 
Discutida nas Sessões de 13, !7, 18, e 19 de Julho 
Oradores : 

Os Srs . Z ama, F erreira Vianna ( 11iinistro de Justiça) e Mariano da Silva. 

Emendas apresentadas : 

Na sessão de 13 de Julho . 

E' I ida e entt·a conj unctamente em discu::>são a seguinte 

Emenda 

8- Tendo sido redLtzida a 100 a lotação dos emolumentos do lagar rle juiz Substituto de Campi· 
nas em S. Paulo, que era do 800 , torna-se necesstwio que a gr,ltilicação complemen ta r, que é de 400$ 
seja elevada a l:lOO '·ooo. 

Aoart. 3• . n. 5 - Em vezd<33 .14l: :240 '·678,diga-se :3.141: 9-W 678, afim de ser paga a gra-
tifieação que compete ao juiz substituto de Campinas, em S. Paulo, em vir t:.~de da nova lotação. 

- Duarte de Azevedo. - Rodrigues Alves . - Mattoso Camam. - Olympio Valladão. - Carne iro da 
Cunha. 
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_Va sessão de 17 de Ju lho 

1;;· litht ;tpoia.da e t emettirht ; t commissã.o de orç,tmen to a. seg uinte 

0.- « Fica. mtWCldo o \·encimento de 2-!0. ~· a.nuua.es ao CMC9l'~ito ela. cttdea. r_la .\.ldeia, dos Anjos , 
JWovincia. do Rio Grande do SnL - Paulino Chaves. 

_va sessão ele 18 de J1~lho 

E' li'ln, a poiad<.L c J'e:11ett ida á com missão de ot•çamento a seguinte 

10.- « l<ica al terado a rubeica n. 7 elo m·çamento el a Justiça para nella ser contemplado o car-
cet•eiro da cadêa de Piapabussu (em exercício des te cargo desde 27,de Outubro de 1885) com o or-
•leoado de 180 _ , - L ui:; M orei ra , » 

OBSERVAÇÃO,- Das emendas ap1·esentadas tanto em 2• com o em 3a cl iscusscio (01·am approvadas 
as ele ns . 5 7 e 8 ; pende de parecer da commissc1o ele orçamento a de n . 9 ; toda~ as mais (oran'l, 
·1·e_jeitadas. 

A proposta sobr e clespezas do Minis terio da Justiça, convertida. em projecto de lei, com a.s emen-
das approvadas pela Ca mara sob o n . 46 D, é remettida para o Senado em 21 de J ul ho. 

Voltou emendada pelo Senado no dia 21 de Setembro e é remettida com as emendas á commissão 
•le orça.mento, que sobre ellas deu os seguintes pareceres : 
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1888-N. 46 E 

Dspeza do :!Y.Iinisterio da Justiça para o exercicio d e 1889 

Emendas approvadas pelo Senado á 
pl'oposta do Poder Executivo, con-
vertida em projecto de lei pela Camara 
dos Deputados, e que fixa a despeza 
do J\fin istel'io da. Justiça. para. o ex-
e•·cicio de 1889 . 

Ao§ rL , o- Juntas commerciaes : 
Accrescente-se : Sendo applicavcis 

aos secretarias das juntas e aos empre-
gados das respectivas sect·etarias as dis-
posições dos a rts. 20 :1. 25 do Decreto 
n . 4159 de 22 de Abril de 186 • 

A. 5 

Emendas approvad:ts pela Camara dos 
Deputa<los a proposta do Pode•· Ex-
ecut ivo que fixa a despeza do Ministe-
rio da Justiça pa1·a. o exe rcicio de 1889. 

Proposta do Govern o 

Accrcscente-se no log:tl' competente : 
-~ Assembléa Geral decreta : 
.-\rt. O Ministro e Secretario de O Minist1·o c Secretario de Estado 

Estado os Negocias da Justiça. é auto- dos Negocias da Justiça é autori-
rizado H despender no exercício de 1889 a. za.do a. despender, cow os serviços de-
quantia. de 8.01q_: '1-12. 23, assim distri- signados nas seguintes verbas, a. q,uantLa. 
buida. de ..................... . 7.133:549' OS 

1. Secretaria de Estado . 
2 . Supre·no Tribunal de 

Justiça, podendo o Go-
vet·no rever o r egul a-
mento da sec ret.a.l'ia e 
contemplat· no quadro 
do pessoal ma1s um 
orllcial e um amanuen-
se, o primeiro com 
2:000S e o segund o 
com 1:500:-" de venci-
mentos annu-:tes, e sen-
do applícadas ú. apo-
sentadoria dos e ·npre-
gados as disposições 
dos a rts. 14 e 15 do 
Decreto n. 5457 de G 
de Novemht•o de 1873. 

3 . Relações .......... .. . 
4. Juntas Commereiaes .. 

5. Justiças de 1• instan-
ci:-t, elevada a verba. 
c o m as seguintes 
quantias, em virtude 
de nova lotação : de 
700.; para. pagamento 
da g rntificnção que 
co·npete ao jui r. sub-
stituto de Campinas 
em S . Paulo e a de 
150' (tue compete ao 
juiz muntcipal do ter-
mo de Cn.tl l pos, nn, 
p1·ovincia de Serg:i-
pe , e em vez a e 
3. 14·1 :2W$67S, diga-se 

G. Despezas secretas d't 
Policia . . . .... ... . ... . 

7. Pessoal e material d:c 
Paliem, auto l'iz:tdo o 
Governo a t•evet· a ta.-
bella que baixou com 
o Dcc1·eto n. 5372 de 
21 de ~fa•·ço de i 87-i, 
para distribu ir os ven-
c imentos dos carce-
r eiros conforme as ne-
cessidades e con,1e-
nicncias ~ctu3.es, sem 
augmen to de des peat 

8 . Casa. ele Detenção da 
Ctl!·te, pode ndo o go-
verno refoi·mar o seu 
re~ula.mento e cleter-
minn.t·. que n ella. seja. 
cumpnd a. a. pena de 
prisao sim pies, sem 
augmcnto de clespeza. 

A saber : 

V.J :OíO~OOO 1. Secretaria de Estado 
2 . Supremo Tribunal de 

Justiça ... . ......... . 

'169 : 6425000 
634:808-iOOO 3. R elações ........... . 

3:504SOJO 4. Juntas Commcrciaes. 

JH:070~0 

tC.ü: ·H2~000 

634: sossooo 
83 : 501~000 

5. Justiças de ia inr.: tan-
cm . . •. . . .. •.... , . .. . 3~1-í1:2110.)·i7 

3 . 14.2: 090' jí8 

t 20:000 000 

09'• : 141$000 

78:800~000 

G. Desl1ezas see~·eLas d,t 
P oltcia. . . .. . . . .. .•. •. 

7 . Pesso ·d e material da 
P olicia .. •. . . ..... . .• 

S . ~~~a de Detenção d;1 
Co• te . ...••. . , . .. .. . 

120:000)001} 

õ94:1H~OGG 

is :.suosooo 
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Emendas approvadas pelo Senado :l. 
prol?osta do Poder Executivo, con-
vertida em projecto de lei pela Camara 
dos Deput~tdos, e gue fixa a despeza 
do Ministerio da Justiça para o ex-
ercicio de 1889. 

Emendas a.pprovad1LS pela Cama.ra dos 
Deputados :i proposta do Poder Ex-
ecutivo que fixa a aespeza do 1\1inisterio 
da Justiça pua o exercicio de 1889 . 

Pro posta do Govet·no 

AO§ 9.o- ASJlO de Mendicidade: 
Accrescente-se á emenda da C amara 

dos Deputados :- e não podendo se r 
acculnuladns as funcções do director e 
do medtco. 

9. Asylo de 1\I endicida-
de, n.ugmentaU.a a ver-
ba com a quan Lia de 
3:600$ annuaes para o 
pagamento do DLrec-
toi·, segundo a tabeila 
annexa ao reguln.men-
to n. 9271o de 6 de Se-
tembro de 188'• ; em 
vez de 62:000~, di-

9. Asylo de 1\[endici-
dacle . .. .. ....... . .. . 62 : 000.'000 

A.o § 10.- Corpo de Policia da Côr te: 10. 
'A' emenda da Camara accrescente-se: 

f<a-se .............•... 
Corpo Militar de l' o-
lieta, ficando o Go-

65:600$000 10. Corpo Militar de l'o-
Jicia da Curte . . .. . . • 1.120:0438400 

Sendo os novos regulamentos suj eitos 
á ap}Jrovação das camaras legislativas, 
sEnn r.rejuizo da execução dos mesmos. 

verno autorizado a. 
reorgnnizal -o e dar-
lhe novo regulamento, 
augmentnr a força 
com duas companhias 
de cavallaria e duas 
de infantaria., e com 
um major- fiscal, es-
pecialmente encarre-
gado de inspeccionar 
a de cavallaria, não 
excedendo o accres-
cimo da despeza an-
nual com o pessoal a 
412:716~200, e com o 
material a 93:568$, e a 
extraord ina.ria para 
montar, ar111ar e alo-
jar a. mesma forca a 
78:162', sendo permit-
tido addir-lhe, sem 
augmento da despeza 
do Estado, a que fô•· 
subvencionada pores-
tabelecimentos e insti-
tuições para o serviço 
da policia sec eta, e 
despender com a re-
construcção do quar-
tel central, denomi-
nado dos Barbonos, 
278:503~15, com os 
reparus do da caval-
laria 10: 000 000 ..... . i. 992 :993$415 

11. Reformados do Corpo 
Militar de Policia .... 

ii. Refo•·mados do Cor-
16:67õS200 S~ ~3~~l~~ ·: .d.~ ~~~icia 

12. Casa de Correcção da 
Curte .......... . .. . . . 153 : 301~030 

12 . Casa de Correcção 
da Côrte . .. . .... . .•. 

13. Obras .. ........... . . . 
i4. Guarda Kacional. . .. . 
15. Ajudas de custo . ... . 
16. Conducção de pre~os 

de just 'ça ......... . . . 

20 : 000.)000 13 • 
20 : 000$000 14 . 
90 : 0003000 15 • 

16. 
5:000~000 

Obras . . ...•. . ....... 
G-uarda N aciona I .. . 
Ajudas de custo . .. . 
Conducção de presos 
de justiça .. ....... . . 

17 . Presidia de F e mando t7. Pl·esidio de Fel'nando 
de No•·onha . . .. .... . 

18. Eventunes .... . .. .. . . 
Ao § 19 .- Novos tet•mo~ e comarcas: 19. Novos termos e co-

2'11•: 987$300 
5:000$000 18. 

19. 
- Supprimn-se. marcas .. . . . ........ . 336 : 830'000 

Ao p:tragrapho unico (addi tiv o) : 
Sup prima-se a segunda parte. 

§ Ficn. o Gove1·no autorizado : 

1 .0 .-\ tOJnO.L' providencias ma.iS Ul'{jentes 
e necessarias ao melhoramento do regi-
meu do Presidia de Fernando de Noronha., 
dentro dos limites dos salrlos que se ve•·J-
ficat·em na respectiva' verba ào exercicio 
em. liguidaç.ão e do orçamento vigente . 

2 .o A rever o regimento de custas e n. 
fixar os emolumentos do modo mais equi-
tativo. 

Paço do Senado em 19 de Setembro de Paço d" Camara elos Depl,ll.:tdos em 21 
1888. - l!lscond• do Se,·o Fdo, presi- de Julho de 1888.- Banio de .úuc~?>a ,. p,-e-
dente.-Joaquim Floriano de Godoy, 2° sidente. - Carlos Peixoto de. Mello. 1o se-
secretario servindo de i. O- D•·· A11tonio c •· ~ta •·io . - Alfredo Corrva do Ol·iveira 
J oaquim Gmnes elo Amaral, 3° secretario . como 20 secretario . ' 

de Noronhn. .. . . .... . 
Eventuaes ... .. .... . 
Novos ieruJOS e co-
mru·cas .... . . 

16:675$200 

153: 30 tSU30 
20:000$000 
20:00031)00 
90:000$000 

5:000$000 

214: 987S500 
5:000 000 

336:830'000 

7 . 133:M2:')808 
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1888- N. 4 6 F 

Despeza d o lV.Iinisterio da Just iça para o exercício de 1SS9 

A comm1ssao de orçamento e con tas, tendo exa'Tlinado a emenda do Senado á rubrica n. 4 do 
orçamento das despezas do Ministerio da Justiça, a que se refere o officio da Mesa do Senado 
de 10 do corrente, e que por omissão deixou ele ser remettida com as demais no officio de 19 
de Setemhro, é de parecer que seja approvada a referida emenda. 

Sala dascommissões, 12cle Novembro de 1888. - A. J. Henriques , presidente .- Duarte de 
Azevedo relator. - Carneiro da Cunha .- Mattoso Camara . - LouTenço de AlbuqueTque, com re-
stricções .- RotlTigues Alves. 

N. 89.- Rio de Janeiro. - Paço elo Senado, 10 de 1ovembro de 1888. 
lllm. e Exm. Sr. - Tenho;:~, honra ele levar ao conhecimento de V. Ex . , para os devidos fins, 

que na redacção das emendas do Senado ao orçamento do Ministerio da Justiça, enviadas a 
-essa Camara com o officio de 19 de Setembro do corrente anno, houve omissão da seguinte 
emenda, approvada pelo Senado: 

Rubrica 4. - Juntas Commerciaes: 
<~. Augmente-se a verba com a quantia de 3:000$, que o governo distribuirá pelo secretario ~ 

empregados do Junta Commercial do Rio de Janeiro, em execução do art. 27 da Lei n . 3.346 de 14 
ele Outubro de 1876 . »» 

Deus guarde a V. Ex - Dr . Liberato de Castro CaTreim, servindo de 1 o secretario. - A 
S. Ex. o Sr. Jo Secretario da ramara dos Srs. Deputados . 

Apresentados em 8 e 12 de Novembro ns. 46 E e 46 F. 

Discutidas nas sessões de 9 12 e 13. 

Oradores: 
Os STs. H. Salles, Ratisbona, Ferreira Vianna (Ministi'O da Jttstiça) , Rodrigttes Peixoto Coelho 

Rod·rigues e Peclro Ltti~. 

Encerrada a discussão são approvadas todas as emendas e com o projecto remettidas á Com-
missão de redacção. 

MINISTERIO DE ESTRANGEIROS 

PROJECTOS NS. 32 a 32 C DE 1888 

Art. 4° da proposta . 

1888- N . 32 

Despeza d o :N.Iin isterio de Estrangei ros para o exe rcí cio de 1SS9 

A commissão de orçamento e contas, tendo examinado a proposta do governo, relativa ao exer-
cício de 1889 e com ella se conformando, é de parecer que, convel'tida no seguinte projecto de lei, 
seja approvada. 



- 36 -

Accrescente-se no logar ocmpetente: 
A As:;embléa. Geral Decre ta : 
Art . O Ministeo e Sem·etario de Estado dos l'iegocio Estraugeiros c autorizado a tlespendee 

com os setTiços designados nas seguinte rubricas a quantia de .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 :306 '66t\ 

A saber: 
1. ecretaria de Estado- moeda do paiz (como na propo;ta,) . ...... . . . ... ..... . . 
2. Legações e Consulados- a.o cambio de 27 ds. por ! (como proposta) . . . ... .. . 
3. Empeegados em disponibi!id,\de - moeda. elo p1iz (como na P.roposta) . . . .. ... . 
4. Ajuda ele custo- ao cambio de 27 ds. por 1 ·(como na proposta.) . . .. .. ..... . 
5. Extraordinarias no exterior idem (como na proposta) . ... . .. ... ..... . ... . .. . 
6. Ditas no interior- moeda do paiz (como na propo:ta) ... ... ...... .. ..... ... . . 

153: 165$00() 
G21 :2?;:: 000 

5:866 66ti 
45:000$000 
40:000~LJOO 

10:000, 000 

Saladas commissões, em 14 de Junho de 1888. - A .. J. Hcm·iques,presidente. - .i1lauoso Camara, 
relator. - Duarte de Azevedo .-Rodrigues Alves. - Lourenço de Albuque1·quc . - Olympio Valladão. 

Pro poste\. 

illiniste;·io dos Negocias Est;·angei1·os 

o Ministro e Secretario de Esttdo dos Negocias Esteangeiros é autol'izado a despender com os 
serviços designados nas seguintes verbas a quantia de. ... .... . ......... . ........... 775:306,._ 66G 

A sa.ber: 
1 . Secretaria de Estado- moeda do p:liz .. . . ... ................. ... ......... . 
2. Legações e Consulados- ao ca.mbio de 27 d:;. por 1.' 000 . ... ................ . 
3. Empregados em disponibilidacle - moe,la do paiz ..... . ..... . . .. . .. . .. . . . . . .. . 
4. Aj udas de custo·-do cambio de 27 cls. por 1$000 . . .... .. .. ..... ... . .. . . .. . . 
5 . Extraot•dinarias no exterior idem . .......... .. .... .. .. .... .. . ... .......... . 40: OOOSOOI! 
6. Ditas no interior - m eda do paiz .................................... .. .. . IO:oou. ·ooo 
Apresentado em 14 de Junho de 1888. - '· 32. 
Discutido nas sessões de 21, 22 e 25 de Junho. 

Oradores: 
Os S1·s.: Maciel, Ped1·o Luiz RodJ'igo Silva (iJf i,zist,·o ele E stmngeiros) , Pedro Lt~iz, Rodl'igo 

Silw (llfinisti'O ele Est,·angeiros), Alves de A1'((ujo, Anel;-arle Figu~ i,·a., Rorlrigo Silva (llfinislro de Eç-
lmngeiros) e Joaqnim N abuco. 

Emenda apresentadas: 
Na sessr7o de 21 de Jtmho 
Vai a imprimir para ser apre·entarlo na ::1" discu são uo projecto tlc ot•ç un nto d Mini ·te l'io tlv 

Estrangeiros o seguinte: 

1. - E mewJ,a_ç o(fe1·ec idas pela commiss·'ío elo o,·çam~nlo em 2l de ltm'to de 1888 pm·a se~·em ap?·esen-
tadas na 3a discusscío do p,·ojeclo n . 32 elo mesmo anno 

Despezl do )Iinistcrio de t•:sh'angciros p•u·~i o rxcrclcio de 18 n 

Fica o govemo autorizado a reorganizar o Corpo Diplomatico sob!'e as egnintes bases: 
Os. Enviaios Extt•aordinarios e Mini>tros Plenipotenciario3 sel'ão divididos em t res classes e 

terão respectivameute para os casos de cfuponibi lidade e aposentadoria os ordenado3 de ô:OOO$, 
4:800S e 3 :600.~'000. 
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Teeão mab para as uespezas de rapresenta,çüo 14:000'), 13:20 $e 1 2: 400~000: 

Os ac tuaes Eu viados Ex: traoeJinarios fica, rão co:n direito a,o.:; oedenados fix:os marcados para, o,; 
el a pl'imeira classe . 

Supprimem-se os Min istros r esidente.:; e os Encarregados de Negocios, resermudo-se esta segunda 
denomiuaçüo paea os Seceetarios que sub.:; ti tui rom os chefes respacti vos, durante a substi t uição. 

Os actuaos Ministros Resideo les, que passam a Enviados da segunda classe, sõ receberão o 
vencimentos que ora lhes competem até serem pmmovidos; m:~ - , si an tes forem postos em clispo-
niuilidade ou aposentados, gozaeão do ordenado de Enviaclo daquella classe, na propot•ção que o go-
verno e: tabe lecet•. 

Esta mesma disposição será applicacltt aos Encat·regaclos do Negocios em seniço e.trectivo, 
que pass:tm a enviado.:; ele te t•ceira classe . 

Os Secre tarias serão divididos em duas classes e tet·ão no maximo 5:000$ por anno, sendo ele 
ordenado fixo 2:400. e 1:800 000. 

Os actuaes Secretarias, que serão considerados de peimeira classe , sõ recebel'ão os venci mentos 
que ora lhes competem até serem promovidos ; mas, si an tes forem postos em disponibi lidade ou 
aposen tauos, terão di reito ao ordenado que o govem o houver marcadJ para. aquella classe . 

Os Encarregados ele Negocias e Secretarias, que estão em disponibi lidade, consernwão os seus 
t ítulos actunes, si o governo a .:;imo entende e. No caso contrario, se peocederà quanto aos venci-
men tos, na fórma estabelecida para os Ministros re idente3 e Encarregados de i'iegocios em serv iço 
e.trec ti v o . 

Supprimem-s os AddiJo:; de pl'imeira classe e conservam -se~o:;; ela, segunda, sem de ignação da, 
cla,s-e . 

Ao3 nctuaes addidos de primeir<t classe, que passam a Secretarias de segunda, se procederá 
quan to aos vencimentos na fõrma es tabelecida para os Ministros residen tes e Encarregados de 
Negocias. 

Tollo empregado cliplomatico tem direito, par,t as despezas cl'e via,gem e pr imeiro estabeleci-
mento, promoção e remoção, a uma ajuda de cus to, que não excederá de tres quartas partes do.> 
vencimentos de um anuo . Para a viagem de regros:;o terã sõ:nente a quarta parte. 

Fica. tambem o governo autorizado a organi ·ar o Corpo Con ular sobre as seguintes base : 
E~te c;Jrpo será. composto ele Consules geraes de primeim e segunda classe, consu les, vice- con-

ules e agente.; commerciaes ou consulares. 
Os ordenados do.; Consule geraes e Consules erão fixados, lo3ntlo-se em attenção a lotat:K'i.o dos 

respectivo emolumentos e s t•ão no maximo de 5:000;) annuaes; mas para a disponibilidade e apo-
sen tadoria se martk<trão r espectivamente os ele 2:400., l :800. e 1:200SOOO . 

Os nctuaes Consul'IS geraes serão consideeaelos de primeira classe . 
São applicaveis aos Consules geraes e Consule:;; as disposições que regulam a' ajudit de custo 

dos empregados diplomaticos . 
Sala ths comm issões, 19 ele Junho de 1888 . - A. J . H em·iques , 11residen te. - 111attosn C-amam. 

- Dual'te tle A•evedo . - Rod1·ig t'e .1toes.- Oly111pio Valladao .- Cm·nei;·o da Cl'ilfla. - Low·enço d .: 
Albwztter·q,,e. 

_Ya sessao de 22 de Junho. 

E' lid1 e en tr.1 em di-cus ão co:n o peoj '3.:~to a. :;egninte 

Emenda 

2.- Ao n . 2 . - Lega.çõe:; e consulados 
Re,luza-se na respectivaconsignaçio a quan tia de 3 :600~ conespondente as gt>atillci.ções dos 

vice- co nsules ele Gualeguaychú e Rosario de s ,w ta Fé. S . H.. 

Saladas co:nmis ões em 22de J unho de 1888. - Jliattoso Camam .-Duarte de A.::evedo .-Rodri-
guas A loas . -Cam~ i~·o ela Cunha. - L o1·enço de Ji /buqne1·que .- A(fonso P enna.- 0/impio Valladão . 
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E' tambem lida, apoiada e posta co nj unctamante em discussão a seguinte 

Emenda 

3.- «Si passar o additivo sobre o Corpo Diplomatico sej ~ sep~l.t'ado para. constit ui r , projecto 
clist incto. 

«Sala das sessõe.;, em 2~ de Junho de 1888.-Andmde Figueira>) 

OBSERVAÇÃO. - Das emendas apr~sentadas tauto em 2 ·, como em 3·. discusscio (oram apprnvadas 
as de m. 1 e 2 e regeitada a de n . 3 

A proposta sobt'e a despeza do Ministerio dos negocias Estrang-ei.los, convertida em projecto de 
lei, com as emendas a pprovadas pela Camara sob n . 32 B . é remettida para o Senado em 26 de 
Junho. 

Voltou ement.!ado pelo ::>euado e foi o imprimir sob a seguinte numero : 
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1888 -N. 32 C 

Despeza do M i nis t eri o d e Estrange i ros p a rao exercic io d e 1SS9 

Emendas appt·ovadas pelo Senado á 
proposta. Cio Podet· Executivo conver· 
tida em projecto de lei pela Camara 
dos Depntados e <1ue fixa a despeza 
do Ministerio de Estt·a.ngeiros paa·a o 
exercicio de 188a . 

Emendas approvadas pela Camara dosl 
Deputados á proposta do Poder Exe· • 
cutivo que tixa a. despcza do ).Iinisterio 
de Estrangeiros pa..a o exercicio de 1889 

Acct·esccnte-se no lagar competente 

A Assembléa Geral decreta : 

Pt·oposta do Go,·ernn 

Art. O Ministro e Secretario de Es- O ~Iinistro e Secretario de Estado 
tado dos NegociaR Estrangeiros é n.utori- dos Negocias Estt·angeiros é autori-
zado ·a despender com os serviços de- za.do a despender com os serviços de-
signados nas c:;egu 'ntes rubricas a quantia siguados nasseguinte~ verbas a quantia 
de . . .. . ...... . ... .... .. ... . . . 771:70j~(lõ de... . . . . . . .. . ...... ... .. . 775:306$66G 

A sabet·: A saber: 

L Secretaria de Estado - L ecretada de Estado-
moeda do pai< (esmo moeda do paiz. . .... 153:165$000 
na proposta). .... . . ... 153:165(!900 

2
. 

2. Legações e Consulados- Legações e Consulados 
ao cambio de 27 ds. - ao cambio de 25 
p<>r 1$000 : deduzida a ds. por 1Si)OO.. . . . . . 521:275$000 
respectivn, consignação 
a quant ia. de 3:600.~ cor-
respondente a gratifi-
cwões dos Vice-Cou-
sules de Gualeguaychú 
e Rosario de Santa 
Fé ; em ve~ de 521:275,') 
d1ga-se . .. . . . . ... . . . . . . 517:675 000 

3. Empregaclos e-u diponi · 3. Empt·egados em dispo-
bilidade - moeda do nibilidade- moeda do 
paiz (como n't pro- paiz.. . ..... . .. .. . . . . 5:8~666 
posta.) . . ... . • . • . •• . . . . . 5 :86:>$666 

"• · Ajudas de custo - ao 4. Ajudas de custo - ao 
' cambio de 27 ds. por cambio de 27 ds. por 
I 1$000 (como na prn- 1$000.... . . .. . . . . . . . . 45:000$000 
)_ posta). . .. . ....... . .... 45:000'000 

r. Extraocdinarias no exte- 5. Extraordinarias no ex · 
risr idem ( como na teriot" idem.... . .. .. . 40 :0008000 
proposta.. . ..... .. .... 40:000$000 

1
õ . Ditas no interior- moedtt. 6. Ditas no interior -
. do paiz (como na pro - moeda do paiz . . •• ... 10·000$000 

l posta)... . . . . . . .... . . . . _:o :OOO?OOO 

Supprimam-se os §§ 1° e 2° das emen· § 1.0 Fica o governo autorizado a re-
das da Camara dos Deputados. ·gaoi7~'tt" o Co•·po Diplomatico sobre as 

seguintes ba.ses : 

~ 
Os Enviados Extraordinarios e ~1inis

I•os Plenipo'tencial'ios serão divididos em 
t·es classes e terão respectivamente para 
s casos de disponibilidade e aposenta· 

eoria, os ordenados de 6:000~, 4:800.3 e 
r:600,000. 

Terão mnis, para despezas ele repre-
!'entação. 14 :0003, 13:2005 e 12:400$000. 
· Os . actunes Enviados Extrn.ordinarios 
ficarão com direito aos ordenados fixos 
marcados pn.ra. os de primeira classe. 

Supprimem-se os l\1-ini~tros residentes 
e os Encarregados de Negocias, reser -
vnndo-se esta segunda denominação para 
os Secretarias que substituirem os chefes 
respectivos, durante a substituição . 

Os actua.es 11inistros residentes, que 
pagsam a Enviados de segun la elas C1 só 
ro$:eberão os vencimentos que ora lhes 
competem até serem promovidos; mas, 
si o.ntes forem postos em disponibilidade 
pu ap.osentados, gozarão do ordenado 
tle Errvia.dos daquell a classe , na po rpoção 
que o governo estabelecer . 

Esta. mesma chsposição será applicada 
aos Encarregados de Negocias em ser-
viço effectivo, que passam n. Enviados de 
terceira clasge. 

/ 
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Emendas a.pprovad:ts pelo &'enn.do á 
roposta do Poder Exec tivo convcr- Emendas approvada.s pel:t C:tma.L'a. dos 

rida e·n projecto de lei pela' Camara Deputados :i pt·opost•t do Podut· e,;-
•Jos DeputaJ.os, c <JUC tixa n. despeza ccutivo que _fixa n. despeza d~ ~!muste~lO 
tlo }al imsterio de Estl'nngciros pn.t·a o de Estrangeu·os pata o exerctclO d~ -1880 
exercicio de 1389. 

PoH;.o du Senado, eu1 .2l de ~etembro 
de 188" .- Viscond~ llo Serro Frio, pt·e-
Stdente. - DI·. rl n ionio Joaqtd'fi1. Gomes 
<l~ .:\.;narat, 30 sccret·lt'io, Set·vindo de 
1. o_ Dt·. Liberalo do Castro Ca,·t·eira, 
servindo de 2o secreta.rio. 

Os ~ec retarios se rão divididos em duas 
classes, e terão, no mnximo, 5 :000 .; por 
annn, sendo de ordenado lixo t:J;t,OO.) e 
1:801;000. . -

Os a.ctuaes Secrel'trws, que so J·ao con-
siderados de primeir a. clnsse, só receberão 
os vencimentos que ora lhes compelem 
até se i·em promovidos ; mas, si a ntes 
forem postos em disponibilidade ou itpa · 
sent'td ~ >s, te rão direito ao ordenado que 
o go ' Jt•no houver ma.rcado para. n.quella 

cl~~r.;s8 Encarrerrn.dos de Negocios e ~e
creta.rios, qu~ estão em disponibilida.?e, 
COllSCI'V3.I'ãO OS SCU títulOS :tClU:l.eS, !'I O 
governo asstm o e ntender. No caso co~
tt·a.rio, se procederá, (ltlanto . aos venCl-
men tos, na fórmn. estabeJectda para os 
!\1inistt·os residentes e Encat·rega.dos de 
Negocio!' em se ·viço em~ctivo . 

Supprimem-se os Addidos de primeira. 
classe, e conservam-se os da segunda, 
sem deRi~naçã.o de classe. 

Aos actu:us Addidos de priruc it·a classe, 
que passam a ~ecretlu·ios da seg-unda, se 
proceCer:'t, quanto aos vencimentos

1 
n~ 

fórma estabelecido.. p1.ra os ll,fiitistros re-
sidentes e Encarreg-ados de Negocias. 

Toda o empreg~do diplomntico tem di-
rei to , p1.t'a. ns despezas de viagem e pri-
meiro esL-tbeleci!l•ento, pl'omoçã.o e re-
moçã'), a uma ajuda de custo, que não 
excederá de tres qun.rt1.s partes dos ven-
cimentos de um anno. Par aviagem da 
t· a~l'esso terá sómente a qu1rta parte. 

§ 2. o Fic1. lambeu o governo autorir,ado 
a. organizas o Corpo Consular sobre as 
seguintes bases : 

Este corpo ser:í. composto de Consules 
Get·aes de primei•·a e segunda classe, 
Consules, Vice-Consules e AgeJltes com-
rnerclnes ou Consulares. 

O ot·den:tdos dos Consules Geraes c 
Consules serão fixados tendo-se em at-
tenç.ã:o n. lot1.ç.ão dos respectivos emolu-
mentos e serão na maximo de 5:000$000 
annu'lcS ; mas para a disponibilidade e 
ap'lsentadoria se mat·caJ•ão respectiva -
mente os de 2:·100.', 1:8003 c 1:200.j000. 

Os nctu'tes Consuh~s Geraes serão con-
siderados de priruei1·a classe. 

São a.pplicl.veis aos Consu'es Gf'raes e 
Consules as dispas· ções que l'cgulam as 
ajudas de custo dos Empregados diplo · 
maticos. 

Pnço da Cam:tt•n. dos Deputadas. eln 2~ 
de Junho de 1888 .- Barão de Luce,w, 
pt·esidente - Ca1·/os Peixoto de M ello, 
to secretario .·- Jayme de Albnq11e}·qw· 
Rosa , o sect·ctario. 

lm presso em 24 de Setembro de 1888 . - N. 32 O . 
Discutida a emenda do Senado na sessão de !8 de Outubro. 
Omdores : 

Pt.·opostn do Governo 

Os Srs. : J. Nabttco, Andrade Figneim, J .. Nab~r.co, Ped1·o Lui::;, Anclrcule FigBeira e Pecl,·o L uiz . 
Encerrada a discussão, é adiada a votação . 
Approva.da a emenda do Senado na ses>ão ele 19 de Outubro, é com o projecto remettida á com-

missão do redacção. 
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MINISTERIO DA 1\.IARINHA 

PROJECTO :-i. 37 a 37 D, DE 1888 

Art. 5° da proposta. 

1888- N. 37 

Despeza do Ministerio da Marinha llara o exercicio de 1SS9 

A commissão do orçamento, tendo examinado a proposta do poder executi>o para as elespezas 
elo Ministerio ela i\larinha, é ele parecer que seja approvacla com as alterações que passa a expór. 
A commissão inspirou-se no ]'ensamento ela não augmentar as clespezas, mantendo quasi invaria-
velmente as consignações da ultima lei de orçamento. Si em alguns serviços deste rninisterio ele-
vou-se o valor elas dotações, como nas seguintes rubricas - Corpo ela Armada, Arseuaes e Força 
naval- não importa augmento ele clespeza, pois não se tem despendido com esses serviços menos 
do que pede a proposta do "'overno . E' preferível augmentar as consignações a elles referentes, a 
legali sar, mais tarde, despezas superiore3 ás verbas do orçamento. 

As modiflcações feitas pela commissão á proposta são as seguintes : 
Contadoria ela Marinh<t.- Diminuiu 800S, por ter falleciclo o ajudante da extincta casa da 

arrecadação. 
Intenclencia. - Augmentou-se a verba com 3:750$, para restabelecimento dos lagares de um 

official e um amanuense, marcados pelo regulamento e supprimidos em 1879. 
Arsenaes.- Fez-se o augmento de 3:585~, parn. a creação de um lagar ele porteiro e augmento 

do numero de g·uarcl.as, com mais tres. 
Capitanias de portos. - Augmeutou-se a verba com 504$, para alugueis ele casas em Pelotas e 

Yictoria. 
Repartição meteorologica.- Augmentou-se o credito com I :000~, para expediente, impres~ões e 

expedição de telegrammas. 
Escoln. Naval. - Augmentou-se com 3fio-·, para IDltis um criado. 
E', portanto, a com missão ele parecer que a proposta elo governo, relativa ao l\linisterio ela 

Marinha, deve ser convertida no seguinte projecto de lei : 
A Assembléa Geral decreta : 
Art. o Ministeo e Secretario ele Estado elo-, Negocias ela. l\Iarinha é autorisado a clespenclee, 

com os serviços designaclos nas seguintes rubric::ts, a quantia ele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.265:369$125 

A saber : 
1 . Secretaria de Estado ...... . .. ...... . . .. ... . .. .. .. ....... .. . . .• ..... . ... .... 
2 . Conselho Naval ... . .. .. ....... .. ....... .... .... . . . ... .. . .................. . 
3. Quartel- General da Marinha ................ . ............. . ......... . ... . . . . 
4. Conselho Supremo Militar . . . .... ... . ............. ..... .... ..... ........... . 
5. Contadoria da Marinha . .. .. .... ... . . .... .... ....• . .... ... . ... . ............. 
6. Intenclencia e accessorios (resta.belecido o lagar de um official e um amanuense 

marcados pelo regulamento) ......... ........... ........... . ...... .. .. ... .. . 
7. Auditoria ................................................................. . 
8. Corpo da Armada e classes anuexas ...................................... . . . 
9 . Batalhão naval. .................... . ... . ... ... .. ..... . . . . .... ... . . ....... . 

10. Corpo ele lmperiaes Marinheiros .... . . ............. . ........................ . 
11. Companhia ele in validos ....... . . ... ... . ... ........ .. ........• . ... .. . ... · .. . 

A. 6 

109:790 000 
24:800 000 
32:580$000 
10:932$000 

112:205$000 

96:955 500 
5:150 000 

995:684$000 
141: 058$460 
934 : l 04$000 
25:922$180 

.f 
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12. l1.rsenacs (creudo um lagar de portoit'o c angmout,\ lo com trcs o nnmet·o da 
guardas) .................. . ........•.. .... . . ...... . ........ . ............ . .. 2.595:575~475 

13. Capitanias de Portos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . l 9G : 95lf;i570 
14. Força. Nava l. . • .. . ....... .... .... ....... . ..... . . .... . ....... . ...... • .. ... .• 1.508 :500$000 
15. Hospi Ltea......... .. . .. .. . .. ... . .... . ............ . . .. ...................... 183 :092')700 
16 . Plmróes .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . 26,1 : 828:)500 
17 . Escola Naval (<tngmentn.nrlo-se mais um eri:td.o) ............................... 18,1:773:)000 
18. Rel'oem:l.llos .............. . ...... .•.. . ...... . . . ..•....•..... ..... ...... • ... . 
19. Obeas .. .. .•.• . . .. . . . ............... .... . . . ...... . .. ..... .... .....•.... · .. . . 
2J . Hydro3'1'<1phin ... . . . ...............•. . .•..............•......... . ........ • .. 
21 . Etapas . .... . . . ............ ......... ...... ....................... · .. · .... · .. 
22. ,\l'llPI1lOl1tO ...•..•..••••..••.•...•.••• • •. • . .. · • .• • • ..•• ·. • · • • • · • • · · • · • • • • · • 
23. .i\1 un.ições rlc lJoccrt. . ....... .. .. . ... ... . . ..... . .. . . . .......................•. . 
24. l'riuuições un.v:tes . .............................. . ... ............ . •. ...... · .. 
25. Material rle eousteueçi1o mwal. ... .. ............ • .. ... ............ . . . ...... . 
26. Com busti v e! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • ... . ..... . . 
27 . FJ•ctes, etc . .... .. ......... . ... . .. ... ... . ........ ... .. . . ...... ·.· ... ·.··· .·· 
28. Evcntuaes ....................... .. ..... ......... .. ..... ...... . ..........• . 

257 :997:~810 

300 :ooo;::ooo 
13: 7:Jo,·ooo 

:3G5:j000 
lOO:OüOSOOO 

l.500:000SOOO 
500 . 000.)000 
700~00JSOOO 

:100 : ooosooo 
oo:ooo:-;ooo 

108 :850:)000 

Para~·rapho unico . Fica revo.;ado o art. 15\J do rcgnlameuto a que so refere o decreto n. 5622 
de 2 de .i\Iaiü r! c 187 4. 

Saht uns commh~Õ()S em 22 de Junho de lml8.- .1. J. llen;oiques, peo~iclcntc.- Olympio 1rrllh(-
cl o o (l'c!atm·). - D'·rn·te de A~eve!h.- Co,·.l~;,.,J dt Cunh•t.- }fl•to.n C'<t,;wm.- Rotl,-i!Jues ,1!11es. 

PROPOST.\. 

O :\Iinistt·v c Soct'••tnio tlú E~bd:) elo; Negocio3 d:t M1rinh' e autolizaclo a dcspcntlor, com o, 
~:eniço::> desigtutlos 111; :3og-nintcs í·er~ns, n qumtia. t!e .... .. ........ ..... .... .... 11. 237 :070~~123 

1. Se<~l'·0 tario de E;t vlo ........ . ..... . .. .. ... . ..... ..•....... .. ... . . .... ... 
2. CoT:;olh) N:n·,ll. . ...........................•........... .. ..... . .. .... .... 
:~. Qn ·l'tel-'lcn.:t'.11... .......... . ... . . . . . . .•. , . . . . . . . . . . . ...... . .... . ....... . 
4 . Co:1~ellto Snpt'3111) :\Iilitar ...............•................... , ...... ... ..... . 
5 . CIJn ta lot·i·• .. . ............•...... • ....... . •. . • . ............ . ............. . ... 
6. ln tenrlencia. e acce~;orios ....•....... . .. • ........... . . . .................. . ... 
7. Audi.tOt'i:t ... ........ .... ...... .... . .. . .... .. .. . .. .. .. ..... . ............ . . . 
8 . Corpo rl t At•mruLL o cla;se . .; annex<tci ....... : ........................ . ....... . 
O. Bat::ühão Naval. .................................................. , •....... 

10. Corpo do Impcriaes i\i:wiuheiro3 • ... . ... . ... ..... ...• ........ .... .... ..... ... 
11. Comp tnhia. de Inva.li•lo,;. ............ : .. .. ...... . . ....... .... . .. ........ . . 
12. Ar;;ena.e.; .... .. ... . . .........•....•............... . .........•............ . .. 
13 . Cnpitn.nias uc porto3 .. . .................................... ... .....•.... .. .. 
14. Forç.t Na.val .... . ............. . , .......... . ...... ... ....... . ... . .......... . 
15. HospiL1cs .............. .. ............... ... ... ............ . .... , .... .. .... . 
16. Pha;:óes ....... . . . ...... . ..... . .. . ...................... .................. . 
17. Escoh :'htv(l! ........................... ... . . ................... .. ........ . 
18 . Reformados .. . ........... .. ........ . .......... . . . . .. .. .. .. ... . . . . ......... . 
19. Obrüs .............. . . .... .... .......•........... . ................ ......... 
20. Hydrogt'aphin. . ..... ... ... . ... . .................................... , ........ . 
21. Etap~s .... ..... . ... . ............. . ...... ......... . . . .....•....... .. ..... .. 

100:7\J<SQO() 
2! : "00SJOíJ 
32 :380SOOU 
1 o: o:l2:;ooJ 

ll ;! : 005S000 
03: 203.")00 
5: 15oc;oou 

005:684S000 
141 :058S4Gil 
03·1: 1 04,~000 

25 :922$180 
2 .591 :000$475 

10G :05 1S500 
1 . 508: 5oo·;ooo 

183 :092$700 
261: 828:):SOO 
18-1: 41 :3SOOO 
257 :997t;8 10 
300 : ooo....;ooo 

15:750$000 
305$000 
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22. i\.l'mamonto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100:000$000 
23. .Munições r.lo bocca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . I. 500: OOO.=;uoo 
2-1. 
25. 
26. 

l\lllllÍÇÕ3:l 11'\.VaOS., ......... , .. , ... ... , . , ............. , ............ · .... . .. . 
I\Iatol'ial ele con;;trucção n:wal .................................... . ......... . 
Combustivol .... . .. ..... .. ................................................. . 

27 . Frete.>, etc .....•........................................................... 
28 . Evontnae.3 .. ................................... . ........................... . 

Apresonta:lo em 22 do JunhorL; 1888.- N. 37 
Discntido nas so.;;sõJs do 25, 27, o 28 do Junho. 

Oradores: 

500:000SO~O 

100: oor).:;ooo 
:JOO: 000.;000 
60 :000:)000 

107:8508000 

Os S1·s . Coelho de Rezende, CantiiJ, Jlac-DnceU, Ccmti!o, Yieira da Silva, (Jlinist,·o da .Ma;·i;1lw), 
o illac-Dowell. 

Emendas apresentada.> : 

1Va se,·sao ele 25 ele Jtm'w: 

São lido;:;, npoiarlos 0 rcmottido.:; á cJmmissi'i.o de OL'çamento 03 s·?gnintes 

Additivos 

I.-« Ficam equiparados os vencimentos dos OilOl'al'ios do coustrnc,,ii·) lla,·al do ,\.rsenal de l\Ia .. 
rillha rlo Pormmbuoo aos dos operaria;; das offioina;; cb ferreiro;; o nutc:lill':1S do m'lsmo ar.sena l . 
- .Jlco{o1·ado Junio,·. » 

2.- « Po lerão o;; operar i os elo Arsenal do 1\Iarinlu. de Pol'!lamhuco ot·gani zar monte-pio sob as 
lJa:;e;; fJUe julgarem convenientes, dependentes de approvaçi:b do g-.worno, CJ.b::mdo á Li;sa Op:mu'b 
Pcrn'lmbuc~na as attril.mições que competiam ao Corpo Collectivo uniüo Oper.wi::o 1Lt Córte.- ,llco · 
{orado JHnio,·. » 

:;. - « O Governo crem•á nos officinas do primeit'a ordem do Arsenal de ~Iariuha da Cóeto -
fundição ele Caldeireiros ele cobre -os logares do contr~-mestres, e, si julg-ar conveniellte depois r' o 
efiectuacla a pt·omoção nas divers'ls classos, proYenionte d<t v;1g-n. deimda pelo operaria da primeit',t 
nomeado parn. osso log-i.l.r, niio pre3ncllerá a primeira vaga do 2" classe qu::J S'l der em cada uma 
cless1s offi •i nas, ou no caso de existirem Yag-as actnalmente .- Alco{01-wlo Jw;io,· . » 

E' i3·nalmonte apoiada, e remettid~ a nBsm'l cJmmi5>lo n. sognin le 

Emenda 

4. - «,\o n. 16. Pllu'<JOS 266:828$500 . 
Dig.t - Pharoe3, sondo paru. o estabelocim::mto tlc um pbarol Lle sexta ordem no Cabo do Santa 

l\íaetha 30:000$; - pwa o cstn.1;olllcimeuto elo tees estações som1phorioa~ , S<Jnrlo um'l em Santos , 
outra e:a Santa C;tthariua, outea m cidade elo H.io Gt•andc clJ Sul 21 :OOOS . .. 315:8:288500 . 

SJ.la, das sessões , 25 cl·J .Junho tlJ 1888 .- Si!va Tavar.Js. - Jli;·,m·la Ribei,·o .- PauUno Chaves . 
São l il.bs e remettid:ts a commis:;ib de orç::~me11to as seguintes 

5.- «No adr litivo d1 St' . Alcvf'ot'.<clo Juniot' so'H'o n. equiparação dos vencimentos doJ3 opera r io;:; 
das o!llcinas cb co:1stnwção aos das officinns rl ~ m'l.chitns o l'<Jrroit·os, depo!s cl1s p:1lavr::1s - Arsettal 
1la Mar i nh:1 ele Pe!'namhuco - acc rescont e- ;:;o - e ú t provinci;t elo Patà. - D·· . Ccntao . 

G.- « Fic~1.m eqn ipw.<úos os v0ncimentas Lio:> ope!'arins d3 co!tiltrucçfio naval do AL'3<:>rnl do 
Marinha ll<t província cl[l, Bahia n.os tlo3 oper,trios cl<'S o!Ticinns cl) fol'l'eit•o e m:tcltinas elo mes!11o arse -
nal .- Frei;·e ele Carvnt/;?. >) 
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Na sessao ele 27 ele Junho : 

E' lida. npoiada e entra conjunctamente em discussão a seguinte 

E,nenda 

7.- 03 emolumentos collr<1Üvs nas capitanias r los pol'tos farão parte ela receita do Estado, fi-
cando o governo autorizado a mat·car aos secretai'ios das capitanias ordenados e gratificação que 
não excedam a renda elos emolumentos em um anno.- A. Figttei1·a. 

São lidas, apoiadas e remettidas a commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

8.- N;L verba-Secretaria de Estarlo-em vez de l 09:790$, clig L- se 125 :390$, para. o fim tle 
serem igualados os vencimentos elos empregados aos de igual categol'ia elo Ministerio do lmperio, 
-S. R. -C. F. Castrioto. 

g . - Na verba- Eventuaes- em vez de 108 :850$, diga-se 109: 330:il, parn, ser elevado o venci-
mento do set·vento da Repartição Meteol'Ologica, de 240$ a 720$000.- S. R.- C. F . Castrioto. 

Sub- emenelt1 

10.- A' emench do Sr . Cantão ~ob t•e a eq uiparação elos vencimentos dos opet•arios elas offi-
cina,; de cons trucção naval aos tlo:ts otlicinas do machinas e ferreit·os, depo is das palavras- da pro-
vincia do Pará, accrescente-s0 - e da provinüia. úe J\l,~tto Grosso.- Espericlicio J.f arques. 

Nrr. se~srio de 28 ele Junho : 

E' lid,1, apoia•.la e remetticln. á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda ao orçamento da llia1·inha 

ll.- Ao n. 5 Eleve-se a verba a 132: 130$, afim ele augmentar-se os actuaes vencimento~ dos 
empregatlos d'1 Contadoria com mais 25 °/o, ficanLlu as;im equip.arado.s ao.sdo Tl1esouro Nacional. 

S. R.-Sala das sessões em 28 ele Junho de 1888.-Alfl"edo Cha'Des. 

Redacção pa1.'a 3a discussão 

Apresentada em 30 de Junho.-:\f. ::!7 A. 
Discutida nas sessões de 2, 3 e 4 de Junho. 

Oradores : 
Os s,·s. Jose Pompêo , Frei,·e ele Ca,·valho, Roelr·igues Peixoto, Affonso Celso e Castrioto. 

Emendas apresentadas: 
Na sessão ele 2 ele Julho : 

E' lida, apoiada e remettida á commissão de or<)amento a segninte 

Emenda ao projecto n. 37 A 

12. - Substitua-se o § 2° do artigo uni co do projecto qne oeça a despeza par~;t o Ministerio da 
Marinlla pari, 1889 pelo seguinte: 

O art. 159 do Regulo:tmento n. 5622 de 2 de Maio de 187-! não sera applicavel aos operarias 
que forem atlmittidos no quadro depoi:l dtt data desta lei. 

Sala das sessões, 2 de Julho de 1888.-Castrioto. - Al(redo Cha'Des .- Mac-DotoeU. 
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Na sesstlo ele 3 de JLtlho : 

E' litlo, e entra conjuuctamente em discussão o sagniote p<wecor da commissio ele orç;vnento: 

1888-N. 37 B 

Emendas e additivos apresentados na 2a e 3 .. discussões do orça.-
Inento da Marinha 

(Projecto n. 37) 

A commissão de orçttmento, ton•lo examina•lo n,s emendas oO:eeecidas ao orçamento elo Minis-
teria da Ma!'ioha, é ele parecer: 

Que as emenrbs ns. I, 2, G e 7 sejc~ m rejeitarhs, por te!' o governo autorisaçiio par t rever a 
tabellrt elos vencimentos dos operarias dos aesenae~ ; 

Que sejam rejeitadas as emendas ns. 8 e 10, por determinarem c msideravel augmento ele 
despeza; 

Que sej<t rejeibclH a emenrla. n. -!; 
Que substituam-se as emendas ns. 3 e 9 pela seguinte: (< Ao n. 16-Pharóes-em vez ele 

264: R28$500, diga-se 294: 828S500, elevando-se a l'erba por necessidade de desen v oi vimento deste 
serviço; o ao n. 28- Evontuaes- em vez tle 108:850$, diga-se 129:850$, aug"IIJeutando-se a verba 
para melhor,unonto do serviço meteOJ'ologico. >} 

Que sep:1rc-se a emen1la n. 5 p.'lra se!' considerctrla nos a!lcliti vos da receit,t geml rlo Imperio ; 
Que a emenda n. 11 seja rejeitada, pois mau temlo-se a veeba pw.t gl'atidcações aos opemrios, 

ficou claro o pensamento de respeitarem -se as concessõe~ jà feitas aos opel'arios, e a revogação 
do at·t . 159 do regnlamento ele 2 de Metia de 1874 tem por ô.m impedir sórnente noyas concessões . 

Sala das sessões, 3 lle Julho de 1888. - Ol!frílpio Val/rultto, relator .-lllattoso Cr;,na,·a. -Duarte 
ele Azevedo.- Carne i I' o ela Cunha . -Roelr·ig•ws Alves. 

N. 1.- Ficam eqnipar.ulos os ve11címnntos dos operal'ios de constrncção naval do Arsenal ele 
Mari uha. de Pernambuco aos dos opora!'ios Lias olTicinas tle ferreiros e machinas do mesmo arsenal. -
Alcoforaelo Junior. 

N. 2. - No adclitivo elo Sr . Alcoforado sobt·e a eqnipat'a<;>iio rlo.> vencimentos elo; operarias das 
officinas de construcção aos das oficinas 1le machinas e ferreiro.:;-depois das paLwras-Arsenal de 
Marinha de Permtmbuco- accrescente- se- e Lh província elo Para.-01'. Uantão . 

N. 3.- Ao n. 16.- Pharóes-26-l: 828. 500- diga-se-Pharóes- sendo para o estabelecimento de 
um pharol de sexta ordem no Cabo <le Sant 1 i\Iartlw 30:000$ - para o estabelecimento de tres 
estações semaphOJ'icas, sendo uma em S:wtos, outt'<t em Sanla Cathariua, outra na cidade do Rio 
Grande do Sul21 :000$000-315:828$500. 

Sala elas sessões, 25 ele Junho de 1888.-Silva Tavm·es .-JJi,·anda Ribeiro.-Pattlino Chaves . 
N. 4. - (<O gol'erno cre:trá nas officin1.s de primein onlem do Arsenal de i\Inrinha da Córte : -

fundição e caldeireieos de cobre- os logares Je contra-mestee, e si julgar com:eniente, depois de 
e.trectuada a promoção nas diversas clnsses, proveniente dlt vagrt deixada pelo operario ela I•, 
nomeado para esse logar, não preencherá <t primeira vaga ele 2a classe que se der em cada uma 
dessns officinas, ou no caso de existirem vagas actun.lmente. -Alcoforaclo Junim·.» 

N. 5. - « Poderão os opeearios llo Arsenal de Mn.rinha de Pernambuco organizar monte-pio, sob 
as bases que julgarem convenientes, dependentes ele approvação do governo, cabeudo a Liga 
Operaria Pernambucana as attribnições que competiam ao corpo collecti v o União Operaria da 
Córte .-A.lcoforaclo'hmior.» 

N . 6. - « Ficam equipa.-·ados os vencimentos dos operarias de c0nstrucção uaval elo Arsenal de 
Marinha ela província da Balti<1 ao3 dos opeearios das olüC'inas de ferreit'os e machinas do mesmo 
arsenal. 

Sala elas sessões, 25 de Junho de 1888 .-Freil'e de Cal'valho .-E . J1'm·ques.» 
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;~ . 7.-« ,~· omend.t elo Sr. Cautil·) so!Jl\: a e:tni p:ll'"lç:i:o th'; voncinHHltO$ rios oper arias elas ollicin as 
rl<J construcção n:wal ao.> elas officinas tlo nnc!tin1;; o furr.J it•os- lepo is das rnlavt•as- da prov incin. 
do P"n·á- acceosccnte-s8- ::J cl[t pt•oyinch do :\Ictt to Gt'osso. -E8pe1·icliiio Jllw·qtws. >) 

N . 11 . -« Nn. vel'b[t-Secretaria ele Esbrlo-3111 vor. elo 100:'790S , cliga-so 120::3\IOI;i , para o fim de 
~>8rc:n igualados os vencimentos dosempi'-".c;ulo> n.o;,Jo ig.nl catogoeit do :\fin i,; l•'t'i0 do 1mperio .-
::; . R. - C . Ji'. CastriotO.>) 

N. \).-« Kt vcrlm- Ev.;ntnaos-om vez de !0;1:850:-i, tlig-,1-se 100:330.), p tl''t SOl' e lo1· .elo o venei -
nPnto Llo sct·vento d.l Repal'Liç:'to : .. rcteoi'o logi :n, tb 2-10.~ n 72J300J. - S . R . -C. F. Ca.st r'ioto .» 

N. 1 O.-« . ~ o n. G-Elove-se a vot·ln a t :l2: l.D$, afim de augmontar-se os acluaes vencimento; dos 
empregados da Contadoria com mais 25 "/o, ficando ac;sim O•Jnipw.vlos ao~ tlo ThosCJuro NaciOU[ll.-
S. R. Sa la du; s·"ssõcs em 28 de J unho tlo 1R8S. - Alf,·cdo C!uwcs.>) 

i\l . 11. - Su l.J tit a t-so o§·~' do ·uti,;··J unicJ do t•ogulamouto quo ocçt a tlo,por.<qmt·.t o i\li nistel'io 
Lin. Mari nha par,~ 188\.l pelo seguinte: 

O a t•t. 13\J do reguln.mento 11 . 5G·22 do~ lJ Maio do 1871 nlio s:;rit appliL:n,vol nos 01C!'1l'io;; quo 
l'o<·em arlmi tti•.los no qu 1üro depois da d;tta. lo ,tn. IL'i. 

Sala das sessões em 2 de J ulho do 1888. -C:Ist;-ioto . -.1/f,·e .. lo Cúwe8 . -ll((c - Dolol'll. 

E' l i< lo, apo:a lo c cntm em·li ~cu.;são com o projocw o ::>rg·ui nto: 

,tdclitivo 

13 . - « Sem angu1 e1lto de YoncimenLos, lic[lm conhi'itLls no c; mftch inist[l;; ll<t m·mada. as se -
guintes graLlUil.ÇÕ3S : <103 do i " classe, a tle C,lpit:i.O-tCI1811ÍO; <W.:l do za classe , a c\0 1°8 tenenteS ; 
ao3 tle3" clas;e, n. cl J 2°• Lcnen tes ; ::1/J~ de 4" :\ rle g'lll'.las- marin ha c ao3 pra.tiC[l llles mrtchinis tas 
a de aspirante do 1" clnsso . 

Sala elas S"SSÕJS, 3 ch Ju lho ele 18SS . - .l ffonso Ceho .» 

1-L- E' li la , apoia·Ll e c·ltt\t em tliscus:;'Io co:n o projccto a scgnio t<': 

« .~o n. 2 1, em Ye7. ele « eta.pls 365~ », cliga- :;c Meteorolog ia 29 :8508 ; ao n. ~:2 , em voz de « a e-
mamento 100 :000$ » diga-so e tapas 365~ ; ao n . 23, em voz <lo « munições de bocca 1. 500:000$ >) di -
ga- se armam'lnto 100:00')') ; ao n . 2--l , em vez ele« mnniçõJS navaes 500:000$ >) , tliga-sG munições 
ele bcccJ. 1 .500:000!); ao n . 25 , e:11 Yo3Z « ole ma tori t l do COJbtl' ucção naYn.l 700 :000$ »,dig-a-se mu-
nições navaes 500:000) ; [lO n . 26, 0111 voz ri o « combu~ livo l 300 : 000~ )) ' diga- se matet•ia l uo con-
strucção nantl 700: 000.) ; ao n. 27, em Yez rle « fretes GO: 000:), >)d iga-se co::nbus ti \'OI 300 :000$ ; ao 
n . 28, em vez de «even tuao..; etc . 108 :850$ », rlig-a-se n . 29 cven tuaes, et c . lOO:OOO:;ooo. 

Sa la el<tS sessões 3 de Julho de 1888 .- Oty m11io 1'altmlíio. 

OB3ERYAÇÃO .- Das emendas ap1·esentwlas tan!o em 2> como em 3a cliscv.sscio fo,·am approvculas 
as ele ns . 7 e 14. ; as de ns . 4 e 9 ti ~eran~ subslitntivas que se acham i mp ressas no pa1'ece1· da com-
missao so!J n . 3 7 B e fbram appaovaclas ; a ele n . :2 (a i sepanvla p:~nt se1· consirlrn-arta ílOS arlditivos de 
1·eceita geral elo Jmpe1·io ; e todas N mrr is farrull. 1-ejciWdu.s. 

A proposta sobre a de> pez • do Minis terio d' Ma rinha , converti: h , e m proj oc lo de lei, com a::; 
emendas appl'ovadas pe la Camara sob n. 37 C, é romett ida para o S:J nauo 0 111 Gele Julho. 

Vollon omenchda pelo Sen·.tdo e lb i a imprimir o:n 1-1 ele Se tembro sob o sogni nle numer o : 
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1888- N 3'7 D 

Despeza do Ministerio da Marinha para o e xercicio (lo l.SS9 

Emen{ln~ app:·ov:,lla~ peln ~enatlo ü 
PrOJ!'i.'·Ü('Ü.IJ do Podr~r Execu~ivo con-
v.~rttda ~~~n pr,1jectn de lr~i poJ[t Ca-
J•':l.l':l. rl1lS Dt~tnh!l.flfJS e IJUe fixn. n .. des-
peza do ~Iinisll~t'Í·l (1:1 .:\f~-"inh:" p~.rn 
o cxercicirl d1~ 1S.':\~). 

.\!J ~;,i , ,_ Inten•lencl[l. : 
H.csVtbul_e~, ·se :l. n~l'l>.t d:1 l 11'•"llJOst1. 

P em vez d•.! 1 '.1:~J:·:J:::5nO .Ji~.J-s·.! -
\t3::!•r:i-=GOO, 

.\•) § 1~.- .\.I' ~~J1:11!:; : 
F:J·l \'eZ llí.\3 p:lla\·r,!S - C!'O:ldl) 11:1 

Cii ··te wn lo.::!'[!.~· de \1nri;eiro - fli~~a -so 
- jgou."bdtJ~, ll'l tl:~ C,·l 'lC', US \'i.:llCl llllll-
tnS \Jq ajn·hn~·· ô.\•JS d'> pc· rt.~~il'tlo 

Em;·n·Lt...; :~pp~·o\·:ldn.::; pel."'~_ Cam:tt':t dos 
Depnt:vlns {t p:opo::;tu. elo Pod·•r Exc-
cutin> t~nc th:a a despoz:-t rln ::\Iinisterio 
,].,. )l:trwh~ para o cxcl·cic io rlc 18SO. 

Accroscentc-Be no lagar competente: 

A A'sembléo. Ctorol decreta : 

Al't. 1.0 O :,'\linistro o :-=ccl'f~t:uio J,__ O .,Iini~tt·., r• s,~Ct'i.!l1•'Í•) de Estado 
E.:.t~rlo dos !\eg~Jcios U.a. ::\Ia.rin!t:1. é an- dos Xc-grJCl· s d1 )far111l1n é auto ri ,ada 
to;oi~:~d+.J .'1 despender, c1Jm os se:r;;iços ~ despenclPl' , c nn os se nços de~u,..na
rlr~siguados nas seguintes ruln•ica'3 1 a. quan- dos nas segumtes verba:!, a qua~tw 
tia rlc .................... Jl.317:33;J.~12) rle ...... .............. . 11. 2~7:\170~12~ 

1. Sccrct~•·i<t rle Est~do. 
2. Con:;clho ~:w."l. .... . 
3. Quartel - Geueral do. 
:\[:ninho .... .. _ .. _ .. . ... 

4 . Oonselho!<upre;no ).fi-
lit:tr .. .............. . .. . 

5. ConhUorh dn. )!~.ri~ 
nha, ·ie•luzidn. a 'IU:tnth 
<ie ,0:).~. por t,,r úlle · 
ci<]o O nJUÚ:tlltC U.t ex-
fnct:t cas1 da , '!'<~ca.-
rlac;ão . o •• ••• •o •• ••• •••• 

G. Intenilencia o acc~sso-
1·ios ( restaLH!II~ci.J o o 
l•Jfp.r t],~ Utll otlici:tl e 
u.n ~manuensP, m:J rc<t-
dos r~elo Hegul::l.;nento 1 

i. ~\n·lit ,lria • . •.. ..... •.. 
8. C.ltpo d.1 Armadn (.. 
cln~.:,··~ :tnnP.:,ns ..•... . . . 

\) . Bot:tlhã•' KavnL . .... 
10 . Corp·> _ do I :npot·ines 

?\f1l'i.11hcu·o~ ••...•... . . . 
LI. Cvmp~nbi:> de Im·n-

lirJ,·,s •••....• , .. .• , . . . . 
1.2 . .:\r·son.:1es . crendo, no 

dn Ct'l:·t,J, u~t l oç;.'ll' de 
porteii'O o augn:'Cntado 
c,].,1 h·;~s o num:•ro db 
r-u:lr1lns . .•. .. .......... 

13. Cnpit~nias Ue portos: 
elevn~h a verh:t. a ma.i:; 
50 i:--; pn.rn. alu.'5uei s c!-e 
ca~ns em Pelotas e Yi-
ctoria . .. .•. ... ... , , . .• • 

14 . F'nrç-t 1\1-.val. ..... .. . 
15. Hospitaes ........... .. 
10. Phuróes : clev,.da a. 

,.e,·b;t com a '}Uant in de 
30 :0001; para dosonvo lvi-
meuto deste serv:ço : em 
YOZ de ;2()1 ;828;5500, di-
g:t·Se ••.•..• , ... . ... . . . .. 

17. E'col:t Kavnl : au-
gmcnt~du. a verba. com 
a qu~ntia de 3:.;0;), para 
m~.is nm ct·iado . ..•..•• 

1 ~ . Hcfoi·mnd os . . ....... . 
l\l . Obt·" .. ·-- ·- .. ...... . 
20 . Ilydrog-,·:tphi~ ...... . 
21. ~feteorologia . .. ___ . . . 
22 . Et:1.p:ts .•• .. . .•. . ...• . 
23 . . \.rnJ:lmento . .. ... , .••. 
2i. ~fun iç)es ue bocca .. . 
25. ~funicões n:t'""es, . . . . 

2J. i\I~terial de cvnstruc-
c:ü.~) 11:"1.\".11 .. . ........... , 

27. ComlJusti\·eL .... .... . 
2-::. F t·rtes, etc . .. o • • • • ••• 

21. E\·entuaes .. . • o ••••••• 

10J:ib0~000 
2 I : POU.~QO: 

33 : 5S0.)000 

.\saber : 

f. ~::Fc;.·ebria de E~t3.do 
2 . Conselho Navo l .. .. . 
3. Qu~nt-•1-Gencral. .. .. 

·1 . 9?nsdho Supremo 
J(}:032~000 ?llthttt:· ..... . . - . .. -- .. 

:i. Cont-adtH·b . .... .. . 

11'<: ?U.)";'UOO 
O. Intende)l(;!.'l e ~·cce"-

B!.)l'!ú:.; , . ,, • • ,, ,, . , •, ,. 

t)j;~1)5:)300 

;); !~O~Q! O 7 .. \.ulitori." . o •••• •••• 

8 . CJrpo rln. Al'Iila ' b. o 
Q\J3:6s-:~oo~J d:lc.;:'!e:.:: !lnnoxns ..... . . 
iH : O:JS~·~•.jO D. B:1hl!.a·J I\av:t! ... . 

lu . c.ot·p·J de Itllperia•J 
\13í: 101- 000 l!l:trinheil"os .... .. ... . 

11. C(nq>.'1!1hh tle in\·~.-

23 : 02~~ 1 SO 1 :/id.~~.;;;1 ~ ·e:~· ... o ••••• '.'.'.'.'.': 

:2.503:575.~-n5 
13. OnpitaniJs <le por-

t'1S ., .. . . ,. , • •. .. 

107:455$300 
1.508::i00.~000 lL Fot'Ç"- KuvaL •... __ 

iS3:0<J2~iOO D. Irospit:tes . . .. ..... . 
llL Pharóes ... . ....... . 

29·i: 82~,3300 
1i. Esc oh K:l\·aL ... .. . 

1~ í 773·~000 
217 DOi~Slll ts . Refot·modos . . _ .... . 
300 000~01}1 10. Qh,·ns ...... . . . .... .. n wo~oou 20. llydrogr;lpbi:l .... -. 

2\J ~.-,o·ooo 21. Etap·1s ..... _ .... _ .. 
3.~;;;-:;ooo 22 . Armamento ....... .. 

100 OOJ~OOO ~3 . ~funiçõe' ue boccn . 
1.500 OÜI\~000 2L )!unie.;.·les naxnes ... 

500 OJJ:ooo 23. -'htet·i:tl de c o n-
strucç:l:"l navnl., ..... 

2ô . Combustivel .. . ...•• 
<00 OOOoOOO 
300 000.,000 27. Fretes, etc .. •. ••... 

t'O 000.~000 28 . E v eu tuncs . .... ... .. 
100 ooo:ooo 

10):7.103000 
2i:800BOOO 
:32 : 5~0~000 

10:9~2$00~ 
113 : 013300(} 

905: GSí~<lOO 
1'1:05'~íti0 

9M :1o>:oo.l 

23 :922.S1SO 
2 .501 : 9G0.~17:J 

L508:5GO "OOtl 
183: 0;!;!,7011 
2ô i : 823~50~ I 

2;,7 : OJi~~lú 
300 :0·10~<.100 
13 :750.'000 

3)5.-:ooo 
100 :0,)0.'11·!0 

1. 500: 001)~000 
GOO : oou-:ovu 

700:000'000 
300: 000~1)00 

GO: 000.~~00 
i Oi : 850-~000 



Emendas approvadns pelo Senado á 
Proposição do Podet· Executivo con · 
vertida em pt·ojecto de lei pela Ca-
mara dos Deputa,los e que fixa a des-
peza do ~Jintstel'io da Mat·inba para 
o excrcicio do iSSO . 
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Emendas upprovadns pela Cnmara dos 
De11utados ;Í proposta do Podet• Exe-
cutivo que fixa a despeza do J\Iinisterio 
dn lllannba para o exercicio de 1889. 

§ 1.0 Os emolumentos cobmdos nas Ca-
pitanias dos portos farão parto da re · 
ceittt do Estado licando o governo au-
tol'isndo a marc:t1' aos secretarias das 
Capitanias Jt'uenado o gt·atificação que 
não excei.lam a renda dos emolumentos 
em um nnno . 

Ao § zo ( AdditiYo) rlas emendas da § 2 . o Fica revogado o art . 150 do Rc-
Camal'a do~ Deput1<los : gula.mento a t}Ue se refere o Decreto 

Supprimn-se. n. 5622 de 2 de l\Jaio rle i874. 
Accrescente-se o seguinte par:.1grapho 

(additivo):- Fica o Governo autori"ado 
a reformnr o regulamento pu.t·n. visto-
riàs de cmh~rcaç,iles a ntpor mercantes 
e exames tle mnchinistas que possam 
nellas scL·vir. 

Propost .. do Governo 

Paço do ~enado, 13 de Setembro d<' Paço da Camara dos Depuhdos em 7 Palacio do Rio de Janeiro em de 
iSSS. - T"lsconde do SC>To F1·io, pre i- de Julho de 18 .- Barão de Lucena, de iSSS.-- Lui: .lntonio Vieira da 
dente .- Barão de Namanguape, 1° se- presidente. - Carlos Poixoto de ,1Jcllo. Silua . 
cretario.- Joaquim Ji'lfJi"ia.no ele Godoy, 10 secretario. - A . dos Passos Jlli,·anda, 
2° secret1.rio. servindo de 2o secret:Hio. 

Discntidas as emendas do Sena•lo n•\ sessão ue 17 de Setembro. 
Oradores: 

Os S1·s. : Pecl,·o Lttiz, 'l'heophilo, iltac-Dowell e Frei1·e de Carvalho. 
Encerrada a discussão é adiada a votação. 
Approvadas as emendas na sessão de 18 de Setembro, são com o projecto remettidas i Com-

missão de R.edacção . 

.:UINISTERIO DA G UERRA 

PROJECTOS NS . 53 a 53 D DE 1888 

Art. 6° cl<\ Proposta. 

1888-N. 53 

Des peza do :M:inisterio da Guerra para o exerc icio de 1SS9 

A commissão de orçamento examinou a proposta do governo relativa a despeza do Ministerio da 
Guerra para o exercício de 1889, e da comparação que de1la fez com a votada para o exercício de 
1888, reconheceu haver differença para menos de 54 :273$898 . 

Desse exame comparativo verificou a commissão não haverem so iTrido, na proposta, altemção 
as seguintes verbas : 

1. Secretaria de Estado, etc. 
2. Conselho Supremo Militar, etc . 
3. Pagadoria das tropas. 
4. Dil'ectoria g·et•al de obras militares . 
5 . Instrucção militar. 
6 . lntendencia militar . 



17 . Fardamento. 
20 . Despczas de corpos e r[tHtrteis. 
24. Aj udas ele custo . 
27. Di ver sas despezas e eventuaes . 
28 . Bibliotheca do exer cito. 
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Houve, porém, alteração p~ra mais nas seg·uintes : 

7. Arsenaes ........ . ...... . ...... .. . . . . . . . . ... .. .... . ......... . ...... . . . . . ... . 
'J. Laboratot•ios ....... . ..... . ..... . ... . . . .... ... ... . .. . ..... . . . . .. .. .. . ..... .. . 

18 . Eq uipamento e arreios .. . .. ... .. ... .. . . . . . .. ..... ...... .. . .. ........ .. . . ... . 
19. Armamento . ... . .•...... . . ... . .... ... ........ .... . . . . .. . . . ... . ... . •.. . .. . .. 
25 . Fttbr icas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . ........... . .. . ..... . 

Para menos : 
8 . Deposito de artig-os bellicos ... • . . ..... . ............ . .. . ... ; ... . .... .. ..... . . 

1 O. Corpo de Saude . .. . . . .. . . . .. ..... .. . . . . ............ . ...... . .... .. .. . ..... .• 
11 . Hospi taes e eufermar ias ..... .. . . ......... ... ... .. . . .. . . .. . .... ... . . .... . .. . . 
12 . Estado- maior g-eneral .. . ...... . .. . . . ..... .. ........ .. .... . ....... ... . .... . . 
13. Corpos especiaes . .. . ........ . ...... . ........ .. .. . . . ... . . ...... ... . ... . .... . 
14. Corpos arregimeutados . .. . . . . . . . ..... . . . . .. ..... . ... ... . . ... .. ........ ... .. . 
15 . Praças de pret •.... ....... .. .... ......... .. . . .. . ... . .... . ... . .. .. ... . .. .. ... 
lo . Etapas . .. . ... .. . ..... .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. . ..... . ... . .... . .... . .. . ....... .. . 
21. Companhias militares .. . .... .. .. .. ..... .. .................. .. . .. ...... . ... . 
2·> Com missões militares .... . . . .... .... ..... .. . ..... . . ... .. . . ... .. . . . .. .. . . . . . 
2:3. Clas!:les i nacti v as ...... . . ........... . . . ....... . .. . . .. . . ....... .. . .. . . . ... .. . 
26 . Pre ·ielios e coloni.as militares . . .. ... ..... ............ .. ........ . ..... .. .... .. 

Sommam as reducções proposta,; ... .... . . ... . ... . .. . . . . . .. . . .. . .. . . ..... . . ..... . . 
~ommam as alt.et•Jções pro postas para mais ... . ... . .. .. .. . .. .. ...... .. . . ..... . . . . 

Difterença tota l para me no.;; no exercício de 1889 .. . ... . . . ....... .. . . .. ...... . . .. . 

28 :663$000 
4:853$600 
2:8038200 
1:742$400 
1: 195$317 

39: 257$5 17 

5 :000$000 ' 
1:6278400 

14: 832$000 
9: 156$000 
:3:191$400 
1:417 ·ooo 
2:777$774 
7 :119$2{)() 

168$960 
752$400 

47: 460$672 
28$600 

93 :531$41 5 
39: 257$517 

54 :273'·898 

1a tabella explicati va da de5 peza gera l pelo lYiinisterio da Guerra para o exercício de 1889 
ac ltam-se devidamente explicadas, sob o titulo - Obser vação- as reducções de ca.cla uma das verbas 
acima mencionadas . 

Do mesmo modo e sob o mesmo ti t ulo vêm explicadas as ditrerenças para mais de cada nma · 
das verbas nesse sent ido [\, ltel'a.das n[\, propos ta do govem o. 

Parecendo ~t commissão attendi veis as razões que lhe foram ministradas pelo governo sobre a 
necessidade de melhorar os serviços que correm pela Secretaria de Estado e repartições annexas e 
por outt·as subot•dinadas ao Ministerio da Guerra , não hesitou em propor que se conceda [l,Utorisação 
não só para reformar a Secre b ri[\, ele Estado dos Negocios da Guerra., mas tambem as R.ep.utições 
annexas á mesma Secretaria e [l,S subot•dinaclas ao di to Ministerio, que carecem incon testavelmen te 
de reorganização, como sejam e::;pecialmente os Corpos ele Saude e Ecclesiastico do Exercito, alem 
de outras ; com a clausula, poeém, de não se a.ugmen tar a despez[1, que se f[1,z com as ditas Repar;. 
t ições e de se supprimirem ele~ ta::; as desnecessarias, podendo-se deste modo red uzir <1. respec ti v:1. 
despeza total . 

Reconheceu, entt·et;u1to, a commissão indispensavel o aug men to da despeza, nas verbas 17 e 21, 
pela con venie ncia. ele se elevar a 200 o numet·o dos nn not•es da Companhia ele Aprendizes Art ífices 
do _\.rsen[\,1 de Uu3rt'a ela Cô rte, o CJ ne im portara a ugmento ele despez[1, de 2G:62o···; e bem a ·sim 
,, do see completo o num ero dos cl[\, Esco l[\, de Apl'encli zes Artilheiros, eleYando-se este~ a -4 00, de · 
conformilhule com [1, J.ci de t1x a.ção ele fot·ças de terra, o que import[l,ra a.ccrescimo de Llespez[1, de 
16:0'2<J$, sendo 8:724S 11 [1, l' nt' ba 17-l~<'rcl rtmetllos -e 7:30Js n:~. verb[\, '21-Camp:mhias mili ta,r es . 

A . 7 
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Convencida ela conveniencia tle ravisãQ d< t1.bell t que haixou com o deceeto n. 2161 de 1 de 
Maio de 1858, propõe a conrnis;ão que o gover::10 s3j t ign:1lmente autorindo a revet' a mesma 
ta.bella no s~oti . Io de sim ;llilictt' euniformistl', com in :!oUt3.;twJI melltot'J.mjnto pu.ra. a re.:;pe~tiva 
escriptuJ'a.ção, as ge,,tificações ou vant::tg.:ms que, sob divers•s títulos e fórma;, percabom os 
officiae.:; do exercito, tun;t vez que dess:1 revisão nã3 resulte augmeDto algum da despeza. 

Propõe a co:nmi3.>iio que s~ m wtenha, na. VJrb t 19- \rm t111111to-a. autol'i~a.çlo CO]ce.lU t ao 
go~·erno p·1rn, appliJar, no exeedcio tle 1889, o stldo do ceadito con~e lido pelu al'l. 2° da lei 
n. 3030 de 9 da Jan3iro d3 J8ql, co·n;Jre~te .!lJnJJ-SJ ll33sa autorisa.,:ão ade.;pezJ. ind:spensavel 
it. re ·nonl<t tle cavai los p:u·a o exercito . 

Fi:lalmente, atten lendo á nece>sitlade de melhorar o ensino n<s escolas militares, dan ·lo-lhes 
uniformilade e maior rle.;e:wol vimento pntico, pro,)õe a co:n ·ni;siio que se couc3 la no govarno au-
torisação não só pam rar.n·m '\.r a; dit 1S escol:1s milit,1ras, mcts tambem as escolas de tit'O t.lo Campo 
Gr<mdJ e da província do Rio Grande do Sul. 

E n coaclu::;ão, a co:n·nissão é de p:trecet' que entre em discussão a proposta com as em ndas 
suggeridas e consignadas no seguinte 

Projecto 

I . Secretaria de Estado, etc. ( co111o na propost·•). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203:907$000 
2. Conselho Supremo Militar, etc. ( iddm)...................................... 44::~60~000 

3. Pagadol'itchsTI'Opa> d.1 Cjrta(id3m) ..................................... 40:675'000 
4. Oirectoria Ger,'\.1 d ~ts Obras Milit 1res ( idem ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 506: 300SOOO 
5. lnstrucção Jllilitar (id3m).......................................... . .. ..... 33 1 :099."000 
6. lutendencia (idem).............................. ... ......................... 99:917 500 
7. Arsenaes (ide:11)......................... . ........................... . . .... . 896:28:3 -80 
8.. Deposito de n.rtigos bellicos( id~m ).. . . .. . ... .. .. . . . . . .. . • . .. .. .. . . .. .. .. .. . . 18:000 000 
11. Lab::lr,üorios (icle'TI)................. ......... ................. . ...... .... . . 10):21 I$600 

10. Corpo de saurl<J (id9m) ............. ... .......................... ,........ .. 50>: 135'000 
11. Hospital e .e nfermarits (Uem). . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . 411 :835 460 
12. Esbtdo-maior general (ilem)........ . .. .. .. ... . .. . . . . . . . .. . . .. .. • .. . . . . . . . . . 234:828.'000 
13. Corp3sespecites (ihn) .............................. ... ... . . ... ......... ... 855:6n 000 
14. Corpos arregiment1.rlos (irlem) .. . ........ ,. .................................. 2.203 :681SOOO 
15. Praças de pret (ilem) ...................................................... 1.662:380$630 
16. Etapas (iJem) .. .... ......... ...... ... .. ........................ .... ...... . . 2.[,93:!'108$000 
17. Fardamento- Eleve a ver:Ja a .............................................. 1.387:579''703 
18 . Eq ltipamento e al'reios (co:no na propo3ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112:034. 700 
Hl. Armamento : poden'io o governo applicar o saldo do credito concedido pelo 

art. 2• da lei n. 3030 de 9 de Janeiro tle 1831 .......... ,.............. . ...... 44:546$400 
20. Oespezas de corpo e quarteis (como na proposta) ...••...•............. .' ... .. 
21 . Companhi"s militares - Eleve-se a verba a . . . ..... ... ... . ... . . .. ........ .. . 
22. Cornmissões militares (como na proposta) .......... , ....................... . 
23. Classes inacti v as (idem) . ... .... .... ............ . . ...... .• ......... . .. .... .. 
24. Ajudas de custo (idem) ..... ..•...... ..... . .•... • ........... . . ... ... . •...... 
25. Fabricas (idem) .... . .•...... ... . . . .... ... ...... ........ . .. .. ... .. . .. ... . .. 
26. Presidios e colonias militares (idem) .... . . ....• .. . •.. . .•.. .. , . ...... ...... . . 
27. Diversas despezas e evea.tuaes (idem) .........•.....• .. . .. .. . ..•. . ... .. ..•.. 
28 . Bibliotheca do exercito (idem) ......•. ... .. ....... , ..•. .....•.. .. ........ .• 

450:000$000 
365 :610$490 

68:546$000 
730:539$238 

30:000$000 
88 : 788, '695 
92:599$177 

530:000$000 
5 :390 000 
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Accrescente-se: 
Art. Fica o g·overno autorisado : 

§. [\ua reformar a Secr'etat·ia de Estado dos Negocias da Guerra e rep~rtições anne.u~'! a 
mesm::t. secrettri 1, e bem as;im ns outras ~u· orJinadas ao :\linisterio da Guerra, supprimindo as 
dest e ~rs;a,rias, c~m rednrçilo úa despez t total rei ta com as mencionadas revnrlições . 

§. P.u'a t·evet' a tabella qne lntixou com o d >creto n. 2!61 de l de Maio de 1858, reduzindo 
como julgar conveniente, as clitrermtes rleno ·ninações das vantage3 que percebem os oiTidaes do 
exercito e :1;; ignabndo á:; que ora p3rcai.Jem o,:; ctt i\brinlu em commissões analogas, sem augmento 
poré;n, d 1 despeza. 

§. Para reformar as E3coln.s 1\Iil:t lt'es Ja Cj rte e Porto Alegre e as Escolas de Tiro de 
Campo Gt'ande e d1 pt'ovincia do Rio Gr.tn•ls do Snl , dando-lhes nW•lS regalamento~. 

SJ ict da; com1n is.;õ3s, em 13 de Jul11o •le 18'38. -A. J. Hem·iJ"e ;, pt'e3irleote.-Carneiro dll 
Cunha, relatO!'. - DMarte de A~evedo. -Rodrig,~es Alves. -.lla!lo~o Cam:tra . -Olympio Valladüo.-
Alfonso Penna, com r:estr·icçJes. -Lourenço ele A l }uquerque, com re~tricçõe:l. 

PROPOSTA D::J GOVERNO 

O Ministro e Sec!'etario Je L~>tado dos Negocios da Guerra é autOii>arlo u despen-
det', com os serviço3 designados nas sJguintes verbas, a qu:tntLt de...... . .. 14.578:772$173 

A :saber : 

l. Secretaria de Estado, etc ..........• : . ...............•..................... 
2. Conselho Supremo Militar, PÍI' ............................................ . 

3. Pagadoria das Tropns da Córte ........... .... .. . . ...... .. ... .... ..... .... . . 
4. Dit'ectoria Gern.l dasObro~s Militares ...................................... . 
5. 1nstt·ucção Militar ......•........•........•.................. • .......... . . 
6. 1ntendencia ......................•.......................•................ 
7. A raenaes •..... .... •. . ........ . ...........•..•.......................... . . 
8 . Deposito de nrtigos belicos ................................................ . 
Çl , LaiJorntor-ios .......... ..... •.•.......................... .. .... . ...... .. .. 

10. Corpo de ~aude ......................................................... . 
11. Hospitaes e enfermarias ................................................. . . 
12. E taclo- maior general ....... . ................. . ....................•...•.. 
13 . Corpos e::-peciaes .•.......................•....•................•......... 
!4. Cot'pos arl'egimentado3 ..................................•.•...... , ...... . 
15. Praç-a.; de pret ..•. ..... . .... .. . •..•... .. ........•... . ......•...•. ... .•.. 
16. Etap3S ....................• • . . ......•..................... . .............. 
17. Fardamento .......•............ . .....•..................•................ 
18. Equipamento e at'reios ......•.••.... . ............. ... .................... 
19 . ,.\rmamento ...................•.............................•......... , ... 
20. Despezas de corpos e quarteis ....•.. . ....................... .• ......... . ... 
21. Companhias militares .................................................. . 
22. Commissões militares .•. ... .................... .. .. . .................... . 
23. Classes inactivas ....... ......... . ......... .... .. .. ................. .. . .. . 
24. Ajudas tle custo ............. . . . ....... ... ..............• . ..... . .. . . ... .... 
25 . Fabricas .... . •. •• ............. ..... .............. .. ...• . ................. 
26. Presídios e co1onias militares .... . ...................• . . .. .... . . . .......... 
27. Di versas despezas e even tuaes .....••.....•........•..•.................... 
28. Bibliotheca do exercito ..............................•....... .. ......•..... 

203:997$000 
4 4: 360.~000 

40:675$000 
506:300$0::l0 
3'11 :09J$:JOO 
99: 91•?$500 

896: 28:1$-">80 
18:000$000 

100:211$600 
5C 5: 135$000 
41 I : 835$460 
234:828$000 
835:672 .• 000 

2. ?05: 684$000 
1.662:380$630 
2.598:508$000 
I. 3i 8: 8~5$703 

112:934$700 
44:546$400 

450:000$000 
331:690$490 
68:546$000 

730.539$238 
30:000$000 
88:788$695 
92:599$177 

530:000$000 
5:300$000 
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MINISTF RIO DA GUE RRA 

De:an.o nstr ação da d espez a orçad a par a o exer c i c i o d 
comparada com a votada para o de 1SSS 

1SS9, 

ltUB R ICAS 

t . a l'ccrctar ia de Es-
tado e rc p;t r Lições 
anncxas ... . • . . . .. 

1. a Co nselh o Su premo 
IIIiliLa r ...... . . ... . 

3. a Pagado !'in d as 
T ropas ..•. .. • . .. • 

4.a Directol"ia Go r a 1 
de Ob ras lll ilitn-
re.s . •. . . . ... . ... • . . 

5 . .. Tnslrucçào militar 
tt . ~ Intendencia . . . .. . 
7 .a. .\rsenacs . . , . ... . . 

S. a Jlepo•ito, d<· a r-
tigos bellicos • . 

~l . a Lab'Jr5.tol·iu · . .. . . 

tO .• Co •·po de sauue . . 

H ' H o.;p,tnes c enfer-
lUat'Ü.tS • ••• • , • .• ••• 

12.a Estaüu-mnior ge-
neral . . .. .. .. ... . . 

Dll'FEREX~'o\ IDI 1889 

O!t('AD.\ P A ltA V OT ADA 1'.\R .\ 
.I C'STIFIC.I.Tl V A 

1SSU 

203: 997~000 

~i:360~000 

40 :673SOOO 

50ô : 300$000 

331 : 099.3000 
\!9 :912,5; o 

Süü:283'> ·o 

100 : 211~000 

5 11 : 835:' 460 

231:828. 000 

iSS 

203:997$000 

.ifl : 360$000 

·10:675;000 

506 : 300.)000 

331 :099i!OOO 
99: 9!2.'300 
807:620~3 o 

P :u·a mais Pa.r n. menos 

~:ü63)000 

Fundidas as l' ub r icas lta-Directori::t Geral 
de Obras l\l ilitarcs- e 27' - Obras Mili -
tares -.pede·So o meSlllO creditl) votadl_). 
par:t 18 , no Lo tal de ::;o.;, 300~000. 

A dilrcrcnça. p:ua wais, Ue :H:tlü3'- pt·.,,.t~ut: 
1S :ü83;-S de regularizar-se a d~spPt.~t cout 
as ueces.."iitlades do SCL'\·ir:o dos at·sewu•s 
de guert·a das prodncin~ conced:ndo-:it! 
aos prürõcs e rcmn.rlot·es vcncunenln!-\ 
pnl':l 3ôj dias, e uã.o 300, como csta,·a. 
calculado. c n. otap;_t de 400 réi: ptu·a o 
mesmo nunJC>l'O de dias, IH\. f,hmn. da Jel 
e 10:000., de nugmentar- se o vota.tlu p~u·:t 
material destinat1o ú compr!l LI,. lll~llnl'i't 
p l'ima. 

23 : 000.~000 .......... .. 3:000$000 .\ dit\'eren<;a. p:tl'a meno~. de :>:000.:. l"'n-
vém de I'C'duzil··sc o mn.t .. l'ial ao inrlisl'~n
san•l. 

05:3~~000 4:•:(>3"tõ00 • . • . • . •• • ••. A ditferent:.:t. p~t·tt mais. de tl: -3:;:,'j0) l'n•-
vém: 1:500.! da dcspezn. com o l)CSSlal du 
la.bo ratorio pyrotechnico de t\1n.Lto n-rr)SSo. 
nos termos do• dt•creto n. 984:> d • 27 d•o 
Janoi1·o de i 4, 1:700' de conte:nplar-se 
material pJ.ra o mosmo laboralorifl é~ 
1 :w:JSJ00 por h llVCl'-SO C<llli[l:t l':ldO O ah:l-
tiruento uos joruaes dos op••r.u·ios ao 
dos da I'Ubric~ ill- At·s<·nae ·- i-.;t) ~. dP· 
reduzir-se de tO n 6 °/0 • 

306:762~400 . .. .... .. . .. i :ô2i~AOO Tcncl l-Se au~lllentado ·'Í o~ nn SlJidl) rl.):-; 
phnrma.ceulicos pdn. promot:.ãr> de U lll 
alferes a Lc nc nte c de unt tenente a ca-
pitão, c 3 :840.' do cxercicio de qu·tt1·o. 
1nedicos encarregado~ rle enfermaria:;::. 
total 4 ;a20it,e reduzido 1 í.'\00 de um dia 
tle etapa e forra~em por não ser b:ssextu 
o anno rle 188), e 5. 760~ dos exe•·cicio de 
cinco medicas lo extinc to h ospital dtJ 
.\ ndarahy, total 5 :\!'17:)4.00, dá-se t\ rlill'c-
ren<,:n. para. menos. de t :6.27:o/l00. 

42u :Oô7. ·t,c;Q .. .. .. .. .. .. 14: 832')000 A dit\'ercnçn, pnm menos, uo 1'•: 832 ~ [JI'O -
vém de ler-se eliminado a despeza co111 
o pessoal do hospi tal de Andarah\' , cx-
LiucLo po l' a viso de l de ~ctcmb r:o du 
1887 . 

213:9 ~~000 o o • . o o .. o. .. 9 : 1:;6$(}0 A diH'eren~a . para menos, do 9: 1 36~ l"'O o 
vém : 8:97;2;· do t·ed u t. ir - sc qua tro CO II I-
ma ndos de cot•pos do exercito a de di-
,·isão e 18~:) de um dia de etapa c fo •·-
l'agem por sot• nU.o Uis~ex to o anuo de 18 9-



RUBIHCAI" 

13. a Corpos especiaes. 

ORÇ ADA PARA 

ISSO 

855:672:')000 
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Illl'l'ERF.l<ÇA EM 188Q 

VO'rADA PARA 

1 ~8 .JUST!FICA'l'I \'A 

Para mais Para menos 

8~8:863.)400 .. •• " .. " .• 3:191$400 A difl'eren~a, pa•·a menos, de 3:191$400 pt·o-
vém : 2:486S·OO do alterações no quadro 
dos officiaes do corpo de estado-maior de 
2• classe e extranumerarios, e 70\$800 de 
um din. de etapa c forragem por não ser 
bissexto o anno de 1 9. 

11. & Corpos arregimen-
tados ............. 2.20õ :681$000 2.207 : 101~000 ........... . 1 :lt17$000 A diffct·ença, para menos, de 1:41 7:; provém 

de um dia de etapa e fol't·agem por não se1· 
btsseüo o anuo rle 1 i9. 

1:>.• Praças de p1·et... 1.002:380.630 1.66;j:i'JS:".IO\ ........... . 2:77i."'77fl A differcnça, ~at·a. menos, de 2:777$771 pro-
vém de um dia de soldo e gt·atificação pot· 
não set· bissexto o anno de 188J . 

H\ .a Etapas........... 2.59 :50 ~000 2.60:J:G27$20) . ....... .. .. 7:111$209 A difl'erença, paramenos,de 7:ii9;S20:J, pro-
vém de se reduztr um dm na. etapa. visto 
não se t• bissexto o anno de 183 l. 

J7. • Fardamento ..... 

tS. a. Equipar~~.ento P ar-· 
retos ..... .... .. . 

tn. a. :\rmamPnto .. .... . 

~0. • Despezas de cor-
pos e qnartei" . •.. 

2l.a Companhias mili-
tare ..... ....... . 

:?:?. a. Commissúe mili-
tares .. ... . ...... . 

:!3 ... ~ Classes iuact h·ns . 

:!-'1 .11. Ajudas de cu. to .. 
23.a Fabricas .... . . . . . . 

2ü.a Presídios e colo-
nias .. . ... .. .. . . . 

27 ,a Divcl'sns despezns 
e eventuaes .. ... . 

~8 . a Bibliotheca do ex-
erc ito . . ......... . . 

1. 37 ;;5'$703 1. 37S: ":53$703 .. .. .. .. . .. . .. .... · .... • ComquanLo se equiparasse o abaLimento nos 
jornaes dos operarias ao dos da rubrica ;a 
- Arsenaes - isto ~~ reduzir-se de 10 a 
6 %, pede- se o mesmo credito, 

112: 931. 700 

li:5\6:$<100 

450:000~00 

33 1: 69(J:3'•90 

30: 000.$000 
• :788~6aô 

530 : 000$000 

110: 131~ 00 

lo2: 01~000 

t;;o:ooo;ooo 
33l : 8~9i'!t50 

2: 03~200 " . """ ". 

1:712"1.00 .. "." .. ". 

A difl'e•·en~a, para Ulais, de 2: 03.-'200 JH'Ovém 
de haver-se equiparado o abatimento nos 
jol·na.cs dos oper:.\.l'ios ao dos da. rubrica. 7a 
-A rsenaes- isto é, reduzir-se de 10 a G %. 

A ditferença, para. mais, de 1:71.2:-iiOO pru-
vém de bave1·-se equiparado o a. batiment o 
dos jol'naes dos opel'[trios ao dos da. ru-
brica 7a- Ar·senaes - isto e. rcduzil'-SP 
de lO a 6 ~ 0 • 

!68~960 A ditfet·en~a, pat·a menos. de 1G '~950 provéu1 
de UUl dia do SOJt!o. Ptapa O diaria. pl)l' 
não ser Uissexto o anno de i~ 9. 

7:5.2~'100 A ditfet•ença, para. menos , de 75,2..;;ioo pro-
vém : 7:20S de eliminar-se a gt·n.titicaç-ão de 
um official general nos commandos de 
pt·n~as e f o rtalezos e 32:;4.00 de um dia de 
fol·ragem, por não ser bissex to o anno de 
1 9 . 

7/S; 000.~000 .. , ,. , .... , . <li:4üO.'i62 . \ differença, para menos. de -'ti :í60;j7.J2 pro-
vém de reduzir-se 52~ em officiaes hono -
rario~, 23: 14~829 em reformados. 3;964$733 
na etapa da lndependenc in , 1~:120~ en1 
ofi"iciaes ag-gregn.dos, 1:958;.., om empr"-
gados no Asylo de Invalido e 3-~200 de 
um dia de ela pa por não ser bissexto o 
anno de 18 9. 

30 : 000.~000 
Si:3J3~378 1:10'5."'317 .. ... ..... .. A diO'eren~a. para mais. de 1.: !Q3-<3l7 pro-

!)2:627:;)777 ... .. . .... .. . 

vém de h:H-er-se eouiparado o abatimento 
nos jornaes- dos operarias ao dos da ru-
brica 7a - Arsenacs- isto é, reduzir-se 
de 10a ü %. 

· "300 A differen~a , pnm menos, de 28$600 pr ovém 
de um dia. de etapa, por não ser bissexto o 
anno de 1889. 

530: 000~000 .. .. .. .. .. .. .. .. " .. " .. SulJprimida n. rubrica 27"-- Obras ~IiHtarc~ 
- que passou a. fundir-se com a 4a. - Di-
rectoria Geral de Obras ll!ilitares, pa ·sa-
ram a.s 2:"'1a e .29a. descriptas a. 27a e 2Sa. 

:>:390;000 ----
1 ~ . ;;7 ' :772S173 H .633:0113.')161 39:~7~517 3:53 1~505 

OI>Mt·uação geral.- Dilferença total para menos ew 18 9- 54:273'93 
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Apresentado em 13 de Julho de 1888 - N. 53. 
Discutido nas sessões de 19, 23, 24, 27, 31 de Julho- e I de Agosto . 
Ora:lores: 
Os Srs. Be~amat, Thomaz Coelho (Jll inistro clct Guen·a), Pedro Beltrão, Canteto, Pedro Luiz, 

Passos M irar.da, Cast1·ioto, Can1eiro da Cvnha, Andrade Figueira, Affonso Penna e Thomaz Coelho 
(Ministro do Gtte1·ra). 

Emend::lS apresentadas : 
Na sessão de 2 3 de l ttlho : 

E' lida, apoiada e remettida á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda ao 5o 

1.- c .\cc!'escente-se : 
Para mais 30 nlferes-nlumnos ~6: lf:0$000. Duns terças partes das vagas que se derem nos 

post<'s de nlfer es do exerci to serão prec11ehidas pol' alferes-alumuo~. 
S. R.- Sala das sessões, 23 de Julho de 1888.- AffonsoPenna.'ll 

Na ses1tío de 21 de Julho : 

E' lida, apoiada e remettida á commissão de OI'çame11to a seguinte 

EMENDA ADDITIVA AO PROJECTO DE ORÇAlllE~'IO DA DESPEZA DO MINISTERlO DA GUERRA 

2.- « Accrescente-se : 
Fica, o governo aulorisado ~t crear uma escola militar na cidade do Recife ou de Olinda, da 

província de PernamlJuco. 
Sala das sessões, 24 de Julho de 1888.- Pedro da Cunha BeU1·tto. » 

Na sesscío de 26 de Julho : 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão ~s seguintes 

Emendas 

3.- « Augmentem-se : 
Com mnis IOO:COC$ a verl 1a- Colon'as e Presídios militares- pnra occorrer às despezas com 

a estrada de União a Palmas e com a colonia n<1 fóz do lguassú. 
Com mais 48.200$ a verta do § 5° - Instrucç-.ão militar - elevnndo-se a 100 o numero de 

alferes-a! Uinnos . 
Fica o govemo nutorisado a crear na província do Ceará uma Escola Militar, com o curso de 

infantHia e cavnllnria, augmentando-se para esse fim a verba do§ 5°- Instrucção militar- com 
a quantia de li: 370W0f'~ 

Sala das ccmmissõef, aos 23 de Julho de H:88.- A. J. Henriquos- Carnei?'O da Cunha, relator. 
- Mattoso Camm·a.- Rodrigues Alves.- Duarte ele A.revedo.- Olympio Valtadão .>> 

4. - Art. Fica o governo autorisado a rever o regulamento-que baixou com o decreto n. 5881 
de 27 de Fevereiro de 1875, observando as prescripções seguintes : 

§ 1." Dajun1apHochial,creadapelo art.2°§l0 da lei n. 2556 de26 de Setembro de 187.! 
fará llnrte, em vez do parocho, o cidadão immediatamente em votos ao quarto .Juiz de Paz. 

§ 2. 0 Si por falta ou culpa da jun1a parochinlnão se ell'ectuar o alistamento no prazo leg·al, 
serà. esta substituída, no anno em que não se houver reunido, por outra composta de cidadãos 
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residentes no município e nornea1os, na Côrte, pelo Ministro e Secretario ele Est:ldo dos Negocios d't 
Guerra, e nus províncias pelos Presidentes, 

§ 3.• O g,werno fixará, desde já, os conlingentes que o mu:~icipio d<t Côrte e as províncias 
lwuvel'am de rornecar, tenln. ou não sido feito o ali;t1.manto em toJas as p :tl'o~hi ts. 

Para aquellas parochias, onde não se tivee feito o ali;t tme ;lto, a disteibuição ou fixaçio J.os 
contingentes será regulada pelo resultLdo elo alistam }O to ch parochia do respectivo município, ou 
de outro mais proximo, na q'Htl maior numero !los a.list tdo3 se h ou ver apue.do. 

§ 4.• Depois que se houver tornado effilctivo o primeiro conting~nte de que trüa o § 7• do 
art . 3• da precitada lei, só ner:~te pQ ler<'i.o ser ol'gtnitudo;, pJr m 3io elo racrutam3nto forva1o, os 
contingentes das p::trochias onde não ti ver sido feito o alistamento. 

§ 5.° Fica.m elev.Ldas p:1r<1 100' a 3JO' as maltas cJm:nin.td ts p3lo art. 6• § !• cl t lei n, 2553 de 
26 de Setembro del874. 

Sala d;tS commisc;ões, aos 23 de Julho de 1888.- A. J. Henriques, presidente. - Carneiro da 
Cunha, relator.- MJ.ttosJ Camam.- RJ.lrigues Atves. - Du:JYte de Azevedo.- Olímpio Valtadao ·-

Na se.w7.o de 31 de Julho ,' 

E' lida, apoiada e enviada á cornmissão de ot'çamento a seguinte 

Emenda 

5.- (( Na rubrica - Obras militares - se inclu·• com a conclus'í.o elas obras do quartel de 
infantaria na P.1rahyba do Norte e os rep.1ros do3 ed.iticio.> da furtaleza do Cabedello a quantia d~ 
40:00$, sem augmento da despeza total. 

Sala das se,;sões, 31 de Julho de 1838. - 0ameiro da Cunha.~> 

Redacção para 3" discussão 

Apresentada em 1 de Agosto - N. 53 B, 
Discutida nas sessões de 2, 6 e 7 de Agosto . 

Oradores : 
Os s~·s. Ratisbona, Espericlião lv[ arques, CttS!I'ÍOIO, e Otar in1o Ch~t •i eS' 

OBSERVAÇÃO.- Das emendas apres~n!adas n'l. 2a disctus!io fo;·am app1·ovadas as de ns. 3 e 4 ; 
rejeitadas a de n . 2 e 2a p;~,1·te cln 'le n. 1. e prej!tclicada a 1' pa1·te desta; pende de pru·ecer da com-
missc7.o ele orçamento a de n . 5 . 

A proposta sobre a despeza do Mini.>terio da Guerra, convertida em projecto de l_ei, com as 
emendas approvad 1s pela çamara sob n. 53 C, é remettidCL para o S~nado em 9 de Ago3to. 

Voltou emendada pelo Senado no dia 5 de Outubro e na fórma do art. 153 do regimento intet'no, 
são as emendas remettidas a commissão de orçamento, que sobre ellas deu o seg11inte puecer: 
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1888-N, 53 D 

~,Despeza do l\J:inisterio da Gu.erra pa1:a o exerc icio de 1SS9 

A commissiio ele ot·çamento e contas, tendo examinado as emendas do Senado ao orçamento 
1la despeza elo Ministel'io ela Guerra para o exercício ele 1889 e conformando-se com as mesmas 
emendas, é ele parecer f}Ue ·ajam approvadas. 

S.1la, das commissões em 8 ele Outubro de 1888.- Cw·nei1 ·o ela Cunha .- 111attoso Camm·a. -Ro-
cl1·igtles Al·~es .- Duarte ele A.::e~edo. - Lotwenço de Albuque1·que, com restricção quanto a emenda 
ao§ 4. 0 

Emendns approvadas :pelo f-:enado ú 
proposta du Poder Executivo con-
ver tid a e·11 p•·ojecto de lei pela Cn-
mnra dos J>oputa.dos , e que fixn n. 
tlespeza. cl.o :,\[iniste rio d;t G ttct't'<l p:u·a 
o exercicio de 1 89 

.-\.o § 2°- Conselho ~UJH'cmo ~lililar 
de Justiça-~F.m Yeí>: ele <\4:3ô03000. diga-
se 1;;:osoaooo ,sendo elevada de 1:200 ,ooo 

Emendas appt'tlvadns pela Gnttml'a 1los 
Deputados " p•·oposta rio GOI'Cl'llO, fJUO 
fixa a. despe:::a do .,lmisterio dn. Cluet'l'a 
para o exorc icio de 1889 

Proposta do Oo1·c•·no 

Artigo. O ~linistro c Secretario ele Es-J O ~linistro e Secretario de Estado 
t!Hlo fios N(',!lOCios da Guerra 6 a.utor1- dos Negocias da Guerra. ê autorisndo a 
sado a despender, com os servi(' oS de- despender, com os sorvi<; os de ignados 
f.tign:uto. nas seguintes verbas , n. quantia nas seguin tes voJ·bn!<oi, a quantia 
de.............. .... .... lft.780:\) 6$173 ele.................... ló.578:77.2Si7:l 

. \ SaUCI' ; 

L , eCI·etnria de Esta-
do , ele. (como na 
proposta) . ...... 

2. Conselho ::;up•·eo1o 
~lilitar ,otc.(idem) 

t03; 997~000 

.\ saber : 

J. Hect·etnt'ia. ,Je Es-
tado, ek ... . ... 

2. Conselho Su preuw 
'' 't:3 60~000 ~filitnr, etc .. ... 

203:997~000 

I 1 : 360;$000 

a g ratificação 1los juizes togados . . 5 3. 
toJ 

Pa.gn.dori:l.. das •rro-
pos da C ô ,. t c 
(idem) ........... . \O:t;/3:$000 

:iOô: 30V~OOO 

3. Pagado ria das Tro-
pas da Córte . ... 10 :675. 000 

·- ~.;o· íl 
.\ o §.,o_ Direcloria ' Gemi <le Obras 4. 

:.\lilitares-l·}w 1·ez de 503:300~000, diga-
DirPcto ria Geral da-; 

Obr'" ~lilitare• .. 
se 7~3:300/Jf)()J, ~endo 250.000.)000 para 
con~trucção de novos quartei!o; e J'e-
pnros dos e::.:istentes. 

5. [nstruccii.o militai' : 
autor i~aodo o Go-
VCI'llO :L CI'Ct\.l' n:t. 
p r o v i n c in. do 
Cearil.. uma Escola. 
)tililrtl', com o 
curso de infanla-
t·ia. e cnvaltar ia ; 
augmente-ze para 
esse fim a. vet·ba 
com a qun.nth de 
11: 370$, C CO!ll a 
de ' ' : 200~ pa1·a 
elevar-se n 100 o 
numero de nlfe•·es-
a.lumno~. em vez 
t1e 331: 0:>9$, diga-
s·~ .... .. .. . .. .. . . . 

6 . lntendencia ( como 
na. p1•op lSLa) .• . . . 

i. A rsena" (idem) .... 
8 . Depo"i Lo de a1·tig•1S 

IJollicos (idem) . ... 
!l. l.auoraLo•·ios (idem) 

lO. CorJlo do S a u de 
(i em) .. ..... ... .. 

11. llospital o enferma-
rias (idM1) ....... . 

12. 

1:3. 

Estado-maior gene-
•·al (iole:u) .. . ..... 

Co~'JJos e s p c ciae:--
(• c·n) .. .. . ..... .. 

1't.. Co I'JlOS fl..l'l'errimcn-
Lados (idem) ...... 

1:'), P1·n.ç.:1R de p r e L 

u; . 
17. 

(id •·n) .......... . . 
Et :> pas (idem) .. ... . 
Fardamento . Elevc-

~f" a \'P t·ba a .. . .• 

::oo: ôtl%000 

4. J)irectoria Geral 
•las Obras :'o!ili-
La•·cs . . . . .. . .. .. 

:;, Tnsl•·ncçi(u :'olili-
l:ll' ..... . . .... . . 

ü. lnlende11cia • ... . . 
\)\) : \) 12:'<500 
sun:~ 3~5SO 7. .\ rsenn.es . ....... . 

S. 
l :000.~0 

l0tl :2W$GOO U. 
10. 

;;o;;: 135.')000 

't1 l :S3'J~HO 

231: 28!;000 

~~:;: G i2~000 

!L 

12. 

13. 

IJoposito de ~u·ti-
gos bell icos .... . 

Labo•·ntorios .... . 
Gorpo de :;audo• . . 

lf ospilae::; e ent'er-
mal'in.s .. . ... . .• • 

Estaclo-maiot· ge-
neral . . . . ..... . . 

Col'pos CS J}f'ein.es 

14. Corpos a r t· e g i-
t.~O::í:üSlc;>OOO •nentados . . ... . . 

l , ti'it::1S03(i30 
t:.i . Pt·:v;a~ fie lll'cL .. . 

t.::í' l~:;j()8~000 IH . Et:tpns .......... . 
17. Fat·dn.nu1 nLn ..... . 

:~)ô; 300~000 

2J1 :039~000 

\!9:9 12;3.300 

896:2 3:}-;~o 

lS:OOQSOOO 
100: 211'l600 
;:;o;;, 135:sooo 

., ll ; 3:i:<4ô0 

231 :s2 soao 
SJ5: 672::<000 

~ . 20:> : (18~~000 
l . üli~ : 3~0 ,IG30 

2. :í~~:~>Q~~~ 
t .. ltK:8J>:--tO.l 
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Emendas approvadas pelo Senado á 
prOJ?OSta do Poder Executivo con- Emendas app rovadas pela Camara dos 
vertida em projecto de lei pela Ca- Deputados tí. p1·oposta do Governo, que 
mara dos Deputados, e que fixa a fixa a despeza do Ministerio da Guerra Pro posta do Go•·erno 
despeza do lllmisterio da Guer ra pa1•a para o exercicio de 1889 
o exercicio de 1889 

Ao n. II do paro.grapho unico; (ad-
di tivo}. Acc•·escente-se: 

Sem augrnento da despez3. nctual. 

A. 8 

18. Equipamento e ar-
I'GlOS., . . .• , • .. • 

18. Equipamento e ar-
reio s (c o m o na 
proposta) .. . ..... 112: 93'1$700 19. Armamento ...... 

19. A r ma m ento : po-
dendo o Governo 
applicar o saldo 
do credito conce-
dido pelo a r t . 2° 
da Lei n. 3030, 
de 9 de Janeiro de 
1881. . .......... .. 

20. Despezas de cor-
po::; e q 11 a r t e is 
{como na propos-
ta) ..... .. .. . .... . 

21. Companhias milita-
res - Eleve~se a 
verba a .. ... ... . . 

22 . Commissões milita-
res (como na pro-
posta) ........... . 

23 . Classes in a c ti vas 
(idem) ....... .... . 

2>. Ajudas de c u s t o 
(iden) .. ... . . .. .. . 

25. Fabricas (idem) ... . 
2j . Presiciios e colonias 

militares : elevada 
a vor ba a mais 
100:000$, pa1·a oc-
correr ás despe-
zas com a estrada 
de União a Pal-
mas e com n. colo-
nia na foz do 
Iguassfi . .. . . ..... . 

27 . Diversas despezas e 
eventuaes (como 
na proposta) . . .•. 

28. Bibliotheca do Exer-

4 í: 54651•00 

4 50 : 000~000 

365 : G1Qi:l,gO 

68:546$000 

730 ; 539$238 

30 :000BOOO 
83 : 788.~69> 

192 :599$177 

530 :000$000 

20 . Despezas de cor-
pos e quarteis .. 

21. Companhias ~lili-
tares ........ .. . 

22. Commissões mil i-
tares .... ... ... . 

23 . Classes inactivas. 

24 . . l.judas de custo . 

25 Fn.llricas ..... . ... 
26. P t·esidios c colo -

nias militares .. 

27. Diversas despezas 
e e\entuaes .. .. 

28 . Bibl i o t h e c a do 
cito .... ..... .... . 5: 390$000 exerci to ....... . 

Accrescente-se : 

Paragrapho unico . Fica o Governo 
autor isado : 

I. Para reforrna.r a. Secretaria de Es-
tado dos Negocias da Guerra. e repart i-
cões annexas á mesma Secretaria, e bem 
ass im as outras subordinadas ao ~Iinis
terto da Guerra, como sejam os corpos 
de saude e ecclesiastico do exercito -
supprim indo a.s desnecessn.rias, com re-
ducçiio na despez:t total fe ita com as 
mcncionndas repartições. 

II. Para reformar as Escolas ll!tli tares 
da. Côrte e Porto Alegre e as Esco las 
de Tiro de C:tm po Grande e da provincia 
do Rio Grande do Sul, dando-lhes novos 
regulamentos. 

lli. Para t·evet· a tabelh. que baixou 
com o Decreto n. 216 1 de 1 de l\laio de 
i 58, reduzindo, como julgar conveniente 1 
as differcntes donominaç ies das v~nta
gens que percebem os ofliciaes do exercito 
e as tgualando ad i11star das que ora par-
cabem os da marinha e~u commissões ana-
l o gas, sem augmen to, porém , da. des-
peza. 

IV. Para revel' o regulamento que 
baixou com o decreto n. 538 1 de 27 de 
l?rwereiro de i Sí5, ob . .;ervando as pre-
scripções seguinte:;; : 

a) Do. junta parochial, creada pelo 
art . 2o, § 1° da lei n . 2656 de 26 de Se-
tembro de 187't, fará parte, em vez do 
parocho, o cida.dão immediatamente em 
votos ao 40 juiz de paz . 

ch~~l8~l~rs:al~fte~t':,~~~l~a ~l~si~~t~";,~~., ,~~ 
prazo legal, será esta substituida, no 

112 :934$700 
4't:5íd'·t00 

450: 000~000 

331 : 6903'•90 

68:Y•6~060 

730 : 539.~23> 

3o:ooosooo 

S~:788Sô95 

U2:399.)17i 

:>30: ooosooo 

3:390$000 



gmcnd:-ts approvadas pelo Senado á 
proposta do Pode l' Executivo, con-
vertid" em pt·ojecto de lei poh C a-
mara dos Dcputa.dos, c (JUC fixn.. a 
despeza. do Ministe•·io dn. Guerra pat·n 
o oxo rcicio de 1889 

Ao i'arag:" pho unico (:ui d i t i v o) . 
/lccrcscente-sc no fim : 
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Emendas approvadas peJa Camar:t dos 
Deput•tclos t. pt·o posta cio Go'"''·no, que 
fixa a despeza do Ministerio da Guenn 
para o exercicio de 1889 

anno em que nã.o se hnuver reu nido, por 
outra composta de cidadãos resid entes 
no umnic ipw e norneados, na côl'Le, pelo 
!\Iinistro e ~ecreta.rio de Estado dos Ne-
gocias dn. Guerra, c nas provincins pelos 
presidentes . 

r.) O Governo fixará, desde já, os con-
tingentes que o mun iclpio d·t côrtc e ns 
províncias houverem do fornecer, tenha 
ou não sido feito o alistamento em todas 
as paroch ias. 

Pn.rn. aquellas p::trochias ando não se 
tiver feito o nlista.mento, n.. distribuição 
ou ftxn.ção dos contingentes sel'll regu-
lada pelo l'esultado do alistnmento <la 
pa rochin. do respectlvO mumcipio ou, na 
falta, de outro mais proximo, nn. qual 
maiOl' numero <le alistados se houver 
apul'ado. 

cl) Depois 9ue se houver tornado effe-
cttvo oJlrimeu·o contingente de CJU C tt·ata 
o § 7 do art. 3o <la precitada lei, 
sómente poderão ser organizados, por 
meio do recrutamento forçado, os con-
tingentes das L1arochias onde não tiver 
sido feito o nilstnmcnto. 

r) Ficnm elevndas pnm 100.~· n 300.) as 
:nullas cornminallns pelo art . ()o, !:i 1° da 
lei n. 2:;:)6 de 2G de Setembro de tSí.\. 

F ica o go\·crno autoris-u1o a elcvnt· 
!"t 30 a numero de bat'l.lhões da. a1·ma. de 
infant~ria, f..x'ldo pelo decreto n. 10.115 
de 18 do Ago~to de 1888, sem augmonto 
de de~pezrt, 
Pa~o ri o Senado em de Outubt·o de Paço da Camnt·a dos Depu tados em 9 

1SSS.- f~tscoHcle do SeJTO Frio,presi- de A~osto de 1888 .-- Hanlo llo Lvccna, 
ttcnte.- IJarão rlc .. JfamaH [/'ltope , i\.' se- presidente.- Cados Pciroto ele ilfello, t o 
cret:uio. - Joaqui;a Ftori9n o elo Goà01J_. secrelario. - Jllanoet Ji:sperid:ílo da Costa 
2'0 s~~ cret~rio . Jl!a,·qtt.es, 2° scc 1·ctario . 

Apresen tado em 8 de Outubro - N . 53 D. 
Discutido na sessão de 9 de Outubro. 

Pro posta do Governo 

O Sr. Dun.rte de Azevedo requer que as emendas sejam discutidas englobadamente. 

Ora(loros: 

OsSTs. Jose Pompêo, H enrique Salles , Cameiro da C~mha, Ratisbona e Cantao. 
Enceread<t a discussão e adiada a votação, são approvadas no dia lO as emendas do Senado e com 

o pl'ojecto remottiuas á commissão ele redacÇ<'ío . 
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MINISTERI O DA A G R I CULTURA 

PROJECTOS NS . 59 a 59 F DE 1888 

Ar t . 7° da propostn,. 

1888 - N . 59 

Despeza do M i nisteri o da Ag·ricul tura para o exer cicio ele l.SS 9 

A com missão de orçamento, exn,minn,ndo a proposta el o governo sobre a despeza do Ministerio ch 
Agricultum, Commercio e Obras P ublicas para o exercício de 1880, ver ificou ser esta culcu1adn. 
em 36 .686 :183$261. 

Tendo sido fixada essa despeza para o exercício vigente em 35. 177 :042$344, nota.-se uma 
-differença para mais na importa ncia de 1.509 :1 40$917. 

Para melhor apreciação desta differença, apresenta a commissão o quadro das verb::~ s que nã.o 
:SoiTreram alteração, assi m como das que foram a ugmentadas ou diminuídas . 

Não foram alteradas as seguintes verbas : Secret aria de Estado, Sociedade Au xi li.ldora da 
lr;.dustria Nacional , Imperial Insti tuto Bahiano de Agricultura, Imperial Instituto Flumlnense, 
Estabelecimento Rural ele S. Pedro de Alcantara, auxi lio para as escolas praticas de n,gricu ltum 
e fundação de um estabelecimento agronomico , acqnisi ção ele sementes e plantas, auxilio para 
impressão ela Ftora B rasiliensis, Event uaes, Passeio Publico , Jar dim ela Praça da Acclamação, 
prolong·amento da estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, pro1ongn,mento da estl'(l.u :t de ferro 
d a Bahia, subvenção ás companhias de navegação, Laboratorio, Fabrica de Ferro do lpanema. 
Manumissões, Educação de ingenuos , garantia de juros a emprezn,s de engenhos centraes, fisc1 1isaçã:o 
de diversas estradas de ferro e p:1ra subvencionar a co1ouisaçã.o . 

Verbas que foram diminuídas : 

Corpo de Bombeiros .. .. .. . . .... .. . . ... . . ... . . . .. . .. . 
Illuminação publica ... . . .. .. ..... . . . ... . .. . .. . . . .. . . . 
Garantia de juros a e tradas de ferro (§ 14) . .. ... . . . . . . 
Estrada de ferro Paulo Affonso ... . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . 
Obras P ub licas . . .. . . .. ..... . . .... . . . . ... . . ... .... . . . 
Garantia de j uros a estradas de ferro (§ 34) .. . ... . . . . . 

Verbas augmentadas : 

Estrada de Ferro D. Pedro li. .... . . . ...... . . .. . . .. .. . 
Dita do Sobral. . .. . . . . .. .... . . ... . . . ... . . . .. . ... . .. . . 
Dita de Bat urité . .. ... . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .• .. . . •. 
Dita de Por to Alegre a Urugua..o'tyna . .. ... ....... . . . . . 
Esgoto da cidade .. . ..... . .. .. . .. . . . .. . ........ . . .. . . 
Te1egraphos . . ... . ... . . .. .. .. . . .. . .... . ... . .. . ... . . . 
Terras publicas e colonisação . . .. . . ..... . . .. .... .. . . . . 
Catechese .. . .. . ... . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . ... . . . . . 
Correio GeraJ. .. . . . . ... .. . .. . . .. . . . ... ... . . ... . .. . . 
~useu Nacional. . .. .. . . .. .. . ... . . ... . . .... . .. .... . . . 

Di ffor on ça pa ra menos 

50:175$000 
808 '907 

183 :186$199 
26 :631$560 
31:237$000 

840: 707$643 

1.1 12:746$309 

DiH'erença para mais 

825: 968$687 
4 : 120._'000 

25 :840$000 
138 :426$709 
74:0005000 
57: 400$000 

1.104: 048$800 
120 :000,'000 
:D 1 :483$040 

600$000 

2 .621 :887$236 
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A proposta consigna para despeza com o Corpo de Bombeiros a verba de 309:825$000, muito 
menor do que a que foi votada para o corrente exercício. Fel-o, entretanto, por engano manifesto, 
pois aquella quantia, como se vê das tabellas explicativas, repl'esenta. simplesmen te a despeza a 
fazer-se com o pessoal do Corpo, devendo ser addicionada a necessaeia para o material, o que faz 
augmentar a differenç:1 assign:tlada entre o credito votado para o actual exercício e o solicitado 
para o exercicio futuro. 

Os augmentos ou reducções, qLle se notam nas outras verbas da proposta, referem-se em sua 
generalidade ás estradas de ferro g·arantidas ou pertencentes ao Estado, porque melhomram as 
condições do trafego ou demanda o custeio dellas maiot• de3peza - au Telegrapho, Terras Publicas 
e Colouisação e Catechese, serviços que reclamam desenvolvimento mais extenso - ou ao Correio, 
por exigencia da rerorma ultimamente effectuada e em virtude de autorisação legislativa. 

A commissão verificou, pelo estudo a que submetteu a proposta, que algumas reducções podem 
ser feitas, sem prejuízo do serviço, e que outras verbas precisam receber melhor dotação. 

o estabelecimento rural de S. Pedro de Alcantara não tem correspondido aos fins de sua 
Cl'eação, não havendo motivo para manter-se a consigna.ção de 8:000$, ele que trata o§ 5° da proposta. 
A commissão propõe a suppressão da respectiva verba, e, em occasião opportuna, indicaria neces-
sidade de dar-se autorisação ao governo para a venda das filzendas dependentes daquelle 
estabelecimento. 

Tendo o decreto n . 9942 de 25 de Abril do corrente anuo, que reorganizou o Museu Nacional, 
declarado (art . 22), que continúa annexo ao estabelecimento a elle subordinado, como parte da 
Ja secção, o Laboratorio de Physiologia Experimental, até que o poder competente lhe dê novo 
destino ou nova organização, entendeu a comrnissão que, harmoniilando-se a proposta com as 
disposições.daquelle decreto, convinh:t eliminar a verba para o laboratorio, e, ne.:;te sentido, oiTerece 
emenda; 

A verba consignada no § 15 ela proposta para a despeza ela Estl'a.da de Ferro D. Pedro li póde, 
segundo pensa a commissão, ser modificada em alguns pontos. Assim é, que póde ser reduzida 
a 130:781 '790 a consignação destinada ao macadamisamento, na la e 2• e nas denu.is secções da via 
permanente, e a 100:000$ a consignação para angmento de officinas, machinas e ferrament'ts (loco-
moção). Não obstante estas reducções, que a cJmmissão propõe, a verba offerece margem para o 
desenvolvimento dos serviços da estrada, a que se prendem aquellas consignações . 

No§ 26 - Catechese e civilisação dos índios - nota-se o a.ugmento de 120:000$, compaeada a 
proposta com o credito em vigor. Não desconhece a commissão a import'1ncia do serviço da catechese ; 
parece-lhe, porém, que, reduzida a verba a 200:000$ ou mais 50:000$ do que foi votado p;1ra o actual 
exercício, fica ainda sufficientemente dotada. Nesta conformidade a commissão apresenta emenda . 

Com a promulgação da lei, que declarou extincta a escravidão no paiz, accentuou-se a necessi-
dade da iutroducção de braços para a substituição dos velhos agentes do trabalho - da fundação de 
nucleos oude se estabeleçam os h·abalhadores estrangei1·os ou nacionaes, que queiram constituir-se 
proprietarios, 19referindo este regimen ao do salario - assim como de escolas industriaes e profis-
sionaes, onde uns e outros e, sobretudo, os libertos e ingenuos encontrem meios de preparar e com-
pletar sua instrucção, habilitando-os para as lides do tr11.,balho e d!L industria em suas variadíssimas 
manifestações. 

Nesta ordem de idéas, a commissão não teve vacillações, e, sem fixar previamente o typo para 
essas escolas, propõe, para o fim de desenvolver taes creações, em dilferentes províncias do Imperio, 
a elevação da verba do § 6° da proposta de 48:000$ a 300:000$ . Para acudir ás urgeucias do 
supprimento de braços á lavoura e fundação ele nucleos nacionaes ou estrangeiros, parece á com missão 
efficaz a elevação da respectiva verba a mais 2 .000:000$000. 

Tendo o Ministro da. Agricultura mandado completar os estudos dos portos do Codó e Caxias, 
situados no rio Itapicurli, foi pelo engenheiro-chefe da commissão de melhoramento do porto elo 
Maranhão apresentado o projecto e orçamento das obras necessarias nesses dous portos, para que a 
navegação se faça sem interrupção . Dos annexo.s ao relatorio elo Ministerio da Agricultura elo 
corrente anno consta esse orçamento, na importancia ele 88:786i$932. Attendendo á exposição do 
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citado engenheiro e ás ponderaçõe; feitas no seio da commissão, entencleu esta dever propôr que se 
eleve a 180:000$ a verba do§ 22 d;L proposta e demonstração 6a, sendo o augmento destinado à 
desobstrucção dos portos da villa do Codó e da cidade de Caxias. 

Por igual motivo propõe ainda o augmento da dita verba, na importancia de 30:000$, para a 
conclusão da ri1mpa do rio Parnahyba, em TL!erezina, <1té ao porto da Barrinha . 

Convencida a commissão da necessidade de dar mais facil sahicla :.tos procluctos da província do 
Espírito Santo, na zona servida por via fluvial, propõe tambem que se augmente a verba do § 22 
com a quantia de 30:000$, para auxilio ou subvenção á navegação elo rio Doce e outros da província 
do Espirito Santo . 

Conforme ficou dlto, a proposta do governo consignou verba sómente para, o pessoal do Corpo 
de Bombeiros, omittindo a que é necessaria para as clespez:o.s com o material. A commissão indica o 
augmento de 87:974$800 para estas despez,ts, de accôrdo com a respectiva tabella explicativa. 

De cJnformidaúe com o decreto que reorganizou o Museu, indica a commissão que se supprima a 
verba consignada para o laboratorio, elevando-se a 72:280$ a do§ 29 da proposta. 

Findando-se no corrente anno os contractos de navegação com as companhias Bahiana e 
Pernambucana, a commissão propõe que se autorise a sua renovação, obrigando-se aquella compa-
nhia á navegação do baixo Jequitinhonha. 

Por ultimo, otrerece a commissão um additivo autorisando o governo a arrendar a fabrica de 
ferro de S. João de lpanema. Muito se têm occupado os poderes publicas com esta fabrica. Quando 
se mandou restaural-a em 1865, estava subordinada ao Ministerio da Guerra, e havia então o pro-
posito de convertel-a em arsenal. Passando posteriormente no Minist9rio da Agricultura, tem tido 
a f<:Lbrica algum desenvolvimento, que aliás não corresponde á importancia ela riqueza elas 
suas minas . 

Para ter o desejado desenvolvimento seria mister, além ele um coojuncto de medidas, umas 
dependl)ntes do governo, outras não, ele uma dotação muito superior á que lhe tem destinado o 
orçamento. A' com missão parece que, tendo-se desviado a fabrica elo seu primeiro destino, que era 
fornecer materiaes aos estabelecimentos do Estado, inclusive os arsenaes, entregando-se o resto 
á industria privada, é tempo de procurar imprimir-lhe caracter propriamenta industrial, e, neste 
caso, como bem pondera o director da fabrica, só uma empreza particular poderá com vantag-em 
realizar esse intuito. 

De outros assumptos occupou-se a commissão e, no correr do deb:1te, apresental-os-ha á consi-
deração da Camara. 

Em conclusão, é a commissão de parecer que. se adapte a segui.nte 

Resol·ução 

Art. O Ministro e Secretario ele Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas é autorisado a despender, no exercício de 1829, com os serviços designados nas seguintes 
verbas, a importancia ele . .... ... . ... .. . .... . . .. . , ..•............. , .......• . , 38.829:458$061 

A saber: 
I . Secretaria de Estado (como na proposta) .. .... ...•.. . . ......... . .... . .•... 
2. Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional (como na proposta) .. •..... .. . 
3. Imperial Instituto Bahiano de Agricultura ( como na proposta) ..... .. .. . 
4 . Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (como na proposta) . ... . .. . 
5. Estabelecimento rural de S. Pedro de Alcantara . Supprima- se . ...... . . . . 
6. Auxilias para escolas pratic1s de agricultura e uma estação agronomica . 

Em vez de 48:000 , diga-se: Auxilias para escolas praticas de agricul-
tura e estações agronomicas e escolas industriaes e profissionaes em dift'e-
rentes províncias do Imperio ... . ... . , . .. . ... ..... .... • . . .•.. .• . . . . . . . . . . 

7. Acquisição de sementes e plantas (como na proposta) . . . .. ...... .. . •..... 

219:948$000 
6 :000$000 

20:000$000 
48:000$000 

$ 

300 :000$000 
6:000$000 
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Auxilio pat!a a impressão da Flora B,·asiliensis (como na proposta) .. . .... . . 
!l. E>entuaes (como na propost·• ) ................ . . . . .. . ... . ...... . ..... . .. . 

l O. Passeio Publico (como 11 :1 proposta ) . . ..... . ... ....... . .... ........ .. ... . 
l l . Jardim da praç1 da. Acclamação ( como na proposta) .. . ... .. . .. ... . ..... . 
12 . Corpo de Bombeiros . Aug mente- e 87:974. 00 para a~ despezas com o ma-

terhtl do corpo, conforme as talJellas , e, em vez de 309:825$, diga-se . .. .. . 
13. llluminaçã.o Publica ( como na propositt) ... . . . . ......... . .. . ........... . 
14. Gal'antia de juros a es tradas ele feuo (como na proposta) ..... ... . . ...... . 
15 . Estrada de ferro D. Peclt•o li. Reduza-se a 130 :781.'790 a consignação de ti-

nada a macad[l,mi ·::~,mento na l a e za e nas demais secções da via.-perm'tnenle, 
e a 100:000$ a des tinada ao aug mento de officina ·, machi nas e ferramentas 
( locomoção) , e, em vez de 9. 061 : 184.' 948, diga- se .. ......... . . . ..... . . . . . 

ô . E\; trada de ferro do Sobral ( como na proposk't ) .......... . ........ .. .. .. . 
17. Estrada de ferro le Baturité (idem) ....... .... .. .. ..................... . 
18. E trad<t de ferro Paulo A!Ionso ( id em) ...... . . .. . .. ......... . ..... . .... . 
19 . Estrada de ferro elo I<.eci fe a S . Fcanci "co (pro longamento ) (idem) ...... . 
20 . Estrada de ferro da Bahia a S. Fr.w cisco (prolongamento) ( idem) ... ... . 
21. Estrada de ferro de Porto Alegre a Urug ua.yana (idem) . ............... . 
22. Obras Publicas. Eleve-se na demonstração ô' a l HO : OOO~ a consignação 

destinada á conservação elo melhoramento do porto do Maranhão , applican-
do-se o augmento á desobsteucÇ<"í.o tios portos da villa. do Codó e cidade de 
Caxias, no rio Itapicurú, e augm:mte-se 30 :000, para conclusão da rampa 
no rio Parahyba, em Therezina, até o porto da Barrinha, e diga- e, em vez 
de 1.726:081$500 . . ... .. . . . . . .•. ....... . .. . ........ .. .. . . . . .. . .... . . .. . 

23 . Esgoto da cidade (como na proposta) ...... .. ....... .. . .. . .. ......... . .. . 
24. Tele"'raphos ( como na proposta) . . ..... . ... ... .. .... ... ... ... ....... . . . . 
25. Terras pu~licas e colonisação . Augmente-se a quantia de 2.000:000 para 

a introducção de immigrantes e fundação de nuclcos para nacionaes e 
estrangeiros, e, em vez de 3.469:367 045, diga-se ..... . . . .... .. ..... ... . . . 

26. Catechese. Diminua-se 70:000$, dando-se para a província ele Goyaz 
20:917$, de Matto Grosso 45 :300,' e paea o Thesouro 43 :671$, e diga-se, em 
vez de 270:000 ··ooo .... . .... .. . . . . . .. . .. . •......... . . ....... .. . . . .... .. 

'ZJ . Subvenções ás companhias de navegação. Aug meute-se 30:000 para au-
xilio ou subvenção á. navegação elo rio Doce o outros da província tlo 
Espírito Santo, e accrescente-se: podendo o governo renovar o coutracto ele 
navegação t!a Companhia Balüana segundo as clausulas actuaes e obrigan-
do-se a companhia á. navegação do baixo Jequitinhonha, assim como a. 
renovar o da Companhia Pernambucana, segundo as clausulas do decreto 
n. 8125 A.. Diga-se , em vez ele 2:616.800. 000 .. . .. ........... .. ......... . 

28. Correio Geral ( como na proposta) ..... .. . . . ............. .. ..... ...... . . . 
:29. Museu Nacional. Eleve- e a verba. a 72: 280$, sendo 44:580' · para o pessoal 

de que trata o Decreto n. 9942 de 25 ele Abril do corrente anno, 600$ para 
gratificação de um secretario, 400.'' de um poe teim, e 14:700 '' para as des-
pezas do material, sendo: impressão, lithographia e brochura dos ar.::hivos, 
6:000 - Acquisição de vitrin:ts , armarias. e outros moveis, 1:500$ -
Conservação e limpeza do edificio, l :500 - !Iluminação elo edificio, appare-
Ihos de gaz e concerto dos mesmos, 300 · - Diaria l : 500 - A cquisição 
de livros e revistas scientificas, remessa ele archivos, 1:000", e clespe7.as 
miudas e acquisição de peoductos natunes, 2:900,'000 ........... ... .. . ... . 

30 . Laboratorio de physiologia experimental - Supprima-se ...... .... ...... . . 
31. Fabrica de ferro de S. João do lpanem't (como na pwposta.) ........... .. .. . 

10:000$000 
10:000 000 

:400$000 
28 : 140$1)00 

397:799$800 
869 : 802$li 4 

1.318 :874!)470 

1.836 :081:·500 
2 .104:780$000 
2 .258: 160 '000 

5 .469:367 '045 

~00:000"'000 

2 .976:soo•ooo 
2 .986:3 13'440 

n:zso··ooo 
$ 

205: 175,.,800 
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32 . Manumissões (idem) . . . .... . .. . ... . . ..... . . .. . ........... .. ............ . 
33. Educação de ingenuos ............ .... .. .. ...... .... ........ .. ...... . ... . 
34. Gamntia de juros a estradas de ferro contractadas ou já construi das por 

e1Ieito da autorisação da lei n. 2. 450 de 24 de Setemb1'0 de 1873 elimi-
nando-se das tabe!las a consignação para a estrada do Rio Grande a Bagé, 

35 . 
que f,Ji contemplada nos creditas da tabella C ..... . .................. . 
Garantia de juros a emprezas de engenhos centeaes, em virtude da lei 
n. 2587 de 13 de Novembro de 1865 e do deceeto n. 8357 de 24 de Dezembro 
de 1881 . . ••.... .. ........................... .. .. ... .. . ....... . ....... . . 

36. Fiscalisação de diversas estradas ele ferro (como na proposta) . . ....... ... . 
37. Para subvencionat· a colonisação (como na proposta ) . ... .......... ..... . . 

$ 
32:500$00@ 

5.882: 154.''675 

300:000$0QQ 
9:800$000 

$ 
Art. Fica o goveeno autoeisado a arreudae a fabrica de ferro de S . João de Ipanema. 
Sala elas commissões, 20 de Julho de 1888. - Antonio Jose H~m·iques presidente.- Rod1·igtM$ 

Alves , relator. - Dum·te de A;;eveclo. - Otympio Valtaclão. - M(1ttoso Camara, Lotmmço ele Albu-
que1·que, com restricções. - Mata lo1 achado , com restricções. 

PROPOSTA 

O Ministro e Seceetario de Estado do3 Negocias da. Agricultura, Commercio e Obras Publica · 
é autorisado a despande1·, com os seeviços designados nas seguintes verbas, a importancia 
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 .685: 183$261 

A saber: 
I . Secretaria de Estado . . . ... .. .. .. . ..... . .... . .... . .. . ... ....... .. ...... . 
2. Sociedade A uxiliadora da. Industria Nacioun.l ...... . ....... . .. . . ....... . 
3 . Imper ial Instituto Bahiano de Agricultuea ......... ..... ... . .... ...... . .. . 
4. Impeeial Instituto Fluminense de Ageicultura . . ........ .. ... . ... ....... . 
5. Estabelecimento rural de S. Pedt•o U.e Alcantara ... . ... ....... ......... . 
6. Auxilio para escolas praticas de agricultura e ele uma estaçi'io agronomica .. 
7. Acquisição de semE.ntes, plantas , etc ....... . ............ .. .... ....... . . . 
8. Auxilio para a impressão ela Flora B rasiliensis ... .. . .. . .... ... . . . .....•.. 
9. Eventuaes . ..... . . .... .... .. . . ..... .. . . . ... . . . .. .......... .. ........ ·. 

10. Passeio Publico .. . .. ..... .. ....... . ... . ... .. .. ... .......... ... . . ... .... . 
li. Jardim da praça d,t Accla.mação ... . .... . .... .. ........................ . 
12 . Corpo ele Bombeiros . .. ...... . . .... ... ............. .......... .. ........ . 
13. Illuminação publica ... .... . . .............. ..... ...... .. ................ . 
14. Gar,Lntia de juros ás esteaclas de feer:J . . ......... . . . .... .... . ..... .. ... . 
15. Estr,tda de fert·o O. Pedro !L ..... .. .... . ...... . ........ .. ......... .. .. . 
16. Estrada de ferro do Sobral ... .... . . .. . .............................. . . . 
17. Estrada de ferro de Batut•ité .... : . ............ . .... . .. ... . ...... .. . .. . 
18 . Estrada de ferro de Paulo A fl.'onso ..... .... .................... .. .... . . 
19. Estrada de ferro do Recife ao S. Francisco ( pl'olonga:nento ) ......... . . 
20 . Esteada ele ferro da. Bahia ao S. Ft'i1ncisco ( peolongamen to) . . . .. , .... . 
21. Esteada de fert·o ele Porto Alegee a Uruguayana ........... . ..... . ... . 
22. O bras Publicas ... .. . . . .. ... ... ............•......................... . . . 
23. Esgoto ela ciclarle . ... .... . . ...... . ... . .. ..... .. . . . ...... . ... . . . . . . ... . • 
24. Telegeaphos . . ............ ..... .. ......... . ......... . .. .... ........ ... . 
25 . Terras publicas e colonis .tçi'Lo . . ... . .... ....... ...... .. ... . ..... ........ . 
26 . Catechese .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............... .. ....... . .. .. . . . . . 
27. Subvenção ás comp:10lüas de navegação a vapor .............. .. . . ..... ... . 

219:948$000 
G:000$000 

20:000'000 
48 :000"000 
8:000$000 

48 : ooo:·ooo 
6:000$000 

l0:000$00G 
10:000$000 
8 :400$004 

28: 140$00@ 
309 825 ·ooo 
869:802$170 

1.318:874. '470 
9 .061:184 948 

272:275 000 
156:369$500 
684:213 . 800 
602: 3'i8.$00G 
817:993$409 

I . 726:081$500 
2.164:780$000 
2.258: I 0$000 
3.469:367$045 

270:000 000 
2.646:800?000 
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28 . Correio Gera.l .. . .. . . . . .. . ... . . . . . .. . .... ... · ... · · . · · · . . . · · . . · · . · · · · · . . · 
29. :Museu Nlteional. • .. .. . .. . . .. . ..... .. • . . . .. . .. . ..... . .. . .. . . .. . .. .. ... . 
30 . Laboratorio de Physiologia. experimenta.! do Museu Nacional . . . . .. .. ... . 
31. Fabrica de feno de S. Joã.o de Tpanema .. .... .. ..... .. ... .. ...... .. .. .. 
32. Manumissõss . .. .. . . . .. . . . ... . . . .. . ... ·. ·. · · · · .... · . . · · · . · · · · . · · · · · · · · · · 
33 . Educação de ingenuos .. . . . .. . ........ . . . .. . ... . .. . . . . . ... · . .... · · . ·. · .. 
34 . Gnr.:tntias de juros a esteaclas ele fet·ro coutract<tclat' ou já construídas, por 

eJfeito da a.utorisação ua lei n. 2.450 de 24 de Setembro rle 1873 . . . . .... • 
35. Garantia de juro.,; às empeezas de engenhos centraes, em virtude da lei 

n. 2.687 de 13 de Novembro de 1875 e do decreto n. 8.357 ele 24 de De-
zembro de 1881 .. ..... . . .. .... ... . . . .. ....... . . .. . .. . . .. .... .. · . .. · .. . . 

36 . Fisca.lisação de di vel'3aS estr .. vlas ele fert·o ...... . .. . . . . . . .. . . . . . •... .... . . 
37 . Para s•1bvenr-ion·w a colonisltçã.o . . .. .. .. ... . . . . . . ........ .. . ......... . . . . 

Apresentado em 20 de Julho de 1888 - N . 59 . 

2 .986:313$440 
68 :080$000 
12 :900$000 

205: 175$800 
$ 

32:500$000 

5. 882: 154$675 

300:000$000 
9:800$000 

Discutido nas sessões de 31 de Julho, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 20, 21, 2<1, 27, 28, 29 e 30 de 
Agosto . 

Oradores: 

Os Srs . Affonso Penna, Ja,r;ual'ibe Fill10, Coelho Rodrigues, Leitélo ela Cunha, Pacifico Masca-
~·enhas, Afilton, Oliveira Ribei1·o, AI ar condes Figueim, Alves de A1·aujo, Americo de Souza, Antonio 
Prado (Ministro ela Ag1·icultum) , Elpidio Mesquita, Lacerda Wernech, Araujo Góes, Pedro Luiz, 
Coelho e Campos, Coelho Rodrigues, Costa Aguiar, Zama, a~ristiano da Lu;;, Pedro Lui<:, Carneiro 
da Cunha e Coelho Rodrigues. 

Emendas apresentadas : 

Na sessão ele 31 de Julho 

São lidas e remettirlas á commissão ele orç tmeuto as seguintes 

Emendas 

N. 1. - «Ao§ 7°, eleve-se 0 credito a 120:00o.··, accrescentando-se: - para acqu1stçao, fóra 
elo Imperio, de animaes apropriados para melhorat• a raça do gado vaccum, ovelhum e cavallar, de-
vendo cedel-os pelo custo aos lavradores d 1s diversas províncias pastoris do lmperio, que se 
propuzerem comprai-os . 

S . R. - Sala das sessões, 31 de Julho de 1888. - Affonso Penna . >> 

N. 2.- «Ao § 15, acceescente -se : 200 :000$ par,\ estudos do prolongamento do ramal de Ouro 
Preto até a citlade de Itabira, passando pelas cidades de Marianna e Santa Barbara . » 

N. 3.- « Ao§ 24, accrescen te-se : 50:000. · para auxiliai' o prolongamento da linha telegraphica 
do ioterioeaté a cichde rla Januaria, passando por S. João Baptista, Minas Novas, Arassuahy, Grão-
Mago!, Montes Claros e S . Francisco. 

Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.- Affonso Penna. - Penido .-Mourão. - 111. J. de Lemos. -
Affonso Celso. - Custodio Mart ins . - Oly mpio Valladão. - Ciwistiano da Luz . - Pacifico Mascaren.has.-
Car·los Peio:;o!o .- Henrique Saltes. - Jocio Caetano. - Sebastirio Masca1·enhas. - Luiz More ira. - Mon-
tandon.-B-zn·os Cobra.- Ped1·o B randcio .-Jl1atta Jrf achwlo .-Cesar io Alvim .>> 

N. 4. -- « A.ccrescente-se na verba- Obras Publicas - a co nsignaçã.o de 200 :000$ para o melho-
ramento e conservação do por to de Belém, província elo Grão-Pará. 

Sala das sessões, 31 ele Julho de 1888. - Leitao da Cunha. - Costa A.guiar.-Dr . Cantcio.-
Mancio Ribeiro. - G. Cruz . }} 



- 65 

N. 5.- « Ao § 22, augmen te-se 50:000!) para a construcção de uma linha t elegraphica. 
-en lre a. cidade ele Penedo e a villa de Pir<tnln, e üig.t-se, em vez de 1.836:081$500, 
l. 886 : 09 J. '500 o 

Sa la elas;,es;;ões , 31 de Julho de 1888.- Tlwophilo dos Santos .» 

N. 6. - «Apresentamos como em nh a:lditiva o seguinte 

PROJECTO N. 51 - l8S8 

Pralongamento elas vias fer reas existentes e constntcçr.7o ele novas - Plano ge1·al ele v iaçüo fen·ea 
,zigando en!re sov incias e o litorol. 

Sala. elas ses~ões , 31 ele Julho de 1888. - C. Zama.- A. Jlfilton . - J . P ompett .>> 

« A Assemb1éa Geral resolve : 

Art. !.° Fica, autorisado o Governo a. ma.ndar proceder aos r conhecimentos e estudos para o 
vrolongamento ouconclusão : 

a.) da estt'ada ele ferro D. Pedro 11, até ás aguas francamente navegaveis elo rio S. Fran -
-cisco ; 

b) para o pl'olongamento elas e.> tr telas rle feno ele S::>beal e Baturité a té onde fór julgado mais 
conveniente para atten ua.r as cala.midade,; da. secca. que devasta p.3~·iodic .tmente a província do 
Cearà e do modo que a ttenda ao seu futn ro agrí cola; 

c) para o prolongamento ela estr<trla Centt·al ~la Bahia até a villa elo Brejo Grande, e para a 
construcção de clous ramaes que tenham por obj ::Jc tivo ligar esn e-tradA. à villa tio Anclarahr e ó. 
povoação elo Orobó Grande, on a outro qualquer ponto das m1.ttas do Orobó que melhor f<tvore çoa a 
celonisação dos lert'enos devolutas do Es tado ; 

cl) par a o prolonga.mento do ramal do Timbó até n.o ponto nnis conveniente, na província Lle 
Sergipe ; 

e) para a consteucção de uma linha ferrea que, partindo ela cidade da Feira de Sant'Anna , 
lig ue a estrada Central ú. da Bahia a,o S . Francisco , e ambas à estrada de Santo Amaro; 

f) para a construcção clr,s linhas necess::trias para ligar entre si a es trada ele ferro das 
Alagàas as de Pernambuco, Parahyb:.t e Rio Grande do Norte, segLwdo o plano do engenl1en·o 
Coutinho . 

Art.. 2 . o Completos este3 es tudos , que devem se e fei tos den~ro do menoL' prazo possível , o 
Governo poderá desde logo contrac tar com as companhias , as quaes directamente inteeessem os 
prolongamentos das citaclJ.s linhas, o complemento ou desenvolYimento clellas, sob af seguintes con-
dições : 

J . a G::trantia ele juros de 6 °/o no maximo sobre o c1pital necess1ri0 por tempo ig ual as actual-
mentc concedidas aos teoncos principaes, de modo que terminem na mesma época; 

2 . a 0 CUStO kilometrico das de3pezqs comple tas de instalJação que, sem SeL'VÍr ele base a garan-
tia de ·juros, não excedera de 25:000$000 . 

Ar L. 3°. O Gove rno incluirá nos pL'oxin ws orçJmentos as quantias necessarias para. a conti -
nuaçilo elas estradas D. Pedeo li, Sobral e Baturité . 

Art . 4 . 0 O GJverno tambem incluirà aLlllu ::t lmetlte no ot•çtmento geral a qua ntia necessaria 
para o es tudo completo ch v iaçã.o ferrea do Imperio , de modo que !lquem as províncias ligadas 
entl'e s i e a.o littoral , tendo em vi-ta o apt·oveitamento dos rios 1uveg:ayeis do Impel'io ou •le parte 
dell es . 

Art. 5.0 Revog-am- se as disposições em contrario . 
Paço da C<unaea do3 D3put[tclos , 10 de Julho de 1888 . - Cesar Zama . - E . rle i1Iesqu ita.-.4.tfonso 

Celso . - Josd Po mpeu . - P edro da CurJ;a Beltn'io .- L u i : .Mo;·eira .- L eandro R atisbona .- F;·ciTe ele 
üvvalho.- Americo de Sott~a.- A. JJlilton.- Zl nlrigttes Jun ior.- Paula P.-imo. - B. de Ge ,·e-
moabo.» 

A . 9 
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N. 7. - « Ao § 22. Demonstração n . 6 - Estmcla ele roclagem D. F 1·ancisca .- Ele l'e-se a consi-
gnação a. mais 40:000$ para a r econstrucção da mesma estrada, J es truicla pela, inundaçiio. 

S. R. - Sal:1 das sessões , 31 ele Jul b.o de 1888 .-Fernanclo Hachraclt.» 

N. 8.- « A' verba- Telegra phos , accrescente-se- par.1 a cons trucção de uma linha telegra-
plüca que ligue a cicbde de Itaq uy a villa de Blumenau, na, província, de Sn,nta Cathariua, a quantia 
ele lO: 000$000 . 

S. R. - Sctla elas sessões, 31 de Julho de 1888.-Fernando Haclwadt. » 

N . 9.- « Da verb:t - Telegraphos - app lique-se imrnecliatamen te a somma necess'\ria ao esta-
be lecimento ela, commu ni cação telegraphica do pharol d'ls Salinas com a cidade cle Brag·[wça, ambos 
na província do Pará. 

Sala das sessões, 31 de Julho ele 1888.- Leitao ela Cunha. - Costa Ag>tim·.- Dr. Cantfio. -111an-
cio Ribeiro.-G. Crtt; . » 

N. 10. - «A verl111 de 2.258: 160$ele n. 2-! elo ar t. 1°, augmente-se com a do 100:000$ para n, 
construcção da linha telegraphic..'\ cb. cidade de Therezinn, á d c Parnahyba (no Piauhy), com escala 
pelas villas de União, Barras e Piracuruca. 

S. R.- Sala chs sessões em 31 de JuE10 de 1888. - Coelho de Rezende.» 

N ~ ll. - « A verba n. 24 augmente-se com a quantia de 70:000$, para a construcç[o d[l. linha 
telegraphic[l. que ligue a villa. de Piranha, ponto terminal da estra.da de ferro de Paulo Affonso, 
á cidade de Penedo, aproYeitado para [1. dit[t construcção todo o material ex istente nos deposito:; 
da mesma estrada. 

Sala das sessões, 31 do Julho de 1888. - Lui::; Mo1·ei?·a.-Bemanlo ele Mendonça Sob1·inho.l> 

N . 12. - «Ao n. 25, accrescente-se: 
50:000$ p:tra auxi lio á Colonia Orphanologica Isabel, em Pernambuco, destinados à constru cçü:o 

da via-ferrea e obms de arte ele que necessita a f,cbr ica central da mesma colonia. 
Sala elas sessões, 31 ele Julho de 1888.- Alcofo?·ado Junior. - Bento Ramos. - H. 111al'lzttes. -

Juvencio ele Aguiar.- Rosa e Silva..-Gonçalves Fen·eim. - Pedro Beltrcio .- Felippe ele Figue iTÔa. 
- Alfredo Co1-rêa .- Theodo1·o ela Silva .l> 

N. 13.- «Ao§ 27 do art. do projecto n. 59- Subvenções ás companhias ele navegaçü:o- accre-
scente-se : E reuovação, por lO anuos , do contracto de navegação ela Companhia Maranbense, 
segundo as clausulas a~tuaBs , obrigando-se a mesma co mpanh ia a fazer mais seis viagens annuas 
do porto eleS. Luiz do Maranhão, pela escala respectiva, até o porto de Belém, sem o nus algum 
para o Estado por essas viagens accrescidas. 

S. R. - Sala elas sessões, em 31 de Julho de 1888.- .Maneio Ribeiro .- Costa Aguicw.- Leitcio ela 
Cunlw.- Dr. Cantao .- G. Cruz .- A . O. Gomes ele Castro. - Domingues da Silva.- F. Dias Cm·neiro. 
- Ribei?·o da Cunha. - Silva j)faia.- JO(io Hem·ique.l> 

S:io igualmeute lidos, apoiado3 e remettilos á commis~ão de orçamento os seguintes 

Aclclitioos 

N. 14. - «E' o Governo autorisado a fazer as operações de credito necessarias á garantia de juros 
até 7.000:000$, na conformidade da lei n. 3128 ue 7 de Outubro de 1882, pam a construcção da es-
trada de ferro de Aracajü a Simão Dias, com um rnmal para Capella , na província ele Sergipe, caso 
subsista o contracto para este fim celebrado pelo governo ela província ; e, não subsistindo este con-
tracto, r.ontractará a co nstrucç1o da me3mtt estrada com quem mais vantagens offerecer, observadas 
as c\[l.usulas da referida lei. - J. L . Coelho e Campos .- Oliveira Ribei1·o. - Otympio Campos.- Lui:; 
Freire.» 

N. 15.- «Ar t. Fica. o Governo autorisaelo a renovar o coutracto ela navegação fluvial do baixo 
S. Francisco, incluindo no con tracto o serviço da rebocagem da barr.1, não podendo a subvenç:lo 
exceder de 50:000$000. 

Sala das sessões, em 31 de Julho de 1888 .- Theophilo dos Santos.)> 
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N. 16 - «Fica o Governo auto~is::tdoadespender até a quantia de 200:000$ com a desobstrucção 
do b'tnco de areia e vasa denominado Taboleiro, no porto do Desterro, província de Srwta Catharina, 
aprovei tan'io para, o serviço um:1 da> dragas existentes no porto do R.io Grande. 

Sala das sessões, 31 de Julbo de 1888 .- Fe1·1nndo Hachrad t.>> 

r . 17. - « Fica o Goveeno autorisado a despender até a quantia ele 50: OOOS com a deagagem da 
barra elo rio Par.thyba, nas proximid.ades da cidade de S. João da Barr.:t, para. o fim de dar boa en-
trada c sahida aos vapoees que dem::tndarem a1uelle porto. 

Sala das sessões em 31 de Julho de 1888.- R. Peixoto.>) 

N. 18. - << E' o Gove!'l1o autoris:1do a conceder garantia de juro> de 5 °/0 sobre o capital necessario 
par.t a estr tda ele ferro elo Ribeirão á villa do B:.ll1ito, na pt·oviocia de Pernambuco, na razão de 
20 :000$ p1r kilometro.- AlcofOJ·ado Junior. - F. de Figueiy.Ja. - H. llfarqttes. - Bento Ramos.-
Gonralves Ferre iT.J. .- hwencio ele Aguiar. - AJf,·edo Co1Têa. - Rosa e Silva. - Pedro da Cunha 
- Belu·ao. - J. Nabuco.» 

Na sessao de 1 de Agosto : 

São lidas, apoiadas e enviaJas á commíssão de orçamento as seguintes 

Emendas 

N. 19. - «.-\.' verln do n. 22accresceote-se: 20:000$ para desobstrucção das cachoeiras que impe-
dem a navegação do rio Cuyabá, na extensão comprehendída entre a cidade deste nome e a villa do 
Rosario, província de Matto Grosso. 

Sala das S3Ssões em I de Agosto de 1888.- Esperidicio ll1a1·qttes. - Barão do Diamantino.» 

N. 20. - <<Ao§ 22 (Obras Publicas) augmente-se a verba com mais 8:000$ p:1ra a exploração do 
rio do3 Bois, na província de Goyaz. 

Sala das sessões em 1 de Agosto de 1888. --:- Ma1·condes Fig~te i1·a. - Xavier ela Silva.» 

N. 21. - «Ao n. 27, substituam-se as palavras - segundo as clausulas actuaes e obrigando-se á 
navegação do baixo Jequitinhonha - pelas seguintes :- de modo a melhorar esse serviço, obrigan-
do-se a companhia a restabelecer a navegação do baixo Jequitinhonha desde a barra (na villa ele 
Belmoote) até á povoação da Cachoeírinha, e a restabele~er ~hi, ou no ponto mais apropriado nessa 
extensão, um nucleo de immígr.wtes estrangeiros com família, podendo o Governo conceder á com-
panhia as vantagens necessarias, que lhe facilitem a realização das novas clausulas. 

S. R. - Sala das sesEões em 1 de Agosto de 1888.- Americo de Souza.>) 

N. 22. - <<~a verba 34, fica o oeelenado do engenheiro fiscal ela estrada de ferro Conde d'Eu, 
na peovincia da Parahyba, equiparado ao do engenheieo fiscal ela estrada de ferro do Natal a Nova 
Ceuz, na provincía do Rio Gr<tnde do Norte. 

S<lla das sessões em I de Agosto de 1888.- Carneiro ela Cunha.>) 

São lidos, apoiados e enviados à commissão de orçamento os seguintes 

Aeldit ivos 

N. 23. - «Fica o Governo autorisado a mandar construir, pela verba destinada á estrada de ferro 
-do Recife a Caruarti, em PernamlJLw.o, um ramal ferreo que ligue as cidades da Victoria e da Gloria 
do Goitá .. 

S. R. - Sala das sessões em I de Agosto de 1888.- F . ele Figueirôa. - Alcoforado Junior. -
Bento Ramos. - Gonçalves Ferrei1·a. - H. Jlarques. - Ped1·o ela Cunha Belt1·ão.- Alfredo Con·êa.-
Jttt>encio ele AgttiaT.l> 
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N. 24.- «Fica. o Govemo autorisado a garantir os juros, na fórm a. da lei n. 2 . 687 de 6 de Novem-
bro de 1875, art. 2<>, até ao capital de 1. 800 :000$ para a construcção de quateo engenhos centraes, 
na província da Parahyba, sendo dom; na vrtrzea elo r io Parahyba até ao Pi lar, um no valle de Ma-
ma.nguape p. um no município ele Alagôa Grande ou de Arên,, onde fôt• mais conveniente, não exce-
dendo oj uro de 6°/ 0 ao anuo. 

Sala elas sessões em l ele Agosto de 1888.- Can~eiTo ela Cunhet .J) 

N. 25. - «Fica o Governo autorisado a garantie juros, na fórma da lei n. 2.450 Je 24 de 
Se tembro de 1873, até ao capi tal maximo de 1. 500: 000,_' , que fór etl'ectivamente empregado, para 
o prolongamento da estrada de ferro Conde d'U:u, do Mulungu ~• Alagóa Grande, e do Pilar a 
Itabaiana, na extensão, pouco mais ou menos, ele 43 kilometro;;; , na província ela Parahyba, não· 
excedendo o juro de 6 °/ o ao anuo . 

·Sala. das sessões , l de Agosto de 1888. - Can~e i?·o ela Cunha.» 

N. 26 . - « Fica o Governo autorisado a contractar a construcção ele um ramal de estrada de 
ferro, que, partindo da« Minas e Rio >>, vú até ás aguas mineraes de Caxambü, e ele outro que~ 

partindo do ponto mais conveniente dn, referida estrada de ferro, vá até ás ~ guas mineraes do 
Lambary e Cambuquira, podentlo, para este fim , ga rantir juros de 7 °/o, pelo pt•n,zo de 30 annos, 
sobre o capital necessario , que não será superior a 30 :000.-i; por kilomett·o . 

Saladas sessões, 1 de Agosto de 1888. - Olympio Valtadao. - Ch1· istiano da Luz.- Ba1·ros Co-
bm.- 11Io~wão.- Joáfl Caetano . - Cw·los Peixoto.- Affonso Penna .- Custodio il!m·tins . - Jl[. J. de 
L emos.-S ebastiiío JlfascarenlLas.- João P enido .- Paci fico Mascareahas.- P ed1·o B1·andão . » 

N. 27.- « Fica o Governo autorisaelo a contractar com a Alagôas R ailway Company, limited, 
mediante a garantia de juros de 5°/o, a construcção ele um ramal, que, partindo do kilometro 35 da 
linha existente, termine na villa de Atalaia. c povoação dn. Capelln., de accórdo com os estudos 
feitos pela mesma companhia. 

S. R.- Sala elas sessões, 1 de Agosto de 1888.- Ma?·iano da Silva .» 

N. 28.- « E' o Governo autorisado a conceder privilegio por dez annos á empreza que se pro-
puzer a ligar o braço do rio Jequitinhonha que desagua ao norte ela barra da villa de Belmonte, 
com o braço ele mar que se estende ela barra da vi lla de Cannavieiras para o sul, parallelo à 
cosb, por meio de um canal de sessent<t centímetros ele profundidade, no minimo, afim de pôr em 
communicação fluvial estas duas villas ; podendo a mesmo. empreza neste período cobra!' uma 
taxa. de transito por ca1~óa ou outra qualquer embarcação, que se utilisar elo re t'e t·iclo canal, sendo 
o valor desta t n,xa estabelecido de accôedo com o Governo, não podendo exceder de l:j; por cadn. 
canóa e 2$ por outra embarcação . 

S. R . - Sala das sessões, l ele Agosto ele 1888 .- Ame?·ico de Sou:; a . 11 

N. 29 .- « Fica o Governo autorisado a contractar o prolongamento da esteaela de ferro « i\Iina& 
e Rio )) até ao ponto mwegavel do Rio Verde, podendo, para e:>le fim, g11.ranti r juros de 30 °/0 , poe 
prazo de lO anuas, e de 5°/o, durante a construcção, sobre o capital necessario, que nilo exceder<\ 
de 30: 000$ por kilomet ro . 

Saladas sessões, l de Agosto de 1888.- Olympio Valladüo.- A(f011so Pem~a. - Low·enço de Al- -
buquerqt'e . » .. 

N. 30. - «Fica o Governo autorisado a concedee gamntia de j L1ros de 5 o/. tis associações 
agrícolas já oeganizaclas ou que se organizarem de conformidade com a lei n. 3. 150 de 4 de Novem-
bro de 1882 e r espectivo regulamento, não excedendo de 200 :OOO~· a importancia a despender an-
n ualmen te, caso tenha de fazer effecti va a gaeantin, integra l. 

Sala das sessões, 1 de Ago3to de 1888.- Carlos Peirooto. » 



- 69 -

N. 31. - « Art. l. • Fica o Governo autorisado a passar para. as provinciàs o serviço das terras 
devolutas, podendo os presidentes crear uma repartição annexa á Secretaria do Governo, com o 
pessoal necessario para demarcação dos lotes e levao tamen to ele phntas do> terrenos pertencentes. 
ao Estado, devendo ser nomeado um t'unccionario, ao qual incumbe a direcção do serviço das terras·. 

Art. 2. 0 E' o Governo autorisado, por intermedio dos presidentes ele província, a nomear um 
tabellião de registro das terras ele particulares, que mandarem demarcar suas propriedades, ou 
que a transfiram a ou tros por qualquer dos meios permittidos em direito, desde que taes títulos. 
de propriedade sejam rubricados pelo director do conselho provincial de terras publicas, que fica. 
creado nas províncias do Imperio. 

Art. 3. 0 Só poderão ser registrados nesta repartição os títulos de propriedade que forem 
aceitos pelo conselho director, que adaptará para regularizar os seus trabalhos o systema conhe-
cido pelo nome de acto Torrens, incumbindo-se o Governo do regulamento para a execução desta 
lei. 

Art. 4. o Emquanto as vendas de terras e registros da mesma não produzirem renda, as des-
pezas se farão pela verba- Colonisação- ; devendo o producto da venda das terras devolutas 
ser arrecadado pela Thesouraria de Fazenda, afim de ter a applicação especial para a immigração· 
e colonisação. 

Paragrapho uni co. O producto ela venda das terras pertenceutes a cada uma das províncias 
só poderá ter applicação nas mesmas províncias. 

Art. 5. 0 Nos regulamentos, que o Governo fizer, estipulará as multas e responsabilidad2S· 
penaes a que devem ficar condemnados os infractores desta lei, que, não sendo obrigatoria, só 
attinge aos que procurarem collocar as suas propriedades territoriaes sob o regimen do acto. 
Torrens . 

Sala das sessões em 31 de Julho de 1888. - Domingos J . N. Jaguaribe Filho.» 

Na sessão de 2 de Agosto : 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orça.mento as seguintes 

Emendas 

N. 32.-« Ao § 22. - Destine-se desta verba a quantia de 40:000$ para. a construcção de um 
edificio em que funccione a Repartição dos Correios da. capital da Bahia, concorrendo a província 
com o terreno necessario. 

Sala das sessões, 2 de Agosto ele 1888. - Araujo Góes. - Junqueim Ayres.- F1·ei1·e de Car-
valho. - Bania do Rio de Contas .» 

N. 33 .- «A' verba do§ 33 accrescente-se 5:000$ para auxilio à escola central ele eeluca.ção de 
ingenuos, estabelecida na cidade de Maceió, da provipcia das Alagôas. 

S. R. - Sala das sessões, 2 de Agosto de 1888.- Ma1·iano da Silva .- Theophilo dos Santos.- J. 
Nabuco.- Luiz ilfo1·eira. - B. de 1lfendonça SobYinho . )) 

São lidos, apoiados e remettidos á commissão de orçamento os seguintes 

Aclclitivos 

r . 34. - « Fica o Goveruo autorisado a conceder garantia de juros ao capitalnecessario pa;ra. 
um ramal de via-ferrea, da estação do Campo Grande ou de outro ponto mais conveniente à cidade 
ele Bom Jardim, em Pernambuco . 

Sala das sessões, 2 de Agosto ele 1888.- Pedro da Cunha Belt1·ão.- Al(1·edo Corrêa. - F. ele 
Figuei1·ôa.-G. FerreiJ·a.- Juvencio ele Aguiar. - Alcoforaelo Junior.- Bento Ramos.- H . 11Iarques. 
- Ros((, e Silva.- Theodo?·o ela S il·va.- Bm·üo de Araçagy .- J. lVoJJuco.» 
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N. 35. - «Das _obns da verlJa - Telegt•aphos - fic::t o Governo autoris 1.do a mandar applicat• 
I 00 :000:;> na construcçlio de uma linlta teleg t·aphic::t que, partindo do ponto t et·minal da estrada de 
ferro l\1ogyana, dirij a-se á capital de Goyaz. 

Sala das sessões, 2 de Agosto ele 188;. - lifa1·co ncle~ Figueim . » 

N. 36 - «O Governo fic:.t autol'i~ado a ·concecler geatui tamente as terras devolutas situadas nas 
immediações das estradas ele feno, para fundação de nucleos coloni~1.es pro:novtdos pelas companhias 
exploradoras das di tas estr,1.das. 

Sala das sassões, 2 tle Agosto ele 1888. - A-raujo Góes - Junque i>·a Ayl'es - Americo de So~~::;a. >> 

N. 37. - «0 Governo fica autorisado a con ~eder gar<1.n tia de juros de 6 °/o, durante quinze annos, 
ao capital ele 4.800:000 , de·tinaelo ã. cons trucçlio de clous ramaes na estrada de ferro Central da 
Bahia, sendo um destinado a atravessar as terras elo Orobó, em clirecção a Baixa Grande ou Mundo 
Novo, e outro em demanda do município ele Brejo Grande, ou outro mais conven iente pa.ra a colloca-
ção de immigrantes; não devendo exceder o preço kilometrico de 24:000$000. 

Sala das sessões , 2 de Agosto ele I 888 . - A mujo Góes . - Junque ira Ayres . - Frei1·e de Cw·va-
lho . - Ba1•ão do Rio ele Contas. - Ame rico de Souza .>> 

N. 38 . - «S ubsti tua-se a emenda do Sr. deputado Luiz Moreira pelo seguinte additivo: 
Fica au torisado o Governo a m:mdar construir uma linha telegraphica entre a villa de Piranhas, 

estação inicial ela ferro - via Paulo r\Lronso, e a cidade do Penedo, ponto por onde passa a linha tele-
graphic:t do Eshdo, ele accordo com os estudos e orçamentos organizado~ e apresentarias ao Minis-
teria da Agricultura pelo engenheiro director desta mesma. ferro-via . 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 1888. - B . ele Mendonça Sobrinho. - L uiz liioreirct . )> 

N. 39 . - «Fica o Governo autoris:1do a conteact<w a cons trucção de um ram'Ll da, estrada de 
ferro do Natal a Nova Cruz, que vá até a. cidade do Ceara-mit•im, ou, si julgar mais conveniente, a 
mandar construir uma nova estrada de ferro, que do porto do Natal vá até :i.quella cid·tde ; podendo 
para esse fim garantir juros de 6 •;. até a quantia de 1.500 :000 ' 000. 

S. R. Sala elas sessões, 2 de Agosto de 1888 . - Tarquinio de 3ouza - João ManoeL)) 
N. 40. - tJ. Continua em vigor a autori sação relativa ã.s auras p:.tra melhoramento da b3.rea do 

Rio Grande do Sul, concedida ao Governo pelo art . 7•, paragrapho unico, da lei n . 3.314 de 16 de 
Outubro de 1886, com as a lterações consignadas no ar t. 7•, § 2• da lei n. 3 .349 ele 20 de Outubro de 
1887; ficando o Governo autoris1.do a mandar fazer as obras por administração, c'lso não dê resul-
t:=tclo o concurso aberto para a construcção elas mesmas obras por uma empreza particular, fazendo 
as operações de credito que sejam necessarías, e cobrando juros respectivos ás taxas decretadas nas 
disposições legaes acima referidas . 

S. R. - Sala das sessões, 2 de Agosto de 1888. - Miranda Ribeiro . - Sitva Tava1·es .» 
N. -11. - «Ficao Governo autorisado acontractar com a Companhia l\1ogyana o prolongamento 

do ramal da estrada de ferro de Poços de Caldas até a cielaue deste nome, na provinci t de Minas 
Geraes, concedendo garantia de juros de 6 "/ • ao anno, durante 30 annos, sobre o c:.tpita1 maximo de 
500 :000$ e privilegio, por espaço ele 50 annos, com as mesmas clausulas da concessão feita para a 
construcção do mencionado ramal. 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 1888 . - Barros Cobra . - Carlos Peixoto. - Otimpio V allaclão . 
- Christiano da Luz . - Henrique Saltes.- João Peniclo.- S. Mascarerlhas . - P ac ifico Mascare-
nhas . - M . J. de L emos . - Custodio Martins . - Jocío Caetano. - Mo urilo . » 

Vem a mesa, é lida, apoiada e remettida á commissão de orçamento a seguinte 
Emenda 

N. 42. - «Ao § 22 - Obras Publicas - accrescente-se: 
Para occorrer ã.s obns indispensaveis no canal que liga a Ribeira de Iguape ao Mar Pequeno, 

afim de prevenir os ef:l'eitos das enchentes que ameaçam a ciclade, 50:000 , elevando-se a verba a 
1.886:081$500 . 

Saln. das sessões, 2 de Agosto de 1888 . - Cochran.e ."» 
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-Ya sessiio de 3 Agosto de 1888 .: 

São lidos, apoiado.:; e enviado.:; a commissã l de orçamento os seguintes. 

Aclelitivos 

N . 4.l . - (< Subst it u(l,- Se o additivo do Sl' . depubtlo l\Iariaoo da Silva pelo seguinte: 
Fica autorisado o Governo a garan tir a co"!1panhia Alag5as Railway Company , limited os juros 

de 5°/o sobre o capital necessario p::t.ra a construcção de um ramal entre o ponto mais conveniente 
do ferro -via de Maceió a Impemtriz o a extinct11 colonia militar LeopolLlina, hoje povoação elo mes-
mo nome, percorrendo os v alies do Mearim, S<.tn to Antonio Granrle, Getituba, Camaragibe, .Manguaba 
e Jacuipe. 

Sala das sessões , 3 Lle Agosto de 1888. - B . ele Mendonça. - Lt1i::; Jio1·ei1·a. » 

N. 44. - « Fici.L o Governo autorisado a mandar construir pelo credito - Estrada de ferro de 
Pernambuco - um ramal que ligue o por to de 'l'amandaré, pelo valle de Jacuipe, á estação da 
estrada de feno do Recife a S . Francisco, que os estudos indicarem como mais conveniente. 

S . R. - A,-oçagy .- Rosa e S ilva. - Pedro da Cunha Beltnio .- Al(1·eelo Co1·rêa .- F . ~ele Figuei -
1'Ôa. - Alco(orarlo Junior. - Gonçalves Fe1·,-eira. - Bento Ramos.-:- !~meneio de Aguirtr. - J. N obuco 
- H. iliarques. » 

N. 45. - «Fica o Governo autoris::t.tlo a conceder garantüt ele juros de 7 °,/0 á Companhia Soroca-
bana, para o prolong11m3nto da su \ es teatla tle f.:n't'J ele B Jtuc.ttt\ ás mat·gens do Par,map;:wema, 
abaixo da confluenci:t do Tibagy; não podendo o capital garantido excede e a 30:000 por kilometeo. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 1888.- Do mingos Jaguaribe Filho.» 

Na sessao ele 6 de Agosto de 1888: 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissio de orçamento as seguintes 

Emendas 

N. 46 . - « Com o prolongamento da estrada de ferro do Sobral , 800:000$000. 
Sala das sessões, 6 de Agosto de 1883. - Josd Pompeu ,- Rodrigues Junior .- L. Ratisbona. Y> 

N. 47. - « Augmente- se a verba 22 - Obras Publicas - de 40:0JO$, para serem applica,âos a 
estudos ela praticabilidade ele um can~l commuuic.1mlo o rio de S . Francisco com Jaguaribe, no Ceari . 

Sala elas sessõ3S, 6 ele Agosto de 1888.- Josd PJmpeu .- Rodrig~1es Junior .- L. Ratisbona . » 

E' liLla, apoiada e entra conjunctameuto em discussão a seguinte 

Emewla 

N. 48 .- <~ Fica o Govemo autoeis1do a contractar a intro1ucção de 50 .000 immigrautes na 
província de i\iinas Geraes, dospen.lemlo com e33e sJrviço a impJrtancia nece.:;saria, tirada da 
r espectiva verba . 

s. R. - Sala das sossõe;, 6 Lle Agosto de 1888. - Carlos Peixoto. - Otympio Valladüo .- Barros 
Cobm .- Pedro Branrlüo .- Jllow·ão. - Joao Caetano .» 

Silo igualmente li clas, apoiadas e enviadas a cornmissão ele orçamento as seguintes 

Emendas 

N. 49. - ,<Das sobr,<s da verba - Subveuç-io ás comp:wllias de naveg1ção a vapor - fica o 
Governo autorisado a mandar pól' a tlispo3ição da presidencia de Goyaz a quantia de 20 :000"' para 
ser applicada ao melhoramento d.ts es tr::tdas dessa proviucia . >) 

N. 50. - « Ao § 26 - Catechese - augmente-se a ver b:t C:)l11 a quau tia de I O: 000\ para as cles-
pezas com a reJl'gct niz:tçilo ch c'tte~h3>~ 1103 valles do3 r io3 Ara.gtlaya., Alto Toc:w tins, bem como 
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do collegio Isabel, na província ele Goyaz, de confor mi ch,de com o regulamento provinci:1l de 18 de 
Janeiro de 1886, approvado por aviso do lVIinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas do 
mesmo anuo. 

Sala das sessões, 6 de Ago to de 1888.- Jlm·condes Figttei?·ct. - Xavier ela S ilva.>> 

N. 51. - « Na autori a.,;ão de que trata o ponto 5•, § l•do orçamento da Agricultura, Commercio 
-e Obras Publicas, em vigor, comprehenda-se a f<wuldade de ordenar ou autot•isar o levantamento 
prévio da planta e orçamento do rannl de Antonina a. Morretes, garantindo até 6 °/o o capital que 
fór julgado preciso . 

Saln. das sessões, 6 de Agos~o ele 1888 .- Alves de A1·at!7"o . >> 

SiLo lidos, apoiados e remettidos a commissã.o ele orçamento os seguintes 

Aelditivos 

N. 52. - «0 Govemo contra.ctara aconstl'ucçã.o, na parte que julgar conveni ente, do prolonga-
mento da vilt ferrea de Coritib:t aos pol'tos elo Annzonas e Rio Negro, depois cl vet'illcados os tra-
balhos preliminares de plantas c orçamentos, que forem approvn,ch ·, podendo garantir , até 6 °/o, o 
capital que fór julgado nocessario. 

Sltla das sessões, 6 de Agosto ele 1888 . - Alves de :lraujo. - Visconde ele Naca1· . 

N. 53 .- « Fica. o Go v3rno a.u torisltrlo a fornecer uma clra.ga de excn, '' ação para o poeto ele Pa.t·a-
nagtla, na província do Pamna. 

Sala das ses·ões, 6 ele Agosto de 1888. - .Uve$ ele :l mujo. - Visco11ie rle .Vacar. 'l> 

Na sessão ele 7 de Agosto : 

São lidas, apoiadas e remettid:1s a com missão de ot•çametlto as seguin tes 

Emendas 

N. 54. - «Ao§ 14 - Garantia ele juros a estradas de ferro - , accrescente-se: - incluída a ele 
7 •;. até 2.000 :500", sobre o capit·ll etrecti vamente empregado no peolongamento ela estrada de 
ferro Barão de Ar<truama, na província elo Rio ele Janeiro. 

E para t al fim , eleve-s3 a verba de 1. 318:874. -170 a 1.493 :874$-!70. 
S. R.- Sala das sessões, 7 de Agosto ele 1888. - rllbe1·to Bezamat.)) 

N. 55. - « Ao§ 25. - A verba ele 5.469:367 0-15, destinada a - Tet·eas publicas ecolon is~ção 
sera distribuída com a u viela eq uidade por to•Jas as provinc!a.s tlo Imperio, t endo o Governo em 
attenção a f<tlta de braços pal\t os set·\·iços agrícolas e os auxílios jà recebidos por cada uma. 
dellas. 

S. R. - Sala. elas ses3ões, 7 ele Agosto ele 1888 . - B. ele Jlienclon~a Sob~·il'!ho .- Coelho d~ 

R e:zende .» 

São lidos, apoia1los e rcmettidos á commissã.o tle orçamento os seguintes 

Additivos 

N. 56 .- « Fic:t o Goveeno autorisado a faze e as clespezas nece5sarias com a construcç1io e 
custeio ele uma linha telcgra.phica cl·1 cidade de Diamantina no Cuevello, em !\finas Geraes . 

Sala das sessõ 3, 7 de Agosto de 1888. - P acifico ill ascarenhas . - Jo ao P cnido. - Custodio 
Jiartins. - Henrique Saltes .- Cesm·io Alvim. - 111. J. de Lemos .» 

N. 57. - « Fic1 o Governo autoris:1do a f,~ozee as despezas neces:;arias com a constmcção e 
custeio ele uma linha. telegraphica da estaçü.o dos T·res Corações a cidade ch~o Campanha . 

Sala. das sessões, 7 de Agosto de 1888 . - Hen,·iqtte Saltes. - Sebast i<io 111' ascm·enhas . - CcsCI1· io 
.Alvim. - Pacifico ilfascarenlws. -.~iatto:~ Machcdo . - Cctl'los Peixoto. - Barros Cobm . » 



-73 -

N. 58 .- «Fiel o Governo autorisado a elevar a té 20 an nos o prno concedido aos concessionar ios 
da navegação a vapor dos r ios cl:ls Velhas e S. Francisco, sem nova subvenção, que continuará a 
ser a do act ual conteacto pelo prazo nelle estipulado de l O annos . 

«Sala da:; sessões , 7 de Agosto de 1888 .- Matta 1'11 achado. - Seb:tsticio Mascarenhas.- Hem·ique 
Saltes . - Pacifico Mascarenhas . - Cesar io Alvim.- Xavier da S ilva.» 

N. 59. - « S~tbstitutivo. - Fica o governo autorisado a conceder a garan tia de juros até 5 °/ o 

sobre o capitoJ rnaximo de 30:000$ (trinta contos) por kilometeo para o prolongamento da estrada 
de ferro Minas e Rio a té a cidade de Passos, na província de Minas Geraes . 

« Sala das sessões, 7 de Agosto de 1888. - Barros Cobra . - Ch1· istiano da Luz. - C ar los P eixoto. » 

Na sessiio de 8 de Agosto: 

São lidas, apoiadas e enviadas á commissão de orçamento as seguintes 

Emendas 

N. 60 . - «Ao n. 6junte-se no fim : 
« ... ficando o Governo autorizado a con tractar com o Dr. Domingos Maria Gonçalves a fundação 

de cinco internatos escolas-agricolas para a educt\ção simultanea ele 1 .500 menores, segundo 
as bases apresentadas no requerimento de 7 de Junho de 1888, assignado pelo proponente. 

« S. R. - Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. - il1 ourao. - Junqtte ira Ayres. - Jolio Caetano. 
- Jaguaribe Filho. - Jlfatta Machado. - .1-ffans? Celso. - Carlos Peixoto . - Joaquim Nabuco. -
CesaTio Alvim .- Joao Penido .- Cesw· Zama.» 

N. 61. - «Ao n. 22- Obras publicas. - Em logM' de 180:000$, diga-se 190:000$000. - F. Dias 
Canwiro. >) 

ão lidos, apoiados e enviados á commissão de orçamen to os seguintes 

Additivos 

N. 62. - «Artigo additivo. - O Governo garantirá os juro3 de 6 °/o sobre o capital de 4. 000:000$ 
à Associação de Lavradores que possuírem terras de boa qualidade em zonas salubres da província 
do Rio de Janeiro, situadas nas immediações de linhas ferreas, e fundarem engenhos centraes para 
o fabrico de assucar, sendo quatro na região denominada - Serra-abaixo - e quatro em Serra-
acima - obrigando-se as mesmas associações a collocarem com os proprietarios, em lotes nunca 
menores de 12 hectares, 80 famílias de colonos nacionaes e outras tantas ele estrangeiros, e a 
manter em cada um desses nucleos umtt escola de instrucção primaria, onde tambem se ministrem 
rudimentos de instrucção agrícola . 

«Rio, 8 de Agosto de 1888 .- Pedro Luiz Soares ele So w:.a . }) 

N. 63. - « Art . 1.° Ficft o Governo autorisaclo a garantir os juros ele 5 °/0 clurante cinco annos, 
4 °/o durante mais 10 e 3 °/0 durante mais cinco sobre o capital necessario : 

« l . o A' em preza da estrad<t de ferro de Santa Luzia a Benevente, para a constt'ucção do trecho 
de Santa Luzia ao Cachoeira, podendo dispensai-a da obrigação de construir o trecho do Cachoeira 
a Benevente ; 

« 2. 0 Para a const rucção de uma via fereea do Cachoeira a Victoria; 
<< 3 .0 Para o prolonga,mento da via ferrea do Carangola ao Alegre ou ao poRto mais conve-

n iente da, via ferrea ele Santa Luzia a,o Cachoeira ; 
« 4. o Para a construcção da via-ferrea ela Victoria a Na ti v idade . 
«Art. 2.0 O capi tal garantido será dxado no maximo á razão de 35:000$ por kilometro; po-

dendo o pagamento dos j uros gamntidos ser em dinheiro ou em titulas da divida publica. 
«Ar t. 3. 0 As mercadorias, animaes e pas3ageiros que forem transporta:los p9las ditas vit<S 

feneas , qualquer que seja a distancia a percorrerem, ficarão sujeitos ao imposto - a I• de 2réi> 
A. 10 



-74-

por kilogramma; os 2•• e 3°• de 10 °/o sobre o preço da respectiva tarifa, cujo producto sera appli-
cado ao pagamento dos juros garantidos ou ao resgate dos títulos da divida publica de que trata o 
artigo anterior. 

« Terá a mesma aiJplicação o excesso de renda Jiq•1ida que annualmente apurarem as emprezas 
das ditas vias ferreas sobt·e 7 °/o, independente dos juros garantidos, que somente serão pagos dentro 
dos limites do art. 1 o em parte ou na totalidade da porcentagem fixada nos annos em que a dita 
renda liquida fór menor de 7 °/o sobre o capital garanti lo. 

« Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. - lt:Iattoso Camara.» 

N. 64.- « Fica o Governo autorisado a despender a quantia necessaria com a construcção de 
uma linha telephonica entre a cidade de Penedo e o Pontal da Barra do Rio de S. Francisco. 

« S. R.- Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888.- Theophilo dos Santos. - Pedro Beltrão.» 

O Sa. ARAUJO GóEs pondera que, depois do discurso do nobre ministro da agricultura e do 
pedido que S. Ex. fez para que a commissão de orçamento tomasse conhecimento dos additivos e 
emendas apresentadas, afim de que S. Ex. pudesse melhor estudai-as e apresentar um trabalho 
mais desenvolvido, a';)redi ta que não lhe compete sinão requerer o adiamen to desta discussão 
até que a commissão dê parecer sobre as emendas que já lhe foram remettidas e sobre as que foram 
hoje apresentadas. 

E' lido, apoiado e entrando em discussão é approvado o seguinte 

Requerimento 

« Requeiro que o projecto fixando a despeza do Ministerio da Agricultura para o exercício de 
1889 seja devolvido a commissão de orçamento com as emendas e additivos, ficando adiada a 
discussão por seis dias. 

« Sala das sessões em 8 de Agosto de 1888. - Araujo Góes.» 

A commissão de orçamento, de accórdo com a deliberação da Camara, deu sobre as emendas 
apresentadas á despeza do Ministerio da Agricultura o seguinte p[Lrecer: 

1888- N, 59 A 

Despeza do Minist.erio da Agricultura para o exercício de 1SS9 

Parecer sobre as emendas e additivos offerecidos na 2• discussão e perante a commissão de 
orçamento 

A commissão de orçamento e contas, tendo examinado as emendas e additivos offerecidos ao 
projecto de orçamento das despezas do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
para o proximo exercício, assim como outeas que lhe foram apresentadas de conformidade com 
o art. 55 do regimento da Camara, vem sobre ell as emittir o seu parecer, suggerindo tambem 
outras medidas que completam ou rectificam as disposições daquel le projecto. 

No exame a que procedeu, procut•ou a commissão impi r'ar-se nas verdadeiras necessidades das 
províncias, acceitando os encargos relativos a mclllol'amentos de caracter urgente e que devem, 
quo:Lndo realizados, concorrer para. o desenvolvimento das industrias do paiz e assegurar o bem_ 
estar da população. Corresponclenclo dest'arte aos intuitos do illust l'e Ministro da Agricultura, 
entendeu ainda a commissão dever indicar que fosse o governo autorisado a proc3cler, a respeito 
de serviços de importancia noto ria, mas não convenientemente estudados, ás necessarias inda-
gações afim de poderem ser mais tarde decretados com perfeito conhecimento. 

Com relação á viação ferrea, si bem que sejam differentes as condições das zonas em que a 
construcção é reclamada, pareceu a commissão opportuno propór, além de nm prazo mais re-
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stricto para as concessões, qual o de 30 annos, a fixação do juro .garantido no maximo tle 6 "/o, não 
podendo o custo kilometrico exceder de 30: 000:!;000, Com taes bases, estrada alguma deixará de ser 
construída e ücarão de uma vez desterrados os orçamentos exagerados, representando as con-
strucções o seu custo real. 

Referentes a planos geraes de viação, tomou a commissão conhecimento, além da emenda 
n . 6, de outra oft'erecida pelo deputado, Sr. Dr. Coelho Rodrigues. Não obstante a importancia 
do assumpto, tendo a commissão deliberado annuir aos reclamos das províncias, acceitando a idéa 
da construcção de vias ferreas em zonas variadas, pareceu-lhe conveniente adiar a materia 
daquellas emendas, pelo que não propõe a sua approvação. 

O prolongamento do ramal de Ouro Preto até á cidade de Itabira, passando pelas cidades de 
Marianna e Santa Barbara (emenda n. 2) ; 

A desobstrucção do banco de arêa e vasa, denominado " Taboleiro , , no porto do Das terra 
( n. 16) ; 

A garantia de juros de 6 °/o até ao capital de 1.800:000$ para a construcção de quatro en · 
genhos centraes na província da Parahyba ( n . 24) ; 

A garantia de juros de 5 o /o a associações agrícolas, organisadas ou que se orgaEizarem de con-
formidaue com a lei n . 3150 de 4 de Novembro de 1882 e em regulamento ( n . 30) ; 

A autorbação para transferir ás províncias o serviço das terras devolutas, com providencias 
diversas sobre o registro e venda ( n. 31); 

O auxilio de 5:000$ á escola central de educação de ingenuos na cidade de Maceió, província 
das Alagóas ( n. 33 ) ; 

A autorisação para a construcção de uma linha telegraphica, que, partindo do ponto terminal 
da estrada Mogyana, dirija-se a c:tpital de Goyaz ( n. 35) ; 

A applicação dtt quantia de 800:000$ ao prolongamento da estrada de ferro do Sobral 
( n. 46) e a da eJ.uantia de 40 :000~ para os estudos sobre a pr.:lticabilidade de um canal commu-
nicando o rio S. Francisco com o Jaguaribe (n. 47); 

O augmento da verba da - Catechese - par,t a província de Goyaz ( n. 50) ; 
A autorisação para o fornecimento de uma draga de excavação para o porto de Paranaguá 

( n . 53) ; 
A g·arantia de 7 °/0 sobre o capital effectivamente empregado no prolongamento da estrada 

de ferro Barão de Araruama ( n. 54) ; a distribuição da verba destinada a terras publicas e colo-
nisação ( n. 55); 

A autorisação para as despezas com a construcção e custeio de uma linha telegraphica da 
cidade de Diamantina ao Curvello e da estação dos Tres Corações á cidade da Campanha 
( ns. 56 e 57) ; 

A garantia de juros para o prolongamento da estrada de ferro Minas e Rio até á cidade de 
Passos ( n. 59 ) ; 

A autorisação para contractar a fLmdação de internatos paea a educação de menores 
( n. 60) ; 

A garantia de juros sobre o capital de 4.000:000$ as associações de lavradores que pos-
suírem terras de boa qualidade e fundarem engenhos centraes ( n. 62); 

A autorização para o estabelecimento de uma. linha telephonica entre a. cidade de Penedo e o 
Pontal da Barra do Rio S. Francisco ( n . 64) ; 

- ou porque não são obras e serviços urgentes e foram outros reputados mais uteis nas respe-
ctivas províncias e as necessidades não podem ser todas attendida.> de uma. vez; ou porque não 
convem limitar a acção elo governo, imponJo-lhe regras, principalmente sobre o assumpto da 
immigração e colooisaçã.o; ou ainda porque as leis vigente.:; jà peovideuciaram a respeito de al-
gumas, como sobre a concessão de engenhos centraes; e finalmente porque consistem outros ( eomo 
os da emenda n. 31 ) em reformas da legi~lação, que demandam exame mais demorado - não pu-
deram alcancar o assentimento da commissão. 
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l\Iereceram-no, entretanto, as emendas 11s. 3, 5, 8, 10, 12, 13 , 19, 20, ~:2, 27, 40, '12, 58 e ôl, 
em vista da. uti1ülade dos serviços, a que se refeeom, sendo a elevação el o qne tt·ata. a. emenda. 
ultima ( n. ô1) justi ficada pela necessidade do dotn,r-se o serví<;.o com a verba indicada pelo pt·ofts-
siona1, que stuclou- o, organizando o respectivo orçamento . 

Accei tando as ídéas contidas nas elema i.; emenda.>, ontem! o; :1 commissã.o que não paJem, todavi ,l, 
sct· approvadas sem as modificações qne indica. 

Assim é que à commis>ão parece r1ne so pórle l'cdnzir n, 30:000 a consignação de 120:000. , 
de que tt•::tta a emenda n . 1 . 

Em vez da quantia de 200:000~, a, rtne se t'Cl'e t'C ;t emenda n. 4, on tenrlo a commis~ão quo se 
eleve autorisar o govet·no a mn.nrlar procctlot' n.os os tndos e ot•ç·<monlo pat'.t o molhor:uneuto c 
conservação do pol'to rio Belém, tlestinawlo-sc pwa e~se fim a import;cnci[l, do 20: 000$0J0. 

A vorb[l, do <JQ:OO:J) da, emondn, n . 7 pódo, s m inconvonionto, SOI' ro.luzid[l, a 30:000$000. 
A' omentl[l, n. 9 convém n,ddicionnr.- S·3 o maximo de 40:000.~ p:l!'a n, ' lospem. el que trata, em 

vista elos esclarecimentos rtno l'vram ministr[l,dos à commissii.o. 
A ele n . 14 deve set' snbstitnidn, por outra, ·flUO consigno o custo kilomet!'ic;~, juro g[l,r:mtiuo e 

prazo ela coucossão . 
A de u. 15 reclann a. fixação do prazo pam 'J contracto. 
A el e n . 17 póde ser ncceita, sendo suhstituid[l, pot' uma nutorisaçiio par,t os o:; tudos necess[l,rios 

na lJ[i,rr;t do rio Parahyb[l,, nas proximidade' d:t cidarle de S. João d~ Bana, afim de poderem as 
embarcac:ões entrar e sn,hir livremente . 

A ele n. 2 1 elevo sor modificada ou substituid ~t pelo aelditivo otrerecido ácommi~são pelo mesmo 
autor da emenda. 

A ele n. 23 eleve ser convertida em antorisação para estudos . 
A de n . 26 exige modificação ele taxas e reducçiio de prazo. 
A de n . 28 deve ser substituída por uma <tutcrisaçã.o ao governo para con trac tar a. n~vegação 

dos rios Jequitinhonha e Pardo. 
Para a construcção elo edificio de que trata [I, emenda u. 32, pn,rece á commissão que se deve 

elevar a verba do§ 22 do projecto elo orçamento m. qua.ntia ele 40:000. 000 . 
Arlen. 34póde seracceitacomasmodificaçõesintlicachsparaa.den. 14, 
A de n. 37 deve ser modificada no sentido de se gara.n ti r juros p::tra a. constl'l!cção do mmal 

de Orobó e para o prolongamento da estrn,da ele fm·ro Central da Bahi[l, para o Sul, pelo Íl'<1çado 
que fôr verificado melhor, em vist[l, dos e3tudos a que se proceder. 

A ele n . 39 póde ser revista nas condições da de n, 34 . 
A de n . 41 eleve ser reduzida às condições d::t concessão do ramal de Cn, ldas. 
A de n. 43 póde ser convertida em autol'is~1ção pam estudos . 
As de ns. 45,51 e 52 devem sueorcliuar- so ao typo jà refeeido, para poderem ser acceitas . 
A ele n . 63 entende a oomm'(ssã.o que póde ser a.pprovada eliminando- se o n . 4 elo art. 1 o, a 

1' parte do art. 3• e reduzindo- se o cus to kilometr·ico a 30:000$000. 
Convém assignalar que as emendas ns. 11 e 38 ficam prejudicadas com n, acoeitação da, 

de n. 5 . 
Perante a commissão foram apresen tadas varias emendas, merecendo o seu assentimento: 
a) as que autorisam estudos p:tra [I, construcção de u·wt es tr·aela de ferro da. capital do 

Maranhão ao porto de Itaqui - parn, o prolongamento du. estr,<da de feno de Caruarú [l, té Pe::;-
queira, em Peron.mbuco - para a remoção ele uma pedm na lnrm de S. Miguel ( Alngôas ), que 
embaraça. a navegação - e par<t o melhoramento do porto de Natal ; 

b! a que autori.;a a construcção de uma estrada de ferro de Caxia.s [I, Cajazeiras; 
c) a que autorisa o governo a cootractar com o Barão ele Jacag uay o set·viço da navegação 

a vapor entre o Bl'azil e a Europ:1 . 
Não puderam ser acceitas pela oommissão outras emendas sobre plano geral de viação, 

como ja ficou dito, sobre gauntia ele juros á compu.nltia r;ue SB pt'opõ exp lorar a industria da 
seda, garantia de juros à Companhia Tl'am-Ro::ttl Na.zaretlt, desenvolvimento da Iinh[l, telegra-
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phica de Penedo a Pir,whas, e sobre o pt'ojecto u. 94 do anuo tl.udo, oiTerecido como additivo 
pelo deputado Sr. Dr . Mourão. A' commissão pareceu que o assumpto do additi v o reclamava 
di cussão mais ampla, por constituir jú, projecto especial : não obstante, a commissão tornou 
extensiva ás emprezas de navegação, em um additivo que oirerece, a concessão gratuita de ter -
renos devolutas situados nas margens das vias uavegaveis, fa,vor a que se refere o projecto 
alludido . 

Por seu turno, entende a commissão que o projecto de orçamento carece ser completado para 
melhor attender ás necessidades publicas, offerecendo, para esse fim, emendas e additivos, cuja 
ma teria apreciará succintameute. 

Dos relatot•ios ultimos do Ministerio da Agricul t ura, baseados no do director do Imperial In -
sti tuto Fluminense de Agricultura, consta que o Asylo Agrícola nenllllm r esultado tem produzido 
apczar dos sacrificios pocuniarios votados an nualmen te, assim como quo a Fazenda Normal, para 
corresponder ás vistas do legislador, c,.'l.rece ser convertida em uma f<lzenda experimental, que 
poderá ser installacla em terrenos situados na província do Rio, á margem da Estrada de Ferro 
D. Pedro Il, conforme indica aq uelle direc tor. A commissão, abundando nessas idéas, propõe a 
rcducção da verba elo§ 2<! a 24 :000$, suppriminclo-se o auxilio ao Asylo Agríco la <t que o governo 
dará conveniente destino e elevando-se a 400 :000$ a do § G", pmt o fim de ser o augmento 
destinado á creação ele uma faz"enda experimental. 

Para melhor attender ás necessicl,tcles elo paiz , e em vista do plano do goveeno rela-
tivamente ao S3rviço de immigração, a commissão indica que seja elevada a verba do § 25 
a 10.000:000., podendo o governo despender desde já a quantia de 3.000:000SOOO . 

A verba - Catechese - deve ser applicada pelas respectivas províncias, entregando-se a 
cada uma deltas a consignação mencionada nas tabellas explicativa, , para darem a applicação 
que julgarem conveniente. 

Pareceu á oommissão muito reduzida, em vista das circumstancias actuaes do paiz, a verba 
de 300:000$ de:; tinados ao pagamento ela garantia ele juros ás emprezas de engenhos cen-
traes, propondo sua elevação a 500:000$000. 

Olrerece ainda, a commissão â consideração da camara additivos : 
a) au torisando o governo a vender ou arrendar o seniço de abastecimento de agu;), na 

capital do Imperio ; 
b) a conceder a cada uma das pro v incias do imperio, no mesmo ou em di versos logaras 

de seu territorio, 360.000 hectares de terr,ls devolut:ts, pat•a serem applicadas a colon isação 
ou vendidas a particulares, ficando tambem autorisado o governo a conceder gratuitamente 
as terras devolutas, si tuadas nas immediações das estmdas de ferro ou vias navegaYeis; 

c) concedendo nos occupantes de terras devolutas o Pt•<zo de dous annos, a contar da 
presente data, para. requererem <t legitimação cbs respectivas posses, desde que tenham mo-
rada habi tunl e cultur·a e fl'ecti va ; 

d) declarando não ser applica>el aos serviços relativos á verb:1 - Terras publica e co-
lonisação - quanto aos prazo; do3 contractos - a disposiç-ão do art. I U da lei n. 30 18 ele 
5 de r ovembro de 18 O. 

São conhecidas as icléa contidas nas emendas e adclitiYos , ora inclica:Jos. A commissão, 
en tretanto, da.!'á no corret• 1ht discnssão a.s explicações e esclarecimen tos que forem reclamados . 

Em conclusão, é a commissão de Jnrecer : 

\. 0 Que sejam rej eitada :1s emendn,s ns. 2, 6, 16, 2-l, 30, 31, 33, 35, 4G, 47, 48, 50, 
53, 54, 55, 5G, 57, :J9, GO, 62 c 64; 

2. 0 Que sejam app:ovaüas as de os. 3, 5, 8, 10 , 12, 13, 19, 20, 22, 27, -!0, 42, 58 
e 6 I, assim comu as demais com as morliftc tÇ'ões inrlic:1das, e as que foram on·erecidas pe-
rante a commissã.o e por esta acceitas, be:n como as que suggere á ap1·eciaç<'io da Camara, na 
fórm:t da exposição . 

Para regulariLlade da Lr.:tb.dho, enten r!eu a commissão conveniente .> nbstituir por uma 



-78-

emenda geral todas as que (emendas ou additivos) devem, em sua opinião, ser approvadas 
com modificações ou sem ellas e pela fórma seguinte : 

Emendas ao orçamento 

Ao § 4.o Reduza-se a verba a 24:000$, supprimindo o auxilio ao Asylo Agrícola . 
Ao § 6. o Eleve-se a verba a 400:000$, destinando-se o augmento á creação de uma fa-

zenda experimental na província do Rio de Janeiro, nas margem: da Estrada de Ferro 
D. Pedro li. 

Ao § 7. • Augmente-se : 
30:000$ para acquisição, fóra do Imperio, de animaes apropriados para melhorar a raça 

elo gado vaccum, ovellmm e cavallar, afim de . erern vendidos pelo custo aos lavradores 
que se propuzerem a comprai-os . 

§ 22. - Augrnente-se : 30:000$ para reconstrucção da estrada de , rodagem D. Francisca, 
damnificada pela inundação; 

20:000. para a desobstrucção das cachoeiras que impedem a navegação do rio Cuyabi, na 
extensão comprehenditla entre a cidade deste nome e a villa do Rosario, em Matto Grosso; 

5:000 para a exploração do rio dos Bois, na província de Goyaz; 
40: 000$ para a construcção de um editicio em que funccione a Repartição elos Correios 

na capital da B:1hia, concorrendo a província com o terreno necessario ; 
50:000$ para occorrer as obras inclispensaveis no canal que liga a ribeira de Iguape ao 

mar Pequeno, afim de prevenir os effeitos das enchentes, podendo esta verba ser despendida 
desde ja ; 

5:000$ para os estudos sobre melhoramento do porto elo Natal, na província elo Bio 
Grande elo Norte ; 

20:000$ para os estudos sobre o melhoramento e conservação do porto de Belém, pro-
víncia do Pari. 

Na demonstração 6a, em vez de 180:000$, conforme a emenda ji apresentada, diga-se 
190:000$ e eleve-se a 40:000$ a consignação destinada a auxilio para o estabelecimento de vias 
de communicação de Goyaz . 

Accrescente-se : 
Da verba destinada ao melhoramento do porto do Maranhão deduza-se a quantia na-

cessaria para os estudos de uma estrada de ferro que, partindo d c capital do Maranhão, vi 
terminar no porto do Itaqui, fazendo o circuito pelas verlentes do Cutim e Bacang·a. 

Deduza-se da verba deste paragrapho 2:000$ para. estudos sobre a remoção de uma 
pedra que existe na barra de S. Miguel, província das Alagàas, e embaraça a navegação. 

Ao § 24 accrescente-se : 
50:000$ para auxiliar as obras do prolongamento da linha telegraphica do interior até 

a cidade da Januaria, passando por S. João Baptista, Minas Novas, Arassuahy, Grão-Mogol, 
Montes Claros e S. Francisco; 

50:000$ para a construcção de uma linh1. telegraphic:.t entre a citlade de Penedo e a villa 
tle Piranha ; 

10:000$ para a de outra que ligue a cidade de Itajahy a villa de Blumenau, em santa 
Catharina; 

100:000$ para a construcção da linha <la cidade de Therezina á da Parnahyba, no 
Piauhy, com escala pelas villas da União, Barras e Piracuruca. 

Accrescente-se : 
Da verba deste paragrapho applique-se a somma necessaria, a té a quantia de 40:000 ·, 

para o estabelecimento da communicação telegrapbica do pharol das Salinas com a cidade 
de Bragança, provincia do Para. 
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§ 25. Eleve-se a verba a lO. 000:000$, podendo o governo despender desde já a quantia 
de 3 . 000 : 000$000 . 

§ 26 . Accrescente-se: Entregando-se ás respectivas províncias, para terem a devida ap-
plicação, as consignações constantes das tabellas explicativas . 

§ 27. Accrescente-se : E renovação, por 10 annos, elo contracto de navegação da Com-
panhia Maranhense, segundo as clausulas actuaes, obrigando-se a mesma companhia a fazer 
mais seis viagens annuaes, Lio porto do Maranhão, pela escala respectiva até, o porto de 
Belém, sem onus algum para o Estado por essas viagens accrescidas. 

Substituam-se as palavras - <Segundo as clausulas actuaes e obt·igando-se á navegação 
do baixo Jequitinhonha» da emenda anterior da commissão, pelas seguintes: 

<- de modo a melhorar este serviço, obrigamlo-se a companhia a ligar o braço do rio 
Jequitinhonha e que des::tgua ao Norte da barra da villa de Belmonte com o braço de mar que 
se estende ela barra da villa de Cannavieiras para o Sul, por meio de um canal de 60 
centímetros de profundidade no minimo, afim de pàr em communicação fluvial estas duas 
villas, podendo o governo conceder á companhia as vantagens que facilitem a realização 
das novas clausulas. 

§ 33. - Augmente-se 50:000$ para auxilio á Colonia Orphanologica Isabel, em Pernam-
buco, destinados á construcção da via ferrea e obras de arte de que necessita a fabrica central 
da mesma colonia.. 

§ 34 . - Eleve-se a 6:000$ a verba destinada ao pagamento do engenheiro- fiscal da estrada 
de Ferro Conde d'Eu . 

§ 35.- Eleve-se a verba a 500:000$000, 

Additivos 

Art. Fica o governo autorisado a dar em arrendameuto, ou a vender a empreza. par-
ticular o serviço do abastecimento de aguas á capital elo Imperio, ficando dependente de ap-
provação do Parlamento o contracto que para es3e fim effectuar. 

Art. Ficam concedidos a cada uma das províncias do Imperio, no mesmo ou em di-
versos logares do seu territorio, 360.000 hectares de terras devolutas, para serem ap-
plicadas á colonisação, ou vendidas a particula,res em lotes, prévia,nente meJidos e demarcados, 
segundo o systema que fàr estabelecido pelas respectivas assembléas provinciaes. 

§ 1.• São excluídas desta concessão as terras situadas ao lado das vias navegaveis, das 
estradas de ferro do Estado e das que goz·trem d,t sua garantia, podendo o governo con-
cedel-as gratuitamente ás companhias de estradas de ferro e de navegação para fundação 
de nucleos coloniaes. 

Art. Os occupantes das terras devolutas do Estado, cujas posses tenham sido effectuadas 
posteriormente no regulamento ap provado pelo decreto n. 1318 de 30 de Janeiro de 1854, e que 
nellas tenham morada, habitual e cultura effectiva, poderão requerer, dentro do prazo de dous 
annos, a contar da presente data, a legitimação das respecti\'as posses, cte c0nformidade com 
as disposições da lei n. 601 de 18 de Setembro ele 1850. -

Art. Aos serviços relativos á verba - Terras publicas e colonisação - não sera applicavel , 
qua.nto a,o prazo dos contr.tetos, a clispo3ição do aet . 19 ela lei n. 3018 de 5 de Novembro de 1880 . 

Art. O governo fic.1 autorisiido a conceder garantia de juros até 6 •;., sendo 30 annos 
o prazo maximo das concessões e 30:000$ o maximo do custo kilometrico, pam a construcção 
das seguintes estradas de fert·o: 

De Aracujú a Simão Dias, com nm ramal para Capell[1., na província de Sergipe, de con-
formidade com a lei n. 3128 de 7 de Outubrü de 1882; 

De Ribeirão á villa do Bonito, na província de Pernambuco ; 
De Molungú a Alagàa Grande e do Pilar a Itabaiana, na província ela P<trahyba; 



80-

De um ramal que, partindo da estrada Mi nas e Rio, v~t as aguas mineraes do Caxambti 
e outros que vá ás aguas mi neeaes de Lambary Cambuquira ; 

De um ram11l que , par tindo do ponto conveniente da A.lag8as Railway, va a villa de As-
sembléa ; 

De um ram11l do Campo Gr11nde ao Bom Jardim, em Pernambuco; 
De um ramal que, par tindo ela estrada de fel'ro C.:entral da Bahia, vá as terras do Orobó e 

prolongamen to desta estrada para o sul pelo traçado que fór verificado melhor pelos estudos a 
que se proceder ; 

D l um ramal da estrada de ferro do Natal a Nova Cruz para o Ceará-mirim, ou de uma 
estrada para este ponto, partindo da cidade do Natal ; 

De um ramal que ligue o porto de Tamanelaré, pelo valle do Jacuhype, ao pon to da es-
trada de ferro do Recife ao S. Fmncisco, que fàt' julgado mais convenien te ; 

Prolongamento da estrJ.da de fe rro Sorocabann,, ele Botucatú as margens do Ptlr anapanema , 
abaixo da confluencia do Tibagy; 

Prolong11mento da estrada de ferro do Paraná, aos portos do Amazonas e Rio egl'o, na parte 
que julgar conveniente, depois dos estudos a que proceder, e ramal do Morretes a An tonina ; 

De Caxias a Cajazeiras, na província do Iaranhão . 
§ Fica igualmente autorisado a contractar o prolongamento da estrada de ferro 1inas 

e Rio até ao ponto m.vegavel do Rio Verde, podendo, para este fim , garantir juros de 3 °/o, 
nos termos do pedido da companhia, por prazo de 10 annos, e 5•;, durante a constl'ucção, sobre 
o capital necessario, que não exceclel'il. de 30:000$ por kilometro . 

§ Fic11 igualmente autorisado a contractar com tL companhia Mogyana o prolongamento 
ela estrada ele ferro de Poços de Caldas até il. cidade deste nome, nas condições cl11 concessão da-
quelle ramal. 

§ Fica igualmente autoris::~.elo a garantir os juros de 5°/o durante cinco annos, 4 "I• durante 
m':1is lO e 3•/o durante mai.; cinco , sobre o capital necessario: 

1•, á em preza da estrada de ferro de Santa Luzia a Benevente, para a con trucção do trecho de 
s11nta Luzia ao Cachoeil'o, podendo clispensal-a da obrigação de construir o trecho do Ca-
clweiro a Benevente; 2•, pal\1. a construcç1io de uma via ferrea do Cachoeira á Victm·ia; 3•. 
para o prolongameeto ela via ferrea do Carangola ao Alegre ou ao ponto mais conveniente tia 
via ferrea de Santa Luzia ao Cachoeira. O Mpital sera fixado a razão de 30 :000. por kilo-
metro no maximo. Os juros só mente sel'iio pagos rlentro dos limites acima declamdos, em parte 
ou na totalidade da porcentagem fi x11da, nos annos em que a ronda liquida fór menor de 7 a;. 
sobre o capital garantido . 

§ o governo poderá fazer as operações de C!' delito que forem necessarias, para as despezas au-
torisadas neste artigo . 

Art. O governo fica autorisado a mandar proceder aos estudos neces. arios para a constt'llcção 
ele um ramal ferreo que ligue a cidade da Yictorin. a tia Gloria do Goitá, em Pernambuco; de um 
ramal da Alagôas Railway, do pon to mais conveniente, a extincta colonia militar Leopoldina, per-
correndo os valles rlo Mirim, Santo Antonio Grande, Getituba, Camara"'ilJe, Manguaba e Jacuhype; e 
do prolongamento da estrada de ferro de Caruarú até Pesquei r a., em Pernambuco. 

Art. Fica o governo autorisado para contractlr, com quem melhores vantagens ofl'cl'ecer, a na-
vegação do baixo S. Francisco, in c! uindo no contracto o serviço da rebocagcm ela barra, não podendo 
a subvenção excedet· de 50:000,'000. 

Art. Fica o governo autorisado a mandar procetlet' aos estudos da barra do rio Parahyba, na 
proximidades da cidade ele S. João da Barra, para o fim de dar boa en trad11 c sa.hiela n.os vapores 
que demandarem aquelle porto. 

Art. Fica igualmente autori ·ado o governo a contractar a navegação dos rios Jequitinhonha e 
Pardo, na província da Bahia, mediante a subvenção de 30 :000$000 . 

Art. Continúa em vigor a autorisação relativa ás obm~ para melhoramen to da barra tio Rio 
Grande do Sul, concedida ao governo pelo art. 7• paragrapho unico da lei n . 331 4 de 16 de Outubro 
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de 1886, com as altet•ações consig nadas no art. 7° § 2° da lei n. 3349 de 20 de Outubro de 1887; ficanclo 
o governo autorisado a mandar fazer as obras por administração, caso não dê resultado o concurso 
aber to para a construcçã.o das mesmas obras por uma empreza p1r ticular , fazendo as operações de 
credito que sejam necessarias e cobrando, para amor ti zação elo capital e pagamento dos j uros respe-
ctivos, as t axas decretadas nas disposições legaes acima refer idas . 

Art. Fica o governo au torisado a e levar até 20 annos o prazo da co11cessão para a naveg~ção 
a vJ pot' dos r ios das Velh::ts e S . Francisco, sem nova subvenção e que con tinuara a ser a do con-
traclo actua l pelo prazo nelle estipulado . 

.Art. Fica o governo autorisado a contractar com o Barão ele Jaceguay o serviço ela em preza de 
naveg<tção a vapor entre o Brazil e a Europa, que o mesmo se propõe organ izat', segundo as base::; 
da peti ção que apresentou á Camara, me nos no que respeita á subvenção pedida p:~ra o serviço pro-
v isaria da empreza . No exercício proximo vindouro, si a empreza estiver organizadü, o governo 
poder:.\. conceder a subvenção p.edida de 25 : OOOS por v iagem r edonda, até i somma ele 300 :000$ por 
12 viage ns . 

Sala das commissões, 17 de Ag·osto ele 1888 .- Roclrigues Alves.-Malloso Camam .-Lozwenço de 
.lttbuqwwque . - H enriques . - C arnei1·o da Cunha. 

PROP OSTA 

O i\I inistro e Secretario de Estado elos Negocias da Agricu ltura, Commercio e Obras P ublicas é 
a utorisado a despender, com os serviços designados nas seguintes verbas , a, importancia 
de . ... . ... . .. ,...... . . ...... . .... . ......... .. . ... . ............... . .. . ...... 36 .686 :1 83$261 

A saber: 
1 • Secretaria ele Estado ....... . .............. ....... . . . .......... .. .. ... . 
2. ·sociedade Auxiliaclora da Industr ia Nacionn,l. ...... . . . .. . . .... ...... . 
3. Imperial Instituto Bahiano de Agricultura ... . .......... . ........ .. . . 
4 . Imperial Instituto Fluminense de Agricultura .. . ........ . . . . ... . ... . .... . 
5 . Estabelecimento rura, l ele S. Pedro de Alcantara .... . ........ . .. . . . . . 
6 . Auxilio para escolas praticas de agricultura e de uma estação agronomica . 
7. Acquisição ele sementes, plantas, etc ............. .. ... .. ..... . . . . . . .. . . 
8 . Auxilio para a impressão ela F tora Bmsil iensis ...... .. ...... .. .. .... . .... . 
9 . Eventua.es ..... ... ... . ..... . .............. ... ......... . .•..... . ........ 

!O. Passeio Publico ........ .. . . . . . · ................... . . . ...... .. . . . ........ . 
11 . Jardim ela praça da Acclamação ... . .. . ........................... . . .. . . 
12. Corpo de Bombeiros .. .... . .. . . .... .. . . . .............. . .............. : .. . 
13. Illuminação publica . . . ..... . .. . ................................ , .. .. . .. . 
14. Garantia de juros ás estradas ele ferro ... . .. .... ....... . .. ....... . ...... . 
15. Estrada de Ferro D. Pedt'O lL .......... .. .. .. . ......... . ... . .... . ..... . . 
16. Estrada ele Ferro elo SobraJ .. ... . ... .. ... . ..... .. .................. . ... . . 
17. Esteada de Ferro de B:ttur ité .. . ........ . .......... . .... . ..... . .. . .... . . 
18 . Esteacla de Ferro de Pa.ulo Afl'onso .. . .. . ......... . .. .. . .... . ........... . 
19 . Est rada de Ferro elo Recife ao S. Francisco (prolongamento) .......... . . ... . 
20. Estr,lcla de Ferro da Bahia ao S. Fr a,ncisco(prolongamento) . . .. _ ... ..... _ 
21. Estrada ele Ferro ele Po rto Alegre a Ur ugLnyann, .. .. . ... .. . . . ......• .... 
22 . Obras Pnblic1s . .... . ..... . .. . ....... .. . . ......... . ... ... . . ........... . . 
23 . Esgoto da cida.cle .... . . .... ... .. ..... .. . ...... . .. .. ... . . . .... . .. . . .... . 
24. Telegraphos . ....... . .. . . . .. .. . . . ... . . . ..... . .......... . .. .. . .. . .. . . . .. . 
25 . Terras pnblic..'ts e colonisnção .. ..... ............ . ... _ ............. . ... . . 
26 . Catechese ... ..... . . .... . . ... .. .... . .... . . . ..... . . . .. . .. . . .. ..... ... ... . 

A. 1i 

219:948$000 
6:000$000 

20 :000$000 
48 :000$000 
8:000$000 

48 :000$000 
6:000$000 

10:000$000 
10: 000$000 
8:400$000 

28: 140$000 
309 ; 825$000. 
869 :802: 174 

1. 318:874$470 
9.06 1:184 948 

I ,18 : 686$500 
272 :275$000 
156:369$500 
684: 21 3~800 

60'? :358$000 
817: 993$409 

1.726 :081 500 
2.1 64:780$000 
2 .258: 16o ·ooo 
3.469 :36/ 045 

270:000$000 
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27. Subvenção ás/ companhias de navegação a vapor . .. ................ . .... . 
28. Correio Geral . . .. .. .. . ......•. . ..... ..... · .. · . . . · . · · · . · · · ... ... . . .... . . 
29. Muzeu Nacional ... . .... . .. . .... . . . .. . . . ... . ......... .. . . ... .. ... .. . . ... . 
30. Laboratol'io de physí.ologift experimental do Museu Nacional. .. . .... . .. . 
31. Fabrica ele Ferro d.e S. João ele Ipanema .. . .•...... . ..•.. . •. . ......... .. . 
32. l\1anumissões .. . ........... . ...... . .......... · .......... · · · · . . .. . . . ...•. 
33. Educação ele ingenuos . . .... . .. . .... . •....... .. .............. . .•..... .. .. 
34. Garantia ele juros a estradas ele ferro contractaclas ou já construi elas, por 

effe ito da autorisaçã.o ela lei n. 2450 de 24 ele Setembro de 1873 ... . .......... . 
35 . Garantia de juros ás emprezas de engenhos centraes, em virtude da lei 

n. 2687 de 13 de Novembro de 1875 e do decreto n. 8357 de 24 de Dezembro de 
1881 . . ..... . .. . . . . . ..... . ... . .... . •. . . .. .... .. .. . • . ...... ... . • ......... 

36. Fiscalisação de dlver•sas estradas de ferro . ....... . ..... . ...... • ......... 
37 . Para subvencionar a colonisação .. .. .... . ..... . ........... ... .. . ... . ..•. . 

2.646 :800$000 
2.986 :313$440 

68:080$000 
12:900$000 

205:175$800 
$ 

32:500. 000 

5.882:154$675 

300:000$000 
9:800$000 

$ 

Emendas e additivos ap1·esentados na 2a discussc1o da despeza do 111inisterio ela Agricultura para 1889 

Na sessão ele 31 ele Julho : 
Emendas 

N. 1.- «Ao § 7° eleve-se o credito a 120:000, , accrcscentando-se :- p<tra acqutstçao, fóra do 
Imperio, de animaes apropriados para melhorar a raça do gado vaccum, ovelhum e cavallar, de-
vendo cedel- os pelo custo aos lavradores das diversas províncias pastoris do Imperio, que se J..>ropu-
zerem comprai-os. 

« S. R .- Sala das sessões, 31 de Julholde 1888 .-Affonso Penna.>) 
N. 2 .-« Ao § 15 accrescente-se:-200 :000$ para estudos do prolongamento do ramal de 

Ouro Preto até à cidade de ltabira, passando pelas cidades de Marianna e Santa Barbara. 
N. 3.- «Ao§ 24 accrescente-se:- 50:000$ para auxiliar o prolongamento da linha telegeaphica 

do interior até á cidade de Januaria, passando por S. João Baptista, Minas Novas, Ar.1ssuahy, 
Grão- Mogol , Montes Claros e S. Francisco . 

« Sala das sessões, 31 de Julho de 1888. - Affbnso Pennct.- Penido.-Mourão. - ilf .. J. de Lemos.-
Affonso Celso .- Custodio 1Wartins. - Olympio Vallaclr1o. - Christiano da Lu;;. -Pacifico Mascarenhas.-
Ca1·los Peixoto. - Hem·ique Salles. - João Czetano. - Sebastião Mascarenhas . - Luiz Moreira. -Mon-
tandon .-Barros Cobra. - Pedro B1·andão .- 111atta Machado .-Cesario Alvim. >) 

N. 4.- «Acrescente-se na verba - Obras Publicas - a consignação ele 200 :000$ para o 
melhoramento e conservação elo porto de Belém, província do Grão-Pará. 

«Sala das sessões, 31 de Julho de 1888.-Leitão ela Cunha.-Costa Aguia1·. - Dr. Cantei o . - Maneio 
Ribeiro . - G. C1·uz. >) 

N. 5.- « Ao § 22 augmente-se 50: ooo:· para a construcção de uma linha telegrap hica entre a 
cidade doiPenedo e a v i lia de Piranha, e diga-se , em vez de 1.836:081$500, 1.886 :081$500 . 

« Sala das sessões, 31 de Julho de 1888. - Theophilo dos Santos .» 

N. 6.- «Apresent amos como emenda additiva o seguinte 

PROJECTO N . 51 - 1888 

Prolongamento elas vias ferreas existentes e co"'stnccçü:o de novas.-Ptano geral de viação 
ferrea, ligando entre si as provínc ias e o littoral 

« Sala das sessões, 31 de Julho de 1888 .- C. Zamcc.-A. llfitto1i.-J. Pompe~c . >) 

A Assembléa Geral resolve : 
Art. l. o Fica autor isado o governo a ma.ndar proceder aos r econhecimentos e estudos par a o 

prolo11gãmento ou conclusão : 
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o) da Estrada de Ferro D. Pedro II atéás aguas francamente navegaveis elo rio S. Francisco; 
b) para o prolongamento das estradas de ferro do Sobral e Baturité até onde fór julgado mais 

con-veniente, para attenuar as calamidades da secca que devasta periodicamente a província do 
Ceara, e de modo que attenda ao seu futuro agrícola; 

c) para o prolongamento da estrada Central da Ballia até á villa do Brejo Grande, e para a 
construcção de clous ramaes que tenham por objectivo ligar essa estrada á villa do Andarahy e á 
povoação do OrolJó Grande, ou a outro qualquer ponto das mattas do Orobó que melhor favoreça a 
colonisação dos terrenos devolutas do Estado ; 

d) para o prolongamento do ramal do Timbó (tté ao ponto mais conveniente na província 
de Sergipe; 

e) para a, construcção de uma linha ferrea que, partindo da cidade da feira de Sant'Anna, ligue 
a estrada Central á ela Bahia ao S. Francisco, e ambas á estrada de Santo Amaro; 

f) p,tra a construcção elas linhas necessarias para ligar entre si a estrada de ferro das Alagói1s 
ás de Pernambuco, Parahyba e Rio Grande do Norte, segundo o plano do engenheiro Coutinho. 

Al't. 2.° Completos estes estudos, que devem ser feitos dentro do menor prazo..i possível, o 
governo poderá desde logo contractar com as companllia~, ás quaes directamente interessem os 
prolongamentos elas citadas linhas, o complemento ou desenvolvimento dellas, sob as seguintes 
condições : 

J.a Gn,rantia de juros de 6 °/0 no maximo sobre o capital necessario por tempo igual ás actual-
mente concedidas aos troncos principaes, de modo que terminem na mesma época ; 

z.a O custo kilometrico das despezas completas de installação que, sem servir de ba.;;c á ga-
rantia de juros, não excederá de 25:000$000. 

Art. 3. o O governo incluirá nos proximos orçamentos as quantias necessarias para a conti-
nuação das estradas D. Pedro li, Sobral e Baturité. 

Art. 4 .0 O Governo tambem incluirá annualmente no orçamento geral a quantia necessaria 
para o estudo completo da viação ferrea do Imperio, de modo que fiquem as províncias ligadas 
entre si e ao littoral, tendo em vista o aproveitamento dos r ios navegaveis do Imperio ou de 
parte delles . 

Art. 5. o Revogam- se as disposições em cont rario . 
Paço da Camara dos Deputados, lO de Julho de 1888 .-Cesar· Zama .-E . de Mesquita.-Atfonso 

Celso .-Jose Pompeu.-Pedro ela Cunha Beltrcio .-Lui;; lJioreir·a .-Leanelro Ratisbona.-Freire ele 
Carvalho .-Americo de Souza .-A . Milton .-Roclr·igues Junior. - Paula Primo.-B . ele Geremoabo .» 

N. 7 .- (<Ao§ 22 . Demonst ração n . 6. Estrada de r·odagem D . Francisca . - Eleve- se a consi-
gnação a mais 40:000 para a re"COnstrucção da mesma estrada, destruída pela inundação . 

« S. R.- Sala das sessões, 31 de Julho de 1888 .- Fernando Hackradt.» 

N. 8. - «A' verba - Telegrapbos , accrescen te-se - para a construcção de uma linha t elegra-
phica que ligue a cidade de Itaquy a villa de Blumenau, na província de Santa Catharina, a quan-
tia de 1 O : 000$000 . 

<< S. R. - Sala das sessões , 31 ele J ulho de 1888 .- Fernanclo Hackradt .'» 

Na s~ssão de 31 Julho : 

N. 9 .- « Da verba - Telegraphos - applique-se immediatamente a somma nacessaria ao 
estabelecimento ela communicação telegraphica do pharol das Salinas com a cidade de Bragança, 
ambos na província do Pará . 

«Sala das sessões, 31 de Julho de 1888 .- Leitão da Otlnha . - Costa Aguiar . - Dr. Cantão. -
Mancio Ribeiro . - G. Cr·uz .» 

N. 10.- <L A verba de 2. 258 :1 60$ de n. 24 do n.rt. 1°, augmente-se com a ele 100:000$ para a 
construcção da linha telegraphica da cidade de Therezina à da Parnahyba (uo Piauhy), com escala 
pelas villas da União, Barras e Piracuruca . 

<L S. R.- Sala das sessões, em 31 de Julho de 1888 .- Coelho ele Rezende . '» 
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N . 11.- « A verb::t u . 24 aug mente-so com a quantia de 70: 000$ para. a coostrucção da linha: 
t elegraphica, que li g ue a vi ll a, ele Piranha,, ponto t em1ina l ela, es tr,cda de ferro de Paulo Afl'onso, a 
cidade de Pene lo, aproveitado para a dita, cons trucção todo o material exist ente nos depositas da 
mesma EStrada. 

« Sala elas sessões, 31 de Julho ele 1888 .- Ltti;:; Jli o1·ein1. - B ema1'do de ili enelonça Sobrinho . '» 

N. 12.- « Ao n. 25 accrescente- se: 
« 50:000$ pn r t n uxilio a Colouia Orpltauolog ic:t Is L bel, em Pernambuco, destiuados á coustruc-

ção da via Cert'ec o ob t•as ele aete elo que nece;sit t a fabric:t centl'al du, mesma colonia . 
« S::tla elas se>S3es, 31 de Julho de 1888.- Alcoforaclo JH!Ú01' . ~ B ento Ua mos .- H. 1lfcl1'qnes.-

Ju.;encio ele Ag~tiaT. - Rosa e Si lva. - Go11çalves Ferreit·a . - Pcclt·o B eltn'io. - Fel ippe ele Figueirôa . 
Alf;·edo Co o·êct.- Theodo ro ela Si lva .» 

N. 1::! . - « Ao § 27 do :ut. rlo projecto n. 5} - Subvenções as companhias de na,vegação -
nc.~re~cente-se : E I'enovação, pot' 10 aunos , do contracto de navegação da companhia l\1arauhense, 
segu •1 do as cla usu'as actnars, obt•igaudo- 3e a mesma companhia, a fazer mais seis viagens annua5 
do rorto de S. Luiz rio iiiaraniJãn, pela esc1 la re3pectiva, até ao porto ele Belém, sem onus a lgum 
p:tra o l:<:stado por esS <l S vi get s accrescidas. 

« S . R.- Sal<t das sessões, 31 de Julho ele 1888 . - Mancio Ribeiro. - Costa Aguia;·.- Leittio da 
Cunha .- Dr. Canuto . - G . Cnt;. - 11. O. Gomes de Cast,·o .- Dom ingues da Silva .- F . Dias Car-
neiro. - R ibe i1·o da Cunha .- Silva Jlfaia. - Jotto Hem· i q~te . » 

Additivo 

N. 14. - « E' o governo autorisado a fazer as operações ele credi to necessarias it gara nti a de 
j uJ'os a té 7.000 :000$, na cou fo t·mirla•le cht le i n . 3128 de 7 de Outubro de 1882, pa1'a a construcção 
ela esteada, de ferro de At':. c·1j ú a Simão Dias, com um ramal para Cape !la , na província de Sergipe, 
cm:o subsis ta o contr cto pnr<t e,se fim CjJebrado pdo governo da província ; e, não subsistindo este 
con tracto, contrar.tara a construcç'ío da mesma es trad<t com quem mais vantngens o(Tel'ecet·, obset·-
vadas as clausulas da referida lei. - J. L. CoelhC~ e Campos . - Olive ira Ribeiro .- Olymp io Cam -
pos. - Luiz Freire." 

~Va sesS'io de 31 de Julho : 

1l cldit i vos 

N . 15. - «Ar t. Fi ~a o govarno autor·svlo a r enovar o coo tracto da u:wegação fluvial do 
baixoS , Francisco, in"lui tdo no con tra~to o serv iço da r ebocagem da barra, não podendo a subven-
ção excede!' de 50: CO $DOO . 

« S1la d[)S sessõe~ , 31 de Julh o de 1888. - Th eophilo dos Santos . >> 

N. 16.- « Fica o governo au torisa·lo a desp3nder até á quantia de 200 :000$ com a desobstrucção 
do banco de areia e vas'1 d él nominarlo Tob Jle i ,·o , 110 pot' to do Destet' ro, província ele Santa Catharina, 
aproveitando par a o serviço uma d t:> dragas ex istentes no porto do Rio Grande . 

« Sala das sessõ os, 31 de Julho de 1888 . - Fe1·nando Hackraclt.» 

N. 17. - «Fica o governo autorisado a despender a té á quantia de 50:000$ com a dragagem da 
bana do rio Parahyba , nas prox imidades da cidade de S . João da Barra , para o fim de dar boa 
e nt ilda e >ah:d't aos vapor s que demandarem aq uel le porto. 

« Sala d s st ssões , 31 ele Julho ele 1888 .- R . Peixoto .» 

N. 18. - « E' o governo auto r·isado a conceder garantia, de juros ele 5 °/0 sobre o c~ pita! neces-
sario para a estrada de ferrei do Ribeirão a vill a do Bonito, na província de Pernambuco, na r azão 
de 20:00 1'1; por k ilo:11etro.- A lco(o1·ado Junior .- F . de Figue i1·6a. - H . Marques .- B ento R a-
mos .- Gonçalves Ferrei?·a . - Juvencio ele Aguiar . - Alfredo Corrêa. - Rosa e S ilva .- P ecll'o da 
Cunha Beltrão. - J . Nabuco. 
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N a sessao de 1 dt Agosto 

Emendas 

N. 10 . - < A' verb[t dO ll. 22 n,ccrcscente-se20:000$ par a. deso))Str llcção das cachoe iras qne im pe -
clcm a un,vegação elo ri o Cuyabá , ll:1 extensão comprehenJitl<1 entre :1 cidade deste nome e n, Yill n, do 
Ro3ario, pl'oviucia de Ma l to Grosso . 

« Sala das sessões, 1 de Agosto de 1888 . - Esperirl ião "11 arques .- Barão de Diamantino . » 
N. 20 . - « Ao§ 22 - Obras Pnblicas- augmen te- so a verba com mai,; 8 :000$ par n. a exploração 

do rio dos Boi~ , na. proYincia de Goya z. 
«Sala das sessões , l de Agost o de 1888 . - 1liarcondes Figuei1·u . - X avier· da Silvet .» 

N . 21 . - « Ao n . 27 subs tituam-se as palavras:- segunrlo as clnusul as actuaes e obrigando- se 
á n:wogação do baixo Jequitinhonha - pelas seguintes :- de morlo a melhorat· esse serviço, obri-
gando-se a companhia a r estabelecer a na veg,1ção do baixo Jertuitinhoulm desde a barra (na villa de 
Bel monte) a té á povoa.ção tla Caohooirinha , c :1 res tabelecer alli, ou no ponto mai3 apt·opri ado ness::t 
e xte n~ão, nm nucleo de immig ra ntes estra ngeiros com família , podendo o governo conceder à com-
p:wltia as vantagens !lece3S'l.rias que llto facilitem a r Pa lizaçfí.o elas novas cla usulas. 

(( S . H.. - Sala das sessões, I de Agosto de 1888 . - A me r ico de-Sou.za . » 

N. 22.- < Na ver ba 34, fica o or,Ion tclo do engenheiro fiscal ela estrada ele ferro Conde d'E u, 
na prov íncia dn, P<trahyba , equi pamdo ao do engenheiro fi scal da est rada de Cerro elo Nata l a Naya 
Cr11Z, na j)l'ov incia do Rio Grand e elo Norte . 

i{, Sa la tla>; sess::Jas, I de 1\ gos to elo 188'l . - CarM ÍI'O (l rt r ·wúvr. . )> 

rl dclit ivos 

N. 23 . - «Fica o goYo rno a utor is:tclo a mn. ncl[tr cJns t l'll il' pela 1-erln cle3 tin :tdn, á es trada de Cerro 
elo Reei ro a Caru a.rú, em Pernambuco, um ramal ferreo que li g ue as ciel:u les ela Victor ia e da Gloria 
do Gaita . 

< S. R. - Sala elas sessões, 1 de Agosto ele 1888 . - F. de Figtte i;·6ct. - rilcofo;·ado l 11nio1· .-
B ento Ramo ~ .- Gonçalves F e;Teint .- H. Jl arques . - Peclro ela Cunha Beltnio . - Al f;·edo Conêa . 
- Juve ncio ele r1guia1'. » 

N. 24. - « Fica o governo nutorisado a. garanti L' os juros, nn, fór ma da lei n. 2687 Je 6 ele 
NoYembro de 1875 , ar t . 2' , at é ao cap ital ele 1. 800: 000$ , para a oonstrucção el e quatro engenhos 
centmes , na pro ví ncia da Parnhyba , Fendo clo us na v;u'zeJ. do r io Parahyba até fLO Pilar, um no 
vall e el e l\htmangn<tpe e u·n no município de Alagó1. G1·aml e ou de Arêa, onde. fór mais con vtl-
niente, nfí.o excede ndo o juro elo Ci 0 /o ao anno. 

« Sala das sess3es , 1 de Agosto do 1883 . - Carnei;·o ela Cunha . >> 

N. 25 . - <( Fica o gove r no auto ri sado a ga ra ntit' jurJ3 , ua. fórma da lei n. 2450 ele 24 de Setem-
bro de 1873, até ao capita l maximo de 1.500:000$, que fór elfectivamente empregado, para o 
prolongamento ela e3t l'ilda ele ferro Conde el'l!:u, do ~I~.;lun gú a Alagóa Gmnele, e do Pilar a Ita-
bayana, na extemão, pouco mais ou menos , ele 43 kilometros, na proYincia ela Pé\Jrahyba , não 
excedendo o juro de 6 °/o ao anuo. 

« Saln, elas SJssões, I de Ag-osto ele 1888.- Can w iro da Cunha .> 

Na sessüo de 1 ele A gosto: 

Aclditivo 

N. 26. - (< Fica o gover!lo auto:'isnclo a contractn.r a con trucção de nm ramal ele estrada de 
fer ro, que, p:11 tinclo da(< Minas o Ri c », va até ás nguns min waes de Caxambü e de outro, que, 
par tindo do por to mais conveniente ela referida estrada, de ferro, vú, até ás aguas mineraes elo 
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Laml,l.lry e Cambuquirl.l, podendo, para este fim, garantir juros de 7 •;c, pelo prazo ele 30 aunos, 
sobre o capital necessario, quo não será superior l.1 30 :000$ por kilometro. 

Sl.l la dns sessões, 1 de Agosto de 1888.- Olympio Valladão.- Christiano da Luz.- Barros 
Cob?'Ct.- 1lf o1.wc1o .- Joi"to Caetano .- Cm·los Peixoto.- Affonso Penna.- Oustoclio 1lfartins. - M. 1. 
de Lemos . - i Sebastiao 111 asca1·enhas. ~ João Penido.- Pacifico l.I ascarenhas.- Pedro Branclao. » 

Adclitivos 

N. 27.- « Fica o governo au torisado a contract:\r com a ,Alagoas Railway Company Limitecl, me-
diante a gnrnntia ele juros de 5 •; ., a construcção ele um ramal, que, partindo do kilometro 35 da 
linha existente, termine na vil la de .\.talaia e povoação da C<:tpelll.l, de accôrdo com os estudos feitos 
pela mesma companhia. 

« S. R.- Sala dl.ls sessões, 1 de Agosto de 1888 .- liiariano da Sil·va.>> 

N. 28.- «E' o governo l.lutorisado a conceder privilegio por dez annos i empreza que se pro-
puzer l.1 ligar o braço do rio Jequitinhonha, que elesagua ao norte da barra da vi lia de Bel monte, com 
o brl.lço de nmr que se estende da barra ela vil! a ele Cannavieiras para o sul, parallelo á costa, por 
meio ele um canal de 60 centímetros ele profundidade, no minimo, l.lfim ele pôr em communica-
ção fluvial estl.\s duas vi !las; podendo a mesma empreza neste per iodo cobrar uma taxa ele transito 
por cauôa ou outra qualquer embarcl.lção que se ulilisar do referido canal, sendo o Yalor desta taxa 
estabelecido ele accôrclo com o governo, não poclencl(' exceder ele 1$ por cada canôa e 2$ por outra 

embarcação. 
« S. R. - Sala das sessões, I ele Agosto ele 1888.- Americo de Souza.» 
N. 29.- « Fica o governo autorisado a contmctar o prolougamento da estrada ele ferro Minas 

e Rio até ao ponto navegavel do Rio Verde, podendo, para e~se flm garantir juros de 30 "/o, por 
prazo de lO annos, e de 5 °/o, durante a construcção, sobre o ca.pital necessario, qu!') não excederá 
ele 30:000$ por kilometro. 

« Sala dl.ls sessões, 1 de Agosto de 1888 .- Olympio Valladão .- Affonso Penna.- Lourenço de 
Albuquerque.>) 

N. 30. - « Fica o governo autorisaclo a conceder garantia de juros de 5 o /o ás associações agrí-
colas já organizadas ou que se organizarem, ele conformidade com a lei n. 3150 de 4 de Novembro 
ele 1882 e respectivo regulamento, não excedendo de 200 :000$ a importancia a despender annual-
mente, caso tenha de fazer etrectiva a garantia integral . 

"Sala das sessões, I de Agos to de 1888.- Carlos Peixoto . » 

Additivos 

N. 31. - «Art. I. o Fica o governo aut orisaclo a passar pt~ra as províncias o serviço das terras 
devolutas, podendo os presidentes crear uma repartição annexa à Secretaria elo Governo, com o pes-
soal necessario para a demarcação elos lotes e levantamento de plantas dos terrenos pertencentes ao 
Estado, devendo ser nomeado um fu nccionario, ao qual incumbe a direcção do serviço das terras . 

« Art. 2.• E' o governo autorisado, por intermedio dos presiclentes de província, a nomear um 
tabellião de registro das terras de particulares, que mandarem demarcar suas propriedades , ou que 
as transfiram a outros por qualquer dos meios permittidos em direito, desde que taes títulos de pro-
priedade sejam r ubricados pelo director do conselho provincial de terras publicas, que fica creado 
nas províncias do Imperio. 

« Art. 3. o Sô poderão ser registrados nesta repartição os ti tu los de propriedade que forem acceitos 
pelo conselho director, que adaptará p:.tra regularisar os seus trabalhos o systema conhecido pelo 
nome de acto Torrens, incumbindo-se o governo do regulamento para a execução desta lei. 

« Art. 4. • Emquanto as vendas ele terras e registros das mesmas não produzirem renda, as des-
pezas se farão pela verba - Colonisação- ; üevendo o proclucto da venda das terras devolutas ser 



- 87-

arrecadado pela Thesourn,ria de Fctzencla, afim ele ter applicação especial para a immigl'ação e 
colonisação. 

« Paragmpho unico. O producto das terms pertencentes a cad·1 um 1. das províncias só poderá 
ter app licação nas mesmas pL'ovincias. 

« Art . 5.0 Nos regulamentos, que o governo fizer, estipulará as multas e responsabilidades penaes 
a que devem ficar condemnados os infractores desta lei, que, não sendo obrigatorio, só attinge aos 
que procurarem collocar as suas propriedades territoriaes sob o regimen do acto Torrens. 

<< Sala das sessões, em 31 de Julho de 1888.- Domingos J. N . Jaguaribe l1 ilho.» 

N_a sªssão de 2 ele Agosto : 

Emendas 

N. 32.- «Ao§ 22.- Destine-se desta verba a quantia de40:000$, para a construcção de um edi-
ficio em f!Ue funccione a Repartição dos Correios da capital da Bahia., concorrendo a província com o 
terreno necessario. 

«Sala das sessões, em 2de Agosto de 1888.- Arat!jo Góes .- Junqueira Ay1·es.- Frei?"e de Car-
valho.- Barão elo Rio das ContaS.>) 

N. 33. - «A' verba do § 33 accrescen te-se ~5 : 000$ para auxilio á escola central ele educação de 
ingenuos, estabelecida na cidade de Maceió , ela província elas Alagóa.s , 

«S. R.- Sala das se3sões, em 2 de Agosto ele 1888.- Marianno da Silva.- Theophiloclos Santos! 
- J. Nabuco. - Luiz lvioreira.- B. de Mendonça Sobrinho . >) 

Additivos 

N. 34.- «Fica o governo autorisado a conceder gara.ntin, de juros ao capital necessario para um 
ramal de via fer l'ea da estação do Campo Grn,nde ou de outro ponto mais conveniente á cidade de 
Bom Jardim, em Pernambuco. 

« S..1.la das sessões, em 2 de Agosto de 1888. - Peclm da Cu1t7w Bettrcto .- Aif;·e.lo CJrrê a. - F • 
ele Figt!eirôa.- G. Fer1·eira.- Juvencio ele Aguiar.- Alcoforaelo Junior.- Bento Ramos.- H. Ma1·-
ques .- Rosa e Silva.- Theodoro ela Silva.- B arão ele Araçagy.- J. Nabttco. » 

Na sessão de 2 de Agosto: 

Aclclitivos 

N. 35.- « Das sobras da verba- Telegraphos- fica o Gover no autorisado a mandar applicar 
100:000$ na construcção de uma linha telegraphica que, partindo do ponto terminal da estrada de 
ferro Mogyana, dirija-se á cápital ele Goyaz. 

« Saladas sessões, em 2 de Agosto de 1888.- Marcondes Figueira . "» 

N. 36.- « O govPrno fica autorisado a conceder gratuitamente as terras devolutas, situadas nas 
immediações das estradas de ferro, para fundação de nucleos coloniaes promovidos pelas companhias 
exploradoras das ditas estradas. 

«Sala das sessões, em 2 de Agosto ele 1888.- Ar.1.uj o GJes .- JtJ.nqueira Ayres. - Americo de 
Sou•a. >) 

N. 37.- « O governo fica autorizado a conceder garantia de juros de 6 °/o, durante 15 annos, ao 
capitallde 4.800:000$, destinado á construcção de dons ramaes na estrada de ferro Central da Bahia, 
sendo um destinado a atravessar as terras do Orobó, em direcção á Baixa Gra.nde ou Mundo Novo, e 
outro em demanda do município ele Brejo Grande, ou outro mais conveniente para a collocação de 
immigrante3; não devendo exceder o preço kilometrico de 24 :000$000. 

« Sala das sessõ::ls , em 2 de Agosto ele 1888. - Araujo Góes.- ! MIVJ.Udra Ay1·es.- Freire de Ca:t-
va~lio.- B a1·ão do Rio das Contas. - Americo de Souza. » 
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N. 38 .- « Sub::;titu1-Se a emeuda elo Sr. deputado Luiz Moreira pelo segtlinte arlclitivo : 
« Fica autorisaclo o gove rno a nnndar constru ir uma linha. telegraphica entro a villa ele Pi-

ranhas, estação inicial d.t feero-via Paulo Affonso, e a cidade elo Pon9clo, ponto llOt' onde passa a linha 
telegTaphica elo Estado, de ar:corclo com 03 es tudos e orç.1menlos organi zados o npeesen t aclos ao 
Ministerio da Agricultnl'a pelo engen heiro clirec tor cle:St a mesma !er t•o-via . 

«Sala das sessões, em 2 ele Agasto ele 1888.- B. ele Jlie t1 elonça Sobrinho.- L Lti:; Jlfo1·ei1·a. » 

N. 39.- « Fica o governo a utori sado a contrac tar a construcção ele um ramal ela estrada de ferro 
elo Natal a Nova Ct'U Z, que và a té à cidade do Ceara- mirim, ou, si julgar mais conveniente, a mau-
dar construit' uma nov<t es tl'aelt1. ele fer1'0, que do porto do Na tal vit ató áque lla cidade; podendo pam 
esse tim garanti e juros Ll 6 °/ o a té á quan tia de 1. 500 :000 ·ooo 

<<S. R. - Sala elas SJSSÕil', em 2rle Agosto de 18'38.- Tarqninio ele Sottza. - Jo ao ~!lfanoe t. » 
N. 40. - « Contirllb em vigoe a autOl'isação rela.tiva ás obra para mclhommen to ela barl'a do Rio 

Grande do Su I, concecl iLh1. ao governo p3lo ae t. 7", parag mpho un ico , da lei n. :13 14 de I G de Outubro 
Lle 1886, co:n as a lteeações consignad>tS n ') ar t. 7°, § 2°, ela lei n. 3349 ele 20 de Outubro dP 1887 ; fican-
do o governo autoJ'isailo a mandar ftzel' as obras poe administração, caso não de r esultado o con-
curso aberto para a. construcção da.s mesmas obras pot· um 't empt'eztt particu lar, fazendo as operações 
ele c!'edito que ôejn.m necess1rias, e cobramlo juros respect ivos ás taxas decretadas nas disposições 
legaes acima refet'idas. 

<< S. R. - Sala das ses3ões, em 2 ele Agosto de 1888. - Jiiranda Ribei1·o.- Silva Tavw·es.» 

N. 41.- « Ficn. o govet'UO a.utorisado a con tractar com a compa.nlüa Mogyaua o prolongamento 
do ra.mll ela e.>tl'aela da ferro ele Poços de C>Lldas <Üé á cidade deste nome, na província de l\Iinas 
Geraes, concedendo garantia de juros ele 6 °/o ao anuo, durante 30 anuos, sobre o capital ma.ximo de 
500 :000 e privilegio por espaço de 50 an nos, com as mesmas clausulas da concessão feita para a 
construcção do mencionado ramal. 

«Sala das se sõss, 2 de Agosto ele 1888.-Barros Cobra.- Cat·to s P eixoto. - Olympio Vallaelao. -
Christiano ela L u::;.- H em·iqHe Saltes.- Jocio Penido. - S . J11ascw·enhas.- Pacifico ~Mascarenhas .

Jli. J. cl~ D~mo;.- Cu;torlio .li a•tin; .- ) O'iJ CtWtn? . - Mourro. >> 

Na sessao ele 2 ele Agosto : 

Ememl«s 

N. 42.- « Ao§ 2:!. - Obeas Publicas - acceescente- se : 

« Para occorrer ás o'J ra-, indispensaveis no c:wal qae lig<1 a ribeira de lguapc ao mar Peq ueno, 
afim ele prevenir os e iTeito3 elas enchen tes qu amsaç.11n a ci·l ade, 50 :000$, elevand o-se a ve!'ba a. 
1.886 :081$500 . 

« Sala. das S9S3Õ()S, 2 ch AgJ;to ele 1Sg8 .- Coch1·an~. » 

Na sessao ele .'3 de . .tgosto : 

Aclelitivos 

N. 43.- «Substitua-se o additivo elJ Sr . deput;tdo M:trian no ela. Silva pelo seguinte : 

<Fica a.ntoeisado o governo a ga rantir a companhia Alagôas R ailtvay Compony, Limitecl , os jul'0.3 
de 5•/ o sobre o capita l necessario para a construcção ele um mmal entre o ponto mais co nvenien te 
da feno -via de Maceió á Imperat riz e extincta colonia. militar Leopoldina., hoje povoJção elo mesmo 
nome, percorrendo os va lle.s do Meit'im, Santo Antonio Grande, Getituba, Ca.ma.ragibo, Mang uaba e 
Jacui pe . 

. « Sa.la das sessões, em 3 de Ago:;; to de 1888.- B . (le M enrlonça :Sob,·inho.- L uiz Jli oreira . :. 
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rr. 44.- «Fica o govem o a.utorisa.do a manda.r construir pelo cradito - Estrada de fet'l'O de Pcl'-
nambuco - um r a.nnl qtle lig ue o porto de TamandJ,ré, pelo v a li e de Ja.cuhype, i estaÇ'ilo ela es tr::vla 
de ferro do Recife a S. Fraucisc.), que 03 est udos indicarem como mais conveniente. 

« S. R. - ;b·açagy. - Rosa e Silva . - Peclto ela Cunha Beltnio .- Al(redo Cor,·,:a.- F. de Fi-
gue irúa.- A.lco(omdo Jw~i01'. - C:on;:alves Fe1'1'eÍ1'ct. - B ento R 1!11WS. - Jtlvenc io r/e Jtguiar. - J. 
Nabuco. - II. ]i[ arques.» 

N. 45. - « Fica o governo autol'isaclo a. conceder garantia. de j ut'OS ele 7°/o á companhia. Sorocabana, 
pa.ra. o prolongamen to ch sua estrada de ferro de Botuc1tú ás nurgens do PManápanem:1, abaixo da 
co nfluencia do Tibagy, não podendo o clpital ga.ran ti c!o exceder a 30 :000S por kilometro. 

<< 8.lla. elas sessões, em 3 rlo Agosto ele 1888. - JJJmin,r;os Jari ,a,·iu~ Filho, >> 

Nct scssr1o rle O cl e il,rJfJSto : 

N. 46. - « Com o prolongamento 1<t estrada ele fcrco do SoiJl'a.l, 800:000$000. 
«Sala da.s sessõos, em G ele Agosto de 1888.- Jo sd Po mpeu .- Rodrigues Junior.- L. Ratisbo,la .» 
N. 47. - Augmente-se a. verba 22 - Obras Publicas - de 40 :0008, pa.m serem applicaclos a. e;;-

tudos da pra.ticabilidade de um ca,nal communican clo o rio S. Fean~isco com o Jnguaribe, no Ceartt. 
<(Sala elas sessões, om Gele Agosto d'l 1888. - .losr: Pom11fo.- Rur/1'ir;ues Jnnio;·.- L. Ratisbona .>> 

N. 48.- «Fica o GoveJ'llO a.utori zarlo a. (;O nteactar ainteoducçtí.o de 50.00tJ immigran tes na peo-
vincia de l\'lioas Geraes, despenrleu clo com esse ser1·iç; a imp ::> t'tanciil necessa.ria, tirada Lia respocth·n 
YCl'lJa . 

«S . R.- Sala elas sessões, em G de Agosto de 1888.- Cm·los Peixoto .- Ol!Jrilpio \'altadão.-
Ban·os C'obra. - P edro Bi'andao. - J.llounio. - Jocío Cactww. » 

:\. ,19 . - « Da;:; sobras ela veeba. - Subvenção ás com paul tias ele navegação a Yapoe - fica o 
governo a.n torizado a mandar póe á disposição cht presieleucict de Goraz a quantia. ele 20:0008, pftra 
ser applica.cla ao melhoramento das e3traclas des3a província. 

N. 50 .- << Ao§ 26 - Catechese - Augment'l-se a. verba com a quantia de lO: 000$ para as des-
pezas com a. r e.)rgánização ela catechese nos valles elos rios Araguaya, Alto Tocantins, bem como do 
collegio Is::tiJel, na província de Goya~, ele conformidade com o regulamento provincial ele 18 de 
.Janeit'o de 1886, appeonulo pot' aviso elo Miuisterio da Agricultura, C:Jmmercio e Obras PLlhlicas. rlo 
mesmo a uno. 

<< Sala d:1s sessões, em G üe Agos~o de 1888 .-Jiarconcle.; FigHeira .- Xcwiu da Silva. >J 

N. 51. - « Na a.utoriza.ção de que teata o ponto 5°,§ 1° elo orç::tmento da Ageicultura., Commercio 
e Obeas Publicas, em vigor , comprehenda.-se a faculdade de ol'denar ou a.utoriza r o levantamento 
prévio d:t planta e Ol'ç>.amento do mmal de Antonina a Mot't'ct es, garantindo a.té G "lo o capital que 
iór j nlgado preciso . 

<< Sala das :;;essões, em (\ ele Agosto rl.e I 888 .- Alves de A1·a'!io . » 

ridclitic os 

)I . 52 .- « O governo con tr.wtarâ a con3truc,;Jão, na [lal'le que julgar conveniente, do prolon-
gamento d:1 vi'" Cereca de Cot·itiiJa ao.:l portos do Amazonas c Rio Negeo, depois ele veeificados o,; 
ten,llal llos preliminares de plantas e ol'ça,meJltos, qn e fore:n appeovado3, po.-lendo gaeantir, até 6 •f o, 
o capi tal r1ue fór julgado necessaeio. 

«Sala Lla.s sessões, 6 de Agosto de 1888 . - Al·ves ele Ando. - Visconde de Nacm·. » 
N . 53 .- «Fica o Governo a ntori;mdo n, forne cee unB cleaga de exc<wação para o p::J rlo de P.tt'a-

naguá, na província do Pamná . 
« Sa.la das sessões, 6 •.le Agosto de 1888.- Al ves de ;t?·mvo. - Yiscomle de _Vacm· . » 
A. 12 
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N d sessão de 7 de Agosto : 

Emenda 

N. 54.- « Ao § 14. garantia de juros a estradas de ferro, accrescente-se: - incluidft a de 7 •f o 
até 2.000 :500$, sobre o capital effectivamente empregado no prolong·ameoto da Estrada de Ferro 
Barão ele Araruama, na provincht do Rio de Janeiro. 

« E para tal fim, eleve-se a verba de 1. 318:874 470 a 1.493:874•470. 
« S. R. - Sala elas sessões, 7 ue Agosto de 1888. - Alberto Be;,amat. » 
N. 55.- Ao§ 25. - A verba ele 5.469:367 045, destinada a - Terras publicas e co looisação -

sera distribuída com a devida equiclade por todas as províncias do Imperio, tendo o Governo em 
attenção a falta de braços para os serviços agrícolas e os auxil ias já recebidos por cada uma 
dellas . 

«S. R .- Sala das sessões, 7 de Agosto de 1888.- B. de Mendonça Sobrinho. - Coelho de 
Rezende.» 

Adclítivos 

N. 56 ."'- « Fir.a o Governo autorizado a fazer as despezas necessarias com a construcção e custeio 
de uma linha telegraphica da cidade de Diamantina ao Curvello, em Minas Geraes . 

« Sala das sessões, 7 de Agosto ele 1888. - Pacifico Mascarenhas.- Jorzo Penido .- Custodio 
llfartins. - Henrique Salles .- Cesario Alvím.- 111. J. de Lemos .» 

N. 57.- «Fica o governo autorizado a fazer as clespezas necessarias com a construcção e custeio 
de uma linha te\egraphica da estação dos Tres Corações á cidade da Campanha. 

«Sala das sessões, 7de Agosto de 1888. - Henrique Salles .- Sebastião Mascarenhas .- Cesario 
Alvim.- Pacifico Masca1•enhas.- Matta Machado .- Carlos Peixoto.- Barros Co?ra. >> 

N. 58. - « Fica o Governo autorizado a elevar até 20 annos o prazo concedido aos concessiona-
rios da navegação a vapor dos rios das Velhas e São Francisco, sem nova subvenção, que con-
tinuará a ser a do actua1 contracto pelo prazo nelle estipulado de !O annos. 

«Sala das sessões, 7 ele Agosto de 1888.- 11-Iatta llfachado.- Sebastitto Mascarenhas. - Hem·ique 
Salles. - Pacifico Mascm·enhas. - Cesario Alvim.- Xavier da Silva.» 

N. 59.- « Substitutivo.- Fica o Governo autoriz ulo a conceder a garantia de juros até 5o lo sobre 
o capital maximo de 3 : OOG$ (trinta contos) por kilometro para o prolongamento da estrada de 
ferro Minas e Rio até a cülade de Passos, na província de Minas Geraes. 

« Sala elas sessões, 7 de Agosto ele 1888. - B arros Cobm.- Christiniano ela Luz. - Carlos 
Peixoto.» 

Na sessão de 8 ele Agosto: 

Emendas 

Ao n . 6 junte-se no fim: 

N. 60. - .. . «ficando o Governo autorizado a contractar com o Dr. Domingos Maria Gonçalves a 
fundação de cinco internatos escolas-agrícolas para a educação simultanea de 1.500 menores, segundo 
as bases apresentada no requerimento de 7 de Julho de 1888, assig-nado pelo peoponen te. 

«S . R.-Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. - Mourão. - Junqueira Ayres .- Jo ão Caetano . 
-Jaguaribe Filho. - Matta Machado.- Affonso Celso .- Carlos Peixoto. - JoaquimNabuco.- Cesario 
A~v im .-João Penido. - Cesa1 · Zama.;f 
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Ao n. 22 : 

N. 61.- «0brasPublicas.- Emlogar de 130:000$ díga- :se 190:000$000. - F . Dias earneiro.» 

Additivos 

N. 62. - «Artigo additivo. - O Governo garantirá os juros de 6 °/o sobre o capital de 4.000:000$ 
á Associação de Lavradores que possuírem terras de boa qualidade em zonas salubres da província 
do Rio de Janeiro, situadas nas immediações de linhas ferreas, e fundarem engenhos centraes para 
o fabrico ele assucar, sendo quatro na região denominada - Serra-abaixo - e quatro em- Serra-
acima - obrigando-se as' mesmas associações a collocar com os proprietarios, em lotes nunca 
menores de 12 hectares, 80 fàmilias de colonos nacionaes e ou tras tantas de estrangeiros , e a man-
ter em catla um desses nucleos uma escola de instrucção primaria, onde tambem Ee ministrem 
rudimentos de instrucção agrícola. 

<<Rio, 8 de Agosto de 1888. - Pedro Luiz Soares de Souza.» 

N. 63.- «Art. 1. ° Fica o Governo autorizado a garantir os juros ele 5 °/0 durante cinco annos, 
4 °/o durante mais lO e 3 °/o durante mais cinco sobre o capital necessario: 

l. o A' em preza da estmda de ferro de Santa Luzia a Benevente para construcção do trecho de 
Santa Luzia ao Cachoeira, podendo dispensai-a da obrigação de construir o trecho do Cachoeira a 
Benevente; 

2. o Para a construcção de uma via ferrea de Cachoeira a Victor ia ; 
3 . o Para o prolongamento da via ferrea do Carangola ao Alegre ou ao ponto mais conveniente 

da via ferrea de Santa Luzia ao Cachoeira ; 
4. o Para a construcção da via- ferrea da Victoria a Natividade . 
«Art. 2.0 O capital garantido será fixado no maximo á razão de 35:000$ por kilometro ; podendo 

o pagamento dos juros garantiJ.os ser em dinheiro ou em títulos da divida publica. 
«Art. 3.0 As mercador·hs, animaes e passageiro3 que forem tmnsportados p3las ditas vias fer-

reas, qualquer que seja a distancia a percorrer, ficarão sujeitos ao imposto - as las de 2 réis por 
kilogramma; os 2°1 e 3°5 de lO 0 /o sobre o preço da respectiva tarifa, cujo producto será appli-
cado ao pagamento dos juros garantiJos ou ao resg.1te dos títulos da divida publica de que trata 
o artigo anterior . 

« Tera a mesma applicação o excesso de renda liquida que annualmente apurarem as emprezas 
das ditas vias ferreas sobre 7 °/o, inuependente dos juros" garantidos, que só.nentc serão pagos 
dentro dos limites do art. lo em parte ou na totaliJ.ade da porcentagem fixada nos annos em 
que a dita renda liq nicla fór menor ele 7 °/o sobre o capital garantido. 

«Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888 .- Mattoso Camara .>' 

N. 64. - «Fica o governo autorizado a despender a quantia necessaria com a const rucção de 
uma linha telephonica entre a cidade ele Penedo e o Pontal da BMra do Rio de S. Francisco. 

«S. R. - Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. - Theophilo dos Santos. - Pedro Beltrão. » 

EMENDAS APRESENTADAS A COMXIISSÃO DE ORÇAMENTO 

« A' emenda do Sr . Theophilo dos Santos sob n. 5, accrescente-se- communicando com a cidade 
de Propriá por um cabo submarino. - Coelho e Campos.» 

«Ao n. 14 - eleve-se a verba - Garantia de juros- com a quantia de 90:000~ para garantir os 
j uros de 6 "lo até o capital de 1.500: 000$, a qualquer empreza que fizer um caminho de ferro de 
bitoht estreita en tre a cidade de Caxias, á margem do rio ltapicurú, e a povoação de Cajazeiras, á 
margem do Parna.hyba, no Maranhão. 

«S. R. - F. Dias Ca1·neiro .- A. O. Gomes de Cast1·o .- Ribeiro da Cunha ,- Dorningues da 
Silva .» 
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« Ao n. Hl . -A' emenda. dos Srs. Al co f'o.t\\do Junior e outt'03, acct•escente-se :- A mesma au-
lol'iznçiio pwn unm cstraua de Caxi<\S a Cajazciras, na pr'o vincia do Iaran hão, na r azão de 
30 :000 · !Dl' kilome tro, no maximo. 

<< S. R.- F. Dias Ca m ei1·o.» 

<< 1\ o 11. 22 - OI.Jt·as publicas - D.t vcl'IJ::t de 1 00:000~, d e~ Liuadtt ao melhoramento do pol'lo du 
i\lamnhão, Lire-sc '' qnaulh1 necessn!'ia p;wa os e>tnd,>s de um cn.mi:I hJ do l'et·ro, que, pal'lindo d<t 
ca.pilal elo M.u·a.nhão , vá tet•mina.t· no porto do ltaqni, !'azend o o uit'C,ti to p3la. vertentes do Culim 
e Ba ang-.1. - S. R. - F. Dias Came i1·o.» 

.\TJDITl\'OS .\l'HE~l,:\ 'r.\.DOS .\ CO.I DII:>.:;.\.Q DI> OH.ÇA~II!!XTO 

« b'ica o g-oY ' l' no autorizado a mamlnr fazer a c xploea ç~iio c mal:; estudos necessat•i os it con -
strucção: 

1. 0 De uma, c ·tt"<ula U.e t'erro que li g- ue a,; baciJs do Ri) d<t Pcnta c do .Annzonas pelo Tocantins 
pl. samlo pela. cidade da Fot·mo;;:t, na pt'OYincia. de Gopz ; 

2.0 DJ uma es trada. de ferro entro a mc3mn. cidade c o rio . . l"t' ,1 n ~ i ~co, pelo ntll e do Urucuia. 
ou outro, que fa.cilite e diminua a extensão da linha, · 

3.0 De uma estrada de fêt'I'O entl'e o Porlo Franco no rio do 'amuo, ela pt·ovincia de Goyaz, c 
Santa, Phi iOJnena, ú. mn.rgem do Parnahyba , nn. província do Piauhy; 

-1. 0 De um canal entre o rio S. Feancisco e o de S. Joã do Pia u!J y ; 
:J.o De um cana l entec o rio Gr·a nde c o Agua Lim pJ, atnuente do S. Fmneisco, uo municíp io 

•lo Piumhy, dn. provincia de Minas Gc!'aes; 
G.• De um:1 estra,da de fereo entt'c o ultimo ponto na1egavel do rio Manso na provincia de 

Ma.tto Grosso, e a. capita l ela mesma provincia. 
« S. R.- Sala das commi sões, 13 de Agos to de 1888. - A. Coelho Rodl'igue'. - JiontancloH .-

Xav ic• da Silva.- Pacifico .llasca1·enhas .- Sebastião lJlasca;·enltas. 

Suvst útti uo rta n . 21 

« .. . de modo a. melhol'at' es te serviço, oln·igamlo- se a comp.whia a. ligar o l.Jt'a<:.o do rio Jequi-
tinhonha qne desagua ao Norte da barrn. da Yilla de Belmonte, com o braço do mar que se es -
tende cht !Jarra da villa ele Cttnna,vieiras para. o su l, por meio de um cana.l de sessenta centímetros 
de profunclir.lacle no minimo, a,fim de pór em communi cação íluvial e tas duas villas ; podendo o 
Govemo conced!:lt' á c:Jmpanhia ns ya,ntagens nece3swias que l ho racilitem a. r ealização das novas 
cla,usuhs. 

Arlclitivo 

«E' o Governo autol'izado a, contt·acttr com a. cmpreza que melhores va,ntagens oil'erecer, me-
diante subvenç:1o de 30 :000$ annuaes e pelo pr.lZo de dez a nnos, a n n.vegação a, vapor dos rios 
Gequ itinhonha e Pardo, o primeieo de:;cl :1 vil la ele B3lmon te até a povoação de Cachoeirinha de 
Be l1nontc, n:t e xtensiio ci::J 132 kilo ·n e ll'os, e o segu ndo des le a. Yilla de Canna.vie iras a té á Ca-
choeirinha do Rio Pardo, na extensão de 100 kilome tl'os mais ou meno3 ; obriga.ndo- e no em-
prez ~J. a e~ t d.Jelecer· nucleo3 colon iae3 de immigr,tnte3 es~ra ng ·ira.>, co:11 r,unilia, nos pontos 
mai~ apropriados nas ma,egc ns desses dous rios, pres tando o Governo os au.\i lios precisos para 
este serviço. - Amer ico ele Sou;a .» 

«Fica o g-oveeno n.utorisado a conteactw cJm o Barão ele Jaceguay o serviço da em preza de na-
vegação a, vapor en tre o Br,1zil e a. ~~~~~·op 1, que o mesmo 8.1.rão S3 propõe orga.niz.1r, segundo as 
bases da petição que apt·e>etltou ao Podet' Legislativo, meno> no que rê3pei~ .t á subvenção pe-
dida. para o serviço proviso!'io d t em preza . 
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« No exercicio prox imo vinU.oul'o, si a em preza estiver organizada, o g-overno podera conceder a 
subvenção petl ida tl.e 25:000$ por viagem redonda até a somma de 300 :000$ para 12 viagens.-
Low·enço ele Albuquerque.» 

<< l?ica o governo autori:-~ado a mandal' procetl.er tt estudos e comtrucção do prolongamento da 
es trada de ferro de Caruarú até Pesqueira, em Pernambuco. 

«S. R . - Sala das commissões, 18 ele Agosto de 1888 . - Gonçalves Fen·eir-a .-Rosa e Silva.-
F . ele Figueirôa. - J. ele Aguim·. - Pedro da Cunha Beltrão.- Alco(omdo Junior .- Alfi·edo CoY1·êa. 
- Henrique iliarqttes .-Bento Rcwws. - Barão de ilmçogy.» 

« Fica o governo autorizado a mandar fazer os estudos necessarios para o melhoramento do 
porto do Natal, na província do Rio Grande do Norte, podendo para isso augmentar a verba -
Obras Publicas - com a quantia de 5:000 "000. 

«S . R. - Sala das comrnissões, 14 de Agosto ele 1888.- Jói'io Mano el. - Tarqt!inio ele Souza.» 

« E' o governo autorizado a deduzir ela verba - Obras Publicas - a quantia ele 2: 000 para 
es tudos sobre a remoção ele uma pedra. que existe na Barra de S. Miguel, na provincia das Alagôas, 
e embaraça a navegação .- Lou1·enço ele Albttqtwrqtte . » 

<<Fica o governo autorisaclo a conceder a g:;trantict ele 6 °/o S'Jbre o capital de 1.500:000$ por 
20 annos a companhia Tram- Roacl Nazareth, na Bahia, para o prolongamento da sua Cerro- via, 
da villa de Santo Antonio de Jesus :1 da Amargosa. 

«Sala das sessões, 14 de Agos to de 1888 .- Josd Jllarceltino . - Frei1·e ele Carvalho. - Guahy.-
ilrattjo Pinho. - Amt!jo Góes.- Ccsw· Zama. - Americo ele Souza. - Junqueira Ayres. - Bania de 
Geremoabo. » 

«Fica o governo autorizado para garantir, até o prazo de 15 annos, os juros ele 6 °/o sobre o 
capital ele 2 .000:000. · levantado por Luiz Ribeiro de Souza Rezende e outros, ou pela companhia 
por elles organizada com o fim de dar dese;wolvimento as industrias sericico1a e sét•ica, nas 
condições estabelecidas na proposta apresent:tda ao Poder Legislativo, fazendo-se a clespeza pela 
verba - Auxílios para as escolas praticas ele agricultura. 

« Pac;-.o c! r, Camara dos Deputados, em 6 de Agosto de 1888. - Affonso Celso.» 

« Oll'erecir1o como adcli ti v o ao projccto n . 59 o de n. 94 de 1887, formulado pelas com missões 
de faze nua e ngriculturil. - Mottrilo . iJ 

188/ - N. U4 

Cawtt de 11avegaçfto ent1·e Santa Catha1'ina e Rio Grande do Sul 

As commissões reunid~s de Cazend:1 e agricu ltura, tendo examin arlo a petição rlo engenheiro 
Eduardo .José ele foraes, fjue obteve, po1' decreto n. 9741 de 9 da Abril elo co1Tente anno, privilegio 
para construcção do canal Principe D. AITonso, entre a cidaue ela Laguna e Porto Alegre, nas pro-
vincia~ ele Santa Cathariua e Rio Grande do Sul, entendem que os t errenos margi:ne,; elos rios e 
canaes navegaveis, bem como elas estradas de fen·o, deviam consti tuir patrimonio elo E:;tatlo, que 
sô convil'ia desligar-se delles para o tim especial Lle colonisação . 

NiLo ignora a com missão que é cleYiclo á. facilidade com que o governo tem concedido, nas 
mm·gens elas estradas de ferro e rios navega1eis, grandes superflcies territoriaes, que se têm tor-
nado mais sensíveis os embaraços de ordem legis lativa c aclmini;trati va, que deste modo impedem 
o desenvolvimento da colonisaçilo. 

Para exemplo lembl'a a co!llmi~são a concessão feita pela lei n. 2 .966 de 26 ele Agosto 
de 1880 á estrarla de fen·o Bahia e :Minas, que, apezar do úwor e.;; concedidos, absolutamente não 
se apt~oveitou delles, de modo que a grande in•e::t de tol'l'enos de,·olutos [let'll1'1.uec3 abaudon::tda, como 
si não tiYosso sido conceclicla. 
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Nessas condições, as commissões reunidas não poderiam concordar em conceder ao peticionaria 
a venda dos teerenos marginaes no canal projectado em uma area ele seis k ilomet ros lateraes, sem 
que o mesmo peticionaria se obrigasse ao levantamento elas plantas, demarcação dos lotes e a 
introclucção de colono para povo 1mento dos mesmos. 

Tendo, em virtude da discussão havida, ficado demonstrada a vantagem da concessão dos 
terrenos para o fim da colonisação, e verificando-se, em vista das plantas apresentadas, que parte 
elos terrenos s~o alngarli ços e que granrle parte dos mesmos s' acha ja povoaria, nessas condições 
as commissõas, depois das declarações do peticionaria assegurando que acceitaria a clausula imposta 
pela commissão, afim rle seeem C:J lonisados os terrenos concedidos, é de parecer que sej<~ fe ita a 
concessão nos termos em que se tlrma no seguinte 

Projecto ele lei 

Art. 1 .• Fica o g·overno autorizado a conceder ao Dr. Edua1•do Jo~é de Moraes ou à. em preza. 
que orgauiz>lr, para uso e gozo de um canal de navegaçã0 entee as províncias de Santa Catharina 
e Rio Grande do Snl, os terrenos devolutas na margem do cnnal, concedendo-se a venda pelo 
preço minimo tia lei ele 18 de Setembt•o de 1850, não podendo attingir a mais ele seis kilometros 
latemes, com a condiçito da empeeza distribuir esses terrenos, convenientemente medidos e demar-
cados, a immigrantes que intt·oduzit' ou estabelecer, não podendo vender os lotes de terrenos 
por preço excedente ao que fór autorisado pelo governo. 

Art. 2. 0 A empreza gozara da peeferencia para acquisição das terras devolutas somente em-
quanto tiver logar a construcção do canal. 

§ 1. o Si, decorridos cinco <mno.:; depJis r! e conclui lo o canal, não ti verem siri o distribuídos 
os tert·enos, a comp .10hi<~. poderá adquiri l -os pelo preço max:mo da loi, indemnizando ao Estado da 
differença do preço mínimo para o maximo. 

§ 2.• A empreza gozara de cessão gratuita dos terrenos devolutos e bem assim dos ter-
renos comprehendidos nas sesmari;~s e po.;ses, sa l v o as indemnizações que forem de direito, para 
o leito das estradas que se fizerem e os pre<lios e ol'l1cinas que a empl'eza con~truir. 

Art. 3. 0 A emprez 1. gozara de is~nção de direitos p:tra. os materiaes que forem introduzidos 
para a construcção do canal . 

S. R.- Sala elas se.;sões, em 8 ele Agosto de 1888. - Camei1·o da Cunha, presidente.- O relator, 
Jagum·ibe Filho. - Soares .- Gonçalves Fer1·eim.- João P enido.- Mourão .- Paula Primo .-
Jose Pompeu. - G. Cruz .- Jl'Iontandon. 

Emenda ao additivo n. 15 

«Em vez elas palavras- a renovar o contracto da n·wegaç'io -diga-se - a contractar com 
quem mais vantagens offerecer a navegação . .. (O mais como está no mesmo aclditivo.) 

«Sala elas commissõe:>, 14 de Ago.;to de 1888.- Luiz Mo1·eir-a .» 

Apre5entado em 18 de Agosto-N. 59 A. 
Continuou a 2• discussão no dia 20 de Agosto . 
Emendas apresentadas : 

Na sessão de 20 ele Agosto 

São lidos, apoiados e enviados a commissão de orçamento os seguintes 

Additivos 

65. - « Fica o governo autorizado a mandar construir a estrada de ferro Madeira e Mamoré pelo 
modo que julgar mais acertado, fazendo para este fim as operações ele credito que forem neces-
sarias . 

«Sala das sessões,- 20 de Agosto de 1888. - Passos Mi?"ancla.-- Dr. Cantao . - Costa Aguiar._ 
L eitão da Cunha . - Maneio Rtbeiro .- E&peridião Marques.~ 
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66.- «Fica o governo autorizado a auxiliar com a quantia de 150:000$ a quem se propuzer ligar 
a bacia do Amazonas a do Prata pela navegação a vapor dos rios Jaurti e Guaporé, e uma estrada 
de roclagem que ligue estes dous rios, na, província de Matto Grosso, mantendo-se a navegação 
por cinco annos . 

« Sala das sessões, 20 de Agosto de 1888. -Esperidilto l)l[arques. - B arão do Diamantino. >> 

67. - « Fícft o governo D,UtorizJ.do a g1trantir o jnr0 de 6 °/o sobre o capital etl'ectivamente em-
pregado no pro lougamento dn, estNda de fereo de Bragança, na província do Pará, de~de o seu 
pon to terminal no Apehú até a cithde de Bragançt, a razio de 26:000$ por kilometro, podendo 
a companhia, que para esse fim se organiz:lr, fazer acquisição do trecho ja construido perten-
cente a referida província. 

« Sala das sessões, 20 de Agosto de 1888 .-Mancio Ribeiro. -Leitão ela Cunha. - Dr. Cantão . 
- Costa Aguiar . » 

68.- « Fie~ o governo autorizado a cre::tr uma caixa de soccorros para o pessoal de cada uma 
das estrad<t::l de ferro do Est>~do, sob as seguintes bases : 

1. o O fundo eles ta caixa sera formado : 
a) Pela contribuição mensal ele um por cento dos vencimentos de todo o pessoal, quer do 

quadro quer jornaleiro; 
b) Pela rend..t prJveniente das multas impost1s ao mesmo pessoal e das que forem arrecadadas 

por infracção dos regulamentos J a estrada e contractos com ella celebrados ; 
c) Pela renda proveniente das armazenagens cobradas ; 
d) Pelos rlonati vos feitos a caixa. 
2 .o E~ta caixa se compara de dons fundo > : um destinqdo a soccorrer o p3ssoal durante as suas 

enfermiJades, e outro p<tra soccorrer a in v llidez, estabelect:nclo pen~ões para o pe~soc.l inutilisado 
para o serv iço, e bem assim para as familias dos empregados do quadeo que fallecerem. 

(( O governo expedir·a os necess.~rios regula.men tos. 
« Saladas sessões, 20 de Agosto de 1888.- Cochrane.- Mourão .- Jaguaribe. - José Mm·cellino . 

- Carlos P eio:;oto. - João Manuel. - Seve Navarro. >> 

Na sessão de 21 de Agosto 

E' lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão a seguinte 

Sub-emenda 

N. 69.- "-Nos additivos : ás palavras-Campo Grande- accrescente-se : ou de outro ponto mais 
conveniente . 

< Sala das sessões, 21 de Agosto de 1888. -Pedro da Cunha Beltrão. » 

Na sessão de 24 ele Agosto 

E' lida, apoiada e enviada a com missão de orçamento a seg-uinte 

Emenda 

70.- «Ao parag-mpho respectivo accrescente-se- para subvenção da navegação a vapor entre 
o Rio de Janeiro, Espírito Santo e Caravellas, tocando nos pontos intermediarios, 50:000$000. 

« S. R. - Saladas sessões, 24 de Agosto de 1888 .-Passos Mimnda.~ 
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Na sessão de 27 de Agosto : 
E' lida e remettida à commissão de orçamento a segninte 

E me nela 

N. 71.- «A' verba - Catecllese e ci vi lisação dos índios - accrescente-se a quantia de 20:000$, 
especialmente destinada ao Asylo Providencia , de meninos indígenas, fundado na cidade de Belém 
pelo bispo do P<Wá. 

« Sala das sessões, 27 el e Ago to de 1888 .- L eitao da Ctmha.- Costa Aguiw·.- Dr. Cantao. -
lliancio Ribei1·o .- P assos Jli i·1·ancla. - BaNia ele Qminrid . - Xavier da S il va .» 

Na sessão de 28 de Ago. to : 
São lidas e enviadas à commissão de orçamento as seguintes 

E 1nenclas 

N. 72. - « Na Yerba re3pectiV<1., accl'escente-se: 75:000~ p::tra completar as obras ela ponte 
Buarque de Macedo, na província ele Pernambuco .- A.lco(ol·ailo Junior .- Alf~·eclo Con·êa.- Felippe 
de Figtte irô<.t.- Henrique i11arqu es.- Gonçalves Fen·eira.·- lt!vencio ele Aguim· .- Rosa e Silva.-
Bartio de Amçagy. - B ento Ramos. » 

N. 73 .- « Ao art. depois das pa lavras - con fiu eucia do Tibagy - accrescen te-se : e pro-
longamen to da estrada de ferro ela companhia Rio Claro, d:t vill a de Ar[u'aqunra ao rio Grande, 
uo lagar mais pl'oximo possi l'el da poYo:tção de S. Fl'ancisco de Sall es . 

«Sala das sessões, 28 ele Ago3to de 1888.- Conde do Pinhal.-Pecko da O~mha Beltl·iío. - Custodio 
li1art ins. - H. Salles.- J. Nab11co. » 

E' lido e enviado á commissão de orçamento o seguinte 

Aclclitivo 

N. 74. - « Continúa. em vigor a autor ização contida no art. 7°, § lo, n. 5 da lei u. 3349, de 
20 de Outubro ele 1887 . - F . A. Rosa e Silva. - Gonçalves Fer'l'eim. - H enriqt!e lilm·qv.es . - Ju-
vcncio de Aguiar . - Alco(01·ado Junio1·. - B ento Ramos ,- Felip11e ele Figue irôa . - rilfredo Co1·1·éa . 
- Amçagy. - Ped1·o da Ctmha B eltrão .- Joaquim Nabuco. )) 

Na sessão ele 29 de Agosto : 
São lidas e entram coojunctamente em discussão as seguinte.; 

E mendas additivas 

N. 75. - « Si passar o addi ti v o da commis ão sobre g·aran tias ele ,j ul'os até 6 o /o para a con-
strucção da estrada de ferro, accrescente-se : 

« Prolongamento da estrada Tram Roacl Na::a1·eth ela villa J.e Santo Antonio de Je ·u it da 
Amargosa, na província da Bahia. 

<Sala das sessões, 29 ele Agosto ele 1888. - Jose Mw·cell ino .- Americo de Sou~a.- AHwjo 
Pi!tho.- Barão elo Gual~y .- B al'lio ele Geremoabo .- Amujo Gues. - .htnqueira Ay1·es. - Femanrlcs 
da Cunha Filho .- Frei1·e ele Cm·vallto. - B an!o elo Rio ele Contas . - Zmna.- A .. Jllilton.» 

N. 76.- <t Si passar o acldi ti v o ela commi33ão sobre g·,wa.ntia do jnro3 até G 0/ 0 para a construcçilo 
ele estradas de ferro, accrescen te-se : 

Prolongamento da estrada de ferro Barão de Al'aruanu pelo valle elo rio l acabú até á villa 
de Santa Maria Mag·la lena, ua província elo Rio ele Janeiro. 

" Sala das sessões, 29 ele Agosto de 1888.- A. Figue i;·a. - Bulhões Cw·valho .- C. F, Castt·io to, 
- Alberto Bezamat.- Lacerda W emech, - Rodl"igues P eixoto.> 
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N. 77. - Depois das pala veas - E m P e1·namú ucú - , accrescen te-se :- assim como os estudos 
para o prolongamento da estrada ele fert•o Conde d'Eu, na província da Parahyba, do Ingit ~~ 
Campina Grande, e da Imlependencia a Bananeieas, e desta cidade a te Non Crnz no Rio Grande el o 
Norte para a ligação des tas clna · ostraclas, de accórdo com o relatorio do 1\Tin is terio da Ag r·icnltura 
do n,nno passado. 

So ln, das sessões, 29 de Ag·osto do 1 88~. - Cm·;w i?·o dn Cuilhf1. 

X a sesst7J de .90 ele Agos;n : 

Depois de uma quest iío ol'clem é licl<t a se,.uinle 

Emenda aclclitiva 

N. 78. - Fica o governo n,utorizado a mandar procedet' aos es tudos nocessarios· para o prolon-
gamento do r amal Correo d<' Ouro Preto até iL cirlacle ele ltabira, podendo despender até 
130:000$000 . 

Sala das sessões, :lO do Agosto de 1888.- Affonso P enna .- Cesario .4./.vim.- Mow·a:o. - BR'No.~ 

Cob1·a.- Joc"ío Caetano .- Gh1· ist iano dct L uz.- P acifico Jiascm·enhas. - Custodio Jfm·tins.- -~Iontandou . 

- Joüo P enido. - Sebastiao Mascm·enhas.- Affonso Celso. - H. Salles. - M all f! Mrrchado .- Carlos 
Peixoto. - 1lf . J. de L emos.- P ecl1·o B·mndcio. 

E' tambem lida. apoiada e Pnvin.da á commissão de orçtmwntn a ~Pgu inl e 

E menrla adcliti v a 

N. 79. - Fica o governo t\utorizado n, conceder transpoet.e geatuito nas estl·n,da:> de ferro do 
Estado, ao material destinado R. melhoramentos materin.es omprP- hendirlos pelas Cr~ma!'a <; 'Muni-
ri paes, median te requisição destas . 

Sr~.l a dns ~eo:sfíes,· ~O de :\ g-os to de 1888 .- Affonso Pennrt . 

R e clacçã,o para B • rl i'"' cus são 

.\pro~eotada em 30 de Agosto. 
Discutiria nas sessões de ~' 4 e 5 de Setembro . 

Or adores: 
Os s,·s. Alfredo, Choves, .los,: JI m·ce fli ,ll) , .l[at/fl. .vfochwlo. .l1!tlqll.e i <a -l!f• 'C.< . ]OII'l" i 111 

Pedro, Rod1·igues Alves . 

Emendas apresentadas. 

Na sessão de 8 ele Set~mb,·o. 

São lidas e entram con.j nuctamente em discussão n,s seg1tintes 

Emendag 

N. 80.- No§ 1° n. I eli,uinem-:le us píl.lil.VfaS - Oi! a !?erdet · n ,•,npi·e;a pal'ti culm·.- Ped ,· o 
Lt~iz Som·es ele Sou~a . 

N. 81 . - Ao § 2• do art . 1" acrascente-se: Continúa tan bem em vig-or a autorização contida no 
7• paragt•apho unico n. 4 d::t. lei n. 3314 de 16 de Outubro de 1886. - A. J. Hem·igucs, presidente. -
Low·enço cl.c A.lb ur;u~ rqtte . - Roclrirwe.< ,Llt,cs. - Hem·iq1'e Saltes. - f'm·119i1·o rlrt Cunha. - }.{attn 
Machado. - Duarte ele i\.:;eveclo . 

r . 82 . - Ao n,rt ... § 1 n. 3 (8• período) . Depois elas pahwras: que fÔi' verificada me/.!,o ,· pelos 
estudos a que se p,·ocede;·, accrescente- e: de modo a servir aos municípios do Brejo GJ'ancl e, Mina , 
do Rio de Contas e Cnete te . 

A. 'l :l 
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S. R.- Sala das ses;;;ões da Camara dos Deputados, 3 de Setembro de 1888.- A Milton.- Ame. 
rico de Souza.- Freire de Carvalho.- Barão do Guahy.- Jose Marcellino.- Araujo Pinho. -
Araujo Góes.- Barão de Geremoabo.- Fernandes da Cunha Filho.- Cesar Zama. - Burão do Rio 
de Contas . 

E' lida, apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda substitutiva 

N. 83.- § lo n. VT. Pa.ra garantir os juros de 5 o 1 o durante cinco annos, 4 °/o durante mais 
cinco, e 1 °/o durante mais 10 sobre o capital necessario: 

l. o A' Companhia da Estra.da de Ferro de Cachoeira ao Alegre e Castello, para construcção de 
uma linha ferred de bitola estreita entre B:.trra ele ltapemirim e Cachoeira e para prolongamento de 
suas linhas, uma até S. Miguel do Veado e outra até Rio Pardo, sendo o capital garantido fixado no 
maximo a 25:000$ por kilometro. 

2. 0 Sobre o capital necessario, que será ô.xado no maximo em 30:000$ por killometro, para a 
construcção de uma estrada de fert·o de bitola de 1 metro, que, partindo da cidade da Victoria e 
seguindo pelo valle do rio Jucu, se dirUa ao ponto mais conveniente dos municípios de Carangola ou 
Manhuassú, província de Minas Geraes, ficando o governo autoriz.tdo a entrar em accordo com os 
concessionarios ela estrada de ferro de Benevente a Santa Luzia., para o fim de ser-lhes concedido, 
ou á companhia que organizarem, em substituição do que tem o privilegio para construcção, uzo e 
gozo desta linha pelo mesmo prazo da sua concessão. 

Os juros somente serão pagos dentro dos limites acima declarados, em parte ou na totalidade 
da porcentagem fixada nos annos em que a renda liquida fór menor de 7 o /o sobre o capital 
garantido. 

O governo poderá fazer as operações de credito que forem necessarias para as despezas autori-
zadas neste n. VI do § 1.0

- S. R.- Sala das sessões, 3 de Setembro de 1888.- M . J. de Lemos. 

E' lido, apoiado e enviado á commissão de orçamento o seguinte 

Additivo 

N. 84.-Da verba- Immigração e Colonisação-destinada á província do Piauhy, deduza-se a na-
cessaria para a garantia de juros de 6 °/ o, mnimo, por e3paço de lO annos, até à quantia de 5.000:000$ 
ás em prezas ou companhias que se estaLelecerem na província para a prep tração do xarque e f,tbrico 
do queijo, da manteiga e intt•oducção de anim·\es selectus elas especies bovino, equino, muaL' e lani-
gero, proprios a mellwrarem as raças pelo cruzamento. 

Paragrapho. O governo poderá arrendar para o dito fim o estabelecimento s. Pedro de Alcan-
tara e as fazendas nacionaes a elle vinculadas .- S. R. Sala das sessões, 3deSetembro de 1888.-
Coelho de Rezende. 

E' lido e entra coujunctamente em discussão o seguinte: 

A commissão de orçamento offerece á consideraçào da Camara dos Deputa"os, em substituição 
ao art. I• § 1• n. 2 do projecto do orçamento da despeza do Ministerio da Agricultura, o seguinte 

Additivo 

N . 85 . - Fica o governo autorizado a contractar com alguma em preza, mediante venda ou arren-
damento, o serviço de abastecimento d'agua da capital do Imperio, incluindo como accessorio a es-
trada de ferro do Rio do Ouro, de conformidade com as disposições seguintes : 

[.a 

As canalisações e novas obras para augmentar o abastecimento d'agua serão executadas pela 
empreza cessionaria e por sua conta, ele fórma que a cidade possa sempre dispor, em qualquer época, 
de um supprimento d'agua correspondente a. 250 litros, no minimo, por habitante. 
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2.a 

O supprimeuto d'agua obrigatorio, a que se refere o§ 2° do art. to da lei n. 2639 de 22 de Setem-
bro de 1875, é fixado em l. 200 litros dial'ios plra cada casa de habitação ou edificio de qu:tlquer 
natureza, sendo, porém, fac ultado a todos os predios supprimento livre de qualquer quantidade 
d'agua addicional. 

3 .a 

As taxas pelo supprimento de agua, obrigatorio e facultativo, serão cobradas dos proprietarios 
dos predios e serão gratuitos: 

a) O supprimento ás de caridade. 
b) O supprimento obrig,.torio aos predios de valor locativo inferior a 60$ annuaes. 
c) O supprimento de agua para irrigação publica, extincção J.e incendios e alimentação de fontes 

e chafarizes publicos. 
4,n 

Na hypothese de ser o serviço cedido por venda feita pelo Estado á, em preza, fica o governo au-
torizado a estabelecer a taxa de 30$ annuaes pelo supprimento obrigatorio de l . 200 litros de agua a 
cada pt•edio, e porá em concurrencia o valor da indemnização ao Estado e a taxa, por unidade, para 
o supprimento de agua facultativo. 

Na hypothese do arrendamento do serviço, fica o governo autorizado a estabelecer as 
taxas: 

a) De 30$ annuaes pelo supprimento obrigatorio de L 200 litros dia rios. 
b) De 100 réis por rretro cu bico de agua de consumo addicional das fabricas, officinas, estabeleci-

mentos industriaes e serviços publicos. 
Versará a concurrencia sobre o prazo e o preço annual do arrendamento do serviço . 

Em qualquer das hypotheses, o governo resolverá. o direito de resgate ou rescisão do contracto, 
estipulando as condições que julgar convenientes sobre este objecto. 

7.a 

O governo estabelecerá. o modo de fiscalisação do serviço, realizado pela empreza, e, no caso 
de-julgar mais conveniente continUM' o mesmo serviço por administração publica, por conta do 
Estado, ficam em vigor as disposições )a, 2a, 3a, e.as taxas determinadas na disposição 5a . - A. J . 
Henriques, presidente. - Rollri:Jues Alves.- Carneiro da Cunha.- Lourenço de Albuquerque. -
Henrique Salles.- Duarte de Azevedo.- Motta Machado (vencido ). 

Na sessão de 4 de Setembro: 

E' lido, apoiado e entra conjunctamente em discussão o seguinte 

Additivo 

N. 86 . - Fica o governo autorizado a formular um codigo rural, tomando por base a eifecti-
vidade dos trabalhos nos estabelecimentos agrícolas püt' meio de contractos; repressão da vaga-
bundagem por parte dos pt•oletaeios; punição dos pequenos attentados contra a lavoura e a creação 
de um corpo de policia rura.l. 

O Ministerio da Agricul tura fará executar logo a primei.ra e a segunda partes do codigo, 
-submettendo-o- depois á. approvação do corpo legislativo. 

Paço da Camara dos Deputados em 4 de Setembro de !'888.- Jasé il!arcellino . 
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':lo lidtts, apoiadrts e enl t·am conjund<Ullente em ubcussiLo as segui ntes 

)l. 87. - Ao aclditi 1·o sol.Jt·e o abaslocimenlo Lltts agua ·, accresceu Le-se: • ::>em prej uizo da~ 
llesapropriações já f'ei tas e j ul gadas pe los tribnnaes, as quaes passarií.o a pertencer à 
em preza.,. 

(<Sala da:> ::;essõe;; em .J. do etombro de I ' . - Dt•. Jagua;·ib e . >) 

N. 88. - «Ao n. I! do § Jo, art. ]0 , accro.scente-se : Fic .. ndo sem ell'eito a clausu las de 
privilegio c clesapropriaÇ'[o concedidos à em preza. - Femandes dct Cunha Filho .- AmtUo Góes.-
Junquei;-a Ay;·es .- Guay. - Freire ele Crr.nallw. - .ira t(io Pinlw. - Ame;·ico de Sou•a. -
.-1. J11iltort. >) 

N. 89. Emenua au s lo n . ;_: q un.n Lo ao pl'Oioogameuto da Estrada U.e Fel'l'o Barão de 
Arat•uama: 

Em vez U.a:; p::tla.-t•as - a.te à. vi!ltL do ::>anta .\la.t·ia ?\Iag'llaleua - diga-se:- até entroncar n;L 
Estrada de Feno de Leopoldina, etc . 

. l. Fi[ftteiJ·a .- C. F. Cast1· ioto .- .tll(reáu Chrtve;; .- 11lberto Be:;anwt . 

Emenda apresentacla í'L Co:nun.i s ·ão 

( l 'AREL;Im K . 5\:J C ) 

. -. \:lO .- E me nua ao artig-o respectivo : acrescente-se 40 :000 · pat•a auxiliar a. viação interna 
na província de Matto Grosso, outro a cirlade de to nome e a capital dà província. - E. Mm·-
'l_ues . 

Sa sessr!o de :; de Setentb;·o : 

São lidas, apoiarias e entram conjunctftmenle em discussão ,,:-; eguinles 

l~'mendas 

i\ . 91 .- Ao n. VIl! do § 1° do art. I. u Depoi das palavms: - Pm·a conlractar - accrecente-se 
- pelo prazo de cinco aunos - O mais como estâ. no citado numero. 

S. R.- Sala das se sões, 5 de Se tembt'O de 1888. - Theophilo dos Santos . 

N. 92.- Ao n. 27 do art. J. n Supprima-sens palavras - augmente-se 30:000.·· para auxilio 
ou subvenção à. navegação do Rio Doce e outl'o da província elo Espit•ito 'auto, deduzindo-se da 
verba de 2.676:80:> a quantia de 30:000., ficando as im reduzida a vet•ba a 2 .640: 800 ... 000 . 

S. R.- Paço da Camara, 5 de Setembeo do 1888.- Crtstr ioto. 

N. 93. - Ao art. lo § lo u. 6 onde se di r. - do Cachoeieo á Victorh - diga-se - ou do ponto 
mais conveniente à Victoria . 

Sala das sessõe~ , 5 de Se tembt'o de l 388. - !Jlc.ttoso Cama i' a. 

E' lida, apoiada e entra conjunctameute em discussão a seguinte 

Sub- amemla 

N. 94.- A' emenda n . 26, relftli va ao ramal ela Minas e Rio ás agua mineraes do Cc1 xambu, 
accrescente-se: Observado o con teacto feito pe la presidtmcia ele !\·li nas Ger,'tes em 27 de Abril ue 1888, 
em ·virtude dct autorização da lei u. 3.345 de 9 de Outubeo de 1885. 

Sala das sessõe3, 5 d3 Setem':lro rle 188"'. - Barro~ Cobl'a.. - C ,1·tos PeiJ;oto. -B. de Caninde .-
Monta11don .- H. Srzlles .- M. J. de Lgmos. - Lo wre11ço de Albuque1·que , 
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b"". lido e entra coujunctamente em discussão o seguinte: 

1888 - N 59 D 

En1.endas e additivos offerecidos á d espeza elo Ministerio 
da Agricultul?a 

A commissão de ot•çmnento e contas , attendendo a conveniencia de serem adaptadas as emendas 
r elativas á autorização contida no ar t. 7° § 1° 11. 5 da lei n. 3349 de 20 de Outubro de 1887- açudes 
no Ceará, estradas de ferro do Espíri to Santo, estabelecimentos de charque na província do Piauhy, 
ns. l, 2, 3 e 4 - e á necessidade de serem elevadas as consignações referentes a subvenções a nave-
gação e garantias de juros as e.;;t radas de ferro, em vista, dos servi ços autorizados, é de parecer: 

l . o Que seja approvada a emenda n. I ; 
2. 0 Que se augmente 380:000~ á verba do § 27 para as subvenç:ões aatorizadas e 2:000:000$ 

á do § 34 para. a garantia de juros as novas estmdas e para as estradas tambem autorizadas; 
3. 0 Que se supprima a parte final do art. ]o§ ]o n. VI do projecto; 
4. 0 Que seja substituída a de n. 2 r elativa a açudes no Ceará pela seguinte: - Eleve-se a 

verba do § 22 a 200:000$ para auxilio á constr·ucção de açudes nas províncias do Norte ; 
5. o Que não sejam acceitas as de ns. 3 e 4. 
Sala da com missões, 4 de Setembro de 1888.- A. J. H enriques, presiden te . - Rod1·igues Alves.-

Mattoso Camara. - Can~e i1·o da Cunha .- Duarte de . ...1zevedo. - 111atta il1achado, com restricções. 

N. l.- Continúa em vigor a autorizat;ão contida no art. 7° § 1 o n . 5 da lei n. 3349 de 20 de 
Out ubro de 1887. - F. A . Rosa e Silva .- Gonçalves Fen·ei1·a. - Bem· ique Marques.- Juvencio de 
Aguiar. - Alcoforado J~tnio1·. - Bento Ramos.- F. ele Figueidia.- Alfredo Con·êa. - Amçagy. -
Ped1•o da Cunha B eltrão. - Jo aquim Nabuco . 

N. 2. - A' tabella C accrescente-se - 200 :000$ para premias de 40$ por braça de parede de 
pedea e cal que sirva para repreza das aguas de açudes, e de 20$ por braça de parede do tenaço 
servindo para repreza de aguas de açudes na província do Ceará, nos termos da lei de 25 de Agosto 
de 1832 . 

Sala das sessões em 27 de Agosto de 1888 .- Do;ni,~gos Jaguw·ibe .- T. Alencar At·aripe.-
Alva1·o Caminha.- Bm·ao de Caninclé . 

Em e;ula substitutiva 

N. 3.- § 1° n. VI. - Para garantir os juros de 5 "/o durante ci nco a.nnos, 4 °/0 durante mais 
tlinco e 3 °/0 durante mais lO sobre o capital necessn.rio : 

J.o A' companhia ela Estrarla de Ferro do Cachoeira ao Aleg•re e Castello , para a construcção de 
uma linha ferrect de bitola estreit<~ eutre a Barra de lt<tpemirim e Caclweirv e para pt·olongamento 
de suas linhas , uma nté S. Mig-uel do Veado e outra até Rio Pardo, sendo o capital garantido fixado 
no maximo de 25:000,: por kilometro; 

z.o Sobre o capital necessario, que será fixa.do no maximo em 30:000~ por kilometro, para· 
co11strucção de unn estrada de Cerro de bitola de um metro, que p~rtindo da cidade da Victoria e· 
seguindo pelo valle elo rio Jucú, se dir~ja ao ponto mais conveniente dos municípios do Carangola ou 
Manhuassú, províncias de Minas Geraos, ficando o Governo autorizado a entrar em accôrdo com os 
concessionarios da Estrada de Ferro de Benevente a S.mta Luzia, para o fim de ser-lhes concedido, 
ou á companhia qlle oegc.w izwa:n, em subst ituição do que tem, o peivilegio potra construcção, uso e 
goz desta linha pelo mesmo pr,~zo da su"' concessão . Os juros somente serão pagos dentro dos limite~ 
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acima declarados, em p'trte ou na tot'tlidade da porcentagem fixada, nos annos em que a renda 
liquida fór mf:loor de 7 "/o sobre o capitnl garantido. 

o Govet•no podet'á fazer as operações de creuito que forem necessarias para as despezas autori-
zadas neste n. 6• do§ !•. 

s. R.- Sala das sessões, 3 de Setembro de 1888.- M.. J. de Lemos. 

Additivo ao projecto n. 

N. 4.- Da verba- rmmigração e colonisação-, destinada á província do Piauhy, deduza~se a 
necessaria pR.ra a garantia de juros de 6 •;., maximo por esp'tço de 10 annos, até á qu,\ntia de 
5.000:000 , as emprezas ou companhias que se es tftbe lecet'em na província para a preparação do 
'charque e fabrico do queijo, da manteiga e introducção de animaes seloctos das especies bovino, 
equino, muar e lanigero, proprios a melhot'ar as raças pelo cruzamento. 

§ o gwerno poderá a!'l'end tr, par.L o dito fim, o estabelecimentos. Pedro de Alcantara e as fa-
zendas nacionaes a elle vinculad ts. 

s. R . - Sala das sessões. 3 de Setembro de 1888 .- Coelho de Resende. 

Redacção final 

Apresentada em 6 de Setembro.- N. 59 E. 

Discutida na sessão de lO de Setembro. 
Orador:- O Sr . - Ro lriguss r1lves. 

Emenda apresentada n'essa sessão: 
Vem á mesa, é lida, apoiada e entra conjunctamente em discussão a seguinte 

Emenda 

N. 95.-Em vez de: 
b) De 100 rs. por metro cubico d' tgua ele consumo addicional das fabricas, officinas, estabeleci-

mentos indu~triaes e serviços publicas. 

Diga-se: 
b) De 100 rs. por metro cubi!::o d'agua rle con~umo ad licional ou faculto,tivo. 
c) De 70 rs. pOI' metro cubic? d' .tgua de consumo atldicionu,l das fabricas, officinas, estabeleci-

mentos industriaes e serviços publicas. 
Sala das sessõ3S, em 10 de Setembro de 1888.- Rodrigues Alves. 

OBSERVAÇÃO:- Das emendas apresentadas em :?a e 3a discussão e á redacçrio final foram 
approvadas as de ns. 3, 5, 8, 10, 12, 13, 19, 20, 22, 27, 40, 4.2, 46, 58, 61, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 89, 90, 93, 9:J., e 95; reti>·ai.z a pe..lido do autor a de n. 60; a de 
n . 66 substituidapela de n. 90; das demais emet~das e arlditivos nao mencionados ficaram uns pre-
judicados por haverem sido contemplados nos que foram otfereciúos pela commissão e se acham im~ 
pressos nos pareceres ns. 59 A e 59 D, e otltros foram ?·ejeitados. 

A Proposta sobre a despeza do Minist~rio cLt AgriculturJ., convertida em projActo de lei, com as 
emendas 11pprovadas pela Camara sob n. 59 E , é remettida para o Senado em 10 de Setembro. 

Voltou emendada pelo Senado e na fórma do art. 15J do Regimento interno são as emendas 
relllettidas á commissão de orçamento., que sobre ellas deu o seguinte parecer :. 
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1888- N. 59 F 

Despeza d o Ministerio da Agricultura para o e xercicio de 1889 

A commissão de orçamento e contas examinou a> emend 1s do Senado ao orçamento de despeza 
do Ministerio da Agt>icultura para o exercício Je 1889 e, concordando com elbs, é de parecer que 
sejam approvadas. 

Sala das commissões em 14 de Novembro de 1888.- A . J. Henriques, presidente. - Rodrigues 
Alve.ç. - Mattoso Camara.- Ductrte de Azevedo.- Lourenço de Albu:zuerque, com restricção.- Hen. 
r ique Salles, it.lem. 

Emendaq do Senado ií. prop >st-r do Po-
der Fxecutivo, convettida e n pr ~,jecto 
de lei pela Ca Ha"a dos >'.rs. Depu-
tados, tlxnnd o a despeza do ~I · ni~Le ·i o 
dn. Agricultur't, CotnmerciJ e Obt·a~ 
Publicas p ~ra o exercicio de i 88J 

(") Ao artigo da proposh. E:"' vez de 
36 .688:183$261 diga-se 46.92J:076.;)ó8d . 

A' verba 6a acc rescen te -se : 
8:000! para ser c nvertida em estabe-

leci • ento zootecl)nic a c 0lonia de 
S . P elro de Alcnnta ra; sendo: 

30:000$ para fund~çiio de uma eshçiio 
agron l nic '\. â margem da estr'lda de 
ferro D. Pedro ll, alem da serra da 
M;.1.ntiqueira; 

30:000.} para auxilio da escola. agri-
cola veterinaria ~le Pel ot1.s, que a ca-
mara munici pai r est'lbelece. 

A quantia necessaria pua. fundar e 
cu~tear U !ll<' esc lla scientifica de viti· 
cultura na provinc ia de S. Paulo. 

E e •n vez de 400:000$, diga-se 
~os: 000$000 . 

-l verba 7•J como na proposta . 

Emen~as opprovadas peh Camara d os 
t' rs . Deputados á proposta do Poder 
Exec11tivo, que fixa a rlespe ~ a do ~1i
n i~te i' ill da Agricultura para o exercicio 
de i:J8g 

Accrescent• -se no Jog~r co ·~ petente: 
A Asse ;, b)éa Geral decre t 1: 

Proposta 

Art .•.. O Ministro e ::;ecre taJ•io de Es- O Ministro e Secretario de Estado dos 
lado d >s Neg 1ci JS U1 Agl'icuJtut·a, Co 11- 1\~egocios d't Agr,cultura, Commercio e 
. nercio e Obr·ls l 'u_bJ_icas é autJrizado a Obras Pubhcl.S é ~ut:Jrizado n. despen-
despen ler, n J exerctC IJ de 1 SJ, co n os de1·, com os servtços designados nas 
serviç JS designados n!ls seguinteH verb'ls, seguintes verbas, a importancia de 
a Lnpodancia de .. . •. .• . 47.6J2:2Ji~016 3.> . 666:183~61. 

A saber : 
L Secretnia de Estado 

1 co .no na proposh) 
2 . Sociedade Auxiliadora 

d.t ln lustria Nacio-
11 1.1 fCJmo na pro-
p >sta) ........•..•. 

3. Imper ia l Instituto B~
lHano de Agr.cultura 
(cJmo na .rroposta) 

4. Imperial lnst•tut J } Ju-
tninente de Agricul-
tura: suppri.nido o 
auxilio ao Asylo 
Agricola, em vez de 
4~:000$, diga-se . •.. 

5. EstabelecLnento ru ··ai 
de ,;. Pedro de 
Alc~ntara : suppri-
lna-se • ...... ....•. 

6. Aux11io p!tr lt esc Jias 
VJ·a ticas de agricul-
tul·a e u 11a estaç:.i.o 
agrl.lnomica,diga-se: 
Auxilio p:t.·a eSCIJhs 
prat,cas de agr~cui
Lura e eshç les agro-
Dll •nicas e esc ,Jas 
indnstl"iaes e p,.ofis-
sillnaes e n did'eren-
tes províncias do 
l l1 peril, sendo 
i UO:OOOS P"r!t crea-
ção de u na fazend<1. 
experi.J 'ental na pro-
vincia do Rio de Ja-
neir .>, nn.s margens 
da estrada de [erro 
D. Pedro I!. ..... •. 

7 . AcquisiçàJ de se ·nentes 
e plantas; elevada a 
verba a mais 30 :000$ 
para acquisição,fóra. 
do Imperw, de ani-
maes apropriados 
para melhorara raça 
de gado vaccum, 
ovelbu·n e cavallar, 
atl n de set·e·n ven-
didos pelo custo aos 
lavradores que se 
propuzere n a com ~ 

prnl-os, e e·n vez de 
ti: 000$, diga-se . ...• 

219 :948$000 

6:000$000 

A saber : 
1. Secretaria de Estado 

2. Sociedade Auxilia-
dera da Industria 
Nacional. . ..•.. .. 

3. Imperial Instituto Ba-
hiano de Agricul-

20:000$000 tura .... .. ... . . •. . 

24:000$000 

s 

4.Irnperial lnstitutoFJu-
minense de Agri-
cultura ..•. .• .•.. . 

5 . Estabelecimento ru-
ral de S. Pedro de 
Alcantara ... . •... 

6. Auxilio para escohs 
pra.tic ·ts de agri-
cultura e de uma. 
estação agrono-
mica .•••.• .•.••. . 

400 : 000$000 7 
Acquisiçiio de se-

mentes, plantas , 
etc ......... ..... . 

36:000$000 

219:948$000 

6:000~000 

20:000$000 

48:000$000 

8:000$000 

48:000$000 

6:000$000 

(") Ha engano de sornma no total da despeza deste Ministerio- deve ser 46.873:576$086 e não ,6 .9~:076$686. 
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Emendas do ~en1do á proposta do Po-
der gxecutivo, converLida c rn projccto 
de lei l'e la Camara dos St'" . Oepu-
t&dos, hxando a Uespeza do 1Iinisterio 
da Agricultura, Commercio e Obras 
P ublicas para o exercicio de 1889 

Emendas npprovadas pela Cama rn. dos 
Srs . Deputados :i propos ta do Po <lor 
ExecutiYo, que fixa a dcspeza do Mi-
nisLer io da Agl'icul t.ura para. o oxorcicio 
de 188D 

Pr opoR ta 

A' verba tta, accresconto-se: 
R edu• indo-se a 13 o nttmet·o dos tr:.-

balhad ores, e sendo findos em 1:2003 os 
vencimen t os do ohefe dos guardas, o em 
vez de 28: !40$, d iga-se 27:900$000. 

Auxilio JlRl'll a itu-
pressão da Flom 
/JI'CISiliensis ( CQIUO 
na proposta) ... . . . 

9. Eventuacs (como n11. 

JO. 

11. 

!2. 

pro~osta) .. .. ..... .. 
Pns e10 Publico (como 

na proposta) ...... 
Jardim da prnçl\ da 

Acclamação (como 
nl\ proposta) .. . .... 

Corpo de Bombei-
ros . Au~menle- ~r 
87:974 00 para as 
despezas com o ma-
terial do corpo,con-
forme as tabel!aR, e, 
em vez. de 309 :82õ , 
diga-se ... .... ..... . 

!3. Illuminnção Publica 
(couto na proposta) 

Gar~ntia do juros ás 
estrndas de ferro 
(como nn proposta) 

A' verba H a. , a.ccrescente-sc: "( e as 14. 
contractadas, ou já construidas por 
effeito da Lei n. 2450 de 2't de Sotelll-
br o de 1873, incluindo 1.020:225~J70 
pa.ra. garantia de JUros e fiscalisação da 
estrada de ferro do Rio Grande a Bagé, 
e em vez de J .318:8743470, diga-se 
8. 22!: 2()4.$815. 

A' ve rbo. 17• , accrescento-se: sendo : 
27:0003, para augmento do material ro -
dante, e em vez de 272:275~ diga-se 
299:275$000 . 

! :i. Estt•ndn do t'en-o D. 
Pedro TI. Reduza-s• 
a 130:7 iSi90 a c on-
signação destinada 
ao ma.cadamisamen-
to na f a. e 2a. e nas 
demais secções da 
via- permanente, e a 
JOO:OOO$ a destinada 
no augwento do ofil-
cinas , machinas e 
ferramentas (loco-
moção), e, e tn vez 
do 9.081:184 \14 , 
diga-so ... .... . ... . . 

16 Estmda do ferro do 
Sobral ; eleve-se a 
verba com a quantia. 
de 800:000.) paro. 
prolongamento da 
mesma estrada, e em 
vez de i4 :6 6...~0, 
diga-se ......... . . .. 

17 . Estrada de ferro de 
Ratul'ité (idem) ..... 

18. 

19. 

20. 

21. 

Estt·ndn du forro dt:> 
Pnul o Affons o(ideut) 

Estrada de ferro do 
Reci Fe no S. Fran-
cisco (prolongamen-
to) (iàem) .. .. . .. .. . 

Estt·ada de fert·o da 
Bahia ao S . Fran-
cisco ( prolongamen-
to) (idem) .. ... .. . .. 

A' verba 22•, substitua-se a emenda 29 
da Camal'!l pela seguinte : 

Estrada de ferro d~ 
Porto Alegre n Uru-
gunyana (idem) .... 

Obras Publicas. Ele-
ve-se na. demonstra-
ção fia a 190:000$ a 
c onsignação desti-
nada á conservação 
do melhoramento do 
porto do Àfat·anhão, 
applicando -se o au-
gmento A deso b-
strucção dos pot·tos 
da villa do Codó e 
cidade de Caxias, 
no rio Jtapicu r1í. 

Sendo ma is : 
30 :000S para reconstrucrão da es trada 

de roda.gem D . F rancisca i 
75 :000$ para acquisitão da superstru-

ctura necessaria para. a. conclusão da 
ponto Bu~rque de Macedo, na provincia 
de Per nambuco ; 

1.000 :0003 pa ra compt·a de mauanciaes 
d'agua po tavel e respectiva can nlisaçi'io v :o. r a esta capita l ; 

8. _\ uxilio para a im-
pressão da F!o)·u 
Brariliansis ....... 

10:000'000 
9. Rven tuaes . . ...... . . 

1 0: 000~000 
iO. Passeio Publico . .. . 

8:400~000 
11 . Jardi111 da praça do. 

Acclam,.ção ...... 
28: I~OSOOO 

12. Co r po de Bom heiroR 

ao7:7u9a oo 
i 3. Illuminaçào publica 

869: 802~174 

J - ~1 :~i4.yli0 

8 .811 :1~4$948 

9411:6 63500 

H. Chtrantiade jurosá" 
estrDda~ r1E' f~rr11. 

i 5. Est rt\da de ferro 
D. Pedro H .. . .. 

i6. E6\ rada de Ferro 
do obul .... .. .. . 

17 . Estrada de Ferro 
272:275~000 de Baturit6 . .•. ,. 

l:l!l : 369 ... 500 

602:35~000 

i7:\J93'-l09 

18. Estrada de Ferro 
de Paul o Affonso 

19. Estrada de Ferro 
do Recife ao S. 
Francisco ( pro-
longamento) .. • . • 

21. 

2' 

Estrada. de Ferro 
da Bahia ao S. 
Francisco ( pro-
longnmento) ..... 

Es rada de Ferro de 
Porto Alegre & 
Urnguayana . . . .. . 

Obras Publicas .. .. . 

J0 :000$000 

10:000$000 

:400$000 

2 : 140$000 

309 : 825$000 

~69:80~174 

l. 3!8: 874$170 

\J.06i : t s 94~ 

148:686$500 

t72:215$000 

l:i6:359 -oo 

1302:358$000 

Si 7: 993~4 09 
1. 726: 08iS-
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E mendas do Senado á propos ta do Po_l > 1 end~s '1 d 
der ExecutlV11 convertida ctn projecto E r J ' approvac~as pe a Camara os 
de lei'pela Can:ara dos Srs. Deputados, ~rs. Deputados.~ propost.'L do Poder 
li xando a despeza do J\Imisterio da E~ecutL.vo; q~e hxa .<' dest;,eza do .\~lDt~-
JI ~riculturn, Commercio e Obras Pu- ~e;'tss~<t _\grteultUta p:ua 0 exetClCto 
bhcas para o exercicio de -18 9 . u 

60:000. para as ob ras já orçadas, da Da consignação destinada 
desobstrncção e limpezo. do alto Parno.- no melhoL·:unentodo 
hy ba e s~us afiluentes Urus.suhy e Balç~s; porto do ~Iaranhão 

90 :000"' paro. ns obras J" ot·çadas, da deduza-se a <JnantLn 
desobstrucção dos portos do Cod6 e ncccssaria p;u·a. os 
Caxias, no rio ltaptc urú, na provincia estwlos de uma es-
do fliaranhão ; trada de terra que. 

100 :000' p~l'>L a limpeza <lo rio Jn- p~rtindo da cnpit1l 
guarão c can:tl elo Sangr~Ldouro, da ilu ~!ai' mh:lo. \'Ú. 
lag6a ~Iirim, nn. pro\"incia do Rio Gran- tel' ·nin 'lr no po1·to 
de do Sul; de Itoqui, l'azendo o 

80:000:$ para prolong:unento da Es- circuito pelas ver-
trada de Bra~auça. até o Apehú, na pro- tentes do Cutim e 
vincia elo Parú ; Bacaug-a; 

30:000$ para conclusão da rampa no Eleve-se a '•0:000< a coll -
rio Pa.rna.hyba, em Tberezina, até a.o sigunr:ão destinada. 
po rto da Barrinha; aauxitio pnra oesta-

20:000 ·, para :t deso bstrucção das ca- belecin1ento de >ias 
chom ras que impedem a na.vcgn.ção do de comJnunicação de 
r io Cuya.bã , na extensão co1nprehendidn. Goynz ; 
entre a cidade deste nome c a villa. do .\.ug-mcnLe-se: 
R osnrio; · 30:000.'j para a conclusão 

50 : 000~, para occorrer ás obl':tS in- d:t rampa no rioPar-
dispensa,•ets no canal que liga a H.ibeira nnhyba e·11 Therezi-
do Jguape ao ~Iar J>equeno, afim de na. ate o porto da 
prevenir os effeitos das enchentes, po- Barrinha ; 
ilendo esta verba ser despendida desde 30:000::) 1mra a reconstru-
j á ; c~ao da estrada de 

500 :000$, }.J'll'a a construcção de açu- rodagem D. Fr:In-
des na provtncia. do Ceará; cisca. damnificada 

Da consignação destinada ao melho- pela inundação; 
r amen to do po r to do Maranhão dedu- 20 : 000~ jl:ll'a a desol.Jstru-
za-se a qua.n tia. necessaria. para. os es- cc;ao das cachoeiras 
tud os de uma estrada de ferro que, par- que impedem a. na,·e-
tindo tl:t capital do !\Iaranhão, vá ter- gaçrio do rioCuyabú 
min ar no porto de Jtaqui, fazendo o na extenstto compre-
circuito pelas vertentes do Cutim e Ba- hendida entre a ci-
canga; dade deste nome e a 

Desta verba. se n.pplique a quantia ne- villa. do H.osario, em 
cessaria para o estudo da praticabilidade i\Iatto Grosso; 
d o encanamento do rio S. Francisco para 3:000.~ pnra exploroção do 
o Jaguar ibe, na provinda do Ceará. j rto dos Bois, na pro-

E em vez de 1. 72ô : 0&1~500, diga-se vmcia de Goyaz ; 
3.761: 081$500 . 40 : 000~ para a constru-

A . 14 

cr:ão de um edificio 
em que funcc:one a. 
Repartição dos Cor-
reios na c a pit~l da 
Bahia,concorrendoa. 
provincia com o ter-
reno necessario ; 

50:000.-. para occoner ás 
obras indispensaveis 
no canal que ltga a 
Hibeim ole Iguape 
ao Mar Pequeno , 
afim de prevenir os 
etl'citos ila:::; enchen-
tes ; podendo esta 
verba ser despendi-
da desde jil: 

5:000$ para os estudos so-
bre melhoramento 
do porto do i\fat:tl, 
na provincia do lUa 
Grande do Torte; 

20:000;$ pat·n os estudos 
sobre o melhora-
mento e conserva-
ção do porto de Be-
lém , provmcia. do 
i 3 ará; 

75:000$ p:tra comple t:u· as 
obras d n ponte 
Bun.rque de l\!acçdo, 
na. provincia d e 
l )ernambuco ; 

200 :000: pa r :< auxilio á 
const.rucção de açu-
des nas provincia.s 
do Norte· 

Ded uza-se da v~rba deste 
pn ragrapho 2 :0oo• 
pua estudos sobre 

Propost._ 



- iOS-

Emendas do Senado á pro pos ta d~ Po- Emendas approvadas pela Camara dos 
der Execu tivo, convertida em proJecto Srs. Deput:tdo" á proposta do Poder 
~e let pela .Camara dos Srs .. Depu tados. Executivo que tixa a despeza do ~Iinis-
flxat;tdo a despezn. do . l\h msterw da . te.rio da A'gricultu~a par; o ~xcrci~io de 
Agrtcultura, Commerc10 o Obras Pu- i b89 
blicas para o exercicio do 1889 

a remoção de um:t 
pedra existente na 
~a rra de S. ~I iguel, 
provinci:t d as Ala-
gôas,que embara\'a.U.. 
navegação; 

Em vez de 1. 726:031$500, 
diga-se . . . ...... . .. . 2. 311:081$500 

Proposta. 

23 . Esgoto da c i d a do 
(como na proposta). 

24. . Telographos: eleve-~o 
a verba com as se-
guintes quantias: 

23 Esgoto da c idade ... 2 .!64:780$000 
2. 164: 78o;ooo · 

A' ~erb11. 25•, substitua-se" inscripção 
da verba e a emenda <h Cama r a , pelo 
seguinte: 

<'r erras publicas, colonisacão nacional 
a estrangeira, e irumigra(:ão . -Sendo 
para cada uma das provincias de Per-
nambuco, Bahia, Rio de Janeiro,S.Pnulo, 
!\finas Geraes e S. Pedro do ltio Grande 
do Sul i. OOO :OOOS, pa ra cada uma das do 
Espirito San to, Paranit e San ta Catha-
rina 500 :000$; e para cada um a das do 
Pará, Maranhão e Ceará 300:0005; e 
para cada uma das restantes 200:000~. 

• Nas quotas de cada uma das pro-
vincias serão contemplados os serviços 
9.ue estavam especificados na ,·erba (ex-
tmcta}- Educação de ingenuos - ,o na. 
emenda. da. Camara, no val ot· total de 
82: 500$000 o 

• Estas quotas não poderão ser uis -
trahidas de umas para outras provin-
cias; mas a quinta parte de todas eii'IS 
formando o computo de 2 . 000:000$, sei·á 
applicada pelo Gove rno :\s despezas 
geraes da verba.» 

O Governo auxiliari por eRla ver·ha 
aos agricultores na introducção de tra-
balhadores, qualquer quo seja a sua ori-

50 :0003 para. ~tuxilio Ú" 
obras do prolonga-
mento da linha te-
lographica do inte-
ri or até:\ cidade da 
Junuaria, passando 
por S. J oão Baptista, 
l\!inas Novas, Aras-
suahy, Grão-Mogol, 
Montes Claros o S. 
Francisco; 

S0:0003 para a construcçiio 
do uma linha tole-
graphica en tre a ci-
dade de Penedo o u 
villa de Piranha; 

10:000$ para a de outra quo 
ligue a cidade do Ha-
jahy i villa. Blumo-
nau, em Santa Ca-
tharinn ; 

100:000$ para n coustru -
cção da. linha da ci-
dade do 'fherezina á 
da Parnahyua, no 
Piauhy, com escala 
pelas villas da.União , 
Barras e Piracul'U· 
ca · 

Da verbd deste paragt·a-
pho applique-se n 
somma necessaria , 
até :\ quantia de 
40:000$, para o es-
tab elecimento d a 
communicac;ão tele-
grapbicn do pharol 
das Salinas com a ci-
dade de Bragança, 
na provincia do Pa-
rá. 

Em vez de 2.258 :100$, di-

25. 
ga-se .. .. . .. ....... . . 

Terras Publica~ e Co-
lonisaçiio : p~ra a 
introducc,:.iio de im -
migrantes e funda-
ção de nucleos para 
nn.cionaos e estran-
geiros; podendo o 
Governo despendor 
desde já a 9uantia 
do 3. 000 :000~000 .. . 

24. 'l'elcg•·aphos......... 2.258:160$000 

2 .468 :!60$000 
25. Tei·rns publicas c co-

lonisação .............. 3.'<69:3G7SO I5 

i o o 000 : 000$000 



Emendas do Senado á proposta do P oder 
Executivo, convertida em projecto de 
lei pela Camar<t dos Srs. Deputados, 
flx<tndo a despeza do Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Pu-
blicas para o exercicio de 1889 

gom o nação ; não podendo o auxilio 
exceder o preco das passagens dos co-
lonos e immigra.ntes eu l·opeus. 

E em vez de 3 .469:367$015- digo-se-
iO .000:000$000. 
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Emendas approvadas pela Camara dos 
Srs . Deputados á proposta do Poder 
Executivo, que fixa a despeza do Mi-
nisterio da Agricultura para. o exercicio 
de i 88U 

25. 

220; 000~000 
A" verba 27', substitua-se a emenda 27 . 

da. Camara pela seguinte . 
• Augmento-se : ltO :OOO$ par:t auxiliar 

:t viação interna, na provincin. de 
l\Ialto Grosso, entre a cidade deste nome 
e a capita l da provincia; e 50:0008 para 
subvencionar a. n:wegação regular entre 
Rio de Janeiro, Espirito Santo, Cara-
vcllas e Cannavieira.s, com escalas pelos 
portos intermedios, inclusive Barra do 
Rio Doce, precedendo para isso con-
cut·rencia publica . Fic::t o Governo au-
torizado para. renovar, por prazo me-
nor de 10 a.nnos e com reduccã.o, nunca 
inferior a 10 %, os contractos das com-
panhias que se fundaram, si assim jul-
gar conveniente a.o servico publico, ex-
ceptun.das as com pn.nhias co:stei t·as do 
).Iaranhâ.o e Bahiana, cujos coutractos 
poderão se1· renovn.dos sem o abati-
mento dos 10 %, uma vez que se obri-
guem, aquella lL fazer 18 viagens por 
anno, em vez de 12, e esta i abertura 
o construcção, ;'t sua custa, rle um canal 
quo ponha em connnunicacão tlnvial as 
villas de Belmonte e Cannn.vieiras, li-
p;ando o braço do rio Jequitinhonha ao 
do mar da barra de Cnnnavieiras . 

Catechose. Diminua--se 
50:000$, dando -se 
para a provincia de 
Goyaz 20:917$, de 
ilfatto Grosso 
'•5 :300$, P"'"" o Asy-
lo Provtdencia, de 
meninos indigena.s, 
fundado na cidade 
de Belém pelo Bispo 
do Pará, 20 :0003, e 
para o Thesouro 
43 :671$ , e entre-
guem-se ás respecti-
vas provincias, para 
terem a devida ap-
plicaç.ã.o , as cousi-
gnacões constantes 
das tabellas explica-
tivas . Em v e z de 
270:000$, diga-se .. . . 

Subvenção ás compa-
nhias de navegaçt\o: 
augmente-se 30:000$ 
parn. auxilio ou sub-
venção á. navegacão 
do Rio Doce e ou-
tros da província do 
E s p i r i t o Santo ; 
40:000$ para auxiliar 
a viaçã o interna , na 
provincia. de Matto 
Grosso, entre a ct-
dade deste nome e a 
capital d:t provin-
cia; 50 :000$ par a 
subvenção da nave-
gac.ã.o a. vapor ontro 
Rio de Janeiro, Es-
pírito Santo e Cara-
vellas, t lCando nos 
p o r t os inf.erme-
d i ar ios; 380:000$ 
para. as subvenções 
:tutoriza.das; e ac-
cresceu to-se : P o- -
dend o o Governo ru-
novar o coutrac.to 
d e navet5ação d ll 
Companht::t Bahianlt, 
de modo a melhorar 
este serviço , obri-
gnnd o-se a compa-
nhia a ligar o braço 
do rio Jequitinhonh:t 
e que dosagua ao 
norte da barra da. 
vill:t d e Belmonte, 
com o braco de mar 
que se estende da 
barra da villa ·de 
Canunvieiras para o 
sul por meio de um 
çanal de 60 centime-
tro• de profundi· 
da de no minimo, 
nfim de pôr om oom-
municacão tl u \'i al 
estas duas villa.c:; ; 
podendo o Go\·erno 
conceder á compa -
nhia. as vantagens 
que f:tcilitem a reali-
zação d as novas 
cia.usnlas , n. s s i m 
como :t renovar o 
da Comp:mhia. Per-
na.u,huc :t nn., segundo 
a" clausulas do De-

E Clll yez de 2.6·16:800$, d i g a - S e 
2. 736:800.3000. 

Proposta 

26 . Catecheso ... .••. • . , 

27. Subvenção á• com-
panhias de nave-
gação a vapor . .. 

270; 000{000 

2. ()t,tl :800$000 
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Emendas do Senado a proposLado Poder 
Executivo, convertida. em projec to Ue 
lei pela Camara dos Srs . . Deputados, 
fixa ndo a despeza d o Mtn lSte rw do 
_'\gl'icultura, Com mercio e Obras Pu-
blicas para o exercicio de 1889 

Emendas npprovadas pel::t Canmra dos 
Srs . Deputados á proposta do Poder 
Ex"cutivo, que fi xa a despeza do i\Ii-
nisto t·io da Ag ricultura parn. o cxer-
cicio de 1 89 

28. 
A' verba 29a, accrescente-se ú. emenda 29 . 

da. Ca.mara :- elevando-se com mais 
600$ os venc im ent os do biblio theca rio e 
com mais JiOOS os do a.ma.nuense, sendo 
estas quan lias deduz ida' do mate t• ial . 

30 . 

31. 

ere to n. 8123 A, e 
por iO annos o con-
tracto de navegação 
da Companhia i\In-
ranhense, segundo 
as clausnlas ac tuaes, 
obrigando -se n mes-
mn. com panhia a fa.-
ze r mais se is v iagens 
nnnuaes, do porto 
d o i\ la ran hão p e 1 a 
esc a. l a respec tiva, 
n t é o por to d e 
Belém, sem o nus al-
gum pnra o Es tado 
p o r essas v iage ns 
accrescidas . E m vez 
de 2.6'•6:800." diga-se 

Col"l'eio Geral ( como 
na !"'opos ta) . . .• .. . 

1\ruseu , 'acionai. Ele-
ve-se a v e r b a a 
72 : 28 0.', sondo 
H:580~ para o pes-
soal de que t rata o 
Decreto n . 99·12 de 
25 de Abril do co t·-
L'ente a n n o ; 600S 
para g ra t ifi cação J e 
um secretar io, 400$ 
de um porte iro, e 
i 1:700.)J'ara as des-
pezns o material, 
~endo : impressã o, 
litbogrnphia e bro-
chura dos nrchiv os 
G:OOO.'- acquisicão 
de vitrina!!oi, ar ma-
rios e outros mo-
veis, 1:500""' - c on-
servação e limpeza 
do ecli fi cio, 1:500° 
- illuminação d o 
edifí cio, appat·elhos 
de gaz e conce rto 
dos mesmos. 300.' -
diaria 1:500~ - ac-
quisicão de livt·os e 
revistas scien tifi cas, 
remessa. de n.rc hivos, 
i :Oooo, e des.Pezas 
miudas e acq msição 
de productos na tu-
raes, 2:900~ . . . . •. . .. 

Laboratorio de phy-
~io l ogi a expe rimen-
tal - supp t·tnm-se • . 

72:2 osooo 

s 

205: 175.~800 

30 . 

3l. 

A' verd a. 32a, supprima-se . 
A' ve rba 33a, supprima-se . 

32. 
33 . 

Fabrica de ferro de 
S .. João do Ipanema 
(como na pro pos ta). 

l\ lnn umissões (iâem) . • 
E ducação de i n g e -

nuos : augmen te -se 

B 32. 

A' verb a 3'ta, suppr ima-se . 34. 

50:0008 para auxiho 
á Coloma Orphano-
logica Isabef, e m 
P e rnam buc o, desti-
nn.d os à co nstruc-
ção da via-fm·rea. e 
obras de a rte de 9ue 
necessita a fab r tca 
central da mesma. 
co lonia, e em vez de 
32 : 500~, diga-se ... . 

Ga rantia de juros a es-
tt·adas de ferro con-
trac ta das ou já con-
s trui das por ef!'e tto 
da auto r ização da 
Lei n . 2450 de 24 
de Setembro de 1873, 
elim inando-se d a s 
Labellas a consigna-

33 . 

82 : 500~000 
34 . 

Proposta 

Correio Geral. . .. . . 

Museu /\acionai .• • . 

Laborat o ri o 
de Physiologia ex-
per iment a l do Mu-
seu Nacional. .. ... 

F ab ri ca de ferro 
el e S . J oão de 
Ipanema . . .... . . . 

1\Ian um issões . . ... . . 
Educação de inge-

nuos ... . . . .... . .. . 

Gara ntia <le j uros a 
estradas de ferro 
contmctadas o u 
já. co ns tru idas ,por 
e ll'eito da nutori-
z a ç ão rl a Lei 
n. 2450 de 24 de 

2. 986 :313$440 

68 :080~000 

12:900$000 

203 : i 75$800 s 
32: 500$000 

Se tembro de i 873 . ~ 5.8 2: 154$875 



Emendas do Senado a proposta do Po-
der Executivo, convertida em projecto 
de !oi pela Camara dos Srs. Depu-
tados, fixando a despcza do Ministeno 
da Agric ul tura, Commercio e Obras 
P ublicas para o exercic io de 1889 

109~-

l~mendas approvadas pela Camara dos 
Srs. Deputados á proposta do Poder 
Executivo, que fixa " despeza do ~Ii
nisterio da. Agricultura. pa.rn. o exerc1cio 
do iSSU 

cão para a estrada 
d o Rio Grande a 
Bagé, que foi con-
templada nos cre-
uitos da tabella c : 
«augmente-se 
2.000 :0003 pat·a ga-
rantia de juros ás 
no v a s cstt·adas c 
p a r a o s estudos 
ta m bem autori-
zados», e eleve-se 
a 6: OOOS a co nstgna-
ção destinada a o 
pagamento do enge-
nheiro -fiscal da es-
trada deferro 
Conde d1 Eu, e em 
vez de 5 882:1543675 

Proposta 

diga-se...... . . .. ... 7.883:354S675 
35 . Garantia de juros as 35. Garantia ele juros 

às em prezas do en-
genhos centraes, 
em virtude da Lei 
n. 2687 de 13 de 
Novembro de 1875 
e do Decreto 
n. 8357 de 24 de 
Dezembro de 1881. 

em prezas c1 e enge~ 
nhos centraes, em 
v i r tu d e d a Lei 
n. 2687 rle 13 de 
Novembro de 1865 e 
do Decreto n. 8357 
de 24 de Dezembro 
de 1881, e em vez de 
300:0005, diga-se ... . 

36 . Fiscalieação de di-
versas estradas d e 
ferro (como na pro-

500: 000$000 
36 . Fiscalisação de di-

versas estradas de 
ferro ... . . .. . . . .. . 

A' verba 37&, supprima-se . 
Alt ere -se a nume ração das verbas de 37. 

accôrdo com as suppressões. 
posta) .. . ......... .. 

Para subvencionar a 
colonisação ( como 
na proposta) ....... 

9 : SOO$OOO 37 . Para subvencionar 
a colonisação . . . . 

-\o § i O additivo da Camara: 
Supprimam-se oli ns. I e II . 

§ i. ° Fica o Governo autorizado: 
L Para arrendar a fabrica de ferro de 

S. João de Ipanema. 
li. Para contractar com alguma em-

preza, mediante venda ou arrendamento, 
o serviço de abastecimento de agu~t da ca-
pital do Imperio, incluindo como acces-
sorio a estrada de ferro do Rio do Ouro, 
de conformidade com as disposições se-
guintes: 

As canallsações o novas obras para au-
gmenta.r o abastecimento d'agua serão 
executadas pela. empreza cessionarta, e 
por sua conta, de fórma que a cidade 
possa sempre dispôr, em qualque época, 
do um supprimento d'agua correspondente 
a 250 litros, no minimo, por habitante. 

O supprimento d'agua obrigatorio a 
que se refere o § 2° do art . 1° da Lei 
n . 2639 de22 de Setembro de 1875 é fixado 
em 1.200 litros diarios para cada casa de 
habitação ou edificio ae qualquer natu-
reza, sendo, porém, facultado a todos os 
predios supprimento livre de qualquer 
quantidade d'agua addicional. 

As taxas pelos supprimentos d'agua, 
obrigatorio e facultativo, serã.o cobradas 
dos proprietarios dos predios e serão 
gratuitos: 

a) O supprimento ás casas de caridade ; 
b} O supprimento obrigatorio aos pre-

dios de valor locativo inferior a 605 an-
nuae~ i 

c) O supprimento d'agua para irrigação 
publica, extincção de incendios e ahmen-
fação de fontes e chafarizes publicas . 

300 : 000$000 

9:800$000 

s 



Emendas do Sen:tdo á pro posta do Po-
der ExE'cutiY o, convertida. em projecto 
do lei pela C:tm:tra dos Srs. Dopu-
t.-,dos, fixando a dcspeza do 1\Jinisterio 
da Ag ricultura, Commer cio e Obras 
Pub licas para o exercicio do 1889 
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Emendas appro\·:tdas pela Cam:tra dos 
Srs. Deputados á proposta do Poder 
E xecuti\·o, que fixa a despeza rio Mi-
nisterio da. .Agricultur:l para. o c~ercicio 
de i 89 

Na hypotbeso de er o servi~o cedido 
por venda. feita. pelo E:tado :i em preza, 
fic:t o Go,·erno n.utorizado n. estabelecer 
a taxa de 30S nnnuacs pelo supprimento 
obri~atorio de 1.200 litros de agua a cn.dn. 
predio, e porá em concurrP.ncia. o "t':tlor da 
mdcmniznção a.o Estado c :t taxa, por uni-
dado, par a o 'tl p primento d'agua fac ul-
tat ivo . 

r\a hypothesc rlr arrendamento do ser-
viço, fica o Governo autorizado a. cstaiJe · 
lecer as taxas : 

a) De 30:3 annuaos pelo supprimenio 
obrigator io de 1. 200 litros diarios; 

b) De iOO r éis por metl'o cubico d'agua 
de consumo addicional ou facultativo ; 

c) De 70 réis por metro cubico de :u;ua 
de consumo adrlicional das fabricas. ofli -
cinas, estabelecimentos industriaos e ser -
viços publicas. 

Yersará a concurrencia sobre o prazo 
e o preço annual do arrendamento do 
sen•ic.·o . 

Em qualquer uns llypotheses, o Go,·erno 
resolverá o direito de resgate ou rc~cis:io 
do contracto, estipulando as condições 
que julgar convenientes sobre este objecto . 

O GoYel'llO estnhelccel'lt o modo de fis -
calisação do se!·vic.·o realizado J?Oia em -
preza, c, no caso de julgar mars conve-
niente continuar o mesmo serviço por 
administz·açã.o publica, por contn. do Es-
tado, flcam em \'.~_.to r a:s cli,posic:.õcs ·ta, 2a, 
Sa e as taxas rl.t•tf•rminadatói na. dispo-
sic:ão 5.a 

.~o mesmo§ n. l ll. lU . Par.a conceder garantia do juro~ de 
6 %, sendo 30 annos o prazo m::tximo das 
concessôe~ c 30 :000.) o mn.ximo do custo 
kilomoL rico. para. a. consLrucr;â.o das 
seguintes estradas de fe1·ro : 

JJe -\r·a.cajú ~1 :o-;imão Dias, com um ramal 
para Ca pella, na província de Sergipe, de 
conformidade com a Lei n. 31!1~ de 7 de 
Outubro de i882; 

Do Ribeirão {t. \"iJln. do Bonito, na pro -
vincin de Pernambuco ~ 

De 'lolungú á AI:Lgóa Grande c do Pilar 
:t. !ta baiana, na provinci:l. ela. l'n.rn.h)' ba. i 

Onde se di z : - 4: Do um ramnl ']Ue, Do um r:unal {jUC , partindo da. cst!'ada 
partindo Ja. estrada ).!i nas I' l-tio~ :\finas e H.io, \'a ás a.guas mineraes do 
etc . ,. accrescente- se no fim : - « termi- Caxamhú e de outro {jUe vá âs agua<s 
na.ndo na cidade da Ca!Upanha . ,. mineraes de La,nUa.ry e Cn.mbuquLra, 

observando o contracto feito pela prcsi -
dencin de ~linas Geraes, em it7 de Abril 
de i 88 . em virtude da. autorização da 
Lei n. 3345 de 9 de Ou t obro de 188~; 

De um ramal que, partindo do ponto 
co nveniente da lllag6as Railtcay, vá :1. 
vill a do Assembléa; 

De um ra111al do Campo Grande ou de 
outro ponto mais conveniente ao Bom 
Jardim, em Pernambuco; 

De um ramal que, pa.rtiudo da. Estrada 
de Fert·o Centr·al da. B:thia, vá às terras 
do 01·ohó e prolongamcoto desta estrada 
po.ra o sul. pelo t1·nçado quo fôr verificado 
melhor pPlos osLuclos a r1uo so procod<'r : 
n~~ 11111 l'<lllltd da. Esk:Hla rle FPI'l'O do 

X:1tnl a .1'\ovrt Cz·n;.: pnr:t. o CE.':u·;'t-"\!irim, 
ou •h' umn e~Lnlll::t pa1·a. este pouto, par-, 
tiudo <In ridado <lo 1\'ntn l ; 

Dr• u~n t'tunnl qu1• li~'lte o porto de Ta-
mandarê ptlo ,·aDe du Jucuhype au J.WnLo 

Proposta 



Emendas do Sanado á proposta do Po-
der Executivo, convertida em projecto 
de lei pela Camara dos Srs. Depu-
tados, fixando a despeza do .:-.Iinisterio 
da Agricultura, Commercio e Obras 
P ublicas para o oxercicio de i8S9 

Onde se diz : -< Prolongamento da 
estrada. d13 ferro Barão de Araruama, 
etc . ,. - acc rescente-se : "Igual favor 
i actual estrada de !erro de 1\Iac,.hé á 
l::ierra do F rade . ~ 

Accrescentem-so : 
< De um ramal que, partindo da 

A.laçó<X RailwavJ vá terminar na ex-
t incta colonia militar LeoJ?oldina, atra -
vessando os valles 1\Ieimn, Jeti tuba, 
Santo Antonio Grande, Camaragibe, 
!\fa.nguaba e Jacuipe; 

De umo. estra.da de ferro que una a 
cidade de Pelotas ás colonias de S. Lou-
renço e Iimitro phes a ella, na provincia 
de S. Pedro do Rio Grande do ~ui; 

P rolongamento da estrada de ferro 
Bahia e 1\Iinas, de Philadelpbia aS. João 
Baptista de Minas Novas, na provincia 
de Minas, e dahi para o ponto mais 
conveniente do rio t:). Francisco ; 

As estradas de ferro de Taubaté a 
Ubatuba, para prolongamento da de 
Itú a l gua pe ; - e Sorocabana, para 
pro longamento de sua linha desde Ta-
tuhy, passando por ltapetininga, até a 
divisa da provincia do Parani . 

- Hi -

Emendas approvadas pela Camara dos 
St·s. Deputados á proposta do Poder 
Executivo, que fixa a despeza do ?.Ii-
nisterio da ..AgricuHura pa.ra o exercicio 
de i~8U 

da Estrada de Ferro do Recife:> S. Fran-
cisco, que fôr julgado mais conveniente; 

Prolongamento d-a Estrada de FerroSo-
rocabana, de Bolucatú ás margens do 
Paraua pancm:1, abaixo t.lo. confl.uencia do 
'l' ibagy · 
Pr o l o~gamento d'r Estt·ada de Forro do 

Paran:i a.os portos do Amazonas e Rio 
Negl·o, na parte que julgar conveniente, 
depois dos estudos a que proceder, e rama< 
de )Jarretes a Antonina; 

De Caxias a Cajazeiras, na pro\·incia do 
l1aranhão; 

Pt·olong:unento da Estrada de Ferro 
Barão de At·aruam" pelo valle do rio 
Macabu, até entroncar na Es trada do 
Ferro de Leopoldina, na provincia do 
Rio de Janeiro; 

Prolongamento da estrada T1·am Road 
.Va=a.-eth da villa de Santo Antonio de 
Jesus á da Arna.rgosa, na provincia da 
Bahia. 

I V. Para contractar o prolongamento 
da Estrada de Forro 1\Iinas e R io até ao 
ponto navegavel do Rio Verde; podendo, 
para. este fim, garantir juros de 3 %, nos 
termos do pedido da companhia, por 
prazo àe iO annos, e 5" % durante a con-
struccão, sobre o capital necessario, que 
não excederá de 30:000$ por kilometro. 

V. Para contractar com a companhia 
.\logyana o prolongamento da Estrada de 
Ferro de Poços d-e Caldas até i citlade 
deste nome, nas condir;ôes da. concessão 
daquelle ramal. 

Ao mesmo§ n . YI, supprima.-se . VI. Para. garantir os juros de 5 ~ o du-
Aos ns . i 0 e 2o do rnesruo n. v r, suh- rante cinco n.nnos, 'i ~ o durante mais 10 e 

stitua-se pelo seguin te, que passará para 3 % durante mais cinco, sobre o capita l 
o n . ru : necessario : 

< A' empreza da estrada de ferro de i.0 A' emp1•eza da Estt·ada de Ferro 
Santa Luzia a. Benevente para con- de Santa Luzia. a. Benevente, para. a con· 
strucção do trecho de Santa Luzia ao strucção do trecho do Santa Luzia ao Ca-
Cachooiro, c do Cachoeira a Bene\·ente choeiro; podendo dispensn.l-adaobrig~ção 
ou i Vic toria, conforme os ~studos de construir o trecho do Cachoeira a. Bc-
mostrarem e r mais conveniente . nevente; 

Ao n . 30 do mesmo n . VI, suj>pri- 2. 0 Para a construcQão de uma via 
mam-se as palavras : -'*o capita ga ... ferrea do Cachoeira ou do ponto inats 
rantido será fi xado» atá o fim ; e p[!.SSe conveniente á Victoria; 
p:u·a o n. III . 3 . o Para o prolongamento da via- ferrea 

.Altere-se a numeraçãO romamL. de Carangola ao Alegt·e ou ao ponto nutis 
conveniente da via- terrea. de Santa Luzia. 
ao Cachoeiro . O capital será fixado á 
razão de 30:000$ por kilometro, no rna-
ximo . Os juros só mente serão pagos den tro 
dos limites acima declarados, em parte ou 
no. t otalidade da porcentagem fixada, nos 
ano os em que a. ronda liquida fôr mono r 
do 7% sobre o capital garantido. 

Ao mesmo§ n. v r r. Yri. Para mandar proceder aos estudos 
.\ccrescente-so : necessa.rios para a coustrucçU.o de um 
" .A mandar fazer os estudos neces- ramal fe1·roo, que ligue as cidades da 

aar1os pa r:> Jigat• as est radas de ferro Victot·m i da Gloria tio Goitá, em Per-

Proposta 



Emendas do Senado á proposta do Po-
der Executivo, convertida em projocto 
de lei pela Cumara dos S•·s. Depu-
tados, fixando r despeza do .\Imi terio 
da .\..gricultura, Commercio e Obras 
Publicas para o exercicio de 1 9 
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Emendas approvudus pela Cumara dos 
St·s. Deputados :l proposta •lo Poder 
gxecut.i\•o, que fixa. a Uespeza do 1\li-
nistot•io da Agricultura. pa.ra. o exercicio 
de iSs 1 

do Natal a Nova Cruz, nn. p1·ovincia do nambuco; de um ramal dn. Alagôas Rail-
Rio Grande do Norte; Conde d'Eu. na way, do ponto mais conveniente, á. 
da. Parahybn., d.o Limoeiro e de~. Fran- extmctn. colonia militar Leopoldina, per -
cisco, na de Pernambuco, c da Im- c t'l'endo os valles do ~Iearim, Santo An-
peratriz, na das Ala~õas, de maneira a tania Grande, Getituba, Camn.ragibe , 
esta~elecer communicação ent•·e essas ~Ian~uaba. e Jacuhype ; do prolongamen to 
provincia.s por meio das referidas es- da Estr:ula. do Ferro de Cn.run.rú a.t6 
tradas de ferro ; Pesqueil'a, em Pernambuco ; 

r\. manda1· p!'oceàet· a.oR estud os para Dn pl'olongnmento da estrada de ferro 
determinn.l' o melh or traçado para o Conde d'Eu, na. pt·ovincia da Parahyba, 
pt·o!onga.mento da estrada. de fen·o So- do J n~:i :l Campina Gt·ande, e da. IndP· 
rocn.bana, dos limite da provincia do pendoncia n. Bananeiras, e desta. cidade 
Paraná a en tr oncar na estrada de ferro atô Kova Cruz, no Rio Grande elo Norte, 
de Tuquary a. Cacequi, na. pro\·incin. do par:< ligação destas duas estradas, de 
Rio Gra.nde do Sul. acct)rdo com o rl'!atorio do ~Iinist,•rio da 

Agricultu•·a. do anuo passado e do pro· 
longamente do rn.mul ferreo de Ouro 
Prt•to, :>.té i ciJa.de de Itabira; podendo 
despender com este ultim o prolonga-
mento ató á quantia de 130 :OOOSOOO. 

YIII . Pa.ra. contra.cta r com quem me-
lhores vantagens offerecer , a naveg~ção 
do baixo . Francisco. incluindo no con-
tracto o serviço da. rebocagem da b:trra, 
não podendo a sub,·enção exceder de 
50' ooosooo . 

IX. Pn.ra manda.r proceder a.os estudos 
da barra do rio Parahyba., nas proximi-
dades da cida.rle de , . João da. Barra, 
para o fim de dar boa entrada e sah tda 
aos vapore que demandarem aq ue!le 
porto . 

X. Para. contractar a navegacã.o dos 
rios Jequitinhonha. e Pardo, na. pro-
vmcia da Bahia, mediante a. subvenção 
de 30:000.3000. 

XI. Pam elevar até 20 nnnos o prazo 
da concessão eara " nnvegn.ção a vapot• 
dos rios das \ • e!has e ~. Francisco, sem 
nova subvenção e que continua.t·á a ser a 
do contracto uctuul pelo prazo nelle esti-
pulado. 

X II. Para. contract"' com o Barão de 
J aceguay o serviço d:t em preza de nave-
gação a. vn.por entre o Brnzil e a. Europa, 
quo o mesmo se propô •~ organizar, se-
9"ndo as bases da petição que "P.resentou 
a Ca.mn.ra, menos no que respe1ta a sub-
venção pedida para o ser\"Í('.O provisorio 
da. em preza . :\o exercicio proximo vin-
douro, si a. em preza e tiver organizada, 
o ~o ver no ..JlOderi conceder a. sub ,·enção 
pedida de ~5 : 000.; por viagem redonda, 
até á sonuna. de 30!Y:OOO$ por 12 viagens. 

§ )3. ° Continún em vigor a. autoriza.ção 
relativa ás obras para melhoramento da 
barra do Rio Grande do Sul, concedida ao 
governo pelo art. 70 pa.ragrapho unico da 
lei n. 3314 de 16 de Outubro do 1886, com 
as alterações consignadas no art . 7o § 20 
da. !oi n. 33i0 de :20 de Outubro de :1 7 ; 
ficando o go,·erno autorizado a mandar 
fa.zer as obras por administração, caso 
não dê resultado o concurso aberto para 
a construcção das mesmas obras por uma. 
empreza particular, fazendo as opera-
ÇÕE\S de credito que sejam necessarias c 
cobra.ndo, para amortização do capital e 
pagamento dos juros respectivos . ns taxas 
decretadas nus disposições legaes acim:t 
referidas. 

Contiuúa tambem em vigor n. autoriza-
ção contida. no art . 70 paragrapbo unico 
n. 4. da lei n. 3314. d i 6 de Outubro 
de :1886 . 

§ 3 .o Ficam concedidos a cada. urna. das 
províncias do I mporia, no mesmo ou em 
diversos Joga res do seu territorio, 360 .000 
becta.res de terras devolutas, p:'Lrn. se rem 
applicados á colonização, ou vendidos a 
particulares em lotes, préviamente me-
didos e demarcados, segundo o systema 
que fôr estabelecido pelas respectivas as-
sembléas provinci:>es. 

Proposta 



Emcndtts do Scn:tdo á. proposta doPo -
der Executivo. convel'tida. em proJecto 
de lei peltt Cam:u·a dos Srs. Depu -
tado s, fixttndo a. despeza do Ministel'io 
ela. Agricunu1·a., Commercio c Obras 
Publicas pam o exet·cicio de i SSO 

Ao § 40 aduitivo ria C:uuara : 
Supp1·ima-se . 

Ao § 7o addttivo da Camara. : 
~upprima-s€' o n. 1. 0 

Ao me•wo § n. 2°: 
Acc r csccntc-sc: 
.: A matricula. dos emp regados para 

ns caixas de socco r r os das estradas de 
ferro do Estado será. iacultativa e não 
obrigatorin. 

-\ac rescentem-se os se~uin te~ 

ADDITI\"OS 

.: Fica. o (l'o ,·et·no autorizado :1. con-
strui r r::uuaes destinados a. unir a es -
t rada cetüt·al da Bahia á. do rio . Fran-
c i'.ico , n o ponto {jUe fó1· Julgado mais 
con,·oniente. o as referidas e!i\trn.das á 
de Santo Am~no ; podendo-se contractür 
os rn.macs, garantir juros que nã.o ex-
cedam de. d % no maximo, sendo tambem 
o preço k ilometrico de 30 :000;) no ma-
ximo. 

o~. Fica. conced ida a ga.r;'tntin. dP- 5 % 
sobre o preço maxuno de 20:000,) por 
kilo metro, para uma estr:tdn. de ferro 
de 60 a 65 kt.lometro. de extensão , e de 
{)m,75 de bitola, que pnrtindo da villa de 
Nossa. ~cnhora dn. Conceiç·ii.o do Rio 
Bo na to. ou suas immcdia«:ôes, se dh·ija 
ao municipio do Cabo F do . 

« E' o governo autol'izado par:t fazer 
a. concessão r equeridn. pelo engenheiro 
Ant oni o Lustosa. P e1·eil·a Bra.gn. :1 As-

A. 15 
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Emendas approvadas peb Cam:Ll'a dos 
Srs . Deputados á proposta do Poder 
Executivo, que fixa n. despeza tlo :.\Ii-
nisteJ·io da. AgricultUI'::t p:tra o exercicio 
rle i 889 

, 'ão excluiLl:t. ~ desta. Cl)ncessão as terras 
s ituadas ao lado das vias na.vegaveis, das 
estradas de fe r ro do Estado e das que 
gozarem da. sua garantia; podendo o go -
verno conccdel-as gr~1tuit:unente ás com-
panhias on cstratlas de feiTO e de na\·c-
gar;ã.o, para fundação de nucl "OS co loniaes 

§ 4.o Os occupnutes das terras devo-
lutas do Estado, cujas posses tenham sido 
etfectuadas poste1·iormente ao regul~~ 
mcnto approvado pelo Decl'eto n . 13ia 
tle 30 de Janeiro de i S5i, e que nellas 
Lenhn.m mora.da. habitual e cultura. eJfectiva, 
poc.lerã.o requcrC' r 1 dentro do prazo de 
dous a.nnos, a. contar da presente data., 
n. legitimação das resprctivas posses, de 
con formidadC' com as disposições da lei 
n . 601 deiS de Setembt·o de i S50 . 

§ 3.0 Aos serdços J·el3tivos ü. ve1·ba -
Terras Publicas e Colonizaçã.o - não scrã. 
o.pplicavel , guanto ao prazo dos con-
tractos, a dtsposiçiio do <tl't . 1.\J da. lei 
n . 30l8 de 5 de :\'ovemb r o do i SSO . 

§ () .o Continúa em vigor a autorização 
contidn no nrt. 10 § 1° n. 5 da lei n . 3319. 
de 2G de Outubro de iS ' i. 

§ 7 .o E ' o gove t·no autorizado: 
1. 0 Para. conceder transporte gmtuito 

nas estradas de ferro do 1.1slado ao ma-
terial des~inado ~L melhoramentos mate-
raa.es emprehendidos pelas Ca.maras i\! u-
nicipaes, mediante requisição destas ; 

2.0 Para. crear uma caixa de soccorros 
!?ara o pessoal de unta das estradas de 
terr o do Est·Hlo, sob as seguintes bases : 

i, O O fundo desta será. formado: 
a) Pela contribuição mensal de i % dos 

,·encimentos de todo o pessoal, quer do 
quadro, quer j ornale iro; 

l1) Pela renda proven iente das multas 
impostas ao mesmo pessoal e das que 
forem ar1·ecadadas por ínfrncção dos regu-
lamentos da. estrada e cont ractos com 
ella celebrados ; 

c) Pela. renda proveniente das arma-
zenagens cobradas; 

<l) Pelos donativos feito' á cab.:a. 
2.o Esta caixa. se comporá de dous fundos 

um destinado a. soccorrer o pessoal du-
rante as ~uas cnfermi(htdes e outro para 
soccnr1·er a im·alidez, estabelecendo 
pensão pa1·a. o pcsson.l inutilisn.do pnrn. o 
serviço e bem :l.'ssim para. as familin~ dos 
emp!'eg-n.dos do quadro r1uc fn.llecerem . 

O Governo expedir{L os necessarios re-
gu lamentos . 

l'ropost:t 



Emendas do Senado á p t·oposta do Po-
der Executivo, convertida e:n projecto 
de lei pela Camara do s Srs . Depu-
tados, fixando~ despeza. do :Minis terio 
da Agricultura , Couunercio e Obras 
Publi cas pat·a o exe rcicio de 18~) 

scml.Jiéa Geral Legislatint. para os nlc-
lhoramcntos das ruas do ~e nado r Cor-
re ia c ~farcilio Dias, assentame nto de 
linhas do can·is de ferro e tunnel, que 
commu niquc n ru:t d o~ A ndradas âs 
rl ocas de D P edro li , do confo rmid ade 
com as peti<:.ões, plauos c plantas pelo 
mesmo engenheiro apresentadas ao 
Corpo Legislativo . 

« O go \·e t·no fica :mLorizado a s nb-
vcnciona.l' com a quan tia de :10:000,> an-
nuacs o Jardim Zoologico funcbdo nesta 
(;ó rte . 

« Fica o gove rn o a utorizado a co n-
tracta.r com o cidadão !\Ia noe l Gomes tlc 
Oliveira n. funda~.ão de 20 burgo' as:ri-
co ln.s, confo rm e o plano por este sub-
mettid o á. co nsidera~ão do Co rpo Legis -
lat ivo. 

Nenhuma garan tia serü. concedida. sem 
próda fixa("ão do capital, por or c:ameu t o 
regular J baseado em es~ud os techn icos 
definitivos, execu ta dos a contento do 
go;,•crno . 
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Em endas approvndas pela C:unara. dos 
St·s. Deputad os '' proposta do Poder 
Exec utivo. que llxl> a despeza do llfi-
nlsterio da Agl'icu ltura parn o exercic io 
de t '89 

Paço do Senado em 13 do l\oveml!ro Pn.~o da Camara Jos Srs . Deputauos em 
de 18SS.- Visconde elo ScrroF.·io , p•·e- 10 de Setemb ro de i S88.- B«1·ão de .úu-
sidcnte . - Bw·âo ela Jl[ anW?1J1WJJC, !o se- cena , presidentc .-Catlos Peixoto da i11clla, 
c retario . - Joaquim Flotimzo de Godoy, i 0 sec reta rio .- .il[a,·wel E. da Costa M ar-
20 secretario . qHes, 2° secre ta rio. 

Apresentado em 14 de No.vemnro N. 59 F. 
Discutido na sessão de 15 de Novembro. 

Pt·oposta 

O Sr . Passos Miranda requer que as emendas sejam disr.utidas englobadamente . 
Oradores : 
Os S n . Joaquim Nabuco e Lourenço de Albuquerque. 
Encerrada a discussão são approvaclas as emendas e com o proj ecto remettidas á commissão 

de redacção. 

MINI S.-.I:'E H. I O DA FAZEND A 

PROJECTO N. 66 a GG E DE 1888 

Art. 8° da propos ta . 

1888 - N . 66 

D e s p eza do Mini ster i o d a Faz e nda p ara o exe e c i c i o d e 1 889 

A commissão de orçamento e contas examinou, com toda attanção, a proposta do governo na 
parte relativa ao orçamento da despeza do Ministerio da Fazenda para o exercício de 1889 . 

Comparando-a a commissão com a despeza votada para o corrente exercício, na importancia 
de 64.383 :040$967, no tou di!Terenças para mais e para menos , sendo para mais na quantia 
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de 184:583$448, e para menos na de 5.819 :404$114, resultando a economia ou diíl"erença para. 
menos em favor elo Thesouro de 5 .634:820$666, como se conhece do seguinte quadro: 

Verbas para as quaes forn.m p3didas quantias para mais ou para menos : 

ü Pensionistas .... . ... . ....................... . ...... . ..... . 
7 AposentadQS ...... ..... . .. . .................. ... ....... . . 
8 l~rnpregaclo~ de repadi<.~ Jes e logares extinctos .. . , .. . . . 
9 Thesout·o Na.cion1l . ........ .... .. .•...................... . 

10 Thes..:mraria~ de Fazenda. . . ... . . . . . ......... ............. . 
11 Juizo do~ Feitos d:t Fazenda ............... . ..... ........ . 
12 ..-\lt'ancl egas ................. . ... . .. .......... .. ......... .. . 
15 Mesas de Rendas c Collectori~s .... ..... .. . ........... . . 
10 Imprensa :-;aciona\ e Diario 0/fid<tl. . . ... , ....... . ... . 
20 Ajudas de custo . ... . .................... .. ............. . 
2i 01·a.tificaçõec; por ser,;riyos temporarios e extra. ordina.rios. 
23 Dilferenças de cambio ....... .. ............... .. ... . . .... . . 
25 .Jut·os dos bilhetes do Thesnuro ... . .... .. ...... . ... .. .... . 
27 Commio;;sJes e corretagens ........................ ·~ ..... . 
30 Obras .. . ... ........................ ...... ................ .. 
31 Exercicios Lindos ..... .. ............................ . ... . 

PEDI DA P.\RA VOT.\00 PARA 

1889 

l.0 )0 :03!fli/l, 
1.026:2J2H ;75 

8 : 42~:000 
612:42'•86;6 

1.030:7308 .00 
133 :2J7!:;>00 

4.H~:117SZi8 
1 .t.67 :t.o:;g ·,oo 

455 : 992~000 
20:000~000 
20: 000.'000 

600 : 000~00 o 
800 : 000~000 

60 :000.'000 
6H:707~308 
600: 000$000 

1~88 

1.923: 97~5285 
994: O"i2õt,33 

9:375$000 
657::,71,~6 6 

1 . 037: 200õ500 
132: 2275;300 

L35'~:710~500 
i. lt67 : 6 15$-'íOO 

4 32 : 232)000 
70 : 000~000 
25 : 000~000 

tl.699 :1t93SJ34 
i . 500 : 000.)000 

i 50: 000.'000 
800: 000.~000 

L 2J3 :837S4S8 

Importancia das verbas que não soiTreram a\tcra~ão ... .. •10.833:7-\3$003 44 .833 :n3SOOO 

DIFPF.RE:XÇ.\ PAI\.\ 

}.f ais 

31 : 105:)488 
32 :2\0 ;182 

8 
" s 

1:070$000 
83:t•Oô$77S 

::; 
23 : 760~000 

~ 
~ 
$ 
i 
~ 
i} 
~ 

~fenos 

~ 
~ 

95ojooo 
15:150'000 

(i : '•702000 
~ 

" 210ZOOO 
s 

30 :000~000 
5:000;000 

4. 0~3 : '193$~)3/l 
700: 000 '000 

90:000>000 
158:292~9;2 
693:837 $4~8 

~ 

58 . 7tt8 :220~301 6L3S3:0t.0~67 184 : 583~448 5.8t9 ·40I$iH 

~ . 634 : 820.~666 

Concedendo ao governo a lei n. 335 1 de 20 de Outubro de 1887, promulgada posteriormente á 
do orçamento vigente, um credito especial ele 18.220:633$096 para serem applica-Jos 3. 220 :633 '096 
á conclusão elo prolongamento da estrada de ferro da Bahia a S. Feancisco e 15.000:000$ á 
construcção da estrada de ferro de Bagé a Uruguayna, p1ssando por Cacequy, tem essa importan-
cia ele ser incluicla na. tabella C, relativa a creditas especiaes . 

Considerando o governo a grande conveniencia de satisfazer folg"\elamente os encargos extraor-
dinarios do Thesouro Nacional e a restringir quanto possível a circulaçio do papel- moeda, resolveu 
usar Ja faculdade concedida em cliverso3 artigos das le's ns . 33-!8, 3349 e 335 1 de 20 de Outubro 
do anno passado, contrahindo para is3o em Londres um emprestimo Je f, 6 . 000.000; e convindo 
attender ao pagamento da competente amortização e juros no exenicio de 1889, torna-se ueces5a-
rio a quantia (le 2 .825:734$; pelo que entende a commis3ão que deve ser acldicionada essa impor-
tancin, á, verba n. 1 da proposta, sendo para, a amortização 281 :630,'· e para os juros 2.544:10-l$000. 

Em seu relataria propõe o governo como principal necessidade, a que cumpre quanto antes atten-
der e para o que chama a attenção da Assembléa Geral, atim de que não tenham as repartições de 
Fazenda numero excessivo e nem inrerior ao bom andamento do serviço deltas, a revisão das tabellas 
do pessoal das repartições de fazenda, augmentando-se o ele umas e diminuindo-se o de outras; enten-
dendo ao mes mo tempo que convem alter<tr- se o systema dos concursos exigidos para os lagares de 
l n e 2" en Lrancia, modifir.ando-se pa.ra isso as im trucções que regulam essa ma teria, attentas as 
incgulariuades notavcis que, em prejuízo elo serviço da Fazenda, se têm encontrado em grande 
nume,·o dos concursos feitos. 

A commissão, á vista dos motivo.> expostos, julga que merece ser attendida a indicaçã'J Jo 
governo, confl3 rinelo -se-lhe para isso a necessaria autoeizotç'io ; e, conform:tndo-se com a proposta, é 
de parecer que seja e !la convertida no segu inte projecto de lei : 

Accrescente-se no log.1r competente: 
A A ssemblé1 Geral decreta : 
Art. 1. • O Min istro e Secretario de Estado dos Negocias ela Fazenda é autorizado a Jespender, 

com os serviços designados nas seguintes verbas a quantia de.................... 61.573:954$301 
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A auer: 
1. Juros, amortização e mais despeza::; ela divida externa ; augmentada a verba 

com a quantia de 2 .825 :734 para a amortização e jul'o3 do omprestimo con-
trahido em 1800 . Em voz ele 16 .322 :343' diga- se . . . . ... . ... .... . . ... . .. . . . . 

2 . Ditos, idem dos emprestimos nacionaes de 1868 e 1879 . (Como na proposta) .. . 
3 . Juros e amol'tização da divida interna, fundada (Idem) . . .. .......... . . . ... .. . 
4. Ditos idem da divida inscrip ta, ainda não fundada (ldem) ...... . ... .. .. . .... . 
5. Cai.m cli1 amortização . (Idem) .. . . .. . ... .. . ..... . . . . .. .. . . .. . .. . .. .... . . . . . 
6. Pensionistas (Idem) . .. . ... .. .. . . . . . .. . .. .. . . .... . . ... .... . ........... .. . . . 
7. Aposentados (ldem) ...... . ....... . . . .... . . . ..... . .. . ..... .. .......... . .. . . 

· S. Empregados ele repartições e logaros extinctos (Idem) .. .. .. ... .. . . .. .. .. . . . 
9. T hesouro Naciona.l (Idem) . ..... .. ... . ... . ... . .. . .. .. . ... . . ... . ........... . 

10. Thesourarias de F,1zend~t (Idem) . .. .. . ......... ... .......... . ....... ... .... . 
11. Juizo elos Feitos da Fazenda (Idem) ... .. . . ... ....... . . .. . . . . .. . .. ... . . . .. . 
12. Alfandegas (Idem) . . . . . .... .. . .. ........ . . . ...... . . . ... . .. .. .. . ... ... .. .. . 
13. Rocebeelorias (Idem) ..... . . .. ....... . .. . .. .. .............. . . . .... . .... . . . . 
14. Repartições do imposto do gado (Idem) ...... ... ....... . . . . .. ............. . 
15. Mesas ele Rendas e Collectorias (Idem) ..... . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
1G. Casa ela Moeda e resgate elo cobt·e (idem) . ...... . .... . ..... .. . .. . . .. . . . .. . . 
17. Atlministração diamantina (Idem) ....... . .... .. ... . . .. . . . . . .. . . . .. . . ..... . 
18. Dita e custeio elas f..tzendas e despezas com os propt·ios nacionaes (Idem) . . · . 
19 . Imprensa r acionai e Dia1·io Official (Idem) . . ...... . ....... . . . .. . ...... . .. .. . 
20 . Ajudas de custo (Idem) ............... . .. ............. . . . . .. .. ... .. . . .. .. . 
21. Gratificações por serviços t empoearios e ex traorclinario.:; (Idem) .. ... . . .... . . . 
22 . Despezas eventuaes (Idem) .. .. ... . ..... . .......... .. . . .. . .... . . . .. . ..... . 
Z:l . Differenças ele cambio (Idem) . .. .. ... . .... .. .. .... . . . .......... . ......... . . 
24 . Juros diversos (idem) .. ... . . . . . . .. . ... . ..... . . .. ... . ... .. . . . . ........ . ... . 
25 . Dito3 elos bilhetes elo Tl1esom•o (Ide m) ...... . . .. .... . ... . ... ... . . ... .. .. .. .. . 
26. Ditos dos titulas de renda, que forem emittidos para indemnizaçüo dos servi-

ços dos ingenuos (Idem) .. . .. . ..... . . . .. . ... ... .... . ........ . ......... . . . . . 
27. Commissões e corretagens (Idem) . .. .. . . . . ..... . . . .... ... . . ......... . .... . 
2 . Juros do emprestimo do Cofre de Orphãos (Idem) . . . . . ........ ... .... . .... . . . 
29 . Juros dos depositas das Caixas Economicas e do;; Montes de Soccorro (Idem) .. . 
30 . Ouras (Idem) ... . . . ......... . . . ....... ... . . ...... .... . .... ... .. . .. .. ... . . 
31. Exercícios findos (Idem) ...... ... .. .. . .. .. .. ... . . . . ... . .. . ... . .... . . . . .. .. . 
3·) Adiantamento da garantia provinci tl de 2 • 1 o ás estradas de ferro da Bahia e 

de Pernambuco (Idem) ... . .. . . .. ... . ... . .. . · . .. .. .. .. . ... .. .. . . .... . .. . .. . 
33. Reposiçõe:. e restituições (Idem) . . .... . .. . ......... . ..... . .... . .. . . . .. .. . . . 

Art. 2.0 (Como na proposta.) 
Art. 3.• (Como na proposta .) 

I 9. 148 :077$000 
6 . 061 : 825$000 

19 .090 :209$000 
7: 000$000 

184:392$000 
I . 960 : 084$77 4 
1 . 026 : 292.''6 75 

8 :425 000 
642 : 424 ' 66(i 

1. 030:730 600 
133 :297 500 

4 .448 : 117 278 
-171: 380 '000 
30 :530$000 

1 .467:405$500 
186 :000 000 

4:010$000 
8:044$000 

455 : 992$(!00 
20:000~000 

20:000$000 
100:000$000 
600:000$000 
350 :000$000 
S00:000$000 

18:000$000 
60:000 .000 

üOO:OOO 000 
850:000$000 
ü4 1 :707$308 
600:000$000 

450:000$000 
90:000$000 

Art. 4.• (Como na propost:\, elevando-se , porem, a impor tancia dos creditas especiaes a 
28. 754:209$031, em virtude da lei n. 3351, tle 20 de Outubro de 1887). 

Art. 5.• (Como na. proposta . ) 
Art. 6.0 (Additivo.) E' o govorno au torizado para rever o quadro do pessoal das .Repat'tições 

de F<1r.entla e annexas, sem augmento ele despeza; bem como para alterar, como fór mai.:; co nve-
niente, as disposições que regem o concurso para as mesmas repartições . 

Art . 7. 0 (E' o art. 6. 0 da proposta.) 
Sala das commissões em 13 de Agosto de 1888. - A. J. H enriques, presidente. - Dz(.(Lrte de 

Az-evedo. - Affonso P enna , com restricções. - L ourenço de A.lbwzuenzue, com rost!'icc;-ões - Ro-
clrigues Alves. - Canze iro da Cwiha.- M attoso Cama1·a . 
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1Yli1~isterio da Fazenda 

O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda e autorizado a despender, com os 
serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de .. . . .... . . .... .. .... .. ... . 58.748:220$301 

A saber: 
1. Juros, a111ortização e mais despezas ela divida externa ... . .... ....... .. .. . . .. . 
2 . Ditos, idem dos emprestimos nacionaes de 1868 e 1879 . . ... .. ............... . 
3 . Juros e amortização dn. divida interna, fundacla .. . . ..... ... .. ... ....... . ... . 
4. Ditos idem da di vida inscr1pta, ainda não fundada .. .... ..... .... .. . . ..... ... . 
5. Caixa de Amortização . ..... . . ..... ......... .. .... ... .. .... .. ....... . .. ... . 
6. Pensionistas . . ... .. .... .... ........ . .. ... .. . ..... .. .. .... ..... · .... . . .... . 
7. Aposenta dos . ... .. ... . . . .... .. .. .. ... . .. . ..... .. ..... . . ... ...... . . . ..... . . 
8 . Empregados de repartições e lagares extinctos . .. ... . . .. .... ....... . .. . ... . . 
9 . Tbesouro Nacional. .... ..... ......... .. ... .. ...... ... ..... .. .... .... .. .. . . 

lO . Thesourarias d·.\ Fazenda ......... . . ....... .. . . . . . . ...................... . 
11. Juizo dos Feitos da Fazenda ............................................ .. . 
12. Alfandegas . ......... ......... ..... ..... . .. .... ... . ................. . .... . 
13. Recebedorias . . . .. . ...................................................... . 
14 . Repartição do impo3to do gado .. .... ........... . .. ........ ................ . 
15. Mesas de Renclas e Collectorias ........................................... . 
16. Casa da Moecla e resgate do cobre .... . . . . .. .... . ... .. . ...... .... . . ... ... . . 
17. Administração diamantina ................................................ . 
18 . Dita e custeio das fazendas e despezas com os proprios nadonaes ............ . 
19. Imprensa Nacional e Diw·io O(ficial .•. . .....• ..... ... .. . .• ....•.. •• .... . ... 
20. Ajudas de custo .................... ... ............... .. .....• .. ..•.... ... 
21. Gratitica,ções por seviços temporarios e extraordinarios .... ........ .... .... . . 
22. Despezas eventuaes . . . . . . . .... ....... ........ . ... ... . . .. . . .. . . .... .. ..... . 
23. Di:fferença.s de cambio .... . ....... . . .. .. ..... .. . . . ..... ....... . .. . ... .. ... . 
24 . Juros diversos .... .. ... ........ ..... . ..... ... .. . .. ... .. ...... . ........... . . 
25. Ditos dos bilhetes elo Thesouro ......... ... ...... ............. . .. .. . .... .. . 
26. Ditos elos titulas de renda, que forem emittü.los para indemnisação elos serviços 

de ingenuos . .. .. ... ... . . ........ ... . . ... . .. ..... ........... .. ..... . ... . 
27. Commissões e corretagens ................................................ . 
28 . Juros do emprestimo do cofre de orphios .................................. . 
29 . Juros dos depositos das CaL\':as Economicas e elos Monte de Soccorro ........ . . . 
30. Obras . .... ... .. . .. . . .. ... ............................................... . 
31 . Exerci cios findos ........... ... . . .. ...... . ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3'l Adiantamento ela garantia provincial 2 °/0 is estradas de ferro da Bahia e de 

16.322:343$000 
6.061:825 000 

19.000:209$000 
7:000$000 

184.392 000 
1.900:084$774 
1.026:292$675 

8:425$000 
642:424$665 

1.030:730$600 
133:297$500 

4 .448: 117$278 
471:380$000 
30:530$000 

l .467: 405$500 
186: ooo'·ooo 
14:010$000 
8:054$000 

455:992$000 
20:000$000 
20:000 000 

100:000$000 
600:000$000 
350:000$000 
800:000$000 

18:000$000 
60:000$000 

600:000$000 
850 :000 000 
641: 707$308 
600:000,000 

Pern::~.mbuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 :000$000 
33. Reposições e restituições..... ...... ... .... ......... .. ... . ... .... .. ........ 90 :000$000 

Art. 2.° Fica o credito ex:traordinario na somma de 327 :336 014, constante ela tabella A. 
Art. 3 . o E' autorizado o governo a abrir, no exeecicio da }resente lei, creditas supplemen-

tares para as verbas indicadas na tabella B. 
Art . 4. 0 E' igualmente autorizado o governo a despender, durante o exercício da lei, ate a 

importançia de 10.533:635 935, por conta dos creditas especiaes, constantes de tabella C . 
Art . 5 .° Continuam em vigor todas as disposições das an tecedentes leis ele orçamento, que 

não versarem particularmente sobt•e a tixação da receita e despeza, sobre autorização para marcar· 
ou a ugmentar vencimentos, reformar repartições ou legislação fiscal, que não tenham sido expressa-
mente revogadas . 

J.rt. 6. o Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Rio de Janeiro, 8 de Maio. - Jocío Alfredo Corrêa de Oliveira . 
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TABELLA-A 

CREDITO EXTRAORDINARIO 

Lei n. !)89 ele 9 de Setembro de 18:50 e n. 2 .. "J.f8 de 25 ele r1gosto ele 1873 

EX&ftCICIO DE 1886 - 1887 

Ministerio do Imperio 

Decreto n. 9846 de 27 de Janeiro de 1888 

P,U'a as despezas imprevista.$ pelas meJidas preventivas da invasão do cholera-
morbus no Impsrio ...... . ..................... ... . .. . ....... .. ...... ...... . . 

M iniste1·io da lllw·inha 

Decreto n. 9934 de 21 de Abril de 1888 

Munições de bocca .. .. .. ........ . ... .. . ...... . .................... · . .......... . 

EXERCICIO DE 188H 

llliniste1·io do Impe1·io 

Decreto n. 9846 de 27 de J anei ~o de 1888 

P,tra. as despezas imprevistas determinadas pelas medidas preventivas da in va -ão 
do cholera-morbus no Imperio .............. .... . ......... .. . . . . . ... .. . . . 

RECAPITULAÇÃO 

Exercício de 1886- I 887 ..... ..... .. ................ .. . ........ . . 
Exercício de 1888 .. .. .............. . . ...... . .. ............ ... . 

TABELLA - B 

227:336:'014 
100:000$000 

106:552!)213 

120:783$801 

227:330! 014 

100:000"'000 

327:336'014 

VJõ:RBAS DO ORÇA.MENTu PARA AS QUAE3 O GOVERNO PJDERA ABRI R CB.EDITuS St:PPLEM&NTARES 

llliniste?·io do I mperio 

Presidencias de províncias - Pelas ajudas de custo ao presidentes. 
Soccorros publicos. 

Ministe1·io da Justiça 

Ajudas de custo- Aos magistrados de Ja e 2" entrancia . 
Conducoão de presos de justiça . 
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Jllinisterio dos Negocias Estrangeiros 

Ajudas de custo . 
Extraordinarias, no exterior. 

.Minister·io da Marinha 

Hospitaes - Pelos medicamentos e utensis. 
Reformados- Pelo soldo de of:Ilciaes e praças reformadas. 
Munições de bocca- Pelo sustento e dieta, elas guarnições elos navio,; da Armada. 
Munições navaes - Pelús casos fortuitos de avaria, naufragio, alijamento de objectos ao mar e 

outros sinistros. 
Fretes - Por dill'erenças de cambio e commissões de saques, tratamento de praças em 

portos estrangeiros e em província:; onde não ha hospitaes e en rermal'ias, e para despezas de 
enterros. 

Eventuaes. 

jJ[ i11isterio da Guerra 

Cm·po de saude e hospitaes - Pelos medicamentos, dietas e utensis. 
Praças de pt·et-Pelas gratificações de voluntarios e engajados, e pr13mios para os mesmos. 
Etapas- Pelas que occorrerem, além da import'l.ncia consignada. 
Despezas elos corpos e quarteis - Pelas forragens e ferragens . 
Classes imctivas - Pelas etapas elas praças invalidas e soldo de officiaes e praças reformadas. 
Ajudas de custo - Pelas que :,e abonarem aos officiaes, que viajam em comm issão de serviço. 
Fabricas - Pelas dietas, medicamentos, utensis e etapas diarias a colonos. 
Di versas despezas e eventuaes - Pelo transporte de praças. 

Ministerio da Agr·icultura 

lllumlnação publica. 
Garantia de juros ás estrat.las de ferro e aos engenhos centrae3 - Pelo que exceder ao de-

cretado. 
Correio Geral. 

.Mir.ister·io da Fazenda 

Juros da divida interna fundada - Pelos que occorrerem, no caso de fundar-se parte da divida 
fluctuante, ou de se fazerem operações de et•edito . 

Juros da divida inscripta antes da emissão das respectivas apolices - Pelos que forem recla-
mados, além elo algarismo orçado. 

Caixa ela Amortização - Pelo feitio de notas. 
Juizo dos Feitos da Fazenda - Pelo que faltar para p:tgamento t.la porcentagerr, da divida 

arrecadada . 
Alf,mdegas, Recebedorias, Me3as de Rend:ts e Collectorias - Pelo excesso de despeza sobre o 

credito concedido para a porcentagem elos Jmpregados. 
Dill'erenças Lle cambio - Pelo que fót' preciso afim de realizar-se a remessa ele fundos para o 

exterior e o pagamento dos juros e amortização dos emprestimos nacionaes de 1868 a 1879. 
Juros diversos e juros dos bilhetes uo Thesout·o - Pelas importancias que forem precisas, além 

das consignadas. 
Commissões e corretagens - Pelo que fàr necessario, além da som ma concedida. 
Juros do emprestimo do co rre de orphãos - Pelos que forem reclamados, si a sua importancia 

exceder á do credito votado. 
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Juros dos deposito;; das Caixas Economicas e t.los 1ontes de Soccorl'o - Pelos que forem devidos , 
a lém elo credi to votado. 

Exercícios findos - Polas pensões, aposeu tadoria , ordenados, soldos e outros vencimentos, 
marcados por· lei. 

Reposições e restituições - Pelos paga.mentos reclamados, quando a impor tancia dest es exceder 
à consignação. 

T:\BELLA - C 

CREDIT0S E PEClAES PARA OS QUAES O GOVERXO PODEltA FAZER OPERAÇÕES DO CREDITO. - LEIS N . 2348 
DE 25 DE AGOSTO DB 1873, ART. 1 ' , E X. 2792 DE 20 DB OU'l'UBRO DE 1877, ART. 20 

,llinisterio do I mpe1·io 

Leis ns. 1904 e 1905 de 17 de Outubro de 1870, e 2348 de 25 de Agos to de 1873, art. 2°, paragrapho 
unico, n . G 

Medição e tombo da~ terra.s que, nos termos dos contratos matrimoniaes, formam 
os patrimonios estabe lecidos para Suas Altezas as .-·enltoras o. Isabel e D. Leo-
poldina e Seus Augustos Esposos . . ..• . ...... .. . ... .. ..... •. . . . . . . ........ .. 

lllinistei·io ela Agricultura 

Lei n . 1953 de 17 de Julho de 187 1, at•t. 2•, § 2° 

Prolongamento da Estrada de Ferro da Bahia a S . Feancisco ... . . . · .. · · ·. · . . · · ·1 
Pam a E"trada de Ferro do Recife a Caruarú e continuaç:io do pr·olougameuto da 

Estrada de Ferro do Recife a S . Francisco .... .......... •. ..... ... . ... . . . .. 

Lei 11. 2397 de lO de Setembro de J 873 

18:000$000 

2 .500:000$000 

Coustrucção da Estrada de Fe rro de Porto Alegre a Ul'llguayaua ... . . .. .. . . .... . . 2 .228:978 033 
Idem idem do Rio Grande a Bagé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 020: 225~ 670 

Lei n. 2630 ele 22 de Se tembro de 1875 

Obras para o abastecimen to de agua á c<1pit<1l do lm perio e custeio do trf~mway do 
rio <lo O ueo . . . . . .•. ..... . .. . .... . .. .. ........ . ....... . . . .. . .. . ...... ..... 979 :734$000 

Lei n. 2670 de 20 de Outubro de 1875, ar t. 18 

Prol ongamento da Estrada ele l?erro O. Pedro Il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 104 : fl02$41 9 

Lei n. 2940 de 31 de Outubro de 1879, art . 23 

P rolongamen to da Estrada de Ferro de Baturi té ..... .. ... . . .. . .... .. .. .. .. . .. . 800 :000$000 

Lei n. 3127cle 7 de Outubro de 1882 

.Ramal do Ti m bó, da Estrata de Ferro Bahi,t a s . Fmncisco . ........... .• ..... ... 156 :375$000 
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Lei n. 3139 de 21 de Outubro de 1882 

Prolongamento da Estrada de Ferro de Mogyana .............•..... . • .. ... ... .. 

Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, art. 7°, § 1 • n. III 

Para pagamento tios juros sobre o capital para prolongamento dcL Estrada de Ferro 
Conde d'Eu, da c:1pital ao porto de Cabedello ......... .. . . ... . ..... · ........ . 

Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882. ar t. 7°, § to, n. IV 

Garantia de juros para melhoramento do por to da Fortaleza e construcção da re-
spectiva a! f,tndega . . .. ............................. .. . . ................. . 

Ministe1·io ela Fazenda 

Leis n. !837 de 27 de Setembro de 1870, artigo unico, e n. 2348 de 25 de Agosto 
de 1873, art . 7° paragrapho unico, n . 4 

Fabrico de moedas de nickel e de bronze ...... .. . .......... ... . ... . ............ . 

Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. 11, § 5° n. 2 

Premio, não excedendo de 50$ por tonelada, aos constructores de navios no Im-
per·io .... . . . ....... ........... . .. . ...... . ...... ... .. . . . ......... . .. . ...•• 

Apresenta do em 13 de. Agosto de 1888. - N. 66. 
Discutido nas sessões de 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 de Agosto e 3 de Setembro. 

Oradores: 

354:730$000 

35:563$799 

175:227$014 

20:000$000 

50 .000$000 

10.533:635$935 

Os Srs. Lourenço de Albuq1terque, M attoso Cmnara, Pedro Lttiz, Affonso Penna, João Al-
(Tedo (presidente do conselho), Bemmat, LouTenço de Albuquerqtte, Passos Miranda e Bezamat. 

Emendas apresentadas : 
Na Sessão de 20 de Agosto 
E' lida, apoiada e enviada á commissão de orçamento a seguinte 

Emenda 

1. - Seja equiparada a diaria dos serventes da Tltesouraria de Fazenda do Pará á que per-
cebem os serventes da Thesouraria de Fazenda de Pel'!lambuco . 

Sala d8s sessões da Camara dos Deputados, 20 de Agosto de 1888. - DI'. Cantão. - Leitt!o da 
Cunha. - Costa Aguiar. - Maneio RibeiJ·o. 

São lidos, apoiados o remetticlo:; á commissão ele orçamento os seguintec 

Adclitivos 

2. - Fica o governo autorizado a iscnLtr de direitos de importação os materiaes destinados á 
reconstrucção da estrada d" ferro D. Thereza Cllristina, na província de Santa Cathariua. - S . R . 
- Fe1·nando Hachmclt. -Pinto Lima. > 

A. 16 
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3. - Fic.o'l. o governo autoriz vlo a i ;enta.t' de direitos de import<1 ç'ío e arm1;r,enagem um g radil de 
ferr o qn it cam<ll' l mnnic pnl rl:t cit lale elo Destet·ro impol'tou, ptt'a c t'Ctr a P~'•' <:' <t flo,·t7o da L a-
guna, d:t mc"ma cid tda. S. H.. - Jt'e, ·,vml o Ila ck.- .. rft. 

4. Fil.!a o •·o ~·a r ·1o tw tut•i z Hio a f.tzl1r au ub it;ã <l •la tt· · [Jiult •·-; nl.! .·oJ,,at·iu.s ·• o " •r-vi<; J (1" 
de5cnrga e armazenan·e rn da alfctnüega do Pctrá., J!Oclcndo üe.spenlor p .. r:J. este íim :J. quantia 
ue 400: 000$ J') . 

SabL das sessões, 20 de Ago~to do 1888 . - Costa Aguiar. - Cantao. - L cit•ío ela Cttnfta. -
1llancio Ribei;·o. - Passos Jliramla. 

N a scssao de 21 de Agosto : 

E' lido, apoiado e env iado á. commi::; ·rro de Ot'<;anHlnto o :eguinte 

. lrldit ivo 

5. - Ficam isentos do imposto preJial, por espaço do lres anno, o.> pt•adios adjudica•lo.; ::1 

sociedades bancarias ou de credi to r ea l, em Yil'tudo de execuções llypothec~wi :IS. - ;lraujo Góes. 

Na se scto de 24 de Agosto : 

E' lido e entea conjunctamente em discussão o gegninte 

Sttbst it utivo 

6.- Substitua- se a. tai.Jell a C, na parte relatiYa ao ~I iu i slel'io da ,\gt·icnltura l;o lo seguinte; 

Ministe1·io da Agricttltura 

Lei n . 1953 de 17 ele Julho de 187 1, art. 2°, § 2°, e lei o. 3351 de 20 de Ou tu bro ele 1887 

Prolongamento ela estrada de ferro ela B'1bia a S . Fr,wcisco .. . .. . ... . . . . . . . . . . 3 . 000 :000$800 

Lei n. 1053 de 17 de Julho de 1871, art. 2°, § 2°, e lei n. 3349 de 20 de Outubro do 
1887, art . 7°, § 1 o n. 5 

Estrada de ferro do Recife a C:1ruart't, .. ... .. . ... . .. .... .. . . . . . .. .. ... ........ . 

Lei n. 2397 de lO de Setembro de 1873 

Construcção da estrada de ferro de Pol'lo Alegre a Cac~>q uy .... . ........ . ... . . 
Garantia de juros e tlsc.llicação da e. teada de ferro elo Rio Grande a Bagé .... . 

750:000$000 

GOO: ooo ··ooo 
I . 020: ~25$670 

Lei n . 2397 de 10 de Setembro de 1873 e n . 3351 de 20 de Outubro tle 1887 

Estrada de ferro de Bagé a U rug-uayua ...... . ...• ........ .......... .. . . , . , . . . 6. 000: 000.?000 

Lei n . 3670 de 20 de Out ubro de 1875, ar t. 18. 

Prol~'ngamento da es trada de ferro D. Pedro li, incluídos os trai.Jalh os além da 
cidade de Sab~rá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 000 :000$000 

Lei n. 2940 de 3 1 de Outubro üe 18i9, art. 23. 

Prolongamen to da e.strada. de ferro ele Baturité . .. .... .. .. . .. . ......... . .... . . . 1. 000:000$000 

Lei n. 3127 de 7 ele Outubro de 1882 . 

Ramal de Timbó da. e3trada de ferro ela Bahia a S. FrJ.ncisco ..... . . ........... . 156 :375$000 
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Lei n. 3139 ele 21 ele Outubro ele 1882. 

Prolongamento da, estr.1da de ferro Mogyana, .................•................. 354:730$000 

Lei n . 314 1 de 30 de Outubro ele 1882, art. 7• § 1•, n. 3. 

Pura pagameuto elos jut•os sobre o capita.l para. prolongamento da estrada de 
fetTO Conde d' Eu, da c:tpital ao porto ele Cabedello ........... .. ..... . . 35 :563$799 

Lei n. 3141 de 30 de Outubro de 1882, art. 7•, § 1•, n. 4. 

Gat•autia de juros para melhorameuto do porto dtt Fortaleza e construcção da res-
pectiva alfandega ......... .. ...............•....... .. ........... .... . 175:227$014 

Lei n. 2639 de 22 de Setembro de 1875. 

Obras para o abastccimen to de agua a C<tpi t al elo Im perio e custeio do tramway elo 
Rio do Ouro ...... . .........•............. .. .......................... 979:734$000 

Sa la das commissões em 24 de Agosto de 1888.- A. J. H em·iques .- 11Iattoso C'amam.- Oar-
neir·o ela C'~cnia .- Roclrig~tes Alves.- L ottrenço ele Albuquerque .- Dua1·te ele A.:reveelo. 

E' lirla e en tr.:t conj nurtamen te em discussão a seguiu te : 

E menda 

7.- A' verba, - Exercicios findos - accrescen tern-se mc.is 318:845$426, como demonstram as-
r~ 1ações juntas, sendo p:.na o: 

Ministerio do lmperio ... ..... ...... . ................................. ... .... . 
li da Justiça . ........................... . .... .. .. . ........ .... . . . . ... . 
» da 1\Iar i n h a ... .. . ................................ . ... . .. .. .... . ... . 
'b da Agricultnea ............ .. ...... .. ................. . ..........• . 
» el a Gueera ..... ....... ......... ... . . ....... . ... . . . . . ... . .. ... ..... . 
., da. Fazenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .. ....... . . 

166:422$423 
18:942$819 
20:097$864 
57:564$841 
34:672$645 
21:144$834 

. \\ la elas commissões, 24 de Ago3to ele 1888 .- Ilenriqttes , presidente e r elator .- Cameiro da 
Crmha. - ft[ attoso C amara .- Lo w·enço ele Albwzttei·qt>e. - D ~wrte ele Az-evedo. - Rodrig11es A.tves. 

Relação da s tab o llas ol'ganisada .> p cn· e s t<L O ontadoeia, das v e t'ba s p erten• 
c o·n."t e-!1 aos <li.vor•:Jos minl.:ite~io;, que não doixa raua sob l ... US nos cx.erciolo~ 

re:ipectivos. 

!:I !in is ter i o do r ll1 per i o .......... .. .. . .-. . ... ..........•... ... ................ .. 
Dito da Jusliça . . ... . . . ..... . . . ... . ... . . . ... . ... . ............................. . 
Dito da M·u·inha . ... ... . ...... . .. .• . ... . . . ............. . .....•................. 
Dito lb Ag ricultura .... . ... . ................ ... . .. ...............•.... .... ... . 
Dito da Guerra . . ...... . ....... .. .. .... ............•.....•....... ·· ...... ··.·· 
Di to ela F\Lzonda . ...............•.. . ......... . ... .. .............. . •.......•... 

l mporbram a seis taucllas inclusas em 318:845$426 r éis . 

160:422s,i' 3 
18:942$819 
20:097$864 
57:564 '•841 
34:672$645 
21:144$834 

318:845$426 

Pt•imcie,\. Contadoria, da Directoeia Geea.l ele Contabilicl:tcle, 21 de Agosto· de 1888. - Visto . ...;. 
Servindo de contador, J. Sampaio.- O I • esct•iptural'io, Joao P eixoto da Fonseca Gt~imarães. 
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Na s esstlo de 27 de Agosto . 

E' lida e enviada a commissão de orçamento :1 seguinte 

Emenda 

8.- A' - Tabella C- accrescen te-se 200 :000$ para premios de 40$ por braça de parede 
de pedra e cal que sirva de represa. das aguas de açudes e de 20$ por braça ele pnrecle ele 
terraço, servindo ele represa ele aguas ele açudes na provincia do Cearà, nos termo da le 
de 25 de Agosto de 1832 . 

Sala elas sessões, 27 de Agosto ele 1888. - Domin.qos Jag~tm·ibe .- 'I' . Alencar Araripe .-
Alvaro Caminha.- Bm·ão de Cani?U.lé. 

Na sesscZo de 28 de A. gosto. 

São lidas, apoiadas e enviadas ú. commissií.o de orçamento as seguintes 

Emendas 

9. - Accrescente-se mais ao § 31 do orçamento ela Fazenda. -Para pag.1mento de Leopoldo 
Cabral o que se liquidar em vista dos documentos que o mesmo apresentou, a quantia. de 
quinhentos e cincoenta I!lil réis (550.~000). 

Sala das sessões, 28 ele Agosto de 1888. - J.1f arianno da Silva. 

10.- A' tabella C - estrada de ferro do Recife a Caruarti - accrescen te-se : 1.000:000$ 
para a execução ela autorização contida no at•t . 7° § 1° n . 5 da lei n. 3.349 de 20 de 
Outubro de 1887. - F. A . Rosa e Silva. - Gonçalves Ferreira .- Henrique Marques. - Jowencio 
de Aguiar.- Alcoforado Junio1·.- Bento R'XIi!OS. - Filippe de Figueirôa .- Alfredo C01·;·êa .- Ara. 
çagy,- Ped1·o da Otm.ha BeltrcZo e Joaquim Nab~!co. 

E' lido, apoiado e en vhtdo ás commissões ele ot·ç tmento e de Fazenda o seguinte: 

Additivo 

11. - Fic"t o governJ autori;nclo a elevat' J> vencim3nlos dos pt•ofe:;wres pttblicos peimarios do 
mu nicípio da. Córte . 

Sala das sessões, 28 ele Agosto de 1888.- Olympio Campos.- J. A. Fernancles ele Oliveim. -
Paulino Chaves. -

E' lido, apoiado e enviado à commis;iio ele o!'çamento o seguinte 

Aclditivo 

·12.- Continua em vigor a autorização para o resgate das estradas de fer ro do Recife a 
S. Francisco e da Bahia a S. Francisco .- F. A. Rosa e Silva. - Gonçalves Ferreira.- Hen-
rique 111arques.- Juvencio de Apuiw·.- Alcoforado Junior.- Bento Ramos. - F. de FigtMirtJa.-
.A.~(redo Corda.- Araçagy.- Pedro da Cunha B eUrao, 
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Redacção para a aa discussão 

Apresentada em 3 de Setembro- N. 66 A. 
Discutida nas sessões de 5, 6 e 12 de Setembro. 

Oradores : 
Os Srs : Bezamat e Rati:,bona. 
Na sessão de 5 de Setembro, é apresentado o seguinte parecer da commissáo, que entra conjunc-

tame em discussão com o projecto : 

1888-N. 66 B 

Eme ndas e additivos offerecidos ao orçamento da despeza do 
~.Iinisterio da Fazenda em 2a discussão 

A commissão de orçamento e contas, examinando as emenda:; offerecidas ao orçamento da de-
speza do Ministerio da Fazenda, é de parecer 

Que sejam acceitas : 
I•, a que mand·1. isentar de dil'eitos de imp1rtação e armazenagem um gradil de ferro mandado 

vir pela Camara Municipal do Desterro e destinado para carcar a praça Barão da Laguna, da mesma 
cdade ; 

2•, a que manda continuar em vigor a autorização pnra o resgate das estradas de ferro do 
Recife ao S. l''rancisco e da B.\bú~ ao S. Francisco ; 

3•, a qLle propõ a equiparação das diarias rio; ser>entes da Thes uraria de Fazenda do Parâ a 
que percebem os da Thesonrari t de Pernambuco ; 

4•, a que propõe o accre:>cent tmento á tabella C ria qu·tntia de 1.000:000;;> para a execução do 
art. 4• n. 5 da lei n. 3349 ele 20 ue Outubro de 1887 rela.ti VO a estrada de ferro do Recife a Ca-
ruarú. 

Quanto ás outras emendas que lhe foram apresent:tdas, é a commissão de parecer que fique 
adiada a de o . 5, qne autorizt o governo pwa a acrplisição tle trapich3S neces>arios ao ~crYiço ele 
descarga e a at·mazenagem da alfandegado Parà, e prejntlica.das as de ns. 6, 7 e 8. 

Sala das commi::;sões em 5 de Setembro de 18:38.- .1. J . Henriques, presidente.- lliattoso 
Cama,·a.- Dum·te ele .:;evedo.- Rod,·ignes Alves.-· Lou/'ellço ele Albuquerque. 

N. 1.- Fie:\ o governo autorizado a i. entar de rlireito> de impm·tação e armazenagem um 
gradil de ferro que a Camar.t Municipal da cicbúe do Desterro impJrtou para cercar a Praça. do 
Barão da Laguna, cln, mesma cidade . 

S. R.- Fe1·,tando Hachradt.- Pinto Lima. 

N. 2. - Continúa em Yigor a autorização p'u·a o resg,1te da estrad1s de fel'l'o do Recife a S. Fmn-
cisco e da Bahia a S. Fraucisco.- F. A. Rosa e Siloa. - Go11çalves Ferreira .- H e,trique Jlarques. 
- Juv enc io de rlguiar-.- .rllcoforado Junio;· .- Bei!to Ramos.- F. de Figt,eii'Ôa.- Alfi·~o Cor'i'íJa .-
Araçagy. - Ped~·o da CuHha Bel!rão. 

N. 3.- Emenda ao projecto n. 66 : 
Seja equiparada a düria dos serventes dn, Thesouraria de Fazenda do Para á que percebem os 

serveo tes da T hesourarh~ de Fazenda de Pernambuco. 
Sala das sessões d,t Cam1.ra dos o ~putado~. 20 de Agosto de 1888.- Dr. Cantão.- Leitt%o da 

Cunha.~ Costa Aguiar.- Maneio Ribeil'o. 
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N. 4. - A' Tabella. C - Est m·h ele fot'i'O do Itecil'e :t C .tl' Lll.t'Ú-1.C~t·o~c}nlc-se : 1.000 :000$ para 
execução cb. autori zaçã.o c atiua tl::l ar t. 7° ;i 1° n. 5 da. L') i n . 33 19 ele 21 tl Outubro d.J 1887. -
F. A Rosa e Silva . - Gonçrtlve FeNeí,·a .- llenri7n3 ,1I <i'•jltJS . - Jtwen;io de .rig•t im· .- .rilco(orado 
Jun ior . - Bento R~tmos . - Felippe ele Fi_q ~!;in1.! . - Al(reda Corrêa .- Ji mça_qJ; . - Pedro da Cunha 
B elt1·ão. - Joaquim Nabuco . 

N . 5. - Fica o govemo autori ;r.ado a f<t?. ·Jr ucrtni;içlo el J tt·apichcs nccessflrios ao seniço do 
clescarg,, e armazenagem da al fanu&ga do p,wá, poil Jn lo dispJ:Iclee, p::~ra. es te fim, até a quau tia 
de 400: OU0$000 . 

Sa.ladas sessões, 20 ele Agosto de 1838. - Costa ,tg•!iw·.- D ;· , Cantiío . - L eitcío da Cunha . -
J1Iancio Ribei1·o .- Passos Mir anda. 

N. 6 .- Fica. o govern o autoriza• lo a isen tar elo rlieoitos do impot•taçiio o> ma.teriaes de,:; tinaclos 
ã. r econs trucção da Estrada de Ferro O. Thero?.a Chri~t ina. , na província de Santa Catharina . 

S. R.- Fe1·nando Hachmdt.- Pinto Li 1rw. 

N. 7.- Fica o govemo autorisarlo a olev,w 03 vancim:Jntos do> tn•ofessores publicas pt•imarios 
do numicipio da Côr te . 

Em 28 de Agos to de 1888 . - O!ytnpio Campos.- J. "L Fernwtrles de Oliveira·- Patt l ino 
Chaves. 

N. 8 . - Fi c:t m isentos elo imposto predial, por espaço de teos a nnos, os peedios adjudicados L~ 

sociedades b::tncarias ou ele cr erlito r eal em vietude ele execuções lt ypothec~r iis .- .ri1·atvo Góes. 

1~eclacção fi n al 

Apresentada em 13 da Setembro.-~. GG C. 
Discutida. na sessão de 14 e 17 de Se tembro : 

Orador es : 

Os Srs.: Cantao, Felippe Figuei?·ôa, .1Iac- Dowell , Canttio, 1lfaciel , Coelho Rod,·igues, Felippe 
Figuei1·àa, Gome s ele Castro e Ll'tiWS . 

Emendas apresentadas 

N a Sessão cle 11 rle Seteiilb,·o 

Sã.o lidas, apoiadas e entea m co~tj tmctamentc em diwtssão a-; egu inte.:; 

Elilendas 

N. 13 . - :"io::; § 10, em \ at. de The:; nrn•ia de Pernambuco, Lliga-so -Thesoumria ela Bahia. 
Sala da:> sessões, J.l rle SetemlH'O 1lJ 1883.-Dr. Omltío. 

N . 14.-«::-lo sub,tiluitivo cht t nbc·ll ' O, IJOOI\~illl1JLito dts Ll ·•spezas do i\I inistet'io da. Fazenda, 
acceescemtem -se depoi;; da e::,l t•ada, de feno do Recife a Ca ruat·u as segui11 tes palaveas: - Sendo 
1. 000.00'). pat•a execução da lei n . :].430, a t·t. 7°, ~ ]0 , n . 5, de 1887 . - F. de Fiyuei1·ôa.» 

ÜBSERVAÇXo . - Das emendas ap;·esenterlas etit 2• rliscus,tio e na d.e l'eclacçao final foram appro-
vaclas as ele ns . 1, 3, 6 , 7, 10 e 12; a tle n . 8 a ·!vt- <e inct:!ida no parer.ercla commissão n . 58 D. 
orçamento ela Ag1·icultw·a, to las as emen~hs e aclclitivos (01'atll rej eitadas de accorclo com o 11arece1· da 
commisStio sob o n . 66 B ele 1888 . 

A proposta sobre a despna. tio Mini;; terio da F<tzcncla, con vortida em pt•ojeclo de lei, com as 
emendns approvachs pela Ca:na.ra S)b n. 6G C, é ranLttida para. o Sena•lo em !7 ele Setembro . 

Voltou ementl<tda pelo Senado em 13 de Novembro o foi remot t icla co m as emendas ã. Commlssão 
de Orçamento que sobro ella.s deu o seguinte prtrecor: 
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1888- N. 66 D 

De~"~ileza <lo ~J: inisterio da l.=<'azen da para o exercício de 1889 

A commissi'í.o ue o1·çamrnlo e COIItas, examinando as emendas do Senado ao orçamento do 
l\Iin ister io J a Fazenda, na, pa.rte J·olaliva iL tle.:;poza para o anno de 188\J é de parecer que sejam 
e !las approvacla.s. 

Sala, ths commis~ões em 13 uo NovemlJ!'O de 1888 .- A. J. Jienriques, presidente .- Otymp io 
V alladcro .- J.Iattoso Camara. - Rocll"igues Alves .- Duarte ele Az-evedo . 

E mendas do >:eno.do á p1·o post~ do Po-
de :· f'?xcrntt\·o, conver·Uda e·11 projcrtn 
de lei [Wh rn ll:tl"l dos Deputar] ·~, fi-
xnndo n do-.peza dJ ~[ ni.stcrio da 
F:tzend:t pam o excl'cicio de bS9. 

A'_ verba 12- Em vez do '~.4~8: 11í~27i 
- d1~n.-sc:- 4 78~:1 1 7::;277, sendo o ac-
crescuuo de 300:00 JS dcstin,do ao n ug-
mento do pcsstal extel'no, IJ1nlci'ÜÜ e 
ouLI'rtS despez:ts julç:1.das imprcscindi-
veis nas a \fandeg-as do Rio Grande Uo 
Sul p:u·a repressão do contrabando. 

E~JCJl<hs n pprovadas pela Ca.n::na dos 
Dep11tados :'t pt·opnst1. do l' ode 1· l'x-
ecnL!vo, q11e llxn. :t despez ·1. do ~Iinistcl·~o 
da l'a7.enda pam o exel'ciciJ de t 88J . 

;\ cc1·escente-se n t) logar competente : 

.\ Asso•11híóa Gel'al decret:t : 

Pl'oposlo. 

Al't . 1. o O ~Iinistl'o c Sect·et:u·io de Es- O ~1inistl'o e i'ect•etado de Estado dos 
tado dos Xe;J:ncioB da Fazenda é antor·i- Kegocios da Fazenda é autorizado a 
zn.do :1 despender, com os servir,:.os desig- despender, co~11 os s ... rviços design·~
n·ulos nos seguintes vel'1.w~, n. qun.nt1'1. dos nas segumtes verba~ , a quatlti::t 
de . . .............. . ....... Gl. \13:~JJ. 727 de ... . ... .. ............. 58.7'•8:~20~301 

A S:tbat' : 

1. Juros, a·no1·tização e 
mn.is d 'Spo;H s da di-
vid'l. cxtel'nn., augmen -
L'l.da. a vcrb:t c 1111 n. 
qu:uüin. de i.823:731.', 
p'lrn. :t amol'tiZiiCão c 
jul'VS do e•nprestimo 
'contrahiLi.o em 1888. 
Em vez de 1<l .• 22:343.' 
dlga-se ...... . ... .... . 

2. Ditos, ide:n dos e ·n-
pr·csthJoS nacionaes 
de 1868 e 1,;i\l. (Como 
n' prJpostn) ........ . 

3 . J1u·os e a:nor tiznçã.o 
da didd'"t interna, fun -
da<h (lde .n ) . ,, . . .. . . . 

-1 . Ditos, idem da di,·irla 
inscl'ipta, ainda. não 
(undada (lde11) ... ... 

:> . Ca1xa. de AmorLizJ.ção 
([den) .... ....... . . .. 

ü . Pen::;ionistns ([dem) . • 
7 . Aposent .. rl os (Idem) .. 
8. Empl'egnrlos do I'Cpat·-

liçlics e logares ex-
tmcto' (Ide n) ...... . . 

n. 'l'hesouro !\acionai 
(lde •n ) .. .. .. ... .. . . .. . 

10 . Thrsou1·arhs de Fa -
zenda ; equiparall<t a 
di::u·in. dos sen·<'fl tes 
da. The:;oura r h de 1;-a-
zenda do Pn.l'Ú. (L que 
percebem os ~er\·entcs 
da. Thc!oõnu r a l'ia. de Fn.-
zenda da Bahia. . . . .. . 

11. Juizo dos "F~ilos da 
Fazenda ( Cornu na 
[WCpo•ta) ... . . . , . , . , . 

12 .. \lfanJegns (lde:u) ... 

!3. Hecebedorias (Idem) . 
1'1. H.cpat·tição do imp s-

to do gado (ldc.1•) . ... 

_\ sabel' : 

1 . Juros, amo rtização 
e mais despezas da 
divida extel'na .... . ·J<l. 322: 343.'000 

!<1.14g:077:)000 

!i.OJ1:8.23$000 

11.0)0:203.~000 

7:000.~000 

~- Ditos , idem dos em-
prosti:nos nacionaes 
ile 1868 e 187\l ..•. . . 

3. Juros e amortiz1çKo 
da divida mterna. 
fundada .. , .. ... . .. . 

/1, Ditos . id~m da di-
v~da i~scL·ipta. ainda. 
uao iundaila .. . ... . 

5. Caixa de Amortiza-
18'•: 392>000 

J.\lü0 : 034~77t, ü. 
i.O!ó: :292S.>75 7. 

S. 

cão ........ . ... _, .. . 
}Jensionistas . ...... . 
Apusentados . .... . . 
E..1. pregados de re-
pa.diç)les e I ogares 
ox.tinctos ....... . .. . 
'l'hesouro Nacional. 

~ : 423~000 
O. 

G't2: ·'l24~ 363 
10. Tbesoural'bs de Fa-

zenda . .. . . . . .. ....• 

l. 031 : 330 '600 
11. Juiz o dos Feitos d ~t. 

G • Oo 1 : 825~000 

1\l . OOO :20J$000 

7:0005000 

181>:3J2õ000 
1. 060 : 0~4~774 
i. 026: 292~675 

8:42í$000 
64.2:42\~ôôü 

1 . 030 : 7305500 

l •'azenda . .... . .. , • . • 133:297$500 
1 33:297~i00 

1,148:117*278 12. Alfandegas . ... . . , ·: ft . 448 :117~278 

-'•7 1:380'000 13. H.ecebedorias ...... 
H . Repartição do im-

30 :';30.'000 posto do gado .. ... . 

411 : 380$000 

30:530$000 



i~me n dns do ~enado à proposta do 
Poder Executivo, co t,ve t•tid ·t e.n pro-
jecto de Je' peJa Cam·H':l des De pu-
t·ldo::; , tix !filio a despeza do ~I nts-
tedo da li"azenda. para Cl exercício de 
1889. 
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Emendas apl?rovadns peJa Camara dos 
Dl'llllt1dos a propor..t·l do Po<ler Ex-
ecutivo, flUe lix:t :1 despez'l do ~Iiniste
l'lO tia Fazenda para o excrcici o de 1.~b9 . 

Proposta 

15. Mes1 · de Rendas e 
CoJiectorias ( Ide·11 ). 

16. C •sa úa _\Joeth e res-
gate do c,,b,·c (fdem). 

17. Ad uini~trnção d i a-
mantin~ (Idem) .. .. . . . 

18. Dit·1 t.! custein das fa-
zenrlns c despczns com 
os p1·oprios n·tcionaec; 
(ld·• 'I) .... .. ". " . ... 

i'J. Ítnpl'cnsn 1\ncion·tl e 
D'ario 0/ficial (Jtlc·n) . 

:20. Ajudas de c u s t. o 
(Jde n) .... ...... .. ... . 

21. Gratilic1H;5es por ser-
viços te 11porados e 
extr:to•·dinal'ios ( Idem) 

22. Des pezas cven tuaes 
(lúe.u) .. . ... .... .. . .. 

23 . biLI'erenças de cnmbio 
(ldcn) ...... .. ..... .. 

24 . Juros di et·sos (ldem) . 
23. Ditos rios bilhetes do 

Thes >u•·o (Ide u) •• .. • 
26. Ditos d·>S titulas ti e 

rend·t, gue r o rem 
B'<~itLiflos p:trn inr1e·n-
nizaçúo dos serviços 
de in,;cnuos (lde111) ... 

27 . Co'lllniss 1e::; e cot'l'e-
t'lgens (I úe n) ... .. .. . 

2~ . JuJ·os do empresti,no 
dn Cofre de Ot·phiios 
(Iúen) .... ......... . . 

2J . Jut·os dos depositas 
das Caix·1s Ecunomi-
cas e dos :\Iontes de 
l'occori'O (Ide u) . ... . . 

30. OIH·as (Ide·n) ..... .. . 
3L . Exerc:cios findos; in-

c I u s i v e 31S;8í.).' '1.26 
p·1r t os p·lg'llllen tos 
aos c1·ed ·H'es de exe r-
cicio~ finJofS dos se-
guintes J\linisterios, 
segundo a li.1uid·tçiio 
fcit 1 llf'} Thesuu1·o l';"a-
cional . 
lmperio . 
Justip . . 
)!1-rinh~. 
Agricul -

1131: í22~23 
18:\l't2 :S19 
20.0Ji:!SM 

tu1·a... 57:56íO:.:Sid 
Guerra. . 3\ :672;6!1:> 
F:li:encla. 21. L'd-.t831l 

Em Yez de GOO:OOO', di-
ga-se . .. ... .... .. . .. . 

32 . . \.di •1lt:1.nento d:t ga-
ranth pl'U\'in :ial ele 
2 ° 0 {tR estradas tle 
fel'l'o <h Bahia e do 
Pernambuco ( Como 
no r•·oposta ) ........ 

33. H e posiç irs o restitui-
t:iiPS (ld~m) . .. . . . ,, , . 

15. 
1 . 46 i : 405~500 

1G . 
J SJ : 000:'000 

17 . 
~t:ow.;ooo 1~ . 

~Iesas de Rendas e 
Cullecto r ias .• ...•. . 
Cnsa da Moeda e 
resgate do cvbre . . . 
Ad mnistraç:.lo dia-
IIHtntin·t • . . .. .• . . • . • 
Dita e custeio das 
fazendas e despf-\zas 
Co 11 OS pt'OIJl' IUS na-
Cionaes . . . . . ... . . . . . 
l u1prens~l !'\ncionnle 
lJiariu 0(:1iria' .... . . 
Ajudas c o custo . .. . 

8:0\4~000 JO. 

!t:>;;::J92.')000 20 . 

20: 000.~000 
i!. Ora tiflc:tções p o r 

::;erviços te npot·urios 
o extt·aordinartos . . . 
Uespezas erentuaes. 

20:000~000 
22 . 

1 00:000~000 
23. 

üOO . 000~000 
3:>0: 000~000 2'1. 

2·> . 
~00: ooosooo 

2J. 

18 : 000~000 
27. 

60:000~000 
28. 

Difl'erençns de cam-
bio .. . .. ... ... .. ... . 
Juros diversos .. . . . . 
Ditos dos bilhetes 
do Thesouro., . . . . . 
Dit"s dos titulos do 
rend t, que forem 
p·nittid,Js p1ra in-
demntz~ção dos ser · 
viços do in.~enuos . . . 
f'o·nmiss 3e e cor-
retagens . .. .. . . ... . . 
Juros do O!llpresti-
mo do C o f r e de 

600:000$000 O•·phãos ... ..... . . . . 
2J . ,Juros dos depositas 

s;o:ooo~oo 
641 : 707C:308 30. 

31. 

U18:8t3:S42ü 
32. 

4 50 : 000.3000 
33. 

90:000$000 

da Uaix·1s l~cono
mtc·ts o dos :\lontes 
de Soccol'l'o ... .. . . . 
Obt·ns .. ... 
gxercicios lindos . .. 

A<liaubmcnto d n. 
g-·HnnLJ"\.. provin-
ci:tl de 2 o;0 às es-
t!"ldus do fel'l'o da 
Balua e de Pern·Lm-
buco .. . ....... .... . 
Hepusições e I'OSti -
Luiçi"ies • .. . .• .•.. . • . 

1 .lt6i :403S500 

186 ' 000'000 

ii:010SOOO 

s:oy,sooo 
'·5:> : 932'000 

20 :0J0;3000 

20 :000$000 
100 : 000.)000 

600 : 000.~000 
330 . ooosooo 
800 :0003000 

iS:ooosooo 
60:000SOOO 

co o :000 '000 

30 000'000 
6'd iQi,:308 
600 000.;000 

.\ 30: 000~000 

90 :000SOOO 

Art. 2. 0 (Col!lo na proposta.) Art . 2. o Fie:; app1·ovado o credito 
ex t r a o r di n n. r 1 o. ll't somma de 
327: 336~014, constante da tnbella A ~ 

A1·t. a.o (Cnmo na proposta . ) .Art. 3.0 E 1 auto rizado o governo n. 
a.l)l'ir , no exel'cicio da presen te lei , 
crdditos supple l!entnres p'lra ns ver-
bas indicados n't tabelh B. 

Art. 4. 0 (Como na proposta, olevnn - Art . -í.u E' ig-u·d•uente aut 1rizado o 
vanclu-se porém a unpot·l 1ncw. dos governo a despcndel', dui'·\ntc o e xer-
c l·edJtos 'especme~' da ta b e l l a C a ll!icio closta. lei, nte a. impo r Lanch. de 
18. 1 59.835~18&.) 10.533:G3:iS93.; , por conta dos c•·edttos 

especiaos , constantes da tabell a O . 
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J~ :nii' I Hlas d~1 :--:••n atln :i pt'OJI•ls t :J do 
l'odP.L' E ;..:e•:utivo. com·,•J•tifln. wn pro- J·;u,•·nli.Js app1·•n·a da:-i p<·J,, (',llun.J".t do~ 
iecto d• ~ lt:i pola Cnmat·a doo::. I)(• pu- J)t.:pnL;ulos :'t p1 npo~t L do l'íHIP.I' E\.-
't.a dos, íi x;Lndn :L drxp11Z:1 dn ~fini~- •·cuLtYn, qnn fixa. .L dcspf'?.l dl"l ~fiut...tf• L' W 
t.-. do da b'a?.Pnr!a p:u·:1 n 11 '\"l'r.ictt•j d:1 Fnz••rHI:'!. [1'11'<1 o f'':f~J'I~tCLrJ dt· ~~~ ·· . 
do iSS\l . 

I 1 1" • pn-.;L:: 

A. 1/ 

___________________ ! ________________ _ 

I 
.\t·l . :1.0 CnnliHII'lllt r··n ,.,~n1· tndn' 

a" dt. ... JIIJ~u: t)f•"i das autr•ei•dtmt«'~ ),...;~ d·· 
tn•r: nnentn •)UI' 1HL11 \'f'l.'s:u·'•'Jl paH.i\~11-
l:li' IIIPille ..;tJ/1!'1' :t fiX'lf'ilO da l'l'f"<•il;l •' 
d'''JIPX:t. St•bt'l' aul ,J'i;:·Jt:~n t••Jra lil:Jl'rnJ· 
PU allg"f!JC'II! ·st· YP u e:.•nr·ul0~ 1 r·cfoJ·uJ:• r 
l'f'JI:tl'tir· tir •:-. on !Pgisl·lf:<io li:-:r·li. •JIU~ HÚ ~ 
lf'lll\:llll sifln P\:pl·c . ..:."nllWHLf' l't'\"tlp;:lr\:1~ 

o (t'JJJJn 11'1 I'•'·•J••h!·•). 

.\t·L. O.o (.\ddiLi\rt) 1-:· 1,.1 ·1o\'flJ'II' :tnL1 - .\.I"L. li.v Fieun t·r•\ ,!.!-;1rl:1' :1"' oli"i'''-
l'izallo : ' _-:·r·-, .. , ' " 'll ~ 111L:··~ r:,, . 

l . l' :u·a t·c·V(·t·" qnadJ·•l dr) Jl f~ . ..;so;d da;-; 
l'••p:t!'Lir:•i,•;o; rlr• F:1l.t'JHI <I. •· :tlltli'.\:IS, ~t'l!l 
aug-uH·HL:"l f],. rjp..;pr•z:t : br-m r.nu1o p:u·a 
alt.Pl'a r . ~nmo fúr l!Jais r·nH\"t•nir•uLP, as 
ri:spl)si.r·ücs que l'l'g"C'!II o r•n!H'IIJ'..;n p:tl'<J 
:!S llWSUI;t~; n• j>:ll' lir•(j(•S : 

11. l'ant ISOilLai· ti•) dit·f'ilus dt• impnt·-
t.ar: :Lu e :JI'rll:lZC'Il;t;..!"f'lll li!ll ;_!"J·:trli' r\t• l~l"J"io 
•Jill' a C': HJJ:II';l "..\f111liP.ipal da C'idadt• .j,,, 
1 ){l:;Lc rJ·n inl)'Ol'ÍOH t•~ll ' <t r.P!'f~;\1' i1 Jll';t r::1 
d' JJo,·r/(j tl{l L O(J1 '11U. d·1 lllt'Sl.:J:J r•.idndl'.! 

.\.1·t. i .o {.\UdiLi\·n ,) ('nn~int't:t Plll \'i,;.:·ot· 
:\ :JnlrJJ'is·Jr•ttn p·t: · ;~ n l'f's!.!·a~-P das c· . ..;tradasj 
d~~ li•t·l'f• cln ltecift• .:1 ~ - F t·;~ n ci~<>J ,, ol:1 
J::1hi:1 :1 :-' . 1-' t':llll_;tS CI I . 

. \d ~.o ( !·:· n :11·l . tio rl·1 I"'"JI .,"'b ) 

l: i11 .j, .. I;WP.; l'" · S dl' .\ I :L:,. dt• l"'"'" · -
.lr.íi•l \'{;r•dr.l f'o,·,•,:,f ti• (Jfi , ... ;,.,, 

I T \1:1-:1. 1. .1 - .\ 

I hl:.tj"l"() 1·:.-·l'Jt\Or.lli:'\_\];JH 

l

fJ,. ,., 11 • • iS•l c'.'' !1 clr• ,\'•ft'•.tiJ,·,, dt• f,,·;,u 
•' 11 . :':;f.\' r/.· :J.J dr• , \:JIJSffl d' I 'i"/:; 

LXEll.l'Wlll IH: j-.l~ti • 1'-'"'7 

P:\1',1 OIS df':O:pP/.1:-t j·,qtt···-
,-:s,t·ts }H·l:r:-:.nwolitlas 1,1. ·-
\'''lltt\ :ts d:• in\ :1s;i .. •h 
t~!tolc•·.J-li1•!1"1Jlt..:. H • 1 n-
J•f'J•i·• . . .•...... . • ... .. 

I 

P:tt': t :•'-'. ·lt~~pe.t.:t:-. it11 pl'•'-
,·i;-;.tas de• ler·mi n:l•l •l' 
pt•l:l:o- medid";-.; pl·cn•Jtt:-
,-.,s cl-1 il1\"ol:-::ln ,Jn <'hfl-
l t•z•:t - ·tlíli'IJII~ nn l•JJPf't"in. lnU :nnl.:ullil 

E:o..rli'Cit·todc· 
1 tK::n-1"'"-'i. ~:n::J:~u:-:ou 
tl-: \r" l'C. it ~ i (l flt• 

1"' 1110 :00•1<0110 1~; ::t1ü~Oi \ 



Emendas do Senado á propost:t do 
Poder Executivo, convertida e·n pro-
jecto de lei pelct Ca•nara dos De pu-
tados, fixando a despeza do Ministe•·io 
da Fazenda para o exercício de iciSJ. 

.!I. o art. 3. 0 - Depois da palavra·-
Eventu:tes - n1. parte da t<tbella B, re-
lativa ao ~finister10 da ~Iarinba, ac"res-
cente-se:- Pela~ p'l.ssagens autoriz1.das 
po r lei, ajudas de custo e gratificaç ies 
extraordinarias, tambem determinadas 
por lei. 
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Emend:1s approvadas pela Camara dos 
Deputados á Proposh do Poder Ex-
ecuttvo que fixa a despez:t do M'n.sterio 
da .Fazenda. para o exercicio de 18 '9 . 

Propostn 

TABELLA -R 

VERDAS DO 0:\ÇAME::'\TO PARA AS QUAES 
O GOVERNO PODER.~ ABR11~ f'H.EDtTOS 
S UPLE~E~TARES 

.llinisterio llo Imperio 

Prestdencta. de provinci9.-Pelas aju-
das de custo aos presidentes . 
Soccorros publicas . 

.llinisterio da Justir.a 

Ajudas de custo- Aos magistrados 
de i• e 2• entrancia. 

Conducção de presos de justiça. 

11linisterio elos Negocio. Estrangeiros 

Ajudas de custo. 
Extraoràinarias, no exterior. 

Jlinistcrio da Marinha 

Hospitaes - Pelos medicamentos e 
utensis. 

Reformados- Pelo sold o de officiaes 
e praças reformadas . 

~funições de bocca - Pelo sustento 
e dieta das guarnições dos na.vios da 
Armada. 
~Iunições navaes - Pelos casos for-

tuitos de av<>ria ou naufragio, alija-
monto de objectos ao mar e outros si-
nistros. 

Fretes - Por differença de cambio 
e co ,nmissão de saques, tratamento do 
praç!ls em portos estrangeiros e em 
provmcia onde não ha bospit~es e en-
termarias, c para despezas de enterro . 

Eventuaes. 

Jfiniste;-io da Gttet""O 

Corpo de sn.ude e hospitaes -Pelos 
medicamentos, dietas e utensis . 

Praças de ,Pret - Pelas gratificações 
de volunt'lrlos e e~ gajados, e premias 
para os mesmos . 

Et'l.pas -Pelas que occorrerem, a..lém 
da im portanc ia consignrtda. 

Despezas dos corpos e oua1·teis-Pelas 
forragens e fe1·ragens. 

Chsses in'1.ct1vas- Pelas etapas das 
praça~ invalidas e soldo de officiaes e 
praças refo 1·madas. 

Ajudas do custo - Pehs que se abo-
D"lrem aos officiaes, que viaj am em 
commíssão de serviços . 

Fabricas - Pelas dietas, medica· 
mentos, utensis e etapas diarias a co-
lonos. 

Diversas despezas e oventu:tes - Pelo 
transporte de praças. 



Emendas do Senado :i. proposta do 
Poder Executivo, converttda em pro -
jecto de lei pela Camar3. dos Depu · 
tados, fixando a despeza do ilünistei'IO 
da Fazenda para o exercicio de 188J. 
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Emendas approvadas pela Camara dos 
Deputados á. Proposta do Poder Execu-
tivo, que lixa a despeza do Ministerio 
da Fazenda para o exercício de 1889. 

Proposta 

Jllinisterio da Agricultura 

Illuminação publica. 
Garant1a de juros :í.s estradas <'e 

ferro e aos engenhos centraes - Pelo 
que exceder ao decretado . 

Correio geral. 

Jlinisterio da Fazenda 

Juros da d'vida interna fundada 
Pelos que occorrerem, no caso de fun-
<hr-se parte da divida íluetuan te, ou 
de se fazerem o peraçôes de c1·edito. 

Juros det d1vida insc.-ipta antes da 
e'llissão das respectivas apolices - Pelos 
que foren reclamados, além do alga-
rismo orç'ldo. 

Caixa da Amot·tização - pelo feitio 
de notas . 

Juizo dos Fe'tos da :Fazenda - Pelo 
que faltar para P"-g'Lmento da porcen-
tagem da divida at·recadaUa . 

.\lfandeg'Ls, R ecebedorias, l\Iesas de 
Rendas e Collectorias - Pelo excesso 
de despeza sobre o credito concedido 
para a pJrcent'tgem dos empregados. 

Differenças de co.-n bio - Pelo que for 
precic;o afim de re~:tlizar-se a remessa 
de fundos para o exterior e o paga-
mento dos juros c amortiznção dos 
empresti·nos nacionaes de 1868 e 18i9. 

Juros diversos e juros dos bilhetes do 
Tbesouro - Pelas importancias 4ue 
forem precisas, além das consignadas. 

Commissões e corretagens- Pelo que 
for necessario, além da sonuna con-
cedida . 

. Juros do emprestimo do cofre de 
orphãos - Pelos que forem reclamados, 
si a sun. importancia exceder á. do cre-
dito vot~do. 

Juros dos depositas das Cmxas Eco-
nomicas e dos :Montes de Soccorro -
Pelos que forem devidos, além do cre-
dito vot1do . 

Exercícios findos - Pelas pensões, 
aposentadorias, ordenados, soldos e 
outros vencimentos, marcados ooo lei. 

lteposições e restituições - Pelos pa-
gamentos reclMJados, quando a i'llpor-
tancia deste exceder á. consignação . 

TABELLA - C 

CREDll'OS ESPECI.\ES PARA OS QUAES O 
GOYER::SO PODER,\ FAZER OPER.\ÇÕES 
DF: CREDITO .- LEIS ~. 2348 DE 25 DE 
AGOSTO DE 1873, ART. 18, E N. 27 J2 DE 
20 DE OUTUBRO DE 1877, ART. 20 . 

.llinisterio <lo Imper-io 

Leis us. 190\ e 1qo; de ii de Outubro 
de 1:370. e 23\S de 2> de Agosto de 
1873, n.rt . 2o, parngrapho unico, n. ü 

~fedição e tombo das terras 
que, nos termos dos con-
tractJs matrimonines 1 for-
mam os patrtmonios esta-
belecidos para Suas .~ltezas 
as Senhoras D. Isabel e 
D. Leopoldina e Seus Au-
gustos Esposos . , . . . . . . . . 18 :000$000 



E!Jlcndas do Sen.1.d u :i. jH'•Jpns t~! llo 
Poder Execnttvü, COJWC'I'Ltd:t e tn pt·o-

,i ccto de lei pcl<t Ca.u tara dos Dcpu -
t,a.dos, íixancro a despct.a tlo )[iuisLcl'io 
dn. l~'azend~t p:tl'a t> exercicit:l de ISSO 

.\.o art . ·1.0- _'\a <'tnendu, tia ('a.nlar:l 
dos Deputo,dos. substituti,·.t tb tabclla C, 
na parte relativa ;Lo )Ilnistcl'i•J da \gt·i-
c ul t ura : 

D:ga.-se : 
Par:t o prolongamentu J:t csLr:Hb dl! 

l'crroda.Ba.·,ia. n. S. 1'ranc,sco, 1.7:JO : OOO~ 
nm vez dn 3 , 000 :000.~000. 

1-'~tra a. c:st.rallfl. J 0 íe1Tu do K ec i ·l, a. 
C:tru<trl•. 3.000:000>000 e m \·cr. de 
1.1.;o.ooc ·ooo. 
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:~n h·wl:J~; ·t ,' P· o~\·a,hs p· ·~·t (':llll:ll': t Llo~ 
lloput·; ch~ :'• [·'J ·••\In:;l : do t 'od(' l' E Xl'l'l l-
ti\'tl, qu•· lix a a df'.'Pl'l.a do )[iuislct•io 
th. 1'.l.~t.md:~ pa. I't~ •1 PXC·~·ncin de J.'), ' ~). 

:-.:nJ,:-;t.ltt:•-~ ·~ :t l:tiJt>l!a !'. n· p.J'/1' l't'b-
::,-:t :111 .\tiu =-.:Jt•:<t l da "\,•. l'it•tJIIHJ"il. JW\tl 
'', .. !.'ll'll\1'; 

l. l•i 11. u:-1:: dP l"7 dt• .lu(h l ,j, • t"'ii l. 
:1 1·! . t '· ~ ;t'\ •· ~!oi 11. :1:3}1 dr• :1tl t[ .. ( >n-
Lnb•·n ril' l.~"'ii. 

( )J•o ]r)llg':tl l ll~nLu •la. Pslrad:1 
de t'I'I'l'o d:1 Ha.hia. :1 
S . Fl·anc ist' l' ..... . . . . . . :l.t}(JU;O,)Oi3t)0U 

L·'l li , I l:-l:~ rlr' 17 dt• .lnlh n rlt• i Si I. 
:nL . 2u ~ ~0 • c lei n . :nr.1 de ~O •k Ou-
Lnbro tJ,~ 18~7. art . 7o, ~ 1o. no :, 0 

Est.t'<ttb, dt· !'t•J'I'•) 1lo Hr•-
cif•· a C:nnnrú. Sl'lldr• 
J. OOO:OtHl~ p :t J' :t t':\t '(:u-
•<i ., c h lt·~ ll. :1:; n :1l'L íu 
~ lo, n. :,. d· I")S7 .. . .. l.i:itJ: OOil'U 1n 

ij,j n . u:.:J tlt: li' dr• .lulho de l.S7l 
~~~·t. ~u. ~ ;!o 

PJ·,,ton .~·.:.• I IC' ILL.l da. <'1-'-
Lt•;ula dt• ~~~l'l'u lh 

Bahia a i'. Fr:tuclscu / 
P:ll"t :1. e~LJ·;u\:L de ft•t'i 'o 

du lteci!"to " Cnru.trú ' i . )OO:OOO.<OUiJ 
t' t't> HLi iJU'l r':'i.n d o pro-\ 
longanH•nt.O du cst.r;l tla 
·~c -:'<.'t'I'n . dn H.t:eifc :t. 1 
s . l•rnur;tsco . . o,• ···., 

Cuust.rncr ·ão tln estr:ttloL 
de ÍPt·i·o d 1) P0l' lo 

Cntl..:t.ruc.·ân d:t ~~ .... Lt-;u\a 
dt> i'<'l'l';, t!P l) ot·t.o .\k -
gTC ;t ( ;; ll' ~'tj\1\' , . . o ••••• 

Suprima-se a. <1un.nLia d·· 1.0~0 : ;3Zl:,::v~O (;-a-t·anti:t rh· jHt'ns t.: li ::;cn -
de:;L nada. á ~a.ran t.i[l de jn·os P íi~t;·t- l i~::11;:\.o d:i <>st t"ttl:l il!' 

{'nu:ooo:-:ooo .\IPgTe a t ; ru::ruayan:t ~ . .:?~~:07s.-.:u~;~ 
I dL'Ill i d c 111 do Hio 

lisl( ão da. e-;Lr:ulu. de fet'l'O ~.lu H :r ferro do H. io tlt·:uttlt• a 
Ot·au•lu :t lhgt"·.... .. . J.020:22~>ü70 

Grande a. Bn.gé. 1 ~:• g•~, .,. o ••• , • • • • • •••• l.o;;n : ~;{j;-o:.J7n 

L,·is 11, 2:n; d1· ·to rlr- ~d ··t~IH'u d1• J~i·:·: ,. 
11, :J3:i l d1· :!0 de Uutnbro rlf' t S:~i' 

Eslt·'vl;t dt• !'··no tl•· U:tfp'• 
:t. Crnga_,alla... . •. .• . . . li.!!OO:IlO() . ..:noo 

L •i n. :1iii0 dl' 20 c_k (luluhr .J tlr· 1:-.: i:J. J,.·i u . 2.j/!l ri·· ~O dt • Llulnhr o r\1' J""í:,, 
aeL. 1S torl . I ~ 

l'rolong:unC"lllo da E:o;tl'.l· 
da di~ li'Cl'l'O n. Pt•d r •lll; 
uw uidox ns t.t·:d)a\hr,s 
:1\1 : rla e id :ult! (h- ~:t-
IJarú • ... o • ••• •• • o• · • • •• • :J . 000 : 000.~00!) 

Prulong:a menl n da. P~
LI'ada de F c ri'O J) . Pt·-
dJ·r, [I .• , •• , ,, o,, • • •• • 

[,o i n, ;!.J\0 d J ~H de Ontllht·u 
art. ~:J 

d<' J.~i.l Lei n. 2010 do :H de OuLuiH·u 
a rt. 23 

Uc 1t)íD, 

Pl' dun• a.uv.nl•l th "~Lrn.d:t Prolongn.numtr, d:1. ~~S · 
d" t'e ' r o .t, ll:till<·;v·.. .. J .ooo.oo~:ooo tr:1d:c de 1,.,.,.u de Ih· 

turiLé ..•• • . •• . o ••• ••• 800 : 000.~000 

L ei n. 3127 ue 7 ele Outub ro dn 18, 2 L ei n. 3127 do 7 de OuLuhro de 1. ,z 
Ramal do Timbú, U:t ef. -

t rad:t de C l"l" J Ua lJ:till:t 
"' S . FranciscJ ....... .. . 

R1m11 do Tt:nbl, d:t 
<'s t r·td:t de l"et-r o ch 

! :>G : 37GBOOO B:thia :t S . Fo·anci<;co j j:); 37.)$000 

L ei o. 313J tlc 2 1 rle OuLuhro rle 1>82 Lei n. 3 13J de 2 1 de OuLubt·o de -J S, ~ 

Prolo ngn.mcn lo d n. ~stt·n 
dn. (k !'erro .:'\Iogyan:t .. 

Prolongamento cl:t cs ~ 
3:>.'1 : 73Q.~Q0Q Lt• t d : ~o Je fCI'l'O ::\1 O -

g,y:tn1.. • . . . . .. • ••. o. o. o 3:; 1: 730!000 

,('i u . :Ui! tlc :~o dtJ Ontnhro 1le lq)2, L''Í n. 3Jít dP :10 dr 011Luh,·o tle t <1~ 2 , 
:1rl. /O, ~ 11), llo 11 1 :tl'L . i'O, § 10, n. I ll 

':lt'!'L vn..z:tmento dos jm·o~ 
soln·0 o C[] [li tal p·u·a. 
Jli'o lont;!'fl 1ncn tl da cs -
t.r'lda de leiTO CtJudr• 
rl'Eil , Lh r.n pit.:l\ ;J O pol't '\ 
de Cabcdc:i !o •.. c . • • • •• • • 

Parn. p:t,qn.mcnto ti 0 ~ 
jnros suht·e o capiLal 
pa.t·a prolongamento 
fh cstl"tdn de f'm·rn 
C ·10 J e crBu, d:1 Gil.-
l' il;l[ :to porLo J o. t :a . 
b~,J ·c Uo .... ....... . 



Eulf'Htlas do ScJnd~l :i propnst:J.. do 
Podt•r J ·;xecut~vo COU\'CI'lida. c!n pl'o -
j•~cto dt• lei pela. Cnmat'<l. dos l>f.'JJU-
L:Iclnx, lh::audfJ a. despuío:tL do :\fini~tc rio 
tl:t Va;.o; eud a p:t.l'iL q CXCI'Ciciu dr• I:SSQ 
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Enwuda~ :1 i'l't'O\'<l.'las pela. Ca111ara elos 
l1epntaú1l:-;. ú. Prop~H;kt. do P odf•r Rxecu-
Livo, que lixa. a. dcspeza do Ministm·io 
dn Fa ;.wl •d.t. pu1·a <• CXPJ'cicir• tlc lS:SV . 

Ld H. :llít Llt· :;.) t.J,. OntulJJ'•• ,JC' lf-1~;2 , Lei u, 31"1 u.,, :~O rlc OutuiJJ·o de l\oiS:?. 
:tl't. lu,~ p: ... n. 1\' ;1rL. 7o, ~ to, n. 1\-

(i-:tl\l!JÜiL de jHI'nS p.H· .~ o 
LIH'IiiOI"llt}('IÜtt du pt"H'ln 
•h1 Fol'l-tJcy,a. c· C'IJil -
~LI'Uct · iiQ !(;-. t·espt>Cti\'4L 
alf •ndPWI ..•.•.. , .• , ••.. 

Oh r \S par;1 ll ab~slcci ~ 
lllf~nt ' ' df' :t..gua ;'t c·• pi-
l'll cln I upe1·in e <"·11:-\lPio 
tio ll'.:tlnWa\· do rio du 

Oar[IHLi;.~ tle juros pâr t 
o melhora nenLo tlo 
pol'to da. Ft,rhleza (' 
C Jll'ÜL'UC('à.O rh J'C -

fj-,;~:t/:-!01\ xpPctLva. alfaltdC'ga. . . .. 

OIJt·~s po.ro. o aiJ:>slcei-
mcnt.J de agu:t ;i. c1. -
pil-tl tln 1:11pr. ri o e 
custeio do tra.mwa' 

ÜUI'tl, • . ••• : •• • • • ·•••, ,, ~l"i'J:iJí~030 tlo rio do Ouro ... .. : 079:731~000 

-\ CCl'CSCCn lC-S(' : 
Pat·a. pag:unento 1ic gu·ant~a ,J,. juro~ 

t~·l·t~ Jto\·as concesSües autorit.ada."i 
IIO'Sl:t Jt•i 2.000:000.'000. 

Para n pl'Olnng:itnf'lllO tl:t PSLI' ula rlc 
r,·tTn ,,,. ~oln·:d, rJ,•:-;.d,• j;·,. ~on:oOtJ~ono . 

t•.J•:n tln Scnad•l 1 12 tlt• :\on'!'IIJI''' de ]•a,:n tia CouuaJ' • do:-; Depul'tdo:-.. em l i 
h"~- - Ci)•'uHdl' ,,() s,·,·, ·u F,·iu, l' i ' f' - f}l' ~t •lt ··ul,ru l)p ' "~~.- /J(t(ÚI) til' L11 t'/1il(t. 
~idclltf• ,- ]Jo,·àJ fl~~ J[Oi11WifJHUJ~1' 1 1° jtl'C:-;.Ü)Clllf' .- ('fi,/US f'<'Í.nJ/u df• ,l[e'lrJ , fu 
!"f'CJ'C' t·u ·io -Ji)C~J I'i-1·1 F.'o,·irnw clt• Go·loy, s ~crcl'll'io . - J[a .• t()l'~ ~~·.'\}JC', ·icl:,;!J (bi c·u.o~lte 
;!o S('Cl' Lario. ,l[.,,·,JI'C ... , 2o :oor'Cl'l't J'io. 

J\pt·o;:;onta:lo em t :} 1lo l'io1·om:li'J. - N . (ij D. 
Dbcu ti, lo n>t ~essã.o de 1-l de l'iorombro . 

J!inislerio ela l''o:f.lndu 

l .icis n . L ~3i Ue 27 Lle SeLc•nln·o de 1 '70, 
a.rtigo unico. (! 11 . .2:HS de 2j tlP 
_\gosto de 1S73 .. nrt .. 7°, parag1·apho 
uuico , 11. ·'1. 

Fabrico •le lllOl''das u,, 
uiekc l c de bl'OHze ... 20: 000.)000 

Lei n . 2348 de 2:> de A S(08t de 1873, 
art. 11, ~5°, n. 2 

P1·t•nno . não PXcerJen{C' 
tie ;;o.3000 por tonc-
ht.h. aos c mstructo-
rcs dr nados no Im-
I ~~~riD •••• - .. ..•. . • . • • . ;;o: ooo.3ooo 

O St'. Pns ;o~ ~lit' .lntla :'OIJIIel ' <t 1lis~u.:; :iio da~ emcn la:; cnglohauamentü , 
Orador: 
O S·1·. P ed1·o Lt!i:; . 
Encort'acla a uis(:us:;ão sã.o a.ppro;·.uhs todas as emenclas e com o prJjecto remelti las á com-

mis.ão de redncção, quH ap!'es~nta. o seguin te projecto tle lei sohre os orç~lmentos da despeza 
gel'al do Impe1'ÍO para o exet•cicio de l 89, redigido pa l'i1 subi1· á Sancçiio lmperh1l: 
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1888 -N. 66 E 

Redacção final da De<;;peza Geral do l:ID.perio para 
o exercicio de 1889 

A Assembléa Geral Decreta : 

Despe::a geral (") 

Art. 1.o A despe2a geral do Imperio pwa o exercício de 1889 é fixada na quantia ele 
153.148:442 '297, a qual serâ. clistribuida pelos sete ministros, na fôrma espcciticacla nos artigos 
seguintes : 

Art. 2.0 O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias do lmperio é autorizado a despender, 
com os serviços designados nas seguintes rubricas a quantia de.... ......... . . . . . . 9 . 228:321$097 

A saber : 
1. Dotação de Sua Ma gesta de o Imperador ..•......... .... ..........•........ 
2 . Dotação de Suf\ I\Iagestade a Impemtriz .. .. . .. .. ....... . ..... . ..... ...... . . 
:3 . Dotação da Princeza Imperial a Senhora D. Izabel. . . ..... .... .. .... ... . ... . 
4 . Alimentos do Príncipe Imperial do Grão-P<~rá o Sr . D. Pelro ....... ..... . . . . 
5 . Alimentos elo Príncipe o Sr. D. Lui 7. ...................................... . 
6 . Alimentos do Príncipe o Sr. D. Antonio ............... . .. . ......... ... . .. . 
7. Alimentos do Príncipe o Sr. D. Parlt·o ................................... .. 
8. Alimentos do Príncipe o Sr . D. Augusto . ... ... ......... . .. ... .............. . 
9. Gabinete Imperial. .... . .. ...... .. . .. .. ....... . .. ...... .... . ......... .... .. 

10. Subsidio elos senadores . ........• . ....... . ........ ... . . .... .. .... .. . ... .... 
ll. Secretaria elo senado ; augmentad t a verba com a quantia d9 4:0608, senrlo de 

l :560$ para pagamento do aluguel de crtsa do porteiro da Secr·etaria, conser-
vação e limpeza d0s moveis do Sena lo; l :5008 p1.m p1g1.mento do orrlenado c 
gratiticação de um continuo dispensado do S3rviço sem tempo, e 1 :OJ S para 
pagamento do ordenado sómente de um guard t tambem dispen>ado sem tempo 
do serviço ...... .. .. . ... . .. ..•... .. .. ... . . .. . .. ...•..... ... ....•. . ...... . 

12. Subsidio dos deputados ...... .. ........................................... . 
1:3 . Secretaria da Camam do3 Dep·Jtarlos: c levad t a verba com a,; sezuinles 

quantias : 2 :400. · para um porteit·o dispen·ndo do S'3rviço, e 43 :500S ptra 
augmento da consignação de 72:0:.!0) rl9stin'lda á public:t;ão d1;; discnssõas da 
Camara durante cinco m3zes, em vez de qu ttro, sendo : IO:GJO<:;i mensaes para 
steoographia dos deba.te3, seguwlo o contr;tcto existen te, e 12:50J$, bmbem 
mensaes, para sua publicrtção no Diarin O fi ·i11.l e em A·~naes . .............. . 

l4. ';:Ajudas de custo de vinda e volt:1 dos Lleputa1o; .••... .. .. ... ... . .. ......... 
15. Con;elho de Estado . . . .... ........•..... . ............ . . .... ...... ...... . .. 
16. Secretaria de K;tado : elevad ta verba, com a qtnntia de 6:000~ p1.ra um sub-

director adclido, sendo 4: 500) de ol'denado e 1: 50::J.; lle g·ra titlc tçlo .......... . 
17 . Presidencias de provincit ................................................ . 
18. Ajudas de custa aos presidentes tle peovincia. ..... .... .... .......... .....• .. . 
19. Culto puJlico : re.luzidos na rubrica - Capellt Imperia l e catlBd ral do Rio de 

Janeiro, a um só o; dou3 loga.res de mestees rla. c1pella e compositot•es, com o 
vencimento de 1: 250$ (d.ec. o. 9.824 de 23deDezemLrotle l887eavísode 

(")Vide o quadro da despeza geral do imperio no fim deste annexo. 

800 :000$000 
96:000$000 

150:000$000 
8 :000S080 
6:000$000 
6:000.;080 

12:000$000 
l2:oon$oo0 

1 :90)$000 
540:000$000 

179:900:3000 
750:000SOOO 

213: o4o. ·ooo 
43:000$000 
48 :600$000 

184:840$000 
268 :703. 333 

26 :000:"000 



-135-

24 elo mesmo m~z), e ap plic1.rhs as sobras rla con:sign1ção, para despezas da 
cath'3dt·al de Goyn.z, :ls ob!'lS ri L m~sm t c:ttlle lr<tl........ . ........... . . . .. . 

20 . Sem'n~rio;; epi ;c:)p tes ................. . ................................. . 
21. Pessoal do ensino da.; Facul rJa, Jes rh Oir~eito .......... , ..... . .. . .......... . . . 
22. secret.trias e bibJ i,>thecas rias F<teulclarles ele fJireito ........... . .. . . • ... .... . 
23. Faculdade de :Vle licina; p3;so·tl rlo en-; ino ............................... . . . 
24. Secretarias, bibl i .) th~C:l$ e la,IJOratOJ·ios das Fctculllades de Medicina . . ...... . . . 
25 . E>cola Polytechnic.t; pessoal do ensino ........................ . ...... . ... . 
26 . Sect·etari<tS e gafJioetes ela E;cola. Polytechnica ........ . ................. . .. . 
27 . Escola de Miu:1s rb Ouro Preto................... . ...... . . . . . . . ........ . . . 
28. Inspectoria de Instruccio Prim1.ri1. e Secunrhrh elo M·wicipio ela Cl>rte; pes-

soal e material rl.t instt·ucão primaria - D.1. consignaç:to de 7:000$, destinada 
a subvenção a cur,;os nocturnos p1.ra a lultos, será deduzid~1. a quantia de 4:600$ 
para auxilio dQ :\1nseu E~colar Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

29 . Pes:;oal e material elo Internato de Pedro li; re:luziclas na rubric:t - Materktl 
- as consign tÇÕ3S pwa livro;; aos alumnos, mappas, instrumentos e material 
das aulas a I :600.'; para vestuario;; e calçarlos do; alumnos a 2:280.S; e elevada 
a verba com as seguintes quem tias: I: 20J."' para aluguel de casa ele residencia 
do reitor e 200:000.) par.t a comp!'a do predio em que se achao intemato .. ... 

:30. Pesso:1l e mate ri Ll do E '\tern üo de Pedro li; ::; u ~primidas as consignaçõe:; de 
360$, para anxilio ao guarda da bibliolheca, ~a de :240 , pal'a um criado .. . .. . 

31. Escola Not•mal. . .. .. ................ . ........ . ... · .. . . . ....... . ... . ..... . 
32 . Actclemia Imperial das BJlla3 .-\.rtes ......... . .. . ....... .• ........... . ..... 
:33. Imperial Instituto dos i\Ijninos Cegos; elevad<t a consignacão nos seguintes 

termos : ao medico 000$ d~ orden:t.do e 400$ Lla gr<ttilicação; ao:; professores do 
curso litterario e elo curso mu,i :a l 1:000. ele ot·denado e 600 ele gratificação ; 
aos repetidores 550 · ele or:lenado e 250 · de gratifi ~açiio; para melhorar o 
eusino de afinação de pi tno5, reor.;anizar as officinas de typ::>graphia e de 
enc.1dernação, CJ'ear-se o Jogar dedichnte e c)p!sta m Li~ 4:436$; para a acqui-
sição de ohjectos elo ensino, mais :~:529$000; e p ll'a concerto dos pianos 
existentes l : 020SOOO . . ......... . .......•.........•..... . . .. ... ... .......•. 

34. Instituto dos Surdos-Mudos .............. . ......... . ... ... ...........•. . .. 
:35. Asylo dos .\1enino,; Desva lidJ; ...........................•........... . .. . . 
36. E>tabelecimento de Eductnrla~ no P,trá . . .. . ....... . .......... . . . ...... .. . . 
37. Impel'i.t l observntorio; con~i;;naclos 30:0JO~ . para as obras e o pessoal eles-

tio telo ao levantamento do mappa cele,te .... . ..................... . ...... . 
:38 . Archi vo Publico ..... . .... . ....................•........... . ........ . . . ... 
39 . Bibliotheca Nacional. . ..... . .............•...•............. . .. . ....... .. .. 
40 . Instituto Histof'ico, Geogr.tphico e Ethnozeap!lico Br,tzileiro . .. . ..... . . .. ... . 
41. Imper·ial Acatlemia de M3Llici•t·t. .... . ......... . ...... . .... . .. . .. . . . ...... . 
42. Lyceu de Artes e otlbio.>; elevar la a 60:000~, a consign·tção, para o Lyceu ele 

Artes e Officios do Rio rle Janr~iro, e inclui,Ja a qu totia de 5:000 , para cada 
um dos Lyceus: Taubatea.w: e de .-lrtese 0/fi-;ios de Q,,,·o Preto .........•.•. 

43. Inspectoria G~ral de Hygi •ne .............. .. ....... . ................. . . .. . 
44 . Inspectoria Geral de Saude dos Poetos; reduzida!; na rubrica- :daterial - a 

1:000.~, cada uma das coosi;n tções: pu·a impre,;sõe,; e publicações na Im-
prensa Nacional· e par-1 desj)eza- eveotu tes, etc ........................... . 

45 . L'lzat·etos e HJ::;pitae;; :\Itl'itim1s; reluziJJs a 2:!0:J.::; Lle orJenado e 1:2003 ele 
gratificação, o veo ~ime nlo do atl nini:;teador Llo Lazareto ela. Ilha Grande . ... . . 

46. Soccorros Pubi 'co~; elevadt a Yet•ba com a con;;ignação de 12:00$$ que serão 
entregtJ es á administração da Santa C<tSt ele Mi.;;ericordiit da Côete em pre-

769:850$000 
ll o: 00 osooo 
202:8958000 
47:864. 000 

403 :400 000 
353·920$300 
198:500$000 
96:212$000 
82 :800$000 

554 : 180$000 

399:060$000 

170:609$000 
67:5008000 
87:550'000 

91 :953$600 
62:665$000 

116:580 000 
2:000$000 

93:300SOOO 
27:000 000 
75 :000$000 

\?:000$000 
3:000 000 

90:000"000 
231 :710~000 

203:440$000 

50:442.500 
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stações mensacs de 1:000$, para n.uxi lio das despezas quo a mesmn. Santa Ca. <"L 

faz com o Instituto Pastem'; devendo nos rntueos orçamen tos ccmstituit• esta 
despeza- rubt·ica especi<tl .. .. .... .... ... ..... . .. . ....................... . 

. (7. Limpeza da cidade e praias do Rio de Janeiro; augmcntacla a consiguaçilo para 
limpeza ela ciüade co m a quantia ele 19 :920:), deduzida dn ele 28:4808, es tabele-
cida para gralificação dos fiscaes da· diversas limpezas, conser\·ados os ac tuaes 
inspectores; e supprimida a quan lia ele 20 :000~· parJ, occorrcr a peqneno,.; 
serviços. . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. ...... .. .............. . .. . . .. .. ........... . 

48. Irrigaçã.o da cidade do L'{.io de Jaueieo .•.... ... . ...... . ....... . ....... . ... . . 
49. Obeas, inc lusive 50:000$ para a. obras de cada uma elas Faculrlades da Bahia o 

elo Recife; e 20:000$ para augmen to do eclificio em qne fnncciona a Escoln, do 
l\1inas de Ouro Preto . . . ...... . .. .... . . . ........... . .... .. . .. . ..... .. . . . .. . 

50 . Eventuaes; consignados 10:000. co:no auxilio, por um<t só vez, à Policlínica 
Geral üo Rio de Janeiro, para compra de instrumentos e apparelhos; e 5 :000$, 
nas mesmas co neliçõos ao ln: tituto Archeologico e Geogmpqico de Pel'l1ambuco, 

1 I ? : 000.'\;000 

fi27: (iOt\'664 
1 oo: ooo .. ·ooo 

400:0ú0$000 

1mra publicação de importante~ documentos existentes em sou arcltivo. .. ... .. 40:000SOOO 
§ ].a Não serão providos no Internato e Ex:temato do Imperial Collegio D. Petlro ll os Jogares 

vag-os e que vagttrem de professores de qualqneJ' dos estabelecimentos, havendo cadeira iclentica 
provida no outro; e, emqua.nto ambas esti1erem preenchidas, não sera peovirlo o lugae ele t'espoc-
tivo substituto. 

§ 2. 0 O g·overno flc1 autorizado a reformar, ::;em augm ::mto de rlespoza, o Instituto dos Suedos-
Mudos, no sentido de dar maior desenYolvimonto ao ensino pela pala na "de aclmittit' no mc~mo 

Instituto surdas- muda .. 

Art. 3. o O Ministro e Secretario ele Estado dos Negocios rla .íusLiçn. é autorizarlo a tlespemler, 
com os serviços designados nas seguintes rnbeicas, a qllantia el e 7 .fi80:Cil2~R23 . 

A saher: 

1.• Seceetaeia de E,taclo . ........ .... .............. . .................. . . . .. .. . 
2·0 Supeemo Tribunal de .Tustiça; autorizado o governo a raver o regulamento 

da seceetat' ia e contemplar no quadro elo pesso,t'l mais um official e um amann-
ense, o primeiro com 2:00% e o seg-undo com 1 :500~ ele Ycncimeutos annuaes; 
sendo aplicada a aposentadoria dos empregados as disposiç:õe:; dos arLs . I i e 
15 do deceeto n. 5.457 de G ele :\TOI'embeo de I R7;: . ...... ... ............ .... . 

3. Relações ................................................................ . 
4. Junt1s Commerciaes: - Ele,-aela a Yel'b:t com a quantia U.e J:OOo.·· quo o go-

vemo distribuíra paio secre tario e empregados ela Ju nUt. Co:11mercial elo IUo ele 
Janeiro em execução elo art. 27 ela lei u. :l.34li do 1-1 ele Outubt'o ele 1887; sendo 
aplic:tveis aos seceetario:;: das ,junta,; e ao:; empregallo,; das t'cspacLiva secreta-
rias as disposições do arts. 20 a 2:J elo dect'eto n. cJ.l59, tl 2:!. rle Aliei L de l8Gtl. 

5. Justiças de r a instancia.- Elevada a verba com as seguillte.:; quantias, em Yit'-
tucle de nova lotação : de 7\.lOS, p.1ra pagamento da geatirrcação rttto rompete ao 
juiz substituto do Campinas, tlm S. Paulo, e a do l5J;:; que compe te ao jniz 
municipal do termo de C:tmpos, na. peovincia. ele Set'gipe ... . ...... . ......... . 

ü. Desvezas secretas éta policia .. ............ . .. , ............. ......... ... . . . . 
7. Pessoal e material da policia: -Autorizado o govot·no <t J'ever a taiJella quo 

baixou com o d3Ct'eto n. 5 .572 tlc 2 1 ele l\[arço elo JR7-1, pat'a cli sL t' ibnir os ven-
eimento3 dos carcereieos couCoem e as nece:sidades o con,·enirnC"ias actnae,, 

' l. 
sem augmento c)e despeza ..... . ..... . ................. . . . ..... .. ... . . ... . 
Casa. de Detenção da C·irte: - Autorizarlo o govorno a l'eCo nnar o t'espctivo 
l'egLllamento,som au~meuto de clospez,•, o tleteJ•mi 11:1 t' rpte n:t mesmn ;;~>jn. cum-
])J'irla. a pena rl ~ prisfio (~imp les ..... .. .. ... ........ .... ......... . ......... . 

141 :0708000 

1 ü9: G42.'·000 
(i:~ -1 :808:\;000 

Hti : ;)().1:';000 

:: . J !2:0\)09678 
12o.ooo::;ooo 

iiD-t: 141 ~Q()1 l 

i 8 : RWl~fiOO 
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9. Asylo de Mendicidade :- Augmentada a veTba com a quantia de 3:600 an-
nuaes p.:trn o p:tgameuto do clirector, segundo a tabella annexa ao regula-
men to n. 9274 de 6 de Setembr•o de 1884 : nã.o podendo ser accumuladas as 
funcções elo director e do medi co ....... . . ..................... ........ . ....... . 

lO. Corpo Militar de Polici<t d L Càt·te .- Autoriza. clo o governo a reorganizal-o e 
dar-lhe novo regulamento, augment:1r a força com duas companhias de c·1Val-
laria e duas de in fantaricl, e com um major fiscal, especialmente encarregado 
de inspeccionar a "de c·t va lhth, n[o excedendo o accre>cimo da despeza ann ual 
com o pe soa! a 412 :71 6$200, e com o material a 9:3 :568. ; e a extl'aordinaria 
para r:wnta.r, armw e alojar a mesma força a 78: 162$ ; podendo addir-lhe 
sem a ugmeoto da despeza de Estado, a que fàr subvencionada por estabeleci-
mentos e instituiçõe.; para serviço cl:l policia secreta, sendo os novos regula-
mentos sujeito; à approvação chs Cctmaras Legislativas, sem prejuízo da ex-
ecução dos mesmos ; e a despender com a reconstrucção do quartel central, de-
nominado dos Barbonos, ~78 : 50.3 '815 e com os reparos do da cavallaria 
1 o: ooo. ·ooo ... .................... .. ..... ...... ........................ · ·· . 

li . Refot·mados do corpo Militar de Policia da Côrte .......................... . 
12. Casa de Correcção da Càrte .............................................. . 
13 . Obras ..................•. ......... ........ ..... .. ··· .. ··.················· 
14. Guarda Kacional ........................................................ . 
15. AjucL1s ele custo .... .... .......... ... ............... ............ . ........ . 
16. Conducção de presos de Justiça ........................................... . 
17. Prcsi1liode Fernando de Noronha . .... ... ...... .............. ...... ...... . 

65:600$000 

l. 992: 993$415 
16:675$200 

153: 30 L '030 
2o :ooo ·ooo 
20 :00(1$000 
90:000 000 
·5:000..;000 

24-!:9878500 
18. Eveo tnaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 

Paragr<l pbo unicc,. E' o g-overno autorizarlo a tomar as proviJencias mai.; u1•gentes e De-
cessarias ao melhoramento do regimen elo Pre~idio de Fernando de N·or0uha, dentro dos limites elos 
saldos que se verificat·em na respectiva verba elo exercício em liquicltlção e do orçamento vi·gente . 

Art. 4. 0 O i\linistro e Secretario de Est11do elos Negocio.> Estrangeit·os é autorizado a. despender 
com os serviços designado;; nas seguintes rubricas, a quantia de 771 :706$666 . 

A saber : 
l. Séct'etaria clé Estado, moeda elo paiz ............. ~ . .. . .. · .... , ...... ....... . . 
2 . Legações e consulados, ao cambio ele 27 ds. por 1$, deduzida ela respectiva 

consignação a, quantia de 3 :600. , correspondente as gratificações elos vice-
consules de Gualeguaychu e Rosario de Santa Fé .......................... . 

3. Empregados em dispon ibilid,tlle , moedas elo paiz ............................. . 
4. Ajudas de custo, ao cambio de 27 ds. por 1$ ........•.............. , ....•.. 
5. Extraol'llioal'ias no exterioe, idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
6. Ditas no interior, moeda do paiz ........................ .. .. .. .......... ... . 

153:165, 00 

517:675 000 
5 :8116 "666 
45:000~000 

40:000~000 

10:000$000 

Art . 5.0 O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da ~Iarinha é autorizado a despender 
com os serviços designados nas seguintes rubricas a quantia de ................. . 41.313:619$125 

A saber : 
f. Secretaria do Estado ..................................................... . 
2. Conselho Naval. ............... ~ ................................. : ...... . 
3. Quartel-General de Marinha .............................................. _. 
4. Cons ·lilo Supremà ~lilibr ....... : ........... . . .... ..... .. . ... •............. 
5 . Contadoria d<1 Marinha, deduzida a quantia de 800$ por ter falleciclo o ajudante 

da extincta, casa de ·arrecadação ....................................... : 
6. Intendencia e accessorios . : . .......... ......... . ............•.............. 

109:690 000 
24 :800$000 
32:580 ... 000 
10:932:!;000 

1•12: 205$500 
.. 9-3: 205$500 

7. Auilitoi'ia ......... : . . ......................................... ;............ 5: r50SOOO 
8; 0orp da Armada e c:lú,sses annexas ............ ........ ·. ·. · .. · ........... :.- .-.; .f: -995:684$000 

A. 18 
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15 •hlh:iu n,11·:t l . .......... . .. . ... ........... . . . .. ..... .. . ............... . 
lU. ("ut'[" d:• ltiq t~ ; i:t. •, .. \ l: tt·i;lli c<t·u.-< .. ........................ · .. .. .. .. . .. .... . 
li. t' 11l ii l l !llt itl tl t! i;l\':'..l ill .)- ....... ...... . o ••••••• • • • • •••• • • • • • • o . o' ••••••• • ••• 

I:? . • \ J'::.uJa.c~; i:,:·u;tl,tLIOô, tttt dn. ,_, ,·ll·lc, o;; 1·cncimen los do n,i uclanle aos do port,~ it'O 

1"' ~lll 6' 1ll CJlt 1 dO c n n1 1.J'C.~ o lllll1l :\Pn cJ ,.-. g' ll:ll'd t1S . . ....... . , ................. , . . 

I: ; . Capitanias de l·'ul'i'.n,; ; nlc -.·[lt h :t. ,-m·lKL a ma i;-; 304:-; JKI.l'a, alugue i ~ c[,_, ca,a;; Olil 

l'e loln::; c \"irlmTt . ................ . .. . .. . ... . . . .... . . .. . . . . ...... ..... . . 
1-1 • Fur('a :\ <l , .,t 1 .•.....•.•.•.•.••...• . •... ..•.••.•.••...•.•••..•... • . . • • ••••. 
l:J . Hospitaos ......... . . ...... . ......................... . .. . . . .... . . ....... . 
111 . Pliwor ·: : olt'l.ll!b a n n·lJn uu111 a 'J il:tnlin de :ju:OOO:-;, pal'a dosenvolvimenlo 

I ; . i·:,..:Jb . :\aYal; ttllg' llle11l<ltla a Yt·t·IJa com a <[tW.ntüt tle :;LiO$, pat•tt mni ::; Ulll 

,. ·iatlu .. . ....... . 
r ~ e i\JL ':1 l·tr{t\:-- . . . • . • ..••...•.... , •....• , .• .• , •... , • . . •.• , . • . •.. . . , .... , ..•. 

10 . OiJt'<t:; ...................... . ..... . .. ...... . .... . .........•...... . •...•. 
:?0 . Hyd l'Og'l\l pltin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
21 . .:.reteorologi<l . . .. .... . ......................... : . ... ..................... . 

k.l ' .i L'IJ lll i lC'UtO . . , . .... ....•. , , . •.. . ....... , , ......... , . ....... . •• ..... • , .•. · 

2·! . I\[uniç;)8S Ll1.' l.uJcca ....... , . . .......... , .. ... . . , ........... . .. . . .. ......... . 
::03 . ::\Iuniçiics nn. v ao:-: ......... . .... . .................. . .. .. .. .............. . .. . 
:!li . :\!ai er·ia l de constt'ucçií.o na qJ ........ ............. , .. .................... . 
·~i. Comhu ~ l i ,·e! ...... • . • . .....................•.............................. 
~8 . Fr,=·t:·3: (• le . . ... ...........•.......... . ........................... , .. . .. . 
:!~l. ;-: ·.rcn tu ws .. . .... . ...........•...........•......•......... · · . . · · · • · · · · • · · · 

l-i I .U:)tj:;i liiO 
0;3<1: 1 04$0~)0 

:?3:0â:!il80 

l \Ji : 45:1 ··5u0 
1.30 ' :500-.iUOO 

183: 0\12:~100 

18-1 : 77J~i000 

:: 57 0\Ji;S~IO 
:;oo : ooo~ooo 

15 :750$000 
29:850'000 

::565 000 
100:000$000 

I . 500 : 000$000 
:J00 :000$000 
1 o o: ooo:·ooo 
:300 : ooo:··ooo 

oo :ooo. ·ooo 
lOO:OQ0$000 

s l. " os cmulumentos cobt•ado.· nas c·1pitanias do:; por tos l'arão parte da receitn. do E:;tado, fi -
•;ando o g-orel'llo au lol'izarlo a tnat'cat· aos ~ecl'elat'ios da s capi taniài:l ordenadl!l e gl'a tillcaç:iio quo nii,o 
excednnJ a rond1. dos emo lumentos em nm nnno . 

§ 2.0 E' o govel'llo autorizado a t'Af'ormn,r o P3g ulamen to para vistorit~s de embarcações n vapm' 
met•c :ntes e e xr~mes de m tchin:stas que possam ncllas S' l'vir . 

. -\ l't. 6.0 O ::\ linistt't.J e Secreta;•i·) de E;; t;l'l o dos Nego(! ios u.L Guet'l'a é autorizado a despender , 
c.om os seniços desig nados na::; seguintn• t' nbricas ;~ q u ~ n lia de. .... ... . .... !5.031 :70G$170 

A saber . 
1. Secl'et 1ria de Estado e tc .. . .•. . ..... . ..... . ......... . . .. . .. . ........ , ..... . 
2. Conse' h 1 S 1 p"e 110 Mil i tn.l', e tc. elevada a I : 208') a gNLilio:1ção elos .i uizes togvlo~ 

3. P.lg oclori•t dm;tPop·lS dn. Co t·to .......................................... .. 
4. a 'I 1'1 1 •I " l ns \ J'I it ' " ~ : n, n,;' ~·n ··lt · ' 111 '! li1 tlc ?50: 101S. p' r:l 

· , , I' ;1 d 'iu oi , :1 n·.-,. •nn.r-t eis e r· ·11 I ' · ~ ·,H ··· i. t I · . .........•. 

5 . n~t:·u çi.o mil it .r•; ·l·'lV ·lit a VA"b co·n a; se :· 1111t , T l, •ti :1;: 19 li :' l ~O";, 

par• Ct 'At <; i.n cl· 'l ·ill ·:~:• ' <t "1 ' 1it " , ·'· ' 'I o , , .. o I• n · t t•I' tA ~t v.JJ,ri, 

r.1. •,r'lvi"ci do c~~ :t'á, e :!e 4>l:2) 1 •~ p:1ra e lev.-w-se D IOJ o nunJet'O rle alf·~ res 
alu:n ·to; . .. .•.. .••..•. . .• ..•. ...•......... . . .. . ... ...... . .. . . . ..•... .•.• . 

6. ~nlAnd .. ncia . . .. ..... .. ... ......... . ... . .. . . .. , .......... . .... ..... . ... . . . 
7. ,r.;en t\'ls ..... . .... •• .. . . .... . ... . .. ..... . . . •....•..• . .. . . . . . . . . •...... .. 
8. ll•p'l,;t o de a :·t g- > 'c>3 l · 1,; . . ...... . ... .. ... .. ................. .. ...... . 

9. Laltot• tor · ~ .. .. ......... . .......... . .. .. ............... . .. .. ...... .. . .. 
20. \,orpn de Saud 3. • • • • • • • • • • •••• .• ••• • •••••• , •••••••••••••••• • ••••• , ••• •••• 

11. Hospibtes e e n o ·mn.rhs ....... .. .. .. .....• . . . ... . ..... .. . . .. . ...... •..... 
lp . :ff.;t u-m ·n : en ral .................... . ............................. .. 
\3. Coi.'pos esn\!.ilt: ij, t' 't! ~ •. ~ t ~''f. t ••• ~ ~ ••• ''. ' ........ 1 • • • •• •• t. ' •• ' ••. ' •• ~ 

~0~ :997<:;000 

45:0ROS)00 
-lO. G7:i$JOO 

756 ::10 ) 'l o 

3\JO:GGqs;IJOO 
99:912')500 

s9 ; 2 · :ls·-so 
18 : lO J')OOO 

] ll() . ~ I I S•)O) 
51J5: I :if>SIOO 
41 I : 835.$4fl0 
2:~-l : ~2.~$00::1 

855 ' 572.$000 
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14 . Corpo.; arregimentados .............. . .. . ..... . ............. . . . .. . . . . ..... . 
l ?í . Praças de pret. ....... . . ... . .. .. . .... .... .. . .......... .. . . . . ...... .. . .. . . 
16. Etapas ..... . ......... .. . . ... .. .. .. ............... . ...... ... ...... .. .... . 
li. Fardnmento .. . . ..... . .. . ... .. . . . ........ .. .. . ........... . .. .. .. ... .... . . . 
18. Eq uipamon tos e arreios ... . ... ..... .•. . .. ................. .... . . . ......... 
10. Armamen to: podendo o governo applicar o snldo dr, Cl'editn r•oncerlido pelfJ 

::u-t . 2" da.lei n. ~030 do O de Janei1'0 elo 1881 . .......... .. ........... ... ... . . 
20. Despezas do corpos e qnarteis ..... ...... . . ................ . ... .. ....... . 
21 . Companhias militares .... .. . .. . .. .. . .. . ... . ................... .. .. .. . . . . . 
·~2 . Co mmissões miliLares ... ... . .... . ............... . ... .... ....... . ...... . .. . 
23 . C las;ses inacti v a,!;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .•.... . .... ........• . . 
24 . Ajuda. de cu;:;la ........................ . ...... . .. . .. ....... .............. . 
2:J . Fab1·icas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. . ............. . . . 
:26 . Presidias e colonia,; militares. elf'\'Mia ;~ 1·orb·t a mais 100:0002 pat'<t ocer1re1· 

i1s despezas com a estrada clr Lni>io a Pnlm<~s f' •·0111 ;t colonin na 10:. rio 
Tguassú .. . ............................. ......... . ... . ................... . 

:!7. DiYersas de5pezas c e\·entnaes ... . .... ........ ..... .. . . .. .. .. .... . .. . ... . . 
28. Bibl iothec:. do exerci lo . .. . .. . .... . ........ . . ..... . .............. ..... .. .. . 

P:wngrapho unico. E' o g'i:l l'•'1'l1o ulllorizttt!P: 

~ . 205:68-iSllOO 

I . GG2: 380$630 
~ . 598:508SOOO 

I . 387 :5/tl~/0:3 

112: (')3.J::;/fi(J 

-U:546:-i4Uíl 
1;)0:000..;0011 

:;fl5:Gl0.:49(J 
li~ : 54G~OfJI I 

I :;n : ~>:3D$~:~K 
::o : ooosooí' 
Xl"i : 7RflsP,Çj:) 

I ~12 :::í~J~I$17; 
:í10 : WJO.-.;Otli I 

;-, : ~ElO~Ofill 

I. Para. reformar il Soct·etari.t <.le li:;;lado dos :\"PJ.!Octn~ d;J Jjnu1'J\t ,. l'epnt•li<;{le., ;wnux:t" ;.t 

mesma sccret aria, e lJCJJl assim a;; outras subot·din:tt.l.::t;; ao :\lini:;t ct:o •k lj nut·1·.t, t:nmo "".iam o,:. 
co t·po; de sauue c cccle;;iaslico do e:cercito.;, suppt•iminrlo n~ d e::; JJ•.· r;f;"~ t•·i;l,; . .: 1ill 1'<"lw·r/'lC1 n·< dPSp.·!.a 
tola 1 feita cor.1 as mencionadas repartiçüe~. 

Parn, reformar, sem augmento da Llespeza actna.l , a~ Escolas :\[ilit;Lr,·., da L'u1'l!:' ,, [Jv1·lo 
4 .\legre e n.s Escolas de Til•o de Campo Grande e da proYinc:irt do R in (h·anrlr cl .. Sul, •lnnrlo-JlJ<•s no1·n,; 

J·J>gulamentos. 
; li. Para reYCt' a taiJella qm• htixou com o clcr-eeto n. :!161 do 1 ti<> .\laiu tle l<S58, "ectnzinctn 

como julgar conYeniente, a. Jifforentes denominações düs Yantugens que pe1·cebem o-; nllleincs do 
o'ercito o as igualando acl i.1stw· das que ora percebem os ria :\1arinkt, em L'Olllllli~ 't)E-,:. ;ln;üngn,; . 
sem augmenlo, porém, Ja despeza. 

I\' . Para revet• o regulamento que baixou com o dec1·eto n. ::i~SI d•· :!7 de r •. ,.,. J·oi1'o ri•• 18-;:-,, 
obset•vando as prescripç~es seguintes: 

(I) Da junta. p~t·och ial, crea la palo arL. :!P, :oi I" da lei n. l55:J de ~0 dt l ~·.,temll1'o de 1.'~74. tiu·,i 
parte, em vez do pa1•ocllo, o cidarlão immeditta.mente em ,·otos ao -l" juiz Lle paz. 

b) Si poe falta ou culpa da. junta. parochial não se efrectua.t• o alistamenlo no pe.,zo lc~"c tl, se1'Ú 
ns ta substituiéa, no auno em que nito se houyee reunido, por oulr<t. eo:npo;:; la da t:i tl::t•li(o ·· r c.:;identr>, 
no município e nome:do.:; na Corte pelo l\linistro c Secrctaeio de E~t ·: rln •lo-: :;og'Oí·ins ela ,-; llf'1'l'n . 
P nas províncias pelos presidentes. 

c) o governo fh:a.ril, desde já, os contingente:; que o munici pio Lia. Corte c a<; Jll'•winr·ias li<)l1YC1'c'nl 
ele fornecer, tenha ou não sido feito o alistamento om todas n.s pat·ochias. 

Para aquellas paeochia: oude não se til·ee feito o alistamento, a di3tl'ibuic;ão Ltt lixaçiio do-
con tig·entes serit. regnlncla pelo resultado do alist:.unenlo da paro1:1lh rlo respectiYo municipin 011. 

na. falta, de outt'o mais pt'ox:imo, na qual maior numc1'0 de alistaLo3 se !Jom·or· apnt'adn. 
d) Depois que se hon\·et' tm·na.do otrectivo o primeit·o contingente rio que· tt'ata o;:;,., do art. ;, .. 

dt1. rroci tacla lei , sómenle pode1'i'io sero1•ganizaL1os, por meio do recenlrnnento fcn·ç-.tdo. os eont ig-ent• ·,: 
das parochht" onde ni'io houYet· ;;ido feito o alistamento . 

e) Fica.m elemclas pae::t lO :-;a 200. · as mnlta.scomminada· puloal't. o0 , s Ju rh1 lei n . ~.Cí5f, rl·· 
2G do Setembeo do 1874. 

Y. Pnra elerar a 30 o numero de IJa.talhõe:; da a1·ma dr· infttntar·ia, 1lxado pt>lo decrr>lo n. 1011:, 
de 18 de Ap·ostotlr> JRR,', ~em ::; uf!·nwnlo de rl r:::przn. 
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Art. 7.• o Ministro e Secretario de Estado dos Neg-ocias ela Agricultura Commercio e Obras 
Publicas é a utorizado a despender, com os serl'iço,; designados nas seguintes rubricas, a quan-
tia de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4G. 920. 076:;i686(*) 

A saber: 
1 . Sect•etaria de Estado ... ...... .... .. .. . .......... .. ..........• ... ...... .. .. 
2. Sociedade auxiliadora da lndnstria Nacional. ............................... . 
3. Imperial Instituto Bahiano de ,\gricultura .................. . ...... . ....... . 
4· Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, supprimido o auxilio ao Asylo 

Agricola ................................................... ..... . ...... . .. 
5 . Auxilio para as escola praticas de agricultura e estaçõn$ agt·onomica ·e esr:olas 

industriles e profissiona.es em diversas provincias do Imperio, :;endo: 100:000. 
para CJ'eação de um·t fa zenda experimental ua pro>incia rlo Rio tle Janeiro, 
nas margens da estrada ele ferro U. Perlro 11 , 8: 000.; p:na ser con vet•lida em 
estabelecimeuLo zootechnico a colonia de S . l'orlro de Alcan tara, 30: ooo::; p:1t'a 
fundação de uma estação agronomica a margem da e. traria rle fet'rt'o D. 
Pedro li, além ela serra da Mantiqueira, 30:000. para auxilio da Escola 
Agricola Velerinnria ele Pelotas, que a camara municipal re~tn.hclecou e a 
quantia n6lcessat•ia parn. fundar e custear uma escoht scientifica de viticultura 
na provincia de S. Paulo ......... .. ...........•........................... 

6. Acquisição de sementes, plantas, etc ....................... ....... ........ . 
7. Auxilio pat'a a impres·ão d<t Flora B1·asiliellSis ... ........•.. . ............... 
8. Eventuaes .. .. ....... .. ... .... ....... . ................................... . 
9. Pas eio Publico ....................................... . . ................. . . 

10. Jardim da Praça da Acclamação, reduzido a 1:3 o numero •los trabalharlore , 
e fixados em I: 200::; os Yencimentos •lo chefe rios gtnrdas ................... . 

I!. Corpo de bombeiros, elevada a verba com a qu tntia de 87 :974SSOO par.1. as de-
spezas com o material do corpo, conforme as tabellas ....... .. . ...... . ...... . 

12. Illuminação Publicrt .................................•................... 
I3. Garantia de juros ás estradas de fert·o e ás contr tet:1.d:t~ ou ja con~truiila" por 

e:treito da lei n. 2.450 rle 24 rle Se tembro de 1873, sendo 1.0:20::225'-iliiO. para 
garantia de juro e tl,;calisação da estmda. de ferro do Rio Grande''· B:1g-é ...... 

I4. Estr,tda de feno D. Pedro I L : 
Reduzida a 130: 781S790 a consi()'naç'io destinada ao m'lcrtrlami ·1.men to na 1 a 

e za e nas demais sessões da via-perm·lllente, e a 100:000.:; a tle,tinacla ao 
augmeuto de o!Iicinas, ma.chinas e fel'ramcntas (locomoção)....... . . . . ..... . 

15 . E;trada de ferro do 'oliral............... . . . . . . . . . . . ..... .. ............ . 
16. Estrada de ferro de Baturité: "entlo 27 000$ pm"<t :1ugmento do materialrodantP. 
17 . Estt·atla de feno de P;tulo .\ITonso ............................. .. ... .... . . 
18. Estt·ada de f'erro do Reeife ao S . Ft\1.neisco (pt•olongam'lnto) ....... .......... . 
19. Estrada de fen·o el<t Bahia ao S Francisco (pt•olongamento) ....... ......... . 
20 . Estrada de ferro do Porto Alegee a Cr11gnayaua .......................... . 
21 . Obras Publicas-sendo mais: 

30:000 p<tra t•ecoost•·ucção da estradn. ele rodagem D. Francisca; 
75:000., par<1 acquisição da superstructllJ'.\ ne e·:mria para a concln~ão rla 

ponte Buarque da Macedo, na proviuci·t de Peruambnco; 
I. 000:000, para compra r\e mana,nciaes d'agua potavel e respectiva c; mal isação 

para eota capital ; 
60:000. para as obr,<s, já orçadas, rla desobstrucção e limpeza do alto Parn·t-

hyba e seus affiuentes Urussuhy e Balças ; 

(') Yide impresso n. 50 F. despcza do ::O.Iinisterio d'Agricultura. 

219:948$000 
6:000 000 

20:000~000 

24:000$000 

408: ooo. 000 
6:001)~000 

1 o : ono:·ooo 
]0:000. 000 
8:400 000 

n:ooo:;;ooo 

397:709S800 
800:802. 174 

8.2:21::254,815 

R.8ll: 184. 048 
1~8:G86S500 

2\J'.J : ~75'-i000 

156 : :369, '500 
G84 :~L .~800 

GO:! : J:>8. ·ooo 
817:993.,409 
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90 :000$, para as obras já orçadas, ela desobstrucção dos portos elo Codó e Caxias, 
no rio [t,tpicurú, nu. pr·ovmcia do .\Ltrauhão; 

100:000.\ pam a limpez<t do rio J<~.g11arii.o e canal do Sangradouro, da Lagóa 
l\ Itl'im, n<t peovincia. do IUo Grande do Sul; 

80:000$, paea prolougameulo dLt e~tra.da de Bragança até o Apehú, na pro-
víncia do Para ; 

308: 000~, p l!a a conclusão da rampa no rio Parnahyba, em Theresina, até porto 
tl<1 Ba.ninila; 

20:000:;;, p.,r.ta desobstrucção das cachoeiras que impedem a navegação do rio 
Cuyal.Já, na extensão compreheudida entre a cidade <l%te nome e a villa 
do H.os<wio ; 

50 :000:), p tra occorrer ás obras indispeus1veis no c'lnal que liga a Ribeira do 
Iguape ao Mar Per1ueuo, atim de prevenir o::; eüeitos das enchentes, podendo 
esta verba S•Jr despendida desde já; 

500:000$, [Jara a coustrucção ele açudes na província do Ceará ; 
Da consignavão destinada ao melhoramento do porto do Mtlranhão deduza-se a 

q mw li<L uecessMia para os estuJ.os de umtt estrada de feno que, partindo 
da capital do l\Iaranhào, va terminar no porto de ltaqui, fazendo o circuito 
pelas ver·tentes do Cutim e Bacanga; 

DesttL veeua. se applique a qtuntia necassal'ia para o estudo da praticabilidade 
do eucanam<mlo elo rio S . F1·aucisco p<tra o Jaguaribe, na província do 
Ceará . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . .. . . . . . . . 3. 761: 081$500 

22. Esgoto da cidade. ...... .. . ... ..................... . ...................... 2 .1 64:780$000 

2:3 . Telegrapllos : elevada a ver IM com as seguintes quantias : 

50: 000~ para. ttuxilia.r as obras do prolong.~mon to da linha telegraphica do 
interior· até a cicl.cle da Januaria., pas;ando por:::> . João Rtptista, l\iinas Novas, 
Al'a~suahy, Grão-:\Iogol, i\Iunte:; Claro:; e S. Franci:;co; 

50:000$ para n cotbtrut:ção de uma linlta. teltlgraplüca entre a cidttde ele Penedo 
e a villa. de Pit•ttnha; 

IO:OOJ;;i p<tra <L de outra, que ligue a cidade de ltajahy á villa ele Blumenau, 
elll Sa11 ta Ca lhal'ina ; 

lOO: uOU$ para a cu<J.strucção d·1 linha d:t cidade de Therezina á ela Parnahyba, 
no PLtully, com e:;cala pelas vil! as da União, Barrr<Ls e Piracuruca . 
Da vel'U<L de~ te par.tgt·apho ap!Jiique-se a somm.t necessuria, até á quantia 

ele -±0:000$, [J••L'<l o estabelecimento dct communicação telegraphica do pbarol 
da~ Salinas com a ci,[,cle de Br tgança, mt província Llo Pctrà .. . . . . . . . . . . . . . . . 2 .468: 160$000 

2-L Terras publicas, colonilação nadon,ü e e:;tr,tngeiea e tmmigra,çito : sendo para 
cada u·nn das pr·uvincms de Peruambuco, B hm, Rio de J<eneiro, S . Paulo, l\Iinas 
Gentes e S. Pedro do Rio llt'a.1de do ::>ui, l.OJU:UUO.'; pat'it cada uma das do 
Espu·ito Santo, hmtnu e :Sctut<t Cath <l'ina, 5UO:OOU,>; para cad<t uma das do 
Pará, :\lcLl'<tnháo tJ Ceara, 300:0uo:·; e po.m <..:a.Lia umtt d ts restantes 200:00$000. 

-'las ,1uotas de CtL·la uma. J.as pl'ovinctas sel'ão cJutemplados os ser>iços que 
estcJ.Yam e~vecilicado~ na vet·IJa (extinct <) - ELlucação de ingenuos - e na 
emembt Lia Ca~ncJ.ra, nó valor totallle 82:500$000. 

Esta,; quvtas não poderão ser di.stl'ahidas para outras prO\'incias ; mas a 
quinta parte de todttS, form,tmlo o computo de 2. 000:000~, será e,pplicada. pelo 
governo âii despezas geraes da verba. 

O governo auxillat'á por esta verba aos agricultores na introducção de 
traballlado!'es, qualquer que seja sua origem e nação; não podendo o auxilio 
exceder o preço elas passagens dos colonos e immigrantes europeus ........... 10.000:000$000 
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25 . Catechese : deduúdos 50:000$ e consig-nadas as segu in tes quantittS : 20:917$ 
para a província de Goyaz; 45 : 300S para a de ?.Iatto Gt•osso; 20:000 · pa ra o 
Asylo ProviJ.encia de meninos indígenas, funclaclo na cidade de Belém pelo 
Bispo do Para; e 43:671S para o Thesouro ; entregando- . e its respectivn,s pro-
víncias, para tet•em a devida applicaçlio, a. co nsig nações constante das t a-
bellas explicat ivas . ..... . ... .. ..... . ............ .... . ..... . .... .. . . ..... . . 

26. Subvenção ás companhias de navegação a vapm·; a ug mentada a. Yerha com 
as seguintes quantias : ·10:000$ para a uxiliar a viação intern a na província 
de Matto Gt·o~so , entre a cidade deste nome o a capita l ela província ; c 
50: 001)$, para : ubvencionar a navega~ão regu lar entre Rio t!e Janeiro, E ·pi-
rito Santo, Cartwe llas e Cu.n navieit•as, com esca la. pelos pol'tos intermedios, in-
clusive Barra do Rio Does, prececleuclo para isso concnrreooia publica., :wtori-
saclo o governo para rononw, por prazo menor ue 10 a nnos e com reducção, 
nunca inferior a lO 0/o, os contractos elas comp tn hias qne se f'unclnrem, ,;i 
assim julgar con \·cniente ao senriç) publico, cxceptun.chts ns companh ias cos-
teiras elo Ma1•a nhão e B1hiana, cuj13 contrae!tos poderão ser renovado.:; sem 
o abatimimlo ele lO 0 /o , uma vez que se obt•iguem, a.rJuella a faze!' 18 Yiagen · 
por anno, em vez de 12, e e:s ta a aberlut•a e consteucção, á sua c t1sta, de um 
canal que ponha em communicação fluvial as vi llas de Belmoote e Cannavi iea~ 

Z20:oooç;ooo 

ligando o braço do rio Jequitiohonh<t ao de mar cllt IJaeea de C.mnavieieas . . . 2. 736 :800 ' 000 
27 . CmTeio Ge::-al.... ........ ....... ... . . .. . ................... . .... . .. ... .. . 2 .986: :~ l ::J~4!0 

28 . Museu Nacional ; augmcn tada a Yerba, sendo : -14: 580s para o pe ·~oal de que 
trata o decreto n. 9942 ele 25 ele Abril do corrente anuo; 600." para g ratifi-
cação de um secretario; 400. ele um porteit·o, c l-1:700~ pat·a as despezas do 
mateeial sendo: Impressão, lilhograpbia e bror.hnea elos archivos G:OOO$ -
Acquisição de vitrinas, a rm trio~ e outeos moveis, l :500.).- Conservação e 
limpeza elo edificio, l :500$ - Illuminação elo edificio, apparelhos de gaze con-
certos tios mesmos 380$ - Diarilt l :500 - Acquisição de livros e revistas 
scientificas, remes~sa de archivos, l :OOOS, e tle. pezas tniucl1s e acquisição el e 
procluctos natm•,1es, 2:900.), elevando- ·e com mai~ 600), o · vencimentos do 
bibliothecario e com ma is 400.'; os elo amanueose, sendo estas quantias rleclnzidas 
do material . . ... . . . ......... . ..........................•. .. ............. 

29. Fabrica ele ferro ele S . . Toão elo lpancma . .... . ....... . . .. .. .... ... .. . . .. .. . . 
::lO. Garantia ele juros ás emprezas üo en genho~ cen tl'aes, em virtude da lei 

n. 2687 ele 13 de i\ovembrJ ele 1875 c elo decreto n, 8357 ele :Z-1 de Dezembro 
de 1881 .... . ..... .. .... . . ... . . ...... .. .. . .. . .. ... .. .. .......... . . .... · · . · 

:J ]. Fiscalisação de cliYel'S:lS c tmdas de r~rro ............ . .. .. . ........•....... 
§ 1.° Fica o governo au torisaclo: 

72: 2ao~·ooo 
205 : 175._'800 

500:000$000 
0:800.~000 

I. Para conce•let· garantia de ,jut•os até 6 "ia, .-enclo ::lO annos o prazo maximo ela,; conce soe~ 
e 30:000,_ o maximo do custo kilometrico, para a constt·ucção elas seguinte,; estradas de fe rro: 

De Aracaju a Simão Dias, com um r<tma,l paea Cape! la, na província ele Sergipe, de confol'-
mic!ade com a lei n. 3128 r! e 7 de Outubro de 1882; 

De Ribeirão á v illa. do Bon ito. a a peoviacia de Pel'!la.!l11Juco; 
De Molun o-ú á Ala.gôa Grande e do Pilae a ltalJaiana , na província da PamllyiJa; 
De um ramal que, partindo da e. tra.cla ?!Iioas e Rio , va its aguas mineraes ele Caxambú r:: ti'' 

outro que vá ás aguas mineracs ele Lambary e Co.unbuquiea, termina nrlo na cidade ela Campanha, ob-
servado o contracto feito pela pt•esidenci<t ue l\Iinas Geme.:;, em 27 de Abt•i l de 1888, em vir-
tude da nu torização da. lei n. 3345 ele 9 ele Outubro ele 1885 ; 

De um ramal que, pa rtindo elo ponto con veniente da Alagôas Railway vá :i. v illa da .-\ssemblêa; 
De um r nma l do Campo Grande onde outro ponto mais conveniente ao Bom .Jardim em Per-

namruco; 



IJc Ulll r<LllHÜ ljHe, p.u·tinclu da t.:.4mda. •lo t'ül't:O eenlt·,Ll UGl. J3a.lüu., YiL tL~ tel'l'aS do Ül'OIJÓ e iJl'O-

Iong,tmento desta estrada pwa o Sul, pelo tr:H,~.ulo rtue fór vel'itlc'ulo m<'lhor pelos estu.los a que se 
proceder; 

De urn ramal da eslra.cht Üú t'et·t·o do ~ctt<Ll <L :íova CctiZ pat·a o Cearà-Mirim, ou de uma, e~ 

ll'::vla para esle ponlo, pa.rtindo da cidade do Natal : 
De um ram:) l que ligue o porto de Tamauda1'é pelo Va lle do .!acub~·pe <LO pouto cb e:;tt·(vJ.[t 1le 

f'erro do Recife ao ::; . Francisco, que fO r j nlgaclo mais cou venien te ; 
Prolongamento da cs lrada fctTo Soeoc 1.1J::ma, de Botucatú ás margens do Parana]JUnema, abaixo 

d,1 eonfluencia do Tibagy; 
Prolongamento da estrad-. do reet·o do f';u·an:i. ao:; portos do Anmzonas e Rio Negro, na 

parle flUe julgat· conveniente, depois do:;; esludos que peoceder, e ramal elo Monetes a Antonina; 
De Caxias a Cajazeims, na pt'OYincia do :\.faranhão; 
Prolongamento da e>tt•ada d.o ferro Barilo de Araruama pelo nllle do rio Maca.bú até entroncat· 

lia estrada de ferro ele Leopoldina, 11 :1 provinc~a do Rio ele Janeiro; 
A actual estrada de feno de Mac::thé á Sm·t·a do Pmde; 
Prolongamento ela estrada :L'ram Roc'd .Yazw·eth da vil la de . 'auto .\.ntonio ele Jesus á da 

.\nmrgosa na província da Bu h ia; 
De um ramal que, parlindo da Jtlagôa~ R ailway , vit tel'minal' na extincta co lonia. milita.r Leo-

poldina, atravessando os valles i\firim, .retiluha, Santo Antonio Grande, Camaragibe, Manguaba. a 
Jacuipe; 

De uma estrada de í'crl'o que un[t a cidatle ele Pelotas às colonia-; rle S. Loueenço e limi-
tl'opbes a ella na província de S . Pedro elo Rio Grande do Sul ; 

Prolongamento da esteada de ferro Babh e Mio s, d.e Philarlelphi[t a S. João Baptista de 
:Minas Novas na pl'ovincia de "Minas, e dahi paea o ponto mais conveniente do Rio S. Pcancisco ; 

A. · estt·aclas de fert•o de Taubaté a Ubatuba; 
l'rolongamen to da ele ltú it Ig uape: 
Pmlongamento ela linha Sol'ocn.lJana, de:;de Tatnh~·: pass"'ndo por lbpetininga, ate a divisa d<J. 

província do Par<lDá; 
A empeeza ela estracl[t ele ferro r!e Sanlq. Lnzi't a Benevente para constl'ucço.ão do trecho de 

Santa Luzia ao Cachoeiro, e do 4,.tchoeieo a B J n~vente OLI a Victol'ia, confot'me os e3tu: los mostt•arem 
ser m tis conveniente. 

l'al'a o prulougamcnto ela ,- i_t-len oa. ele C:u',1.lli!'Ohl <' 'l .\1•1).;1'" ou ao ponto mais con1·enientc 
11" 1·ia -fel'l'ea. do San La Luzia ao Cachocit'l'. 

l1. Para. oon tt•actat' o pt'ulonga!nento d 1, K>tt·<vi<L de l''cno ;\linas c Rio até o pon to nave-
::;;tvel elo Rio Verde, po -] <;~ n · lo, pat·a esse lim gamutit' jui'03 üe :3 °/o, nos tom1oS do pedido da com· 
panhia, por prazo de 10 anu0s, e 5 "/o rL1r.1nt•J a c.Jn.;truc,;ãJ, snbee o c1.pital nece.;:;u•io que não 
excerlerit ele 30:00'JS p 'r kil 'metro. 

ll! . Para cou tr· ctnr com a co'llpa·lhh. :11ogy,1na. o pt•ohnga.mentn da Estt•a·la de Fert•o de 
Poçosd~Cdda.; . dé a •'il t~ bllc.; te 11 ') !1 '1 , ntsco Jii ;õ~'r ! tClll 38:3li.•LltTI<:!ll'l l':lmal. 

l V. P.Lt'.t m t.l l::Ll' pro ~o lel' r o; e; tn l ,;; ne! H i •t'Í'l;: p n <t c Jll .t r·uc.;1) rle u •t J'a :n tl fe t'I'eoi 
qu ~ li,;n 3;t:; '!i l t ll; h . V i•!llt'Ít õ'l. ll L G l•WÍLo l l '}J' b .. en r>.> •t t:rllll!J; '[ ~ ·1n r " ntl dt l l<L;ihs 
Raitt.O y, do ponto ill<Li:; conveni ,mte , a exti 1d:t c:Jluni L m'! ·ta.t' Leop•Jid iul, p'3t'cort•eu.lJ o.; valles 
do .\1i J•im, S;tnt•l .-\ntoni·l Geamle, Getit·1'n, Ca.nne tgibc, :VI Lil; l:tba e h cnlty ;>e ; do pl 'olong 1111ento 
d;l. est1·ada ele ferr0 de Cat'UfLt'ú ató Pe.;Tieit·a, e n Pel'n rm',uco; do pt' •lo:1g tm 'Dto cl<t e;;tr.rela 
de reri'O Conde d' i•:u, IN [ll'.)II'Í •teia d·t PMtth v •a, ·lo h n•1 ;i, c Ul1pin·t Gt• I ni.a, e d L Iu -l 9 p3!1 hncia 
a Bananeira::;, e rle;LL cicl<L• le alé a Kovt Ct·nz no Rio Ge.Lil ·le do _'{ol't t.J , p tm ligaç•'i.o de3t ts duas 
es tJ•;u [a:; de nct.:.Jr ! 1 c J no l'el ,tto:•io lo \Iini.;;' ei 'Í' •h \. :~·t•ic•lltun elo <Lnno pa5sa:l0; e elo prolon-
gamento rio t'Jm:tl rot't'ao de O.H·o Pr·eto, até '" ci la.le de 1t:1byea , poi.~ ndo de3pendet' com este ultimo 
peolong-anwnto até it f'jfl tllt ia tle 130:000S rOO . 

v·. P.tra mandat' f,tzee os e3ta los nece;3;tl' Í03 p:tr[L ligar as eiitrad~ts de ferro de Natal a 
~ova Ct·uz, n:1 pt·oviucia do Rio G:t'J.udo do ~Ot'te; 0on•.le d'r<.:u , na da Pa.I"a.hyt,a; cl<l Limoeú'o e 
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e de S. Fra ncisco, na de Pem ambueo ; e cln, Imperatri2 na das Alagoas, de manei r a a estabe lecer 
communicação entre essas prov íncias por meio das refet•ida~ estrada~ de ferro; 

VI . Para mandar proce let' aos estw los 't,Ôm lo tletet•min·\1' o lllt'lilot' teaç:1"lo pn.en, o prolonga-
mento d::t estrat.la de fe l'l'O Sorocahau:1, tios li ntte,; cl:\ provi11 ·'a tio Ptr::tnâ. a entrou ar na estrada 
de Ferro de Taquary a Cacequ i, na província do Rio Geande do Snl. 

VII. Pan contractat', com quem melhores v::Lntagens oiTet·ecei', a navegaç1o do baixo S. Fran-
cisco, incluindo no con tracto o serviço lh rebocagem d<t barra, não podendo a subvenção exceder 
de 50 :000 000 . 

VIII. Pa ra mandar procerler aos estmlos ela barra do r io P:wahylm, nas pwlXimi•lades rla cidade 
de S . João da Bar ra, parao fim t.le dar boa. entrada e S<tlti1la a.o::1 vapores que demantlarem a([uelle 
porto . 

IX . Pa ra contrac tar a navegação tlos rios Jequitinltonh<t e Pardo, na província Lln. Bahia, me-
di ante a subvenção rle 30:000$000 . 

X . Para elevar até 20 mmos o prazo da conce~são ptr.t <1. navegação a vupor dos rios ela;; 
Velhas e S . Francisco, sem nova subvenção e que continuarú a ser ::L do contract actmtl pulo praw 
nelle estipulado . 

X I. Par:1 con tractar com o Barão de Jaceguay o serviço da empreza de navegação a vapor 
entre o Brazil e a Europ:1, que o mesmo se propõe a orgwhat•, :segundo as btso:; da petição que 
apresentou a Camara, menos no que respeita à ,;ubvonção pediria p tr<~ o serviço provi~orio rla em-
preza . No exercício proximo vindouro, si a ompreza c:stiver ot•ganizada, o governo poclerà 
conceder a subvenção peLlida de 25:000 · por viagem redonda, até a somma de 300:00tJS por 12 
viagens . 

§ 2.° Continua em vigor a a utorização relativa ús obras, pa!'a mellwramento tl:1 batTn do Rio 
Grande do Sul , co ncedida ao governo pelo art. 7° paragl'<tpho unico da lei n. :3314 de lG ele Ou-
tubro de 1886, com as alterações consignach::> no nrl. 7n ~ 2" 1.la let n. 3. :l-1\J de 20 rle Onlnhro rle 
1887 ; ficando o governo autol'izado a m<mdar f;tzer <tS ohl'a::> pot' admini,tmr,:ão, caso não dê re-
sultado o concurso aberto para a con;trucção tias mesmas obras por uma empreza particu lar, 
fazendo as operações de credito que sej un necess·1J hs e cobl'anrlo, J1at'<1. nH10J'tização do capital 
e pagamento dos j uros respectivos, as taxas decretadas nas disposições legJ.e::;, acima refe-
ridas. 

Continua tambem em vigor a autorização contida no art . 7° paragrapbo unico n. 4 da lei 
n. 3 .314 de 16 de Outubr o de 1886 . 

§ 3.° Ficam concedidos <t cada uma das províncias do Imperio, no mesmo ou em diversos lagares 
do seu ter r itorio, 360 .000 hectares de tet't'as rlevolnta.;, p:tra serem applie;HI:t.' á c_oloniz1çüo, ou 
vendid,IS a part iculnre.; em lotes, pt'éviamente me lidos e denurcado~, segunt.lo o :;ystema que fór 
est abelecido pelas respec t ivas assemblé<tS pl ·ovinci<~es . 

São excluidas des ta co ncessão as te t'l'<\S situMlls ao laclo <hs vi;ts navegaveis, das estradas do 
ferro do Estado e das que gozarem d,L sua garantia, podendo o govet•no coucedel-as gratuitamente 
ás companlJ.ias ou est t·arlcts de ferro e rle navegaç:io, par<t fundaçã., ele nncleos coloniae5. 

§ 4. 0 Aos serviços relativos á verba - Terra:; Publicas e Colonbaçüo - não seri1, app licavel, 
quanto ao prazo dos contracto.;, a disposiçilo do art. 19 da lei n. 3018 de 5 de Novembro de 1880. 

§ 5.• Contimb em vigor a autol'ização contid<.1. no art. 7•, § l•, n . 5 da lei n . 3349 de 20 de 
Outubro de 1887. 

§ 6. 0 E' o governo autorizado : 
1.0 Para crear uma caixa de soccorros para o pessoal de cada uma das estradas de ferro do Es-

tado, sobre as segui ntes bases : 
I. O fundo dest a c lixa será forma do : 
a) Pela contri buição mens,,L de l •;. dos vencimentos de todo o pessoal, quer do quadro., quer 

jornaleiro ; 
b) Pela r enda proveniente das mu ltas impostas, ao mesmo pessoal e das que foram arreoodatb~ 

.por infrFW.ção dos l~~gu~amentos da est rad>t e con traGt os com .e. H~ .cel~),ll:aílos. ; . .. _ 
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c) Pela r enda [1l'oveni ente elas armazenagens cobradas ; 
ti) Pe los donativos feitos á caixa . 
ll . Esta c tixa so com pol'à ele dous fundos, um destinado a soccorr er o pessoal durante ali: suas 

o:: rermidades e outro para soccorrer a inva lidez, est abe lece ndo pensão par .1 o pessoal inutilisado 
pal'a o serviço e be m ass im p::mt as f<Lmi lias elos empregados elo quadro, que fa llecerem. 

O govem o ex pedieá os necessari os regulamentos . 
• \matricula dos empregados par a, as caixas de soccorros das esteadas rle fer ro elo Estado serit 

f'acul tatim e não obri gator ia. 
2.• Para const rui e ramaes destinados a uni r a estrada central da Bahia it do Ri o S. Francisco 

no ponto que fôe j ul gad0 ma is conveni ente , e as referidas estl'aclas á Santo Amar o, podendo se 
contrac tar os ra mne.;; , garn ntir j ueos qu e não exc::Jdam ele 6 •; . no max imo, sendo t ambem o preço 
ki lomet rico do 30:000$ no max imo . 

3.• P:wa f<tzor a concessão requerilla pe lo engenheieo Antonio Lustosa Per eira Braga á Assem-
bléa Geral Leg islat iva para. os melbol'amentos das ruas Senador Cor!'eia e Mar cilio Dias, assen-
tamento el o !in h as L1e carris do ferro o tuno el, que commuuiqu e a rua elos Andradas ás docas de 
n. PGlll'O 11. de con foJ'midade com as pet ições , pbnos e plaobs pelo mesmo engenheiro apresen-
tado ao Coepo Leg islat ivo. 

-1.0 P<H'il Sllhven~ ionar com a quau ti ' ele IO:OUUS amnwes o J aJ•rlím Zoolog ico, l'uuclado ue3ta 
Cúl' te. 

3.' ' l'a J',L cun ll'::tctm· com o ciclullãu :l lauoel Gomes de O li vei l'tt a l'undação de 20 bur gos agr ícolas, 
runl'urme o pla no por es Lo sn!Jme tti L1o a consideração do Corpo Legi~lat i vo. 

Ne nllllma gara nti<.t serit conced ida sem prévia fi xaç[o rio capital, pot· orçamento regula!', baseada 
em e t nrlos teclUJ icos definiti vos, execntLvlos a conLen to do governo. 

§ 7.° Fie' cunc ·dida a g rn ntia de 5°/o sobl'e o preço maximo de 20:000$ pol' kil omet ro, pam 
uma es trada d rl fe r·ro 1e 60 ;c 6:':l kil omc tms de ex te'lsão, e •le om.75 rle bitol , , que pal'tinrlo rl ·• villa 
de Nossa Senhora ria Co·lt;o i,:'i.o üo l~ io Ron ito. on suas im mediações, si rli rija ao município de Cabo 
Fl'io. 

Ar t . 8.0 O :'l l ini~tro e ::lecr·etal'io d'l E , tado J os flegocios da F•lzenda é aou torizildo a rli. pen ler , 
eo m o> serviço.; clc ,ignacl o; n'ls seg uin tes r ubricas, <1 quantia do . .. . . . . .. .. . .. .. . 62 .1 93 :399.i 727 

A sa\Jr1·: 

, I . J ur·os, a mot•Li õaçio e mais de,pez·1s Lia r1ivi•h e '\lerna , a ngmenta•.la a verba 
com a qu •nlia ele 2 82:1 :734$, p'lt'n a amortização e j uros do emprE':, t imo con-
t J•a hi lo nm ! ~88 . .. .... . . ... . . . .. . ' . ..... .. .... .. . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. ... 19. 148 :077$000 

2 . D:t •s. ide :n rio, e ~ npl'e~t imo~ f\ ;1(' i na•'" rlP 1868 o 1879 ... . . ... . . .. .... . ... . . 
3. J :: o-;•· am) l' timç-·'i.· lth •li ··i h in l::J·n , run la l<t . .. . . .. . ... .. ... . . . . . .. . . . . . 
-1 Ditos idem cl t di vi l<L inscri ,•ta , ain Lt n:'i.o fun rhtda. . .. . .. .. .. . .. . . .. .... .. . . 
5 . Ca ixa cl t Amortiz;tção . . .... .... . .. .• .. . . . . .• . . . . .... . . .. .. . .• . ...•. . .. .. . 
G. Pen.;inn i ,t ts .. . ..... . ..... . . . .. . . . . . ... . . . . . . .. .. . . .. . . ... .. . . . .. . .. . . .. . 
7 . \ pJ ' e 1t lo5 . .. . .... .. ..... . .. .. . ...... .. .. .. ...... .. .... .. . ... ...... .. 
8 Enpl'e>::'·. clo; de l'epal'tiç:iJS e lo 1ee~ ··dincto3 .. ... . . . . ... ...... . ... .. . . ... . 
9 . Th ·sou l'O X .cion 1 I . . .• .. . . . . . . .. . . . •. . .. • . . .. • . . ... ... .. . • .. •. . .. . .• .. .. . 

10 . Thewurar ia:; do Fazenda; eq uip;n•ar1a a dia l'i :1. elos serventes da. Thesoumria 
do Fawncht do Para á qne pe1'0o1Jem os serventes da Thesour,w ia. ele Fazend:1 

6 . 0·1 1 : 825"000 
!9 . 0.ltJ:209S 00 

7: 000SOOO 
184 :392SOOO 

: .960 :084$77-± 
1.026: 292$67!) 

8 :42.'íSOOO 
6.12 : 2-!'S006 

da B thi·l. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . • .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . l. 031: 330$ ' 00 
11 .. Juizo dos Peitos cht Po.zend.\ .... . . ... . ........ . . . ... .. .... .. . .. . . . .. . . ... . • 
1:! . Alf., ncloga~; seudo o <tCCl'e>cimo uo 300:000.3, destin ado ao õtug m ·n to elo pes-

r;oal ex terno, 1naterhl e ontr,;s despezas julg.1das impresci ouJnis uas a. l l'an-
degas do Rio Grande do Sul pa,ra J'epressão do cont!'abo.oclo . .. . ... . ..... . . .. . 

13 . Recebedor ins . ... .. . · . . . . .. .... . . . . .... . . . .... . ... ... . . . . ........ . . .. . .. . . . 
14 . Repartições do imposto do gado . . . .. . .. . ... . . . . . . , • • . . • . . . . . . . . . .. . . . . .. . 

A. 1\J 

133 :297$500 

4. 7-18 : I ! 7$278 
4 7l : 380$0 )O 

30 :530$000 
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15. Mesas de Rendas e Collectorias ...................................... ·. · .. . 
lo. Casa da Moeda e resgate do cobro .............................. · ... ··· .. . . 
17. Administração diamantina ............................................... . 
18 . Dita e custeio das fazendas e despezas com os proprios nacionaes ............ . 
18 . Imprensa Nacional e Dim·io O(ficial ..... . .......•................... . .. . .. 
20 . Ajudas de custo . .. .... .. ............... . .. .... . .... ... ... .............. . 
21. Gratificações por serviços temperarias e extraordinarios ................... . 
22 . Despezas eventuaes . .. . . ............ ... . .. .. ... ... . .. ..... ... . . ...... ... . 
23 . Di fl'erenças de cambias . .. ....... ... . .. .. ..... ..................... . .... . . 
24 . Juros diversos ......... . ........ . . ...... . .. ... ... ....... . .. .. ........ .. . 
25. Ditos do bilhetes do Thesc.uro ................. .. ........................ . 
26 . Ditos dos titulas de renda que forem emittidos para imlenmi~ação dos serviços 

de ing-enuos . . ........ ...... ..... ..... .................... . · . · · ·. · · . . · · · · 
27 . Com missões e corretagens . ... ..... ... .. ....... .... ... .......... . . . . ..... . 
28 . Juros do emprestimo do Cofre do Orphão ........ ......... .... .. .......... . 
29 . Juros dos depositas das Caixas Economicas c dos Montes de Socorro .......... . 
30 . Obras .............. .. . ........ . .....• . . ...... . ........................... 
31. Exercícios findos; inclusive 318:845$,126 para os pagamentos aos 

credores de exercício findos do~ seguintes i\Iini teria", segundo a 
liquid<Lção feita no Thesouro Naciou,\1 : 

Imperio ........... . ................... . . ..... ... .... .. ... . 
Justiça ....... ... . ... ................ . . . . ... ...... . .. . ..... . 
:Marinha .................................................. . 
Agricultura . ... . ..... . ........ . .... . . ... .................. . 

1 .467: 405 ;.500 
186:000 000 

14:010. ·ooo 
8:054. 000 

455:992 000 
20: ooo. ·ooo 
20:000:000 

100:000 _000 
600:000. 000 
350.000 000 
800 :000 000 

18 :000 000 
60: 000 "000 

600 :000:)000 
850 : 000., 000 
641:707 308 

Guerra . .. ....... .. ... . .... ..... . .... ............. . ... . ... . 34 :672 '•645 
Fazenda ... . ..... .......... . . ... . ...... . ... .... .. ... . ..... . 

32. Adiantamento da garantia provincial de 2 •;. ás estradas de ferro da 
Bahia e de Pernambuco .. .. .. ... .......•. ... . .. ..... . ....... . . .. 

33 . Reposições e resti tttlções ..... . .......... .. . . ... ... .. ........... . 

21:144.'834 918:845 42Li 

450:000$000 
090:000SOO 

.Art. O.• Fica. approvado o credito extraordinario na somma de 327:336.'01-!, constante da 
tabella A. 

Art . 10. E' autorizado o governo a abrir, no exercício da presente lei, credi tas supplementares 
para as verbas indicadas na tabella B. 

Art. li. E' igua lmente autorizado o govet•uo a despender durao te o exercício desta lei 
até a importancia de 19.939:629~813 por conta do · creditas especiaes, constantes da tabella C. 
-· . Art. 12. Con tinuam em vigor todas as disposições das antecedentes leis de orçamento, que não 
v~rsarem particularmente sobre a fixação d;1 receita e despeza, sobt·e autorização para marcar ou 
augmentar vencimen tos, reformar repartições on legislação n~ca l , que não tenham sido expressa-
men:te r:evqgadas. 

A-I't- •. ·13 . E' o governo au torizado : 

··r-. ·pa·ra rever o quadro do pesssoal das repartições de Fazenda e annexas, sem augmento de 
despeza; bem como para alterar, como fôr mais conveniente, as disposições que Pegem o concurso 
para as mesmas repar tições . 

li. Para isentar de direitos de importaçi.ío e arm tzenagem um g-ra.dil de ferro que a camam 
nlunicipal da t:idade do Destert·o importou para cercar a praça do B arão da Laguna , da mesma 
cidade . 

Art. 11. Continúét·em ; igor a autoriz,,ç[o pam o resgate das estradas de· fet•t•o do Recife a 
s: Fr'ancisbo e"da !3.\hia a S. Franci co. 

-~ ~·t. i5'. Ficam revogadas a~ disposiçõe,:; em contr.1rio. 
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TABELLA - A 

CREDITO EXTRAORDINARIO 

Leis n . 589 ele Setembro ele 18 50 e n. 2348 ele 25 de Agosto ele 187 3 

EXERCICIO DE 188\l- 1887 

Ministe ~·io elo Imperio 

Decreto n. 9846 de 27 de Janeiro de 1888 

Para. as d.espezas imprevistas p3las merlidas preventivas cln. invasão do cho1era-
morbus no lmperio . .. . . .... . .. .. .. . ....... . . . . . ... . .. .. ...... . .. . ...... . 

Ministerio ela Marinha 

Decreto n. 9934 de 21 de Abril de 1888 

Munições de bocca . . . . . .. .... .. ... .. . . ... . ... . . ... ..•.. . . . ...... : 

EXERCICIO DE 1888 

Ministerio do Irnpe1·io 

Decreto n . 9846 de 27 de Janeiro de 1888 

Para as despezas imprevistas determinadas pelas medidas preventivas da. invasão 
do cllolera-morbus no Imperio . . . . . . .. ...... ... .. .. ... . ...•.. .. . . ... .. .... 

RECAPITULAÇÃO 

Exercício de 1886-1887 .. .... . ......... . . . .... . ........ . ...... . . . 
8xercicio ele 1888 ...... . ..... . ..... ... .. . ...... . ...... . . ..... .. . 

TABELLA - B 

106:552$213 

120:783 801 

227:336$014 

100:000$000 

327:336S014 

VERBAS DO ORÇA)fE)I'TO PARA AS QUAES O GOVERNO PODBR1~ ABRIR Cl=tEDITOS SUPPLE~IENTARES 

Jlfinisterio Imperio 

Presiclencias de província - Pelas ajudas de custo aos presidentes. 
Soccorros pnulicos. 

Ministerio da Justiça 

Ajudas de custo - Aos magistrados de I • e 2a entrancia. 
Coud.ucção de presos de justiça. 

Ministerio elos Negocias Estrangei1·o~ 

Ajudas üe custo. 
Extraordinarias no exterior. 
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JJi,listerio da Jla ;·iHltrt 

H J~pita."S - Peloti tn 'ltlie.,mentos e utens·s. 
Reformados - Pelo .; •Ido •le olficiaes c pt·aças ref•, l'llli\d 1s. 
Munições tle I oc,·a. - Pelo snsteoto o Llidc\ das guu.r' lliçõ ·s lo; 11 tvios cht rl.rm1tht. 
Muni~,:õe:> tmv e:> - Ptllos c.ISJs fortuito:> do :1\'.tl'i.l, o~wrr .• g-iJ, dij :t:nJnlo Jo olJ,iectos ao m 11' e 

outt•os sini:;tros. 
Fretes - Pot' cliiTerenças ele cambio e commissucs de S!l.f!ues, tratamento de praç·1s em pol'to 

estrangeir•os e em provin ias onde não h'1. hospit ws o enfot•ma.r·ias, o par<t despezas de en tcr·t•os . 
Eventu tes - Pela~ p'tS"age u3 :1uturizadas [lO I' lei, :1j nelas ele custo c ;:rralificações ox traorcli-

narias, tawbt:m determ ina lus pot• IL i. 

J1IinisteJ·io ela G ue1Ta 

Corpo de sa.ude e ho pitaes - Pelos medicamentos, die tas e utensi 
Pl'aças rle pret - Pelas gratilica.çõ · de volunta r•ios e en!! •j Jdo;, c> premio: para os mesmo . . 
Etapas - Pelas que occorl'erem, aJém ela imp Jrtancia co LJ si~narla . 

Despezas dos corpos e quarteis - Pelas forr.tgens c ferr 1geLJs. 
Chsse inactiV<lS - Pehs e tap·1s elas praç1s inva.lid.l ·e »olrlo c! offici;tes e pl' 'ç.•s refot·maclas . 
Aj telas de cu to - Pela· que s aboo;u•em ao~ ofli ·i·te .; que vi 1j-1m •·m commis,ão de 

seniço . 
F<tbJ•icas - Pe'~" cli,,tu.s, mediram nto3, ut nsis e etap1.s di u•i ,L,; a colono:; . 
Di ver sas clespezas e eventuaes - Pelo transporte elo prar;as . 

llfiniste'l·io da Agricultttl'O 

UI um inação publica . 
Garantia de j uros ás estradas ele foero c aes eng-enhos centr.:tes - Pelo que exceder ao 

decretado. 
Correio geral. 

Jlini sterio da Fn:::enclo 

Juros da divida. intema fund:vla. - Pelos que occot•rerem , no caso de l'unclat•-se parto da divida 
fluctuante, ou de se fazerem operações de credito. 

J uros da divida. inscripta. antes ela emissão das respectivas apolices - Pelo; que forem recla-
mados, a lém do a i g-arismo orç!l.do. 

Caixa ela Amortização - Pelo fei li o de nota· . 
Juizo dos Feitos da. Fr.zenda - Pelo que faltat· pal'a pagamento da pm·centagem da cli>icla 

arrecadada . 
Alfandeg~s, Recebedol'ias, !\lesas de Rondas o Colloctot•ias - Pelo oxces o ele de pcza sobre o 

credito concedido para a porcentagem dos empreg1 do . 
Difl'erenças ele cambio - Pelo que fõl' prcci,;o afim de realizar- se a remessa do fundos para o 

exterior e o p:~gamento dos juros e amol'ti zaçãodos empl'estimos nacionaes elo 18G3 e 1879. 
Juros diversos e juro.;; elos bilhetes do Tl1esonro - Pelas importancias, que forem pl'Oci ~a~, além 

elas consignflclas. 
Com missões e corl'etagens - Pelo quo fór necessario, [dém da, som ma conced i, la . 
Ju r·os do e npr·estimo do cofre de ol'phãos- Pelo·· que forem reclamarias. si a na import1ncia 

exceder á do crecli to Yotado. 
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,Turos dos deposi tos das Caixas Eco nomicas e elo.;; Mont es de Soccorro - Pelos que forem dev idos 
a lém elo credi to votado. 

Exercícios findos - Pelas pensões, aposentadorias, ordenados, soldos e outros vencimento~ 

marcados em lei . 
Reposições e r es tituiçõa.; - Pelos p:1g unentos r ecla ma.• lo:;, quando a importancia destes exceder 

i~ consignação. 

TABELLA - C 

CRE DI'l'OS ESPECIAES PARA 03 QU.\ES O GOVERNO PODER!Í. FAZER OPERAÇÕES DE CREDITO . - LEIS 
N. 2348 DE 25 DE AGOSTJ DE 1873, ART. 18, E X. 2792 DE 20 DE OUTUBRO DE 1877 , ART. 20. 

Minist e1·io do Imp e1· io 

Lei llS . 1904 e 1905 de 17 el e Outubro de 1870, e 2343 do 25 ele Agosto de 1873, art. 2°, 
paragrapho unico, n . G. 

}fediçü,o e tombo elas tenas qne, nos termo3 dos con tractos matl'imoniaes, formam 
os patt' imonios estahelecirlos pa ra Suas Alteza;; as Senhoras D. Isabel 
o D. Leopolclina, e Seus Augustos I<:3pos:Js ................. . . . ...... . ..... . 

Ministerio da Agl'icultura 

18: 000$000 

Lei !l. 1953 de 17 de Julho de 1871, a,rt . 2°, § 2', e lei n. 3351 ele 20 de Outubro de 1887 . 

Pa,ra, o prolongamento tla E:;tr.tda Lle Fet'l'J da B:1h ia a S . Francisco . ... . ...... . 1.750:000$000 

Lei n . HJ53 elo l7 de Julho do 1871. Rrt . 2°, § 2 ' o lei n. 3149lle 20 de Outubro de 1887, art. 7•, 
§ 1°, ll. 5 . 

E'tt'ada ele ferro do Recife a, Cat•uurú, sendo I . 000 : 000~, para execução ela lei 
n. 33-19, art. 7", ~ l", n . 5 ele 1887 .. . ........ .. .. .. .. . ............. .. ... 3 .000:000$000 

Lei n . 2397 elo 10 de Setemb1'o de lR73 

Coustrucção ela estmda ele feno de Porto Aleg·ee e Caceqny . . ..... . . . .. ... . . . . 6oo:ooo ·ooo 

Leis n . 2397 üe lO de Setembro de 1873 e n. 3351 de 20 de Outubro ele 1887' 

Estrada ele ferro do Bagé a, Ue ugtmyana . . . .. ........... . ..... . .... . . . ..... 6 .000:000 .000 

Lei n. 2670 do 20 de Outubt·o ele 1875, a,rt. 18 

l'eolong-amento da estt·;da ele ferro D. Pedro U, incluidos os trabalbos a,lém da 
eida,cl e ele Sabctra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3 . 000:000$000 

Lei n. 29'10 ele 31 do Outubro de 1879, art. 23 

Prolong,wwnto da est t'Mh elo t'et't'O de 11 :'lturité .... . . . ....... ....... . .. . . . . ..• 1.000:000$000 

Lei n. 3127 elo 7 de Outubt•o de 1882 

Ramal do Timbó, ch estl'ittla, de ferro da Bahi~t aS. Francisco . ...... . . . .•....• . 156:375$000 
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Lei n. 3139 ele 21 de Outubro de 1882 

Prolongamento da estrada de ferro Mogyaua ... . . . .. ... . .. .. . ... .. ...... .. . . . 354:730$000 

Lei n . 3141 de 30 de Outubro de 1882, art. 7°, § 1°, n. III 

Para pagamento dos juros sobre o capita,l para prolongamento da estrada ele 
ferro Conde d'Eu, da, capital ao porto de Cabedello ... . .. . .. ... ... .. . . .. . .. . 35:563$799 

Lei n. 3141 de 30 de Outubro ele 1882, art. 7°, § 1°, n . IV 

Garantia de juros para o melhoramen to elo porto da Fortaleza e construcção ela 
respectiva alfauelega .. . ........ . ... . . . .... . . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. . . .. . 175:227. 014 

Lei n. 2639 ele 22 de Setembro ele 1-875 

Obras para o abastecimento de agna á capital elo Imperio e custe io do tramwa,y do 
rio do Ouro ... ... ... . . . . .. . . . . .. . .... ... . . ........ . . .. .. . . . . .. . ...... . . . 979 :734$000 

Lei n . :3397 ele 24 de Novembro de 1888 

Para pagamento de garantia de juros pelas novas concessões autorir.adas 
nesta lei. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2. 000: 000 000 

Para prolongamento da Estrada de Ferro de Sobral, desde já... . . . .......... . . 800 :000. 000 

Ministe~·io da Fazenda 

Leis n . 1837 ele 27 de Setembro de 1870, artigo unico, e n. 2.343 de 25 de ,\ g-os to ele 1873, 
art. 7°, paragrapho unico, n. 4 

Fabrico de moedas de nickel e de bronze . .. ... . . . . . .. .... .... . ............. .. . . 

Lei n. 2348 de 25 de Agosto de 1873, art. ll, § 5°, n . 2 

Premio não excedente de 50 , por tonelada, aos constrnctores de navios no 
Imperio .. . ..... . .. . . . ..... ... .. . .......... .. ..... .. ... . ..... . . .. ...... . . 

20:000$000 

50:000. 000 

19.939:629$813 

Sala das commissões em 15 de Novembt'O de 1888 .-F. Figuei?"ôa.-Leitcio ela Cunha. - Femancles 
da Cunha Filho. 

Apresentado em 15 de Novembro de 1888.- N. 66 E. 
Approvado na mesma sessão . 
Remettido á sancção em 19 de Novembro . 
Sanccionado - Lei n. 3397 de 24 de Novembro de 1888 . 



RECEITA GERAL 





ORÇAMENTO DA RECEITA GERAL DO IMPERIO 

PARECERES DA RESPECTIVA COMMISSÃO 

RECEITA GERAL 

PROJECTOS NS. 70 a 70 E DE 1888 

Artigos 1, 2, 3, 4, e 5, da proposta. 

1888-N. 70 

Receita Geral do Im.perio para o exercício de 1889 

Tendo de dar parecer sobre a proposta do governo relativa a receita geral do Imperio, procurou a 
commissão, com os dados que lhe forneceu o Thesouro Nacional sobre a receita arrecadada no exer-
cício e ja conhecida, completar as informações, publicadas no relatorio apresentado a Assembléa Geral 
pelo Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda. 

Esta a com missão convencida de que á verdade do orçamento corresponde a verdade do systema 
representativo, em que a principal mbsão do parlamento é orçar a receita e fixar a despeza. 

A clareza e simplicidade do orçamento, para. que toclos comprehendam os encargos, que pesam 
sobre a nação, o as vantagens que Llelles ella pótle tirar, são condições essenciaes de boa lei orça-
montaria. 

Si não fôra o atropello e precipitação com que são feitos os trabalhos desta natureza, decretando-se 
as despezas por partes e antes de orçada a receita, a commissão talvez propuzesse a suppressão da 
tabella C, passando para o orçamento ordinario as despezas nessa tabella consignadas, e bem assim 
da tabella B, relativa aos creditas supplementares, cujas importancias poderiam ser estimadas muito 
approximadameote da realidade e incluídas nas respectivas verbas do orçamento da dcspeza, de tal 
sorte que rara e excepcionalmente tivesse o governo necessidade de usar da faculdade de abrir taes 
creditas. Assim porém não se tem procedido, sinão antes deixado, podemos dizer, de determinar 
quantia para as despezas que por sua naturezn, carecem da faculdade de taes creditas, consignando-as 
com consciente deficiencia. 

Comquanto não possa este anuo ainda obviar completamen te estes inconvenientes, julgou a com-
missão dever assignalal- os e procurara ja neste trabalho já na discussão prevenil-os . 

A receita geral ordinaria do Imperio é para o exercício de 1889 orçada em 140.000:000$ na pro-
posta do goveeno, e, poetanto, em 494:784$ menos do que a renda arrecadada no exercício de 1886 
a 1887, como demonstra a tabella n. 3, annexa ao relatorio este anno apresentado pelo Ministerio 
da Fazenda. 

Esta simples consideração prova que não foi exagerado o calculo. Todavia vai a commissão exa-
minar as principaes rarcellas, que concorrem para aquella somma, justifica ndo-as, modificando-as e 
comparando-as com as arreca dadas nos 12 mezes de 1886 a 1887 e com as votadas para o exercício de 
1888. 

O producto dos direitos de importação para consumo foi na proposta do governo estimado em 
82 .000:000$ ou em 1. 000 :000$ mais do que a verba votada para 1888 . 

A. 20 
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o estudo do desenvol viment:> que tem ti.Jo e3ta. Conte de receita de 18811 ate hoje a presenta o 
segu·nt, . e su tado: 
AT' I'ec, lada. no cxe cici<) elo 1884 a. 1835.... . ....... . .. . . . . • . • . . .. . . .. . . . .. . . . . . 63.724:293$367 
Art•ec•t ! vta no J'( •t·:·c: • c!' l8fj a 1886 ..... . ... . ...................... . ....... 69.545:0 18$017 
ArreJadada no exe ·ciciJ cll 183 i a li:l87................ . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. 78. O 16:010$158 
No segu ndo se : ne~tre rle ld:l7.......... . .......... . ........ .• . . . • . . . . . .. . . . . •. 43.024:63 1$990 

::>ommautlo a !'e nela ,lo ~e.;undJ se nestre ele 1887 à al'recadada no p1·irneiro se mestre deste anno e ja 
conhecida, c adtliciona 1do ao res <iltado a de~conheciua, por meio do calculo, verifica-se para os 12 
mezes o tot 1l de c ·1 ca d·J 8 1 .000 :000$00:>. 

A' v i~ ta do;; clados, que acaba de a[Jre.;c·ntat•, acredita a commis~ão ter justificado a elevação ela 1 ~ 
vet'b:t da propost 1. ;L cl-1. 000: UJO.' JOJ. 

As>im proce lend), longe d" exa.g m1. da, foi t'mida; porqu·\llto, p 1ra que fosse rigorosa a estimntiva 
do produ-::to da J·eceita üo.; direito.> d.e imp01·taçü.o, seria ne ·e~sario cousiJerar a m<iclia do a ugmento 
p rogre:>sivo de ~ti~ no <L a uno Je.; le o e:urcicJO üe 1884- l8tl5 a té Q cunente; e ntretanto, foi pela 
commi;;ü.o de ;p 1 ·e~a la esb imp Jrt ;mte funcç5.o do ca lculo. 

o prwlucto do; di1·eito; dcJ exp.Jrta.ç1o f., j na prc•p,~ta do governo orça.do em l6.000:000:t ou em 
1.100:000::&; rneno;; u que a vot.Ltla 11 , I.:Ji elo or·çatne 1to vige11te e 1.014:330 243 me uos do que a 
média ela t·enua. de:;sa proveniencia 'trrdc Lolttd<1 nos t1·e.; ult : mos e xer·t.:icios lindos. 

A r· não da di ITe ren.;a esta em tm· serv ido de ba.~e para. o calculo ou ne lle iu (J Iiuo a ::wr·ecaclação nos 
prim.;iros mezes do corrente e(ercit:iJ. Ent retanto ninguem ignora quanto foi exce pcionalmente 
esc.ts.;a a co lheit<1 do caré no a nnJ ri ·elo e que a exportação de~;.e g. nero no 1° semestre de cada an no 
é apenas d t:i so H'a:; cl<t C') ]it tli la. n.'í.o ex port,,ua ::10 an uo o~ nter:o r·. Todavi<1, <<pnar !lo augmenlo, qur 
tê!11 tido e con tinua:n a manire.:;tar o; ou tcos ge1 ter·os de expJrtaçiío, principalmente o:; da inJustria 
ex tracti va, e comqmw to tenha a t.:o mm'S$i.O l'nn l1me nto p L'.'<1 e lev.1r a verba a 17. O :lO: OJO), m.tn tem 
a e.;t imacht na. pro po~ l<t, atteudendo á influenda, que porvdntura possa t er a a lta do c.tmiJio soi.Jre o 
pt·eço do g -:ner ,, ca lcula. lo e 111 ll •>.,::;a mue.l1 .. 

São estes os [l f'inci, •ae; f c tores cb receita geul, para a IJUal concor·rem com tt·e:; quart tS p1.r te, 
pouco m ds ou menos. As ou tt•,.; vel'll L:i Ja. ret.:dita e~ tão sufficientemente expEcJ.das no relatorio do 
Min .d el'io da l<a~e nda.. 

Feita a emenda as::iig nalada e supprimindo-se d" proposta do governo a verba de 100:000$, reta-
ti vn. a ve nda de teC"r,1.3 p l llli c ts, pelo.; <IDt i v o;, rtu J se ·ão adian te in::lic,tdos, c:tlcu la. a commbsào a 
recei ta gel'tt l ord in Ll'ia dJ Im 1Je ,·io em 141.\JOO.OOO,)O:JO. 

D"ve-.>e . porém , n. c.;t' 'lll til t ia a IJi.:io tttl' ;t im pr·hn !ia da rendc1. com applicaçã.o especi d, u 
meuos C['l J nã' lhe SJj tlcrl L o ttt• L :1.[l ,diC tç:i. • igu t lruente es per;i;d; [JO I'que jà n;lo teil t n. que lhe el'!l 
dada rctr.lo rle Sill', Jepuis da lui tle 13 de M do elo cor rente a nno e por· ter-se devaclo no orçamentu 
da de,;iJeza do M.nbteeio Ja A:,p·icultur<1 a lU.OO:J:OOO~ a consignação paea o.; serviços ela co loui-
saçã'1. 

()calculo dessa r enda, della deduúcla. a rtuantia ele OI :278$, em que fo i es timada a importancia doR 
impostos e taxas or·iun.los Lia ex tincta propried<~cle servil, senlo calculad<L em G.300:00J$, e leva. a 
cifra total d.t r ecei t <L á. quanti L de 148.2JO:OOO.'OOO. 

A e.;t L quao tia devemos ainda. adcl ieion <tr a importancia elos s t idos entre os receuimen tos e 
restituições dos deposito.;; pol'que, const ituindo um recurso ordinar·io Jo Thesouro e senuo a ppli-
cada á clespeza ordi naria, nã~ póJe deixar ele ser ~ompatada na receita. a essa clespeza corrcs-
poncl 'm te . 

(); s·d los dos rle po.:; it1,, calculaoios, segunrlo f~ média dos tres u ltimos exercicios findos, em 
2 . 329 :0:JU:j), e levam o tot d da receita a 150.529 :000$, que constituem os recursos orclinal'ios do 
Th o: our0 paea o a nno de 1889. 

A comparação d<t r t ce ta c 101 n. cl1spe7.a, p::tra :t v er;ficaç!ii.o elo salrlJ ou de(icit, não pód~ ser r' go-
r o ,amente C, it '• pot• I'Ie, a in la e n cli,cu;sã.o o~ or·ç ~m9t1tos •i<t::> de., pezus dos diversos ministel'ios, não 
sabe a com 11h,ã e n ') uanto ser·ão rleti< i t ivamr~ntl eLwaclo; ou a qnanto reduzidos. P rocm•,trá toda-
vi;~ , figut'ando dua.; hypoth ses, a pproximar- .;e o mais pos;ivel da realidade. 
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F3,rá em primeiro logar a comparação entre as quantias pedidas pelo governo na proposta, no valo!' 
<l.e 138.108:670$831, com a receita orçada. 

Aprese!ltil estu, comparação o seguinte rasu1tado: 
R. 150. 529:000$ - O. 138. 108 :670$83 1 = 12.4·?0:329$169. 
Maniresta, pois, a compaP lÇio um sal·to de 12.420:329$169, que seria. sufficiente para as des-

pez 's da tabella C que, segundo as C·•n,ignações pedidcts na prop)sta, é ca,!cu1ada em 10.533:635$935, 
deixando ainda um saldo ele I . 886:693$234 . 

Considerando- se, porém, que, segundo informações fornecidas pelo Ministerio ela Agl'icultura, 
L!evem aJg umas co nsignaçõe3 da t lbe lla C sotrrer sensível mocli ticação pat•a. menos, t-les como as: 
p:~ra a estrada de rerro do Recife a Caruarú a 750:000. , donde uma economia. de 250: 000;' ; a para 
constcucc;ão da via- ferl'ea de Porto A1egl'e a Caceq ui (na tabella sob o titulo de Porto Alegre a Uru-
g uayana) a GOO: OOO$, donde ::t economia, de l. 628:978.B033, verifica-se que, mantendo- se pat•a os 
outros melhol'::tmentos especiticado3 na tabella C as quantias p~didas ll'l propo;ta do govet•no e circum -
:;crevendo-se a estas quantias as obras, que com elles se tenham ria fazer no exercido, cllevar-se-ha. o 
saldo do orçamento, sommtndo a de~peza ot•dinwia :1 extraordin'lrh, a. 3 .765 :671$067; ao qual 
deveremos ainda addicionar a quantia ele 2.000:000$ de3tinacla na tabella C a constt·ucção d t estr.1da 
de ferro da. Bahia a S. Francisco, que deve S3r reit,1, nos tet·mos da lei n. 335 1 de 20 de Outubro de 
1887, com o peoducto do em prestimo para este fim jit realizado e em clepo3ito. 

Esta adclição eleva o s tido a, 5 . 765:671$067. 
Passa agora a commis::;ão a comp 1rar a rec3ita por ella orçada com a despeza, attenclendo ás 

a.lteraçõe::; feitas pela Camara nos oeçamentos já enviados ao Senado e indic1das no:; que se di5cutem. 

São estas a.s a.ltera çües : 

~o orçamento da despeza do Ministerio do Imperio, mais ....•.... . ........ .... .... 
~o da Ju;tiça, mais .......... . ..... . .. ... .. .............. .... ..... . . . .... . ..... . 
~o de E3trangeieos, m3o.os .... .. ... ... .. . .......... ... . ......... . . .... . . ... . ... . 
~o da :'v1·1.rio.ha, mais ..............................•............................ 
:\'o da Guerra, mais ..... .. ...•... .... ...........•..........•........ . ......... . 
No da Fazenda, m:ús .... .. ...• ... . ........• . ...........•..................•.... 
No da Ageicultura, m tis ..•.. .. ..... . . ....... ..•. ... .........•...•........ .•.. .. 
X o da Agricnltura , menos ................ . ................................... . 

-!0:365S600 
8::10:900~0 !5 

3:60J;OJO 
59:330~000 

20•2 : 214'3000 
318:8 !5., !26 

7.552:ooo-:;ooo 
24:ooosooo 

Ao mesmo deve acl,iicionar-se á vet•ba para garantia de jut•os- 2 . 00J:OOO~ - maximo a que póde 
;tttingie o encaego elo Thesoueo, caso sejam executadas todas as emprezas paea as quaes e indicada a 
ganm tia. de juros . 

Votadas todas estas alteeações deíinitivam3nte, elevar-se-h'!. a despeza a 149.134:794. 872, ficando 
o saldo, excluída da despeza a. tabella C, recluziclo a 1.394:205,:128 . 

Computando, porém, na c' espeza a tabella C, delta excluinlo a.penas as consignações paea os 
melhoramen to;; que devem ser feito.:; por conta do peoducto do empt'e5ttmo c que, portanto, ni'i () 
poclem set· encontradas com a eeceita, dcs:tppnecccrá este saldo, que seri snbstituirlo pelo deficit n_,, 
().410:9?0 355. 

Para que, porem, o oeçamento se cnc3ne C1tlilibraclo, b:tsta que se nnn1e applicar ao serviço dt3 
colonis1ção o pt•oducto, no exc t·cicio cot•t•en te, da. eenrla com applic:tçã'J especial ao fn nclo de emanci-
pação, na impot'tancia de 4.300 :000$; pois que, assim se peo~e:leudo, flc:ná o clcfi.cit redttzido a 
~.!10:920~355, que poderiL clesappa.eecet• com a, e$Cl'Upulo.sa economil, que se propue o governo <t rea-
li.zar na execução elos set•ric;os publico.:; e com outr,ts medidas, que por,·entura sejam adaptadas pela. 
Assembléa Geral. 

D'entre as economias algum<1S s1o por assim dizer neccssarias . 
Neste CJ..So es tão: - 1°, a de 800:0003 pu·a j tu•os dos billntes llo ThesourJ; po1·que, devendo 

~r pagos os bilhete.> em cil'cnl::tção co:n a. impor·tancia elo emp:'c;ti:n'i, ullim~·n~nte l'eilo em Lonrl.ee.>, 
na pttt•te n. este serviço de;;tin,'l.da, a e·lüisiio no exel'cicio da 18:30 ;et'á na t'e 1lida·le feita como ante-
cipaç[o da eeceiü1., o CJUC, póde-s9 ca1culae, r2rluzit'á a vm·ba pelo menos n 400:0008 ou a muito menoe 
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quautirt, cumprindo ainda notar que foram estes juros orç1dos á r.1zão de 5°/o;- 2°, a de 60J :OOO$ 
destinada a cli[erenç\S ele c:unbio; porqutnto o s:tbio meneio do proclucto do emprestimo dispensará 
o emprego des,;a qu:tntia;- 3°, a consigntQi::J ptra novos termos e comarcas, que está no mesmo 
caso. Como estas, existem na despezit outras muitas verbas. 

D'entt·e as medidas que po:iem ser tomatlas e fJUe augmentarão, se:n prcju izo, os recursos do The-
souro, estão: 1°, a !nclusiio na receita dos juros dos aux:ilios que o governo, nos termos. ela lei 
n. 3263 ele 18 de Julho ele 1885, prestn-r aos Btncos, dispensando-se a applicação desses juros ao res-
gate do p 1pel-moeda, sobre cuja tlept·eci'1ç·'í.o não te n, cJmo é evilen 'e, e.:l:la applicação influencia 
alguma; 2°, CO"Dputar-se como recurao do The3ou r >, p tra o~c:wrer ás úe3pe~as no exercício de 1889, 
o producto do emprestimo no v dor de 5.00J:O::JJI)$, de; tinaio ao r e;g tte parcial do papel-moeda, 
revogando-se desde ji o art. 5° da lei n. 3343 de 20 úe O.tt ubro de 1887. 

O r~sga te p<trci •l do p tpel-moed,t t'oi aconselln lo pn-ra rem 3•lhr a, su't abund,tncia, conigindo os 
cambias. O desenvolvimento d:l commercio, porá .n, pr0duziu c;te etreito e de ta l modo que, longe de 
reducção, tem existido const<tntemente augmJnto elo instrumento da circul tção, realizado nos 
termos dct lei n. 3263 de 18 de Julho de 181!5. Não h<t, poi3, neces;;i.ltt<.le ele <.li~posição legislativa 
para prevenii• eff. itos que os f<tc to;jiL produzir<tm indepe nden te dtl lei. 

E:;ta unica medida, augmentando com 5.0J0:003$ os recuP:>os do Thesouro, o habilitará a occorrer 
a todas as de5p ·z:ls .i i vot LUas pela Camarct nos or·ç tmen tos do:; Mini ·teri >S elo Irnperio, Justiça 
Marinha, Guerta e Est1·angeiro :, e indicadas pela com missão nas elos Mini;terios da Agricultura e 
FazemL•, unicos que aindct não foram r .:!melti>los no Sen 1rlo. 

Arloptacl.t só esta mecliLl t, em vez <lo d :fic it Je 2.110 :9~0 ~33'5, (j'le foi verifb tela, caso sejam defi-
nitivamente approv<Hias todas as atteraçõ~s feit1s pela C<unara e prorost.ts pela commis&ão nos 
diversos orçamentos das despezas, m m ife:;tar-~e-ln o s lido de 2.889:079 615 . 

Demonstra este tr<tb tlho que, in IP-p3nd mte ele opertÇÕ33 rle c1·e U o, poderemo3 ter para o exer-
cício de 11130 recm·:>os no TileJO'll'O su:TI .:: iente5 para. as de ;pn \S or.lin tri \Se para atlencler ao desen-
volvimento cl::t colonis!.lçilo e aos melhoramentos rn·tteriaes, t 1es co no a f,ccilitla<.le J.1s c0mmuuicações 
por vias ferreas e navegaçã 1, que as circnrnstancia do paiz impoem. 

Devendo-se computar na t ltbella C a;; consignações da f] •nntia necessa.ria para o prolongamento 
da Estrada de Ferro da B~hia aS. Francisco e construcção d t de B.tgé a Uruguayana, ás quae3 <.levem 
ser, no3 termos da lei n. 3331 de 20 de Outubro de 1837, applicarlos os 18 .2!0:633$096 decretados 
ness'1lei, já le vantados no ultimo empre3timo ex:terno e para e3S3 dds tino depo.;it Lc!03, entende a 
commi:;são dever inclutr ess::t quanti:t, (jUe tem de re;;po :vier á1nell.1s despna,, no orçamento da 
receit:t, sob o tit•Ílo de produ~to d1 p 'zrte do emprestirn~ contra'ti:lJ em virtude da lei n. 3351 de 20 
de Outubro de 1887, para ser applicado ao prolon:;amento da estrada de fura da Baíia a S. Fra11cisco 
e construcção da de B -tgé a Urug-tayanx, passando po1· ~acequ.i • 

Entre os adcliti vo3 que parecem á com:nissio convenientes, além dos já indicados neste parecer, 
assignalará: 

1. 0 A autorização ao governo para rever as tarifas da Alf,tndega, relativas aos generos impor-
tados dos Estados-Unidos, de accordo com o tratado que porventura fizer com essa nação, afim de 
favorecer a entrada do assucar brazileiro e de outros generos de producção nacional nos portos da 
R.epublica Norte-Americana. 

Alargar o consumo dos generos de exportação nacional é medida que deve merecer a attenção do 
governo. D'entre todo3 os favores que se póde conceder á prolucção agricola nacional, os mais effi-
cazes são os que, reduzindo os gasto3 da producção, provocam o desenvolvimento da industl'ia e 
augmentam os 1 ticros do productor. 

2. 0 Autorizaçío ao govern:J pan rever as brifas da Alfaniega, relativas aos generos impor-
tados do estrangeiro, para cuj t prod.ucção exi;tem fc~.bric.1s no p::tiz, afim de que a elevação do cam-
bio, qu3 tem so!JrJ 03 gP-neros de importação estraugeir.1 a infl..1enciJ. de reducçio de i.nposto3, não 
provoque o <.le~J.:;tre da icJ.Justria nacional que, aproveitando-3e da baixa do c.1mbio, foi creadJ. e tem 
conseguido manter-se no paiz. 
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Não ha nesta indicação o menor pensamento proteccionista. A medida indicada não deve exceder 
os limites tLt razão assigtlalada . A commissio não q11Bl' so~recarragar os generos estrangeiros de 
que trah, mas apenas m1ntel-os com os onus qu~ tinhaou o anuo passado, em que a média do cambio 
foi de 22 1/2 por 1$000 . 

3. o Ces;ão ás provinci::ts das dividas dos colonos nellas estabelecidos e do producto da venda das 
terras public--t; , afim de serem por ellas appli ccdos aos interess<Js e desenvolvimento da colonisaçio. 

Esta medida, que está, quanto á applic'lção da rend t, de a.ccorclo com o pensamento expresso 
nos arts. 19 e 20 ua. lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850, não carece ser justificada . Todos reco-
nhecem a necessidatle ue ir chnuo ás províncias iniciativa para o deseu volvimento dos serviços que 
a ellas directamente interess1m, lw.bilitanJo-as ptra isso com os necess:~orios recurso>. 
t;;, i[4. o Conc3der ao j'lr,lim zoo log ico, estabeleci lo ne3ta Côrte, em Vil! a Isabel, isenção dos impostas 
de dec ima urbana e d3 penn1s d'agua para os predios, que no mesmo j trdim estão e forem construidos, 
e bem assim a entrada, livre ele direitos de Alfanleg L, aos n.nim1es importados com destino ao 
mesmo j wdi m , 

As rn.zõ3s justificativls da m3lda estãJ ex:pJstn.s no re1u·wim·mto aonexo a este parecer 
(sob n. 1), aprese:1tado á Cam:tra doJ Sr;. Da[mtJ.uos pala dil'ect:)l'ia do JLLrdim Zoologico e á t'Om-
mis ;ão de orç:~omen to en vi ~cdo pela Mesa . 

Tl'es emendas annexas, snb ns. 2, 3 e 4, foram apre3ent·1clas á commissão: a 1" uispensanclo a 
Cam:tra Municipl l de S. Joio cl' E l-Rei do3 frete; devi lvs á E~tra l1. de Fert•o D. PeJro II p3lo tnns-
porte dom ttsrial, que e:npre~·ou nJs obras do abast~cimento d\tgu• p >tavel; a 2a autol'iz1ndo os 
operarios do Arsenal de M trinh t de Pern:1mbuco a organiz·.trem mo:1te-pio sob as bases, que julga-
rem convenientes e í[ue ficarão depenuentes da approvaçio do gove,·uo, cabendo á Liga Operaria 
Pern •mbuc :nrt as attribuições, reta ti v as á institui ~1o, qu3 co:npeti tm á União Op 3ral'i1 ela Côt·te; 
a 4a autOI'i?,l.ndo o governo a ceder á emprezt q:te tom•r a si a ex:plor,lçlo d.1 estrada de ferro do 
B~man ,1 rt impor t tnci L d3 1 6 : 000~, p3la í[Ual é e.s;:1 via ferrea respo 1savel . 

Julg.:t a commis~ão que to1as es>·1s emen las estão no caso de ser approvadas . 
Em conclusão: é a eommissão de parec3r í[U9 S)j L convertida em lei a proposta do governo, eom 

as mo:lific.tções e a lterações iudica•las no seguinte prqjec to: 

Accrescente-se no logar competente: 

A Assembléa Geral decreta : 

Art. 1. 0 A receita geral do Imperio é orç'Ul.a na quantia tle ......... . e será realiza-la com o 
producto do que se arrecaJar dentro do ex:eecicio da pras:mte lei, sob os títulos aluixo designados: 

ORDINARIA 

Importação 

Direitos de importação p~ra consumo: em vez de 82.000:000$ diga-se ....... . ... . 
Expediente dos generos livres de direitos de consumo (como na proposta) . ........ . 
Expediente das capatazias (idem) . . . .................•................ ... ...... 
Armazenagem (idem) . . . , ............. . .... ...•... . . ........... .....•... . ... .. . 

D~spacho maritimo 

Impostos de pharóes (corno na p1'opo3t a) . . . ... .. . .... ....... ... .... ..... .. . . .. • • 
Impo;:;toJ de dóca (iJem) •...... . .....•............. . .. ...... . .. .. ..... . ........ 

84.000:000~000 

700:0>10$000 
320: 000.$')00 

1. l 00: 000$000 

320:000$000 
120:000$000 
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Ea:po1·tação 

Direitos de exportação dos generos nacionaes (como na proposta)................. 16.000:000$000 
Ditos de 2 1/ 2 °/0 da polvot·a, fabricada por conta do governo, e dos metaes pre-

cios:>s em pó. pinha, ba.t•ra. ou obras; de 1 1/2 °/o do ouro em barra, fundido 
na Casa d<t Moeda e de J •;. dos diamantes (idem)... . . ... . ..... . ......... . i0:000$000 

.Jn ros das acções das Estradas de Ferro da Bahia e ue Pernambuco (como na 
proposta) ........ . . .... ..... ·: ..............................•........... 

» ua estrada. de fen·o D. Pedro lI (idem) .................................. . 
>> das estradas de fert·o custeadas pelo Estado (idem) ................•...... . 
>> do Correio Geral (idem) .. . ... .. ... . . . ... ..... ..... . .. ..... .... .. . ..... . 
~ dos Telegt•aphos clectrico (idem) ...... .. ... .... ...... ... .... .. ... .. ... . 
» lla Casa da :J1oeda (idem) .. .. ..... .. . ..... ... . ........ ........•.. .. ... .. 
>> da ImprensR. Nacion[l.l e do DiiJ.1'io Olfi.cial (idem) .................. . ...... . 
'l} da Fab!'ica da. Pol vo!'a (idem) .. .. . ... ... . . . .... . ............... . .. . . . . . . . 
" da Fabrica do Ferro de S. João de Ypa.nema (idem) . .. . . .. ... . ..... ...... . 
» dos t•senaes (idam) ....................... .. ...................... ... . . 
.. da Casa de Correcçío (idem) ....................•......•................. 
» do Im pet'ial Collegio de Pedro II (idem) .. .. ......... . ... . .. . ........... . . 
~ do Institllto dos Surdos-Mudos (iuem) . .. .... . . ...... .... ...... . . . ... .... . 
,, das ma.triculas nos estabelecimento de instmcção superior (idem) ....... . . . 
» dos proprios nacionaes (idem) . . .. . . .... ....... . ... ........ ..... . . . . .... . 
» dos terrenos diamantinos (id-:Jm) ................ . ...................... . 

Fóros de tet•renos (idem) . . . .... . .. . .. ............ ..... ... ...... .. ...•..... . .. . . 
Laudemios (idem) .. .... .... .. . . ......... . . ... ... .. ..... .. . .... . ....... ... .. . . . 
Vendas de terras publicas 100:000$000. (Supprima-se) . 
Premios de depositas publicas (como na pt•oposta) . . . ...... . . . ... .. ..... . ... .... . . 
Concessão de pennas d'agua (ideiP) ........................................... . 
Sello do papel (idem) .. .. ...... . .. . ..... .... . . . .. . . .......... .. . ..... ...... .. . 
Imposto de transmissão de propt•ieiade (idem) ............... ... ..... . . . . . . . .. .. . 

» de industrias e profissões (idem) . . . ...... • ..... . . .. ..... . . . .. .......... 
:. de transporte (idem) . . . .. .... . . . .... . ...... . ..... . .... . . .... . . .. .. .... . 
~ predial (idem) ..................................................... . .. . 
>) sobre subsidio e nncimento· (idem) ...... .. ............................ . 

do gado (idem) . ........ . .... ......... . . . .... . . ... .......... . ......... . 
Cobrança da divida acti•a (idem) .. ........ . ......... ...... .... . ........ . ...... . 

I·: XTJ~ .I.OitiJJ~A RJ .I 

Contribuição para o Monte-pio tla ~Ial'inha (como na pt·oposta) ................... . 
Indemnizações (idem) ... . . ................................................... . 
Juros de capitaes nacionaes (idem) ..... . . . ...... . ...... . . ........• ..... .. . . .. .. 
Venda de generos e propt•ios nacionaes (idem) ... .. ... . . ............. . ......... . 
Receita eventual, comprehendidas as multas por inrracção de leis ou regulamentos 

e a rencla da estrada do ferro de Santos a J nnrliah~r (i clem) ..........•.... 

140:000 oou 
11 .700:000$000 
1.300 :000.000 
2.300.000$000 

500:000$000 
60:000$000 

300:000~000 

I :000$000 
6o:ooo. ·ooo 
10:000 000 
50:000$000 
70:000 000 
3:000$000 

:360 : 000$000 
100 : 000$' 100 
15 :000 000 
1:000$000 

20: 000 000 

10:000 000 
800:000$000 

5.200:000 000 
4.600:000 000 
1. 5o o: ooo ·ooo 

360 :ooo ·ooo 
3.500:000$000 

380 :000$000 
200 : ooo. ·ooo 
fiOO: 000S000 

IO:ooo ·ooo 
100: 000 000 
:100: 000$000 
60:000. 000 

1.100:000$000 
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RENDA COM APPLICAÇÃO ESPECIAL 

Fundo de emancipaçúo 

(S npprimam-se os títulos.) 
Taxa de escravos (inclusive a addicional) (supprima- se). 
Tr.tnsmissão de propriedade dos mesmos (idem). 
Mui tas (idem). 
Dona ti vos (idem). 
Beneficio ele loterias isent~s de impostos (como na proposta). 
Decima parte do beneficio liquido das concedidas depois da lei (idem)· I 
Divida activft (supprima- se). 
Imposto sobre os consignatarios de escravos (idflm). 
hnposto ue lb 0 /o sobre loterias (como na proposta). 
Se llo dos bilhetes de loter·ias (idem). 
Remanescente dos premios idem. (Lei n. lll4 ele 27 de Setembro de 1860, I 

art. 12, §3. 0 ) (idem). 
lmportancia correspondente á quota de l/3 da taxa addicional de 5°/o, conforme a 

lei n. 3270 de 28 rle Setembro de lR85, art. 2°, § 3°, ta parte; dita. de l/3, 
conforme a mesma lei, art. 2°, § 3°, 2a parte. Substitua-se pelo seguinte : 
producto elo imposto adclicional de 5 %. • . .. . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .. • . . . • . • . • . 5. 300: 000$')00 

Serviço ele colonisaçr7o 

lmportancia cm·responclente i~ quota ele lf'l ela ta,xa, arl1Jicional de 5°/o, conforme a 
lei n. é<270 de 28 de Setembro rtfl 1888, art. 2°, ~ 3°, :)• p1rte e§ 4." (sup-
prima- se .) 

Aecrescen te-so 

Recursos 

:::la lrto entre os recebimentos e I'estituiçõe.;; dos depositas ............•..•.....•.... 
Producto da p~rte do ultimo. emprestimo externo relativo a lei n. 3349 rle 1837 ... 
.Tu ros dos aux ilias aos Bancos, nos termo; da lei n. 3?6:1 ele 18 de Julho ele 1885, 

elerog<Hfa qu·1nto a applicação especial nesses juros . ......... . ,., ... ,,.,, .. 
Producto do ultimo emprestimo com applica,ção especial ao prolongam3nto da via 

fe1·rea da Bahia a S. Francisco e const!'ucção da de Bagé a Ut·ugn:tyana, nos 
termos da lei n. 3351 de 1887 ............... ..... ... ..• ................. 

Arts. 2° a 5o- Supprima-se, accrescentando-se os seguintes : 

Additivos 

Art . Fica o goYerno autorizado·: 

2.329:000$000 
5.000:000$000 

18 .220:633$096 

1. 0 A emittir· bilhetes do Thesouro até á somnn de 16.000:000$, como antecipação da receita 
no exercício desta lei ; 

2. 0 A receber e restituir, empregando os soldos nas despez1.s do Estado e contemplanrlo o 
exces>o das restituiçõ 3S no b::tlanço, confol'me o disp:>st.::> no art. 41 da lei n. 638 üe 17 de Setembro 
de 1851, os dinh9il'03 das S'olguintes Ol'igens: emprestimos do coft·e de OI'phãos; bens de defun tos e 
ausentes e do evento; pr mios de loterias; depo~itos das Caixas Economicas, Montes de Soccorro e 
rle di 1rersas origens ; 
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3. o A empregar no serviço da colonisação no exercício desta lei a parte do producto da renda 
com applicação e3pecial ao exercício de 1888, destinada na lei n. 3349 de 1887 ao fundo de 
emancipação ; 

4. o A manter relativamente á importação dos generos para cuja producção já existem e func-
cionando no . paiz fabricas, que empregam nas respectivas industrias mataria prima nacional, 
tarifa movei da Alfandega, acompanhando a elevação do cambio acima da taxa 22 1/2 d. por 1$000; 

5. • A rever as tarifas da Alfandega relativamente aos generos importados dos Estados-Unidos, 
nos termos dos tratados que por ventura eelebrar com esta nação para obter vantagens pelo menos 
reciproc11s para os generos ele producção nacional por ella importados ; 

6. o A isentar dos direitos de importação e expediente os animaes de raça, que forem importados 
para fazendas de criaç.:'io e todos os que o forem para. o Jardim Zoologico, estabelecido em Villa-
Isabel, na c:~pital do lmperio ; 

7. o A i3entar dos impostos de decima e pennas cl'agua os predios já construidos e que o forem 
no dito Jardim ZoologicCJ; 

8. 0 A dispensar a Camara Municipal de S. João d'El-Rei, provincia de Minas Geraes, do paga-
mento dos fretes devidos por tramporte pela via ferre a D. Pedro II do material para as obras 
do abastecimento d'agua potavel áquella cidade; 

9. • A consentir que os opera rios do Arsen:~.l de Marinha de Pernambuco organizem monte-pio, 
ficando os estatutos dependentes da npprovação do governo, e cabendo á Liga Operaria Pernam-
bucana as attribuições, que competiam, em instituição identica, á União Operaria da Côrte ; 

10. A ceder á empreza, que tomar a si a explordção para a conclusão da estrada de ferro do 
Banam1.l, a di vi la de 16:080 ao Estado, pela qual é responswel a actual empreza. 

Art. E' desde já del'ogada a lei n. 3263 ele 18 de Julho de 1885, na parte em que manda 
applicar ao resgate do papel-moeda os juros das quantias que, nos termos da mesma lei, forem 
adiantadas aos bancos, e outi'osim, do mesmo modo revogado o art. 5° da lei n. 3348 de 20 de 
Outubro de 1887. 

Art. Serão pelas províncias cobrad>1.S as dividas ao Esta·lo dos colonos, nellas estabelecidos, 
e o producto, bem como o d:t venda das terras pu')licas, ás mesmas províncias cedido para ser por 
ellas applicado ao de3envolvimento e serviço da colonisação. 

Art. Fic1m desde já extinctas as dividas pt'ovenientes da ex-propriedade servil, devendo o 
governo restituir integralmente os impostos dessa. origem cobrados no exercicio de 1888. 

Art. Continúa em vigor a autorização dada no art . 14 da lei n. 3018 de 5 de Novembro 
de 1880. 

Art. li'ic1.m revog1.di.l.s as disposições em contrario. 
S.1la di1S co:n·nis:;ões em 30 de Ago:;to de 1883.- ri. J. Hgm·iques, presidente.- Mattoso Camara, 

relator.- Lottrenço de Albu7uerque, com resteicçõss. - Rodrigues Alves.- Duarte de Azevedo.-
Henrique Saltes, com restricções. - Carneiro ela Cunha. 

PROPOSTA DA RECEITA 

Art . l. • A receita geral do Imperio é orçada na quantia de 140.000:000$, e será realizada com 
o producto do que se arrecadar dentro do exercício da presente lei, sob os titules abaixo designados: 

Ordinaria 

Importaç ão 

Direitos de importação para consumo .......... . . .... .. . ...... .. ........ ..... . . . 
Expediente dos gener0s livres de direitos de consumo .................. . . . .. ... . . 
Exped iente das capatazias .. . ... ... . .•.. ............ . ................... ..• . ... 
Armazenagem ........... .. ... . .................................. . . . .. ... ... . . 

82 .000:000$000 
700:000$000 
320:000$000 

I . I 00 : 000$000 
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Despacho maritimo 

Imposto de phal'óes .................................... . ..................... . 
» de dóca . .. .... . ...... . .. ... . . .. .. . . ... ...... . ......•.....•..........• 

El:portação 

320:000$000 
120:000$000 

Direi tos de exportação dos generos nacionaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . 000:000$000 
Ditos de 2 112 "lo da polvora, fabricada por conta do governo, e dos metaes preciosos 

em pó , pinha, barra ou obras ; de 1 1/2 °/o do ouro em barra fundido na 
Casa da Moeda e I 0/o dos diamantes ... .......... .... .. ...... ............ 40:000SOOO 

Interior 

Juro3 das acções das Estradas de Ferro da B::thia e de Pernambuco... . ........... 140:000.''000 
Renda da Estrada de Ferro D. Pedro I!. . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . I I. 700: OOO.'·OOO 

» das estradas de ferro custeadas pelo Estado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I. 300: ooo+·ooo 
» elo Correio Geral .... ... .... ... .......... .. ...... .. . . .............. ... . . 
» elos Te1egraphos Eloctricos . ........ .... ..... . ....... ... ..•... .. .. . .... .. 
» da Casa ela Moeda . . .......... .. ............ . . . . .. ... . .. .. ............. . 
>> ela Imprensa Nacional e Diario Otficial ... . .. .. ..... .. • . .......... .. ..... 
» da Fabrica da Polvora .. ... ........ ...... ..... .. ............... . ....... . 
» ela Fabrica de Ferro de S . João de Ypanema ...... ... ....... .......... . . . 
» dos Arsenaes .... .. ... .... ...... . ....... .. ..... . ...... .. ... . ... . ...... . 
» ela Casa de Correcção ....... ... ...... .. ..•... . . .. . ... .. ... .. . .. ..... .. . 
» elo Imperial Collegio de Pedro li . ........ . .... . . .. . ... .... ........... . . 
» elo Instituto elos Surdos- Mudos .. .. ....... . .... , ............... .... ..... . 
» das matriculas nos estabelecimentos de ins trucção superior .. ............ . 
» dos proprios nacionaes .... . .. ... .. . .... . .... ... .... . ... . ....... ...... . . 
>> elos t errenos diamantinos ....... .... . ...... .. ... . ....... . .... . . . ....... . 

Fóros ele t errenos .............. . ............ .. ............. .. ... ... ......... . 
Laudemios ... . ... . ... .. .. .. .. .................................. ... . ........ . . 
Venda de terras publicas . .. . .. . ... ... ..... . ... ... .. .. ... .. .. .. . . ............ .• 
Premias de depositas publicas ..•. . . . .. .•.. ... ... . ...... . . . ..... .. . . .. ..... . . . . 
Concessão de pennas d'agua .. . ... ..... .... ......... ... ...... .. : . ... ... . ...... . 
Sello Lle papel .......... .. ..... · ......... .. .......... .. .................. .. ... . 
Imposto do transmissão ele propriedade ... ..... ... ............... . . .... .... .. . . . 

» de industrias e profissões . . ... .. . ... ...... .... ... . ..............•...... 
>> de transporte . .. . ... .. . . ....... . ............... . ..................... . 
» predial .... . .................................................. . ...... . 
» sobre subsídios e vencimentos ............................. .. ...... . .. . 
» do gado ................•................ . .........................•.. 

Cobrança ela divida activa .. .. . . . ................. ..• . .. .. ..... .. .. .•.... . . . ... 

Ext1·ao1·dina1'ia 

2 .300 :000$000 
500:000$000 
60 :000. 000 

300 : 000. :ooo 
1:000$000 

60: 000.~000 
10:000. 000 
50:000 000 
70:000, 000 

3:000$000 
360: ooo. ·ooo 
100: 000 000 
I5:ooo ·ooo 

1:000!ii000 
20:000 000 

100:0005000 
10: 000 000 

800 :000$000 
5. 200 : 000,'000 
4 .600 :000$000 
4.500:000'000 

360:000 000 
3 .500:000$000 

580: ooo.;ooo 
260:000$000 
6oo:ooo ·ooo 

Contribuição para o Monte-pio da Marinha .. .... .... .. ..... .. . ...... .... .... . .. 40:000$000 
Indemnizações . . . . . . . . . • . .. . .. . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 400: OOO,i;OOO 
Juros ele capitaes nacionaes..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300:000 000 
Venda de goneros u proprios nacionaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 60: 000. 000 
Receita eventual: comprehendidas as multas por infracção ele leis ou regulamentos 

e a renda da Estrada de Ferro de Santos a Jundiahy . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1. 100: ooo:·ooo 
140.000:000$000 

A. 2'L 
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Rencla com applicaçl7o especial 

Fundo de emancipação 

1. Taxa ele escmvos (ineluõi v e a addicional) . . ...... . ... . . . . . . 
2 . Transmissão de propriedaclo do3 mesmos . . . .... . ... . . . .... . 
3 . i\l ult·1s . . . .. . . . ...... ... .... . .. . .. . . . . .. .. .. . ... .. ...... . 
4. Donati1·os ..... . .. .... . .. ..... . ... . .... . .. . . . . . .... . . . . . . 
5 . Beneficio de loterias isentas elo impostos ..... . . . .. . .... . . . . 
6 . Decima parte do beneficio liquido das concedidas dBpois da 

lei. . . . . .. . .. .... ... .... . . . . . .. .... .. . .. .... . . . .. ..... . 
7. Divida activa . .. . . .. . . . . . . .. . . . . ... . ..... . . . . . .. . . ... ... . 
8. Impoõto sobre os c0nsignatarios de escravos . .. . . . . ..... . . . . 
9. Imposto de 15 °/ 0 sobre loterias . ... .. ............ .. . .. .. .. 

10. Sollo de bilhetes do loterias ... . . .... . . . .. . .. ... .. . . . . . .. . . 
li. Remanescente dos premias idem ( Lei n. 1114 do 27 de Se- / 

tembro de 1860, art. 12, § 3°) .. .... .. .. . . . ...... .. .. . .. . 
P Importancia correspondente á quota de l /3 d~t taxa mldi -

cional de 5 °/ 0 , conforme a lei n. 3270 de 28 de Setembro 
do l885,art . 2°, §3°, l" p:trte ... .. ... . .. ......... .. .. . . 

13 . Dita de 1/ 3, conforme a mesm1 lei, art. 2°, § 3°, 2~ parte ... . 

Servi~o de colonisação 

l .000:000$000 

l . 736 : 800 000 
I . 736 : 800$000 

Import:mcia correspomlente á quota elo 1/3 da taxa addicional Lle 5 °/0 , conforme a 

4.473 GelO. 000 

lei n . 3Z70 de 28 ele Setembt•o de 1885, art . 2°, § 3', 3a parte e § 4° . . . . . . . . . l. 736 :800."'000 
Art. 2.0 O goveruo fica autorizado a emittir bilhetes do Thesouro até á somma de lG . OOO:OOO$, 

como antecipação ele receita, no exercício desta lei. 
Paragrapho uuico . Continúa a vigorar a autorização confeeida ao governo 110 art . 2°, para-

gr,lpho unico, da lei 11 . 3018 de 5 de 1ovembro de 1830, relativamente á conversão da divida flu-
cttnnte em consolidada, in term. ou exteru1, no todo ou em parte . 

Art. 3. 0 E' concedida ao governo a fa,cultbde de rocolJor o roJtituir 03 dinheiros das seguintes 
origens: 

Emprestimo do cofre de orphãos; 
Bens de defuntos e ausentes e elo evento; 
Premias de loterias; 
Depositas da3 caixas economicas; 
Depositas elos monte~ de soccorro; 
Deposito3 de di vers::ts origens. 
O s:tldo que produzirem estes deposito> seri empreg<1do nas despezas do Estado ; e, si as so~nmas 

re::;tituid.Js exceJerem as ente,1das, p::tgar-se- ha, a diíferença com a renda ordinaria. 
O saldo ou excesso das restituições será contemplado no lnlanço sob o titulo respe~tivo, conforme 

o disposto no art. 41 da lei n. 628 de 17 de Setembro de 1851. 
Art. 4 . o Continúa em vig-or a autorização dada no art. 14 da lei n. I 018 de 5 do Novembro 

de 1880 . 
Art . 5 . o Ficam revogJ.das as disposições em contraria . 
Rio de Janeiro, 8 de i\faio de 1888. - João Alfredo Coi'J'êa de Olivei1·a. 

Augustos e Dignissimos Senhores Representantes da Nrtção .- A Sociedade Anonyma Jardim 
Z')ologico, fundada ne-;ta Càt'te para, proporcionar ao publico, a semelhanÇ'a das que existem em todas 
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as grandes citladeseueopéas, a diversão e o ensino que o seu nom9 indicJ, vem respeitosa,mente 
solicitar da Augusta Camara. dos Srs . Deputados uma subvenção, moclica embora, que lhe per-
mitta superar os embaraço.> com que vai lutando . 

A sociedade tem eJ.riquecido o Museu )[aciona! com exemplares de todos os anima,es que morrem 
em seu estabelecimento. 

Tenciona importar auim ~1es dom0sticos Lle raç1 p .u·a promover o melhora,mento elas respactivas 
especies no paiz. 

Propõe-se, dennis, a construie um ediflcio, destinado a expo.sições periodicas de auimaes clomes-
ticos, hor ticultura, floricultura e agricultur-a. 

Não póde, porém, realizar este programma, de i o tu i ti vas va,ntagens para todas as classes pro-
ductoras elo Imperio, sem auxilio elos poderes publicas, que em tola a p::1rtc animam e protegem 
em prezas desta natureza. 

i\Iuito ja tem e lla consegu ido, graças á boa vontade c energia de seus incorporadores, funchndo 
e mantendo o vasto parque da ru::t Visconde do Bom Reti l'O, Vil la Isabel, no qual já attl'ahe a 
attenção não pequeno numero de animaes ele toLlos os gauero3, suscitando ::t admit·ação de quantos o 
visitam. 

Mas não pode ri proseguir sem o concurso olfJcial , pois pes::tclissimos são os seus encargos . 
A sociedade confia na illus tração e patriotismo d::t Repres:Jn tação Nacional. E ;ta promp ta a fazer 

qualquer concessão em troc:t do favor que solicita. 
Anima-a a esperanç::~, de que tal favor não lhe ser,i, neg.1.do, pois baseia-se em sérios motivos de 

utilidade gera l e dejustiÇ1. - E. R. i\I. 
Rio de Janeiro, 16 ele Junho de 1888.- 03 di!'ectores: Jo:i.o B::tptista Vianna Drummon~l . - Ma-

noel Jor7o de Segadas Viannx . 

Illms . e Exms . Sr.:;. - A clirectoria do Jardim Zoologico da Córte, tendo solicitado da August::t 
Camara dos Srs . Dsputaclo.:; a couces->ão de a lguns ftwores que a habilitem a manter o seu estabe-
lecimen to, pede respeitos<otmente licença para subm3tter i sabedoria ela illustre commis:;io de orça-
mento, a qual foi ramcttida a sua petição, o seguinte alvitra, que permittirá que taes f<Lvores sejt\!11 
con ferido3 sem o menor o nus para o Estado: 

Existem actualmentc ne->ta cidade varios prados de corridas, nos qua9s o movimento das apostas 
sobe a milhares de contos annualm::Jote, revertendo lO 0/o ela somma bruta para. beneficio elas res-
pectivas sociedades . 

Nãú seria pos3ivel estabelecer por lei que tleSS3S lO 0/o deduzido ; l ou 2 °/o fossem destinados a 
estabelecimentos pios ou de r econhecida utilidJ.Lle publica como o Jardim Zoologico? 

Obter-se-hia as3im fa~ilmente não pequena quantia., sem gravann para o contribuinte, pois só o 
jogo, que convem reprimir, seria tributado. 

A direc toria do Jardim Zoologico espera que a illustre commissi'LJ de orç<nnntJ tom:wa na devida 
consideraçiio a su' itlé1, sem pres::inclit' de qua3squer outr0s auxílios, que o escla racido criterio ela 
referida com missão suggerir . 

Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 188:3.- Jo'io Baptista Vianna Dnt ,;pnond, elirector elo Jardim 
Zoologico. 

Additivo ao projtcto il. 

Fica o governo autorizado a r elevar a Camara Municipal de S. João d'El-R':li do pagamento dos 
fretes tl.evidos i Estrada ele Ferro o. Patleo I!, palo transport3 do m'tteeial qua emprega n1s obras 
do ab::tstecimento cl'ttgu:t p:>tavel d~\ cidade ele S. Joii.o d'El-Rei. 

Sala das commis>ões, Agosto de 1888. - Jlfoun'io. 
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Fica antorizn.do o governo n. relevar do pagamento dn. divida ele 16:000:·,· pela qual é respon -
s:wel á Paw ncla Nacional, a Estrada Ramal Bana.nalense, revertendo o beneficio em fctvor ela. empreza 
que tomar a. si a conclusão e explom.ção da estrada . - Almeida N og!teir·a . 

Apresentn.do em l de Setembro de 1888- N . 70 . 
Discutido nas sessões de 6, ll , 12, 13, 14, 17, 18, 19 e 20 de Set embro . 

Omdores: 
Os Srs.: Lotwenço ele Albuque1·que, A1·aujo Gó es, Coelho Roclrigues , !Jfattoso Cama1··a , Lourenço 

de [llbuquer·que , Silva Tcwm·es , R odrigues Peircoto, Affonso Penna , 1lfancio Rib~ i1·o, M ac-Dowell, 
Cantao, Joao .Alfredo (Presidente do Conselho e Minist;·o ela Fa::;enda), Cesario A.lvim , Coelho Ro-
drigt!es, llf attoso Camara, Jlac -Dowell e Coelho Rocl1·igues. 

Emendas apresentadas: 

Na sessü:o de 6 de Setembro 

E' lido e entra conjuncta.mente em discussão o seguinte 

Adclitivo 

1. - Fica approvado o ~ ]0 da cbusula XXI do d'lcreto n. 9859 de 8 de Fevet·eit•o de 1888.-
A . J. Hem·i')_ !tes, presidente. - Dua1·te de Azevedo.- Rod,·igues Alves.- Hem·iq_ue Saltes. - Matta 
Mctclw.do .- Lour~nço de ;llbuq_uerq_tte .- Carneiro da Cunha. 

SiLo lidos, apoiados e remetticlos á commissão ele orçamento os seguintes 

Additivos 

2.- São con iderad,ts ele custeio, as despezas realizadas pelas companhias ele estradas de ferro , 
quegozam ela garantia do Estado, com o pagamento ele impostos g3raes, provinciaes e municipaes, 
exigidos por lei. 

Sala das sessões, 6 de Setembro de 1888 . - Cochrane . 

3 .- Fica o governo autorizado a dispensar do imposto ele decima urbaua a associação deno-
minada - Club de Engeuharia, - , que funcciona, nos ta Côrte. 

Sala d:ts sessões, 6 de Setembro de 1888 . - Cochrane. 

OJiereço como emeucla. o seguinte 

Projecto n . 62 - 1888 

4.- A Assembléa Geral Legislativa decr eta : 

Artigo unico . E' concedida a Associação l\Ionte- pio dos Artista.s Cachoeiranos, na província cln. 
Bahia, isenção elo imposto predial sobre os predios que possue na cidade da Cachoeint; revogadas as 
disposições em contrario . 

Sala das commis>ões, 3 de Agosto de 1883 . - rlndrade Figueira, vencido.- !Jlourao, relator .-
Miranda Ribeiro.- Olympio Campos.- Sebasticío Mascw·enhas.- Theophilo dos Santos. - Ped1·o da 
Cunha Beltrcío. - Candido Drummond.- Jocío !Jfanoel. 

Sa.la das sessões, 6 de Setembro de 1888. - Milton . 

E' lida e eu viada a commissã.o de orçamento a seguinte 

Emenda 

5. - Fica supprimido o imposto de exportaç:io sobre o café. - Ped1·o Lu i ~ S . de Sou~a . 
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Na sessão ele 11 de Setemb1·o 

SiLo lidos, a;_:JOiados e remettidos a com missão ele orçamento os seguintes . 

Aclclit i vos 

6. - Fica approvado o contr<tcto celebrado pelo governo em 30 de Outubro de 1886. 
Sala das sessões em 11 de Setembro de 1886 .- Coelho ele Rezende . 

7. - Ficn,m prorogaclos por igual temr,o os peazo.s a que se refere o n . V do decreto n. 9707 de 
29 ele Janeiro ele 1887, que concedeu autorização a G. Fogliani e ao Dr. José Ferreira ele Souza Araujo, 
ou a empreza que organizarem , para o fim de a largar e prolongar a rua do Senhor dos Passos . 

Sal:1 cbs sessões em 6 de Setembro de 1888 . - Passos 111 iTancla. 

8 .- O estrangeiro que fizer acquisiçi1o ele terras, ou do domínio elo Estado, por concessão do 
governo, ou por compras ele particulares, e nellas se estabelecer com resiclenc'a, cultivando-as , ou 
<tproveitando-as pot· meio de qualquer industria, gozará de todas as prerogativas e dit·eitos pelas 
leis do Irnperio outorgados aos cidadãos naturalizados, como tal considerados independentemente de 
'}Uaesqucr declarações ou outras formalidades. 

Par,1.gt·apho unico . De iguaes direitos e preeogativas gozara o estrangeiro, que, mesmo não tRndo 
adquirido propriedade immovel, depois de um anao de residencia mostrar animo de continuar a 
rPsidit' no Imperio, no exercício üe qualquer profissão.-

S. R. - Sala das sessões, 10 de Setembro de 1888 .- H . Salles . 

9. - Art . Fica revogado o n . 3• do ar t. 6° da lei n. 313 de 16 de Outubro de 1886, que creou 
o imposto do sal. 

Sala das sessões, lO de Setembro ele 1888. - H. Salles . - Affonso Celso. - Cttstodio kim·tins. -
CesaTio Alvim.- Montandon . - A. J. de Lemos. - Alves de At·attjo .- C . Peixoto.- Affonso Penna . 
- Matta J.í achado. - Mow·au. - Sebasticto MascaTenhas . - João Penido . - Pacifico MascarenAas . -
Brandao .- Jotio Caetano . 

10. - O governo é autorizado a clispensD.r elos tlireitos ele expediente as pedras ele cantarias e os 
marmot•es que a Veneravel Ordem Terceira ele S. Fr,wcisco, na capital da Bahia, importar para as 
obras elo Asylo ele Santa Isabel. - Arat!jo Góes. - Ame1·ico ele Sou;a. 

11 .- E' o governo autorizado a conceder isenção de direitos ele expediente para os materiaes .e 
paramentos que a lrmMJclacle do SJ.ntissimo Sitcramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, da 
.capital dlt Baltilt, receber do esteil.ngeit'O p:1.ea as obras ela nutriz ela Concaição da Pril.ia. - Ame1·ico 
ele Sott;a.- Arattjo Gàes. 

12. - Ficam dispensadas do imposto de 15 "lo as loterias conceclitlas por lei provincial da Bahia a 
Associação Beneficente elo.:; empeegaclos provincitte3, existente na ca.pital da mesma provincia. -
Amujo Góes. - A. me rico ele Sou~a. 

13. - Fica o governo autorisaclo a contemplar entee os generos isentos ele pagamento ele dieeitos 
de exportação aquelles que nos tres ultimas exercícios não tiverem dado renda seperior a 20:000:-> 
amnalmen te . 

S. R. - s ~\la elas sessõe.:;, 10 ele Setembro de 1888.- Affonso Penna . 

14.- Fica extensivo ás fabricas ele tecidos de lã o favo r concedido a outras f<tbeicas pela lei 
n. 1836 ele 27 ele Setembro ele 1870, ar t . lO,§ 41. 

15.- Fica o govemo igu:1lmente autoriza.clo a rever as ta.rif,t3 com o fim ele abaixar as taxas 
cobeadas sobre procluctos chimicos, ou outras mer cadorias, applica.veis com o adubo, aos correctivos 
·na in"lustria agricollt . 

Sala das sessões, 10 de Setembro de 1888 . - Affonso Penna. 
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16. - Fica. isento elo imposto elo tlocinn urüana. o protlio em f[ uo funccion[l. a pharmacia e a 
secretaria clfl. Sociedade Beneficente Caixa. de Soccot•t•os D. Pedro Y, propriedade da. mesnn associação . 

ala das sessões, 10 de Setembro de 1888 . - 1ll atta Jl achado . 

17.- Fica o governo autorizado a. snsp nder a execução do regulamento ele 22 ele Fevet·eiro de 
1888 que a.ugmeo tou clescommunalmente o: direi tos elo itH.lustl'ia. e profissões, mal1llando executar 
as cobranças sómento pelo antigo regnlilm::mto de 20 ele Julho de 1&88 .- R . Peixolo. - Jiattn 
Machado . 

18. - Ofl'crec:o como aclllitivo o peojecto n. 73 de 1887. - ..-iraujo Góes: 

A Assemblca Geral resolye : 
Artigo unico. Fica. o governo autoriza.do a restituir á. Ca.mn.ra. niunicipal da cidade da Bahia a 

quantia ele 000$636, qne p:tgou <.le direitos tle alfttndega poltt importação de um relogio, de um 
portal e do uma nranda de cantaria , destinados ao paço da ;\Innicipalidade ; bem assim a isentar elo 
direitos os materiaes importados para reedificação do dito paço; re\·ogadas as disposições em 
contrario. 

Sala. cla.s commissões em 13 do Agosto de 18 7.- Camei1·o ela Cunlw, presitlente.- Soares, 
relator. - "ira1!7'o Pinlto. - Paula Primo. - Jlourcto .- F. Dias Camei,·o. - Jo•ro Peniclo.- Jiolltaildon. 

Sala das sessões, ll de Setembro de 1888. - rlraujo Góes . 

19. - Ficam elevados de 20 °/0 os impostus a que está. sujeito o fumo importado e seus pre-
parados. 

Sala. das sessões em lO ele Agosto elo 1888. - Christiano da Ltl;;. 

20. - Fica isento tle direitos o vasilhame de vidro e seus accessorios importados pela~ om pr8zas 
das a.guas meclicinaes no lmperio, ao qua.l se concouerá tambem, quando vazio, tra.nsporte gratui to 
nas estradas de ferro elo Estado. 

Sala elas sessões, lO ele Setembro do 1888 .- Cesario Alvim.- Ch1·istiano ela Lu::.- Alfonso 
Penna. - H. Saltes. - Pacifico 11f asca.Ter~has.- Jocio Penido.- Malta JIIacha.clo. 

Offereço como aclclith-o ao projecto n. 70 elo 1888 o seguinte projecto : 

N. G3 - 1888 

21 . - A Assembléa Geral Legislativa clecl'ota : 

Artigo unico . E' concedida. ao Collegio elos Orphãos de S. Joaquim, esta.belecido na. capital ela 
Bahia, isenção do imposto de transmissão ele propriedade sobre apolices que receb3r por legado ou 
doação causa mo1·tis; revogadas a disposições em contrario. 

Sala das commissões, 3 ele Agusto de 1888.- A. Fi,quei1·a, vencido. - lliotm7o, relator. - illiranda 
Ribei1·o .- Otympio Campos. - Sebastiiio Mascarenhas. - Theophilo dos Santos.- Pedro da Cunha 
B elt1'ão. - Candido Dntmmond.- João ilianoel. 

Sah• da.s sessões em 11 ele Setembro ele 1888.- F.·ei1·c ele Ca1·valho.- Jun'[tteira Ay;·es.- B . de 
Geremoabo. - Guahy . 

21 .- Fica. o governo au torizado a rele>ar ao Lyceu Littel'ario Portuguez desta Córte o pa"'a-
mento elo impo~to predial pelo eilificio em que funccionam as suas aulas, sito á rua da Saude 
us . I e 3 . 

Sala. das sessões, 10 de Setembro de 1888 .- Alfonso Cetso . 

Emencla addit iva 

23 . - Fica o governo a.utorizado a. augmentar o numero elos guardas nas Mes.:ts de rendas da. 
provincia. elo Rio Grande do Sul. 

Sala da.s sessões, 30 de Agosto de 1888. - Silva Tavares . - Mi randa Ribeiro .- Paulino 
Chaves. 
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Na sessao ele 12 el~ Setem/J1·o 
I ~ ~~J 

E' lida e rl3mettiola á commissã?>' 'cie orçamento a seguiu te 

. (),.:•· .,·! ·~•I Emendco 

2J. - O impo3to ele 50 réis pot' litro ··(l>e ·aguardente, consig-nado no n . IV do art. 9° da lei n. 3313 
de 16 de Outubro ele 1886 seja reduzido a 20 réis. 

S. R. - S.tla <hs S3lSÕ3~, 12 ela Setembro de 1838. - Ba1·ão elo Rio dcos Contcos. - Ara<tjo Pinho. -
Frei1·e elc Carvfllho. - Pinto Lima. - Guahy. - Barão de Ge1·emoabo . 

São lidos, apoi ulos e remetti ,lo3 á eommissão de orçamento os seguintes 

Aclditivos 

25. - Fica o governo autorizado a ::1lterar o procas>o p:t.rct percepção elo meio soldo, promovido 
pelos herdeiros elos officites do e\:ercito, de mo:lo a tomal-o nnis summario e menos dispendioso. 

Sala das sessões, I O de Setembro de 1888. - Dr. CunUZo. 

26 .- Fica o governo autorizado a reform:n o regulamento approvaclo por decreto n. 9870 
de 22 ele Fevereiro do cJrrente anuo sobre industl'ias e profissões, de modo a que sejam tribu-
tados mais e1uitativamente 03 cit•urgiões dentistas, que foram desclas~ificaclos da relação dos 
medicas e cirurgiões, :1 qu:tl pertencem pela forp das c::>us:~.s, e obrigados a pagar 116 °/a mais 
do que pagavam até ilquella ditta. - Affonso Celso. 

27.- Fic11 o governo autoriz11do 11 isentar de direitos de expediente os materi11es da estatu:1 do 
finado senador José Bonifacio, que se pretemle erigir em S . Paulo .- Affonso Celso . 

28 .- Em1Jui1nto não forem ::tboliclos os inpostos de exportação, o maximocla respectiva taxa 
será de 5 °/0 , ficando assim reduzidas as taxas excedentes . 

Sala das sessões, 12 de Setembt•o de 1883. - Jllac - Dowell . 

29. - E' o governo autoriBdo a isentar de dieeitos, inclu>i v e os de expediente, o gradi l de ferro 
forjado com columnas de feero fundido, contendo lamp:tdas p:1ra gaz, quatro portões e mais 
accessorios, tudo mandado vi r da Eueopa pelo resp ~c ti v o vigaeio para formar a cerca do ajardi-
namento em volta da igraja malriz de Nossa. Senhora de Nazareth do Desterro, no Para . 

Sala elas sessõ33, 12 de Setembro ele 1888 .- Mac-Dowell. - Conego Xavie1· da Silva . 

Apeesento como eme:Jd:t o seguinte 

PR.OJECTO K . 73 - 1888 

A Assembléa GeNl resolve : 

30 - Aeligo unico. Fic11 concedida à Es~ola D::>me3tict ele Nosst Senhora elo Ampr.ro , ela cidade 
de Pett'opolis, isenção do imposto de tectnsmissão de propeiedade gera l para as heranças, legados e 
quaeS'JU9l' bens ele r ,tiz, que venha aa.dquit'it' , inclusive ::tpolices d:1 divida publica interna; revoga-
das as di sposiçõ3s em contrario. 

s,üa das commissõ3S, 29 ele Ago3to de 1883.- .A. Figtteim , vencido.- Olympio Campos, relator. -
Jfourão, com resteicçõ3S .- Sebastitío M1scarenhC~s . - Th~ophilo elos Santos. - João Mano el . 

S:th dtts ses>ões em 12 ele Se te:11~wo ele 1888.- Otympio Campos. 

31. - Ficam isentos do imp:J;to de extBdiente os machinismos, inclusive locomotivas , carros, tri-
lhos, etc., i'l1p:Jrtados por ::tgricul tores par"t me lhoram.9t1to do f<tbr ico elo assucar em seus engenhos. 

Gozarão de igull isenç:'i:J os engenhos centmes fundados ou que se fundarem sem favoe algum 
elo Esta lo ou das pl'ovincias.- S. R .- F. A. RQsa e Sitva .- Alcoforado Jtmior .- Gonçalves Fe1·-
l'eim . - Al{rerlo Con·Gx. - HMriq tHJ lilm·qttes .- Araça[JY ·- Juvencio de Agttiar.- F. de Figueirôa. 
- Ben!o R'tllt9S .- Peel,·o el 1 C <tnkt Beltl"cio. - José Jlfa1·celtino .- Joaquim Nab11co . 
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3:2 . - Para occot'l'er ás de:;;pezas com a fundação dos [ostitutos de .\.ssistencia Publica e a maml-
tenção elos actuaes, que não estiverem a cargo ele cot'poraçõ'lS religiosas ou ele associaçõe: particu-
lares, é creado o impo to : ' 

De 50 sobre cada vehicu lo ou bonel elas comp3nhias ele Botafogo, Jardim Botanico e S . Chris-
tovão ; - ele 25- · sobre os elas comp:tnhias Villa Isa.bel, Carl'is Urbanos, Vil la Guarany e Plano 
Inclinauo de Sa.nta Theroza; - e 200 réis sobre c.<da bilhete ele espectaculo ele companhia estl'angeii'a 
d::'amatica ou ele canto, ele circo, visualielades, expo~ição ele animaes e outras exhibições publicas ele 
natureza semelbantc, que tivel'em licença. paea. trabalhar no município ela Córte, bem como sobre 
cada bilhete de coniua ele cavallo:;; ou muares, ainda ele emprezus ou comp:whias nacionaes; sendo 
expedidos os nec ssario:;; regulamentos p1.ra a cobrançtt e fiscalisação da taes impostos. 

S . R.- Sala Jas sessões, 1:2 de Setembro de 1888. - Juvencio de Aguiw·. - Barcto de Araçagy .-
llim·concles Figueim .- João 111anoet. - Seve Navan·o.- Passos Jlliranda. - Xavie;· da Sitva.-
A.l(redo Con·êa .- L 'Jitao da Cunlta .- Pcwtino Chaves. - J . . L Feri1andes de Oliveira . - F . de 
Figuei;·óa. - rilco(omdo ltmio;·. - H<Jnl·iqt'e "1Iarl)ues. - Tarqui11io de Sou:;a. - A . Milton. 

33. - Serão Lle~cle jà applicadas ao pagamento ela~ gmtHicações do inspectol' c mais pessoal do -
lahoratol'io ele hygiene da F<tculdacle de Medicina da Bahia, as sobras dos creditas votados para as 
despazas elo lahol'atorio ela mesma Faculdade . 

Sala. elas sesslíe , 11 ele Setembro de 1888 .- A me;·ico de S ow.:;a. - rlt(redo Cm·;·êa. - Banío de-
Geremoabo. - Barllo do Gt~ahy.- A.raujo Pinho_ - Amttjo Góes _- F.·eire de Carvalho. - Alco(o-
mdo Junio1·. - A _ "1Iilton. - Bento Ramos. 

34. - Fica o governo autorizado a isentar a Santa Can Ja l\IisericCJrdi(l. ela cidade ela Feira ele 
Saut'Anna, província ela Bahia, elo pagamento do imposto de transmissão de propriedade p:n·a ser 
legalisada a compra, que fez por 25:000$ ao coronel João Pedreira de Cerqueil'a, ele um preclio 
para fundação ele um hospital. 

Saladas sessões, 1:2 de Setembro ele 1888. - Jl!·at!1'o Pinho. - .tL Jlilton. - Ba1·üo de Gere-
moabo .- Guahy .- F,· e ire de Carvalho. - Barüo do Rio das Contas . 

35 . - O govemo fa.rá extl'ahir üesuo jó. com pt·efet·encia uma lote!'ia de 1.000:000, · em bene-
ficio cll\ Santa Ca,sa ela Misericoedia do Recife, llcan,lo sujeita só mente ao imposto do e !lo de seus 
bilhetes, de accórdo com a clisposiçã.o do art. 7• paragrapho unico da lei n. 3018 de 5 de 
Novembro de 1880. 

Esta loteria. poderá ser dividid;L em serios, si se julgar mais conYenieute. - F . . ri _ Rosa e Silva. 
- Henrique 11Ia;·qttes. - Gonçalves Ferreim.- rttco(omdo Juaior. - Beato Ramos.- Alfredo 
Co1-rêa.- F . de Figuei,·ôa. - rl mçaJy. - .T. rte rl!JL'iw·. - Pedro da Cunha Bettrao. - Joal)_uim 
Nabuco . 

Na sesstío de 13 ele Setemb;·o . 

São lido3, apoiarlo> e rJm3ttitlo:;; a commissão os soguintes 

Additivos 

36 . - As estações fiscae3 encarregadas do.;; de~p :whn ele expol'bçilo de generos pal'a fót'<t do-
Imperio deduzirão a favol' do3 e:rpeclitores a impol'tancia dos clil'eito;; ele importação tias folhas de 
Flandras e e:;;tanho, quando as ditas folhiis servil'cm ele in volucl'o p:tm gcnoros ele it~dnstria na-
cional, e o despacho ele taes generos fór ele peso não inferior a 500 ki los . 

Sala das sessões, 13 de Setembro de 1888. - Araujo Góes_ 

37 . - Os occupantes ele terras do extincto aldeamento ela comat'.;a tia Bagagem, pt·ovincia 
de Minas Geraes, e que nellas t enham morada c cultul'a eil'ectiva , poderão requel'at· tlentro do 
prazo de dous aunos , a contar ela. presente data,, a legitimação ele seus ti tu los ou posse;; pelo· 
preço mínimo das concessões ele sesmarias . 

Sala, das se iSões, 13 de Setemb!'o de 1888. - Jliontandoa _ 
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38 . -Fica isento do imposto predial o novo edificio do Gabinete Portuguez de Le.itura. 
Joaquim Nabuco. - Affonso Celso. 

39. - Fica permittida nesta Côrte a venda dos bilhetes das loterias concedidas pelas leis 
ns. 1169 e 1170 de 25 de Julho do corrente anuo da Assembléa Legislativn, do Piauhy, em bene-
ficio e para. a conclusão da Santa Casa de Misericordia da capital daquell:::. província, ás obras 
publicas da mesma e uma certa porcentagem ao Monte Pio dos Servidores do Estado. 

S. R. - Sala elas sessões, em 13 de Setembro de 1888. - Coelho de Rezende . 

40. - Fica o governo autorizado '' rever a tarif<t das Alfandegas da província do Rio Grande-
do Sul, no se::J.tido de reduzir os direitos de importação e extinguir os de exportação dos pro-
duetos similares aos exportados pelas republicas do Rio da Pra.ta. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888. - Silva Tavares. 

41. - Fica o governo autorizado a reduzit• lO •/o os direitos sobre a valvulina e outros oleos 
importados do estrangeiro para lubrificação de machinas de fiação de tecidos, assim como sobre 
tintas e mais substancias destinadas ás tinturarias das referidas machinas. 

Sala das sessões, 13 de Setembro de 1888. - Pacifico Mascarenhas. - Cesario Alvi1n. 

42. - Ficam isentas do imposto de transmissão as doações e os legados á Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888. -Bulhões C1wvalho. 

43. - Ficam tambem applicados em favor dos Institutos de Assistencia Puulica os seguintell 
impostos: 

De 50 réis sobre a aguardente f<tbt•icada no município neutro e destinada ao seu consumo~ 
usando o governo la autorização constante da lei n. 3313 de 16 de Outubro de 1886; e de 1/5 °/0 

sobre as heranças e legados a herdeiros necessarios e doações inter vivos, no município da Córte, 
elevada assim a taxa actual de 1/10 °/o· 

S. R. - Sala das commissões, 13 de Setembro de 1888.- Jtlvencio de Aguiar. 

4-L -Fica isent.o de pagamento de frete na estrada de ferro D. Pedro Il o macbinismo e mais 
accessorios destinados á fabrica de tecidos que a em preza industrial Pawlo-Moreirense está mon-. 
tando na parocbia de P,wlo Moreira, na província de Minas Geraes. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888. - Custodio Má1·t ins. 

São lidos e remeltidos a commissão de orçamento os seguintes 

Additivos 

45. -O governo f<lrá ex:tmhir desde já. uma loteria, de 1. 000:000$ em beneficio das casas de 
carid:tde da província de Minas, sendo o seu producto distribuído com igualdade p'31as referidas 
casas. 

Sala das sessões, 13 de Setembro de 1888. - Pacifico Mascm·enhas .- Cesa1·io Alvim.. - Joiío 
Penido. - Oustodio 111artins. - Ba1·ros Cobra. - Pecl?·o Bnmdcío. - Joao Caetano. - Affon:;o Celso. -
Sebastião 111ascarenhas . - MounZo. 

46. - Fica o governo autorizado para isentar de direitos ,[e importação o material e demais 
utensílios já importados e a importar, destinarl.o.:; ás o'H'J.S do novo hospital sito em N.1zaret b, na. 
cidade da Bahia, cuja construc:ção está sendo realizada a expensas da Santa Casa da Misericordia 
da mesma cidade. 

Sala das sessões em 13 de Setembro de 1888.- Guahy. - Freire de Carvxlho. - Cesm· Zama.-
Americo de Sou?>a. - Junqueira Ayres.- A. Milton. - Mariano da Silva. - Silva Tavares. -
Bm·ao de Gm·em.oabo. - A1·auj:J Pinho . -Rio das Contas. - Joao Manoel. - J. Marcellino. -
Tarquinio de Sou-;a.- Olym.pio Campos.- Mac-Dowell. - Montandon. - Passos Miranda . - Ribeira 
da OurJ;a. - &ariano de Sou:a. - Xavier da Silva.- Jaym~ Rosa. - Lacerda Wen1eck. 

A. 22 
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Na Mssa:o de 14 de Setembro 

São lidos, apoiados e remetticlos á commissão ele orçamento 03 seguintes 

Adclitivos 

47. - Podet'ão ser vendidos em qualquer parte do Impel'io os bilhetes ela grande lo ter la desti-
nada á coustrucção ele uma catheclral na cidade ele S. Paulo. - Almeida NogHeim. - Geraldo 
ele Re:ende. 

48. -Fica autorizado o governo a conceder a subvenção annual de 5:000$ ú Academia ele 
BeiJas Artes da Bahia .. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de Setembt•o de 1888.- Junq11eira Ayres. 
49. - Os impos tos addicionaes, que er.un destinados ao fundo de emancip::tçlto , passarão para as 

províncias, devendo o governo organizar uma tabella, fazendo a distribuição para o município neutro 
e para as províncias que não têm alfanclegas , tabella que será sujeita á approvação elo Corpo 
Legislativo na proxima sessão . 

Sala das sessões, 14 ele Setembro de 1888. - PedTo Luiz SoaTes de Souza . 

50 .·- Fica o governo autorizado a conceder a isenção do imposto vreclial ás i'a.bricas ele tecidos 
existentes no Imperio, e ás casas de operarias comprehendidas no perímetro das mesmas f<1bricas . 

Sala das sessões, 14 de Setembro ele 1888.- Guahy. - Miranda Ribei1·o .- Ca1·Zos Peiwoto .-
Ban·os Cob1·a . - Jo c"ío Caetano. - Jose Mm·cellino. - A . Milton .- Ame1·ico de Souza. - Rio das 

' Contas .- Fernandes de OliveiTa. - Amujo Pinho.- T. Alencm· A1·aripe .- 1J. de 1lfendonça So-
b1·inho. - 111onteiTo Manso. - 1\fontandon.- E. J11arques .- Cesw·io Alvim. - A lmeida Nogueiut. -
Luiz 111 o1·ei1·a.-Paulino Clw.ves . - Theophilo elos Santos .- R. Peiwoto.-GeTaldo ele Re~encle. 

Na sessão de 1.7 de Setemb1·o. 

São lidos, apoiados e enviados á commissão de orçamento os seguintes 

Additivos 

51.- Fica concedido ao Ministerio da Marinha um credito especial de 1.100 :000$ para au-
gmentar o material fluctuante ela Armada, sendo o governo autorizado a fazer para este fim as neces-
sarias operações de credito . 

Sala das sessões, 14 ele Setembro de 1888. -Juvencio ele 1lguiar.- Passos ,llirancla.- Dr. Cantao. 

52. - Artigo. Fica o governo autorizado a conceder transporte gratuito pela Estrada de Ferro 
D. Pedro 11 a todo o material destinado ao custeio das est radas garantidas pelo Estado e pelos cofres 
provinciaes, obrigando-se estas a reduzir proporcionalmente as suas tarifas às vantagens adqui-
ridas. 

Sala das sessões , 17 de Setembro de 1888 .- Christiano ela Lu~ . 

53. - Fica o governo autorizado a conceder isenção do imposto predial ao Club de 8ngenharia, 
que funcciona em predio proprio, sito á tl'avessa elo Ouvidor, nesta Córte . 

S. R.- Sala das sessões, 17 de Setembro de 1888 .- Alfredo Chaves.- Ca1·los Peiwoto .- Cas-
t~·ioto. 

54.- Si fór approvaclo o additivo do Sl'. deputado Barão do Guahy e outros isen tando de im-
posto predial as fabricas de tecidos existentes no Imperio, accrescente-se: e bem assim a fabrica de 
phosphoros de segurança estabe lecida em edificio proprio na Ponta do Ca.jtl , nesta Córte. 

S. R. - Sala das sess15es, 17 de Setembt•o de 1888. - Alfrerlo Chaves .- Lacerda Werneck .-Cas-
trioto. 
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Na sessão de 18 de SetembTo. 

E' lido, apo iado e en tra conjunctamente em discussão o seguinte 

Additivo 

55 .- Artigo Continúa em vigor a disposição do art. 6" da lei n. 3348 de 20 da Outubro de 1887. 
Sala das sessões, 18 de Setembro de 1888.- A. J11otwlto . 

Na sessao de 19 de Setembro. 

São lidos, apoi:1dos e enviados a commissão de orçamento os S9guintes 

Additivos 

56. - E' supprimido o imposto de exportação, suppriudo-se a f<tlta resultante na receita com 
a parte do ultimo emprestimo externo destinado as estradas de ferro das províncias da Bahia e do 
Rio Grande do Sul, e com o imposto addicional ele 50/o, que passa para a Receita Geral. 

Sala das sessões, 19 de Setembro de 1888.- Bulhões Carvalho . 

57.- E' o governo autorizado a garantir capital e juros sobre 3 .800:000$ do emprestimo que 
fizer a Associação Commercia.l elo Rio de Janeiro para consolidação da sua divida e conclusão do 
edificio da Nova Praça do Commercio, recebendo o governo em garantia da sua responsabilidade o 
mesmo eclificio, e a renda para o serviço da, amortização e interesse . - Gttahy . 

58 .- Al'tigo. Fica o governo autorizado a tomar as pro-:-idencias necessarias para, evitar que en-
trem no Imperio como immigrantes os proletarios estrangeiros que não vierem já contractados para 
algum estabelecimento industrial pelo respectivo dono, ou por companhia legalmente constituída. 

59 .-Artigo. Ficam restabelecidas, até que tenham a devida execução, as disposições dos ns. 1 
e 2 tio art. 19 tllllei n . 3140 de 30 de Outubro ele 1882, podendo para esse fim o governo vender em 
basta publica todos os proprios n<cionlles que estiverem alugados, arrendados ou desoccupados. 

60.- Artigo . Serão consel'vados em deposito, até que tenham o conveniente destino, o saldo exis-. 
tente do fundo de emancipação e os impostos que forem arr ecadados para o mesmo fundo. 

61.- Artig·o. A pena comminacla pelll Ord . L. 3 T . 36 é applicavel á Fazenda Publica, á qual 
fica salva a acção regre:;si v a cou tra seus agentes cul paclos. 

62.- Ar ligo. Fica reduzid<t a cinco :11mos a prescripção das dividas fiscaes não excedentes dê 
100$000. 

63.- Artigo. Ficam supprimiclos todos os creditos especia,es, menos os cl<t lei n. 3351 de 20 de 
Outubro de 1887, votado para as estrachts de feno da Bahia e do Rio Grande do Sul. 

S. R.- Sala das sessões, 19 ele Setembro ele 1888 .- A. Coelho Rodrigues . 

São lidos e entram conj Lmctamente em discussão os seg·nintes 

Additi·vos 

64. - Fica o governo autorizado a pagar aos herdeiros ele Maria Maxwell Rudge a quantia 
de 206:639$616 em que foi acconlacla a inclemnização ela qmtrta parte do predio denominado tra-
piche Maxwell, elo qual o Estado já adquiriu a pro priedade das outras 3/4 partes por escriptura 
de 30 de Junho de 1857; podendo o governo para etrectua,r esse pagamento fazer as operações de 
crecLto necessarias. 

Sal das com missões em 19 de Setembro de 188~ . .._ J1Iattoso Cama·m .- Lo u1·enço de AUJu-
querque. - Dum-te cl~ A~everlo, _., Roirigues .Hves. - Cw·neiro da CunhrJ, . 
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65.- Fica o governo autorizado a pagar a Sua Alteza o Príncipe D. Pedro Augusto a. 
quantia de 4:693$548, correspondente á differença entre a de 6:000$ que, na. conformidade do 
art. 2•, n. 8 da lei n. 3314 de 16 de Outubro de 1886, e á vista do art . 28 da lei n . 3313 da 
mesma data, foi entregue para seus alimentos desde 20 de Março até 31 de Dezembro do anuo 
pas~ado, e a, de 12:000$ que, em virtude do art. 5• da lei n. 151 de 28 de Agosto de 1840, lhe com-
pete neste período, por haver completado a maioridade a 19 do refer ido mez de Março. 

Sala das commissões em 18 de Setembro de 1888 .- H enriques.- 11fattoso Camara .- Lourenço 
de Albttquerque .- Rodrigues Alves. - J) uarte de A::evedo.- Carneiro da Cunha. 

Redacção para 3 a discussão 

Apresentada em 20 de Setembro.- 1 • 70 A. 
Discu tida nas sessões de 21, 24, 25 e 26. 

Oradores: 
Os Srs. : Elpü.lio de Mesquita, LouTenço de Albuquerque, AnclTade Figueira, M attoso C amara, 

Matta Machado e CrJelho Rod1·igues . 

Emendas apresentadas: 

Na sessão de 21 de Setembro. 

São lidos, apoiados e enviados á commissão de orçamento os segui.qtes 

Additiuos 

65.- E' o governo autorizado a conceder passagem gratuita de ida e volta entre as pro-
víncias e esta capital, ás pessoas pobres, quA precisarem recolher-se ao Instituto Pasteur. 

Sala das sessõe8, 21 de Setembro de 1888.- Joaquim Nabuco .- PedTo da Cunha Beltrc'io.-
A. /foras o Celso. 

67. - Para consolidar a divida municipal lia Córte, attender e melhorar o calçamento da 
cidade, o governo fica autorizado a approvar a proposta de emprestimo ela Illma. C::tmara, não exce-
.dendo de cinco mil contos de réis, ao juro lile 4 "/• ao anno, fixando o orçamento municipal a verba 
!ndispensavel para o serviço da amortização e interesse até a extincção da divida. 

Sala das sessões 21 de Setembro de 1888.- J. A. Fernandes de Oliveira. 

68 .- Fica o governo autorizado a rever a tarifa das Alfandegas do Rio Grande do Sul, no 
sentido de reduzir os direitos ele impor tação e alliviar dos de exportação os generos similares aos 
exportados pelas republicas do Rio da P rata. - S. R. 

Sala das sessões, 21 de Setembro de 1888.- Silva Tavw·es . 

E' lido, a;>oiado e entra conjunctamente em discussão o seguinte 

Additivo 

69. - Offereço como additivo o seguinte projecto da com missão de administração provin-
cial e municipal: 

N. 47- 1888 

Art. 1.• Continúa em vigor a postura de 27 de Novembro de 1882 com a modificação 
feita pela de 11 de Maio de 1886_ e revogada a de 2 de Maio de 1887. 

Art . 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Paço da Camara dos Srs. Deputados, em 4 de Julho de 1888.- J. A . Fei'Yiar.des de Oli-

veira, presidente. - L. Ratisbona, relator.- A. M~ilton .-Joao Jlanoet. - Affonso Celso.- OliveiTa 
Ribei?·o. - Paul i no Chaves. 

Saladas sessões em 21 de Setembro de 1888 .- CaTlos Peir&oto. 
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Na sessão de 24 ele Setembro. 

E' lido e entra couj unctamen te em disc u são o seguinte 

r A RECER 

1888 - N . 70 B 

Pare cer s obre a e.rn.e n d a e u.d ditiv o s offerecidos em .2a e 3 & d is-
cussão a o o rça.rn.e n to d a R eceita Geral d o Impe rio para o · 
exercício d e 188 9. 

A commissão de orçamento, tendo e:wminado os additivos que foram remettidos, para sobre 
elles dar parecer, é de opinião : 

1.• Que sejam rejeitados os de ns. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 
32, 33, 34,'.36, 37, 38, 40, 41, 45, 46, ~47, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61 e 63; 

2 .• Que sejam approvados os de ns. l, 6, 14, 19, 23, 24, 26, 35, 50, 56 e 59; 
3. 0 Que sejam substituídos os de ns. 16 e 25 pelo seguinte : 
Fica o governo autorizado a rever o regulamento de 22 de Fevereiro de 1888, relativo aos 

impostos de industrias e profissões. 
Os de ns. 13, 30, 43 e 49 pelo seguiu te : 
Fica o governo autorizado a isentar, por cinco annos, do imposto predial, os edificios em que 

estiverem montadas fabricas cujas artefactos sejam de mataria prima nacion1.l, e bem assim a 
conceder durante o exercício desta lei, com as cautelas e formalidades prescriptas, isenção de todos 
os direitos de importação, inclusive os de expediente e frete gratuito nas vias ferreas do Estado, 
aos machinismos e materiaes, que não tendo similares no paiz, forem destinados á montagem 
das ditas fabricas ou mandados vir pelos agricultores para seus estabelecimento.;; agrícolas. Nesta 
isenção estão comprehendidos o material fixo e rodante das vias ferreas para o serviço das ditas 
fabr icas e estabelecimentos agrícolas. 

Os de ns . 31 e 42 pelo seguinte : 
São creados, com applicação especial aos Institutos de Assistencia do município neutro e á 

manutenção dos actuaes, que ja não estejam no dito município a c1rgo de corporações religiosas 
0 u de associações particulares, os seguintes impostos : de 30 sobre cada vehiculo (bond) de passa· 
geiros ou mixtos das companhias de Bota fogo e Jardim Botanico e de S. Christovão ; de 15$ .obre 
os das companhias de Villa Isabel, Carris Urbanos, Villa Guarany e Plano Inclinado de Santa The-
reza; - de 500 por dia em que realizRrem no município neutro corridas de cavallos ou muares 
os respectivos clubs, companhias, associações ou em prezas; - e os addicionaes de 30 °/o sobre 
o que cobra a lllma. Camara Municipal da imperial cidade do Rio de Janeiro, em virtude 
dos ns . 1, 2, 3, 6, 8, 14, 20, 21, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 e 47 do art. Jo do orçamento mu-
nicipal. 

As sobras destes impostos serão applicadas aos serviços de natureza municipal que estão a 
cargo do Estado . 

o governo expedirá os necessarios regulamentos para cob!'ança e flscalisação destes im-
postos. 

O de n. 44 pelo seguinte : 
Fica o governo autorizado a reduzir a 10 •!o sobre o valor os direitos de importação, que 

pagam a valvulina e outros oleos destinados a lubrificação dos machinismos das_ fabricas de tecidos 



-174-

estabelecidas no paiz e cujos artefactos sejam de materia prima nacional, e bem assim os sobre 
tintas e productos chimicos destinados ás tinturarias das ditas fabricas . Esta autorimção 
é restricta aos oleos e tintas que não sejam procluzidos ou não tenham succedaneos no 
paiz. 

O de n. 54 pelo seguinte : 

Fica o governo autorizado a garantit• clurante 15 atmos no ma:dmo, podendo para esse fim 
fazer hS necessarias operações de ceedito, .i uros não excedentes de 5 o 1 o sobre o emprestimo que 
c0ntrahiu a Associação Commer cial do Rio de Janeiro para consolidação ela diviua proveniente da 
construcção do eclificio da nova praça e para conclusão do mesmo eclificio, que ficará hypothecado 
ao Estado, em garantia das quantias que pagar, nos termos desta autorização. No contracto que 
fizer tomara o governo as necessarias cautelas para que ílque toda a renda do edificio obrigada ao 
pagamento e amortização do emprestimo e á indemnização ao Estado das quantias que adiantar 
por conta ela g·arantia ele juros, até completa amortização do emprestimo e inteira inclemnização ao 
Estado. 

Os de ns . 39 e 64 pelo seguinte: 
Fica o governo autorizado a rever as tarifas da Alfandega do Rio Grande elo Sul e a tomar 

outras medidas que julgar convenientes para evitar o contrabando. 

O de n. 62 pelo seguinte : 
E' a lllustrissima Camara Municipal do Rio de Janeiro autorizada a contrahir um emprestimo 

até o maximo de 5.000:000$, a juros de 4 °/o e l 0 /o de amortização, sendo annualmente fixada no 
orçamento municipal verba para o serviço dos juros e amortização do emprestimo, devendo ser as 
condições do contracto sujeitas á approvação do governo, que fiscalisará a applicação do emprestimo 
aos fins para que é pela Illma. C amara solicitada a autorização . 

Além destes, propõe a commissão as seguintes emendas e additivos : 

I. o Ao n. 9 elo l • artigo aclditivo do proj ecto- supprimam-se as palavras que se seguem ~L 

phrase: -dependentes de approvação do governo. 
2.o Fica o governo autorizado a mandar executar os melhoramentos da cidade elo Rio eleJa-

neiro, na parte relativa á Lagôa de Rodrigo de Freitas, de accórdo com os planos e orçamentos 
organizados pela commissão ele saneamento, sob a clirecção do engenheiro J . J. Révy e já apre-
sentados á Assembléa Geral, mecllante em preza ou com txmhia, que para aquelle fim se organizar, 
a qual poderá conceder em concurrencia publica, além elos favores constantes dos ns . 1, 2 e 3 do 
decreto legislativo n. 3151 de 9 ele Dezembro ele 1882, e dos que cabem na attl'ibnição do poder 
executivo, os seguintes : 

a) Domiuio util, perpetuo e gratuito dos terrenos do Estado comprehemlidos nos ditos planos, 
e dos que forem adquiridos por aterros ou desaterros, depois de completamen te nivelados, exce-
ptuando-se os que forem reservados para logradouros publicos ; 

b) Isenção de direitos de importação de materiaes e apparelhos uecessarios para execução das 
obras comprehendidas nos referidos planos; 

c) Privilegio para construcção, uso e gozo ele uma linha ferrea suspensa entre a cidade e o novo 
bairro da Lagôa ele Rodrigo de Freik'ts, de accórdo com os alludiclos planos . 

3. o Ficam dispensados da multa, si satisfizerem dentro de seis mezes do exercício desta lei o 
sello devido a sociedades anonymas pelas en tradas el o capital realimclo, os empregados provin-
ciaes e municipaes e ele sociedades anonymas e corporações de mão-morta de que trata 0 §5o n. 10 
ela tabella A do decreto u. 8946 ele I 9 ele Maio de 1883 pelos se.us titutos de nomeaç.ão, aposentadoria, 
jubilação e reforma. 

4. 6 O prazo arldicional dos exercícios fica reduzido a, um semestre, sendo tees mezes para ~om
]Jlemento das operações ela receita e clespeza, e tres pn.rn. t1. liquidação e encel'l'amen to das contas : 
O governo poderá desde já expeclie o necessario regulamento , 
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5.0 Depois do n. 12 do ]0 additivo do prDjecto accrescente-se: N. 13. A alterar as disposições que 
regem os concursos das repar tições de fazenda, approvaclas pelo art. 12 § 10 da lei ·n. 1114 de 27 de 
Setembro de 1860. 

Sttla das commissões, 22 •le Setembro de 1888.- Mattos o Can,ara, relator.- Carneiro da Cunha. 
-Rodrigues Alves. - Lourenço de Albuquet·que, com restricções. - Matta 111achado, com re-
stricções . 

N. 1.- São consideradas ele custeio, as clespezas realizadas pelas companhias de estradas de 
ferro, que gor-am da garanbt elo Estado, com o pagamento de impostos geraes, provinciaes e mu-
nicipaes exigidos por lei. 

Sala tias sessões, 6 de Setembro de 1888.- Cochrcme. 

N. 2.- Fica o govemo autorizado a dispensar do imposto de decima urbana a associação deno-
minada - Club de Engenharia - , que funcciona nesta Córte. 

Sala elas sessões, 6 ele Setembro de 1888.- Cochrane. 

N. 3.- Offere<;.o como emenda o seguinte 

Projecto n. 62-1888 

A Assembléa Geral Legislativa decreta : 
Artigo unico. E' concedida á Associação Montepio dos Artistas Cachoeiranos, na província da 

Bahia, isenção do imposto predial sobre GS preclios que possue na eidade da Cachoeira; revogadas as 
disposições em contrario . 

Sala das commissões, 3 de Agosto de 1888.- Andrade Figueira, vencido.- Mout·ão, relator. 
- Mi1'attda Ribeii'O.- Olympio Campos. - Sebastião Mascarenhas.- Theophilo dos Santos:- Ped1·o 
da C~mha Belt1·cío.- Candido Drummoncl .- Jacto Manoel. 

Sala das sessões, 6 de Setembro de 1888.- Milton. 

N. 4. - Fica supprimido o imposto de exportação sobre o café.- Pecl1·o Luiz S. de Souza . 

N. 5.- Fica approvado o contracto celebrado pelo governo em 30 ele Outubro de 1886 . 
Sala das sessões em ll ele Setembro de 1888.- Coelho de Rezende. 

N. 6.- Ficam prorogaclos por igual tempo os prazos a que se refere o n. V do decreto n. 9707 
de 29 de Janeiro de 1887, que concedeu au torização a G. Fogliani e ao Dr. José Ferreira ele 
Souza Araujo, ou a empreza que organizarem, para o fim de alargar e prolongar a rua do Senhor 
dos Passos. 

Sala das sessões em 6 ele Setembro ele 1888 .- Passos Miranda. 

N. 7.- O estrangeiro que fizer acquisiçiio de terras, ou elo domínio do Estado, por concessão do 
governo, ou por compra a particulares, e uellas se estabelecer com resiclencia, cultivando-as, ou 
aproveitando-as por meio de qualquer inclustria, gozará de todas as prerogativas e direitos pelas 
leis elo Imperio outorgadas aos cidacli'i,os naturalisados, como tal considerado independen temente de 
quaesquer cleclara.ções ou outras formalidades. 

Paragrapho unico . De ignaes direitos e prerogativas gozará o estrangeiro, que, mesmo não 
tendo adquirido pt'opriedade immovel, depois ele um anuo de residencia mostrar animo de continuar 
a residir no Imperio, no exercício ele qualquer profissão.- S. R.. 

Sala das sessões, lO de Setembro de 1888 .--:- H. Saltes. 

N. 8.- Art igo. Fica revogado o n. 3 elo art. 6• da lei n. 3313 de 16 de Outubro de 1886, que 
creou o imposto do sal. 

Sala das sessões, 10 de Setembro de 1888. - Ii. Salles.- Affonso Celso.- Cttstoclio Marti11s.-
Cesa1·io Alvim.- .lf ontandon.- lvl. J. ele Lemos.- Alves ele Araujo.- C. Peia;oto.- Affonso Penna.-
Matta 111achacln.- 111ouriio. - Sebast ião Mascarenhas.- Joao Peniclo.- Pacifico Jliiascarenhas. - Bran-
dão.- Joi'io Caetano. 
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N. 9.- O governo é autorizado a dispensar dos direitos de expediente as pedras de cantaria e 
os marmores que a Veneravel Ordem Terceira de S. Francisco, na capital da Bahia, im-
portar para as obras do Asylo de Santa Isabel.- Araujo Góes.- Americo de Souza. 

N. lO.- E' o governo autorizado a conceder isenção de direitos de expediente para os mate-
riaes e paramentos que a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição 
da Praia, da capital da Bahia, receber do estrangeiro para as obras da matriz da Concei-
ção da Praia.- Ame1·ico de Sou;;a .- Amujo Góes. 

N. 11.- Ficam dispensadas do imposto de 15 o;. as loterias concedidas por lei provincial da Bahia 
á Associação Beneficente elos empregados pt'ovinciaes existente na capital ela mesma provín-
cia.- A1·aujo Góes.- A me~·ico de Souza. 

N. 12.- Fica o governo autorizado a contemplar entre os generos isentos de pagamento de di-
reitos de exportação aquelles que nos tres ultimos exercícios não tiverem dado renda superior 
a 20:000$ a.nnualmente. 

S. R .- Sala das sessões, lO de Setembro de 1888.- Affonso PenM. 

N. 13.- Fica extensivo as fabricas de tecidos de lã o favor concedido a outras fabricas pela lei 
n. 1836 de 27 de Setembro de 1870, art. 10 § 41. 

N. 14.- Fica o governo igualmente autorizado a rever as tarif,ts com o fim de abaixar as taxas 
cobradas sobre productos chimicos, ou outras mercadorias, applicaveis com o adubo, aos corre-
ctivos na industria agrícola. 

Sala das sessões, lO de Setembro de 1888.- Affonso Penna. 

N. 15.- Fica isento do imposto de decima urbana o predio em que funcciona a pharmacia e a 
secreta.r;a da Sociedade Beneficente Caixa de Soccorros D. Pedro V, propriedade da mesma 
associação. 

Sala das sessões, lO de Setembro de 1888.- Matta Machado. 

N. 16.- Fica o governo autorizado a suspender a execução do regulamento de 22 de Fevereiro 
de 1888 que augmentou descommunalmente os direitos ele industria e profissõ3S, mandando exe-
cutar as cobranças sómente pelo antigo regulamento de 20 de Julho de 1888.- R. Peixoto.-
Matta Machado. 

N. 17.- OJiereço como additivo o projecto n. 73 de 1887: 

A Assembléa Geral resolve : 

Artigo unico. Fica o governo autorizado a restituir á Camara Municipal da cidade da 
Bahia a quantia de 990$636, que pagou de direitos de alfaudega pela importação de um re-
Jogio, de um pJrtal e de uma varn.nrla de cantaria, destinados ao paço da Municipalidade; 
bem assim a isentar de direitos os materiaes importados para reedificação do dito paço; re-
vogadas as disposições em cootral';0. 

Sala das commissões em 13' t..d Agosto de 1881.-Carneiro da Cunha, presideote.-Soares, 
relator.- Araujo Pinho.- Paula Primo.- Mourcío.- F. Dias Carneiro .- João Penido.- Mon-
tanclo;1. 

Sala das sessões, li de Setembro de l888.- Araujo Góes. 

N. 18.- Ficam elevados de 20 •;. os impostos a que está sujeito o fumo importado e seus pre-
parados. 

Sala das sessões em 10 de Agosto ele 1888.- Christiano da Lu;;. 

N. 19.- Fica isento de direitos o vasilhame de vidro e seus accessorios importados pelas empre-
zas das aguas medicinaes no Imperio, ao qual se concederá tambem, quando vazio, trans-
porte gratuito nas estradas de ferro do Estado. 

Sala das sessões, 10 de Setembro de 1888.- Çesario Alvim.- Christiano da Lu$,- Affonso 
.Penna.- H. Saltes.- Pacifico .'M:ascarenlw.s.- João Penido.- Matta Machado. 
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N. 20.- O.t:rereço como additivo ao projecto n. 70 de 1888 o seguinte projecto: 

N. 63-1888 

A Assembléa Geral Legislativa decreta : 
Artigo uni co . E' concedida ao collegio dos orphãos de S. Joaquim, estabelecido na capital 

da Bahia, isonção do imposto ele transmissão de propriedade sobre apolices que receber por 
legado ou doação causa mortis; revogadas as disposições em contrario. 

Sala dclS com missões, 3 de Agosto de 1888.- A. Figueira, vencido.- 111oU?·ão, relator.- Mi-
mnda Ribeiro.- Olympio Campos .- Sebastiüo ]V[ascarenhas .- Theophilo dos Santos.- Pedro da 
Cunha Bettrão.-Candido Drwnmond.- Joao Manoel. 

Sala das sessões em ll de Setembro de 1888 .- Freire de Carvalho.- Junqueira Ay1·es.-
B. de Geremoabo.- Guahy. 

N. 21.- Fica o governo autorizado a relevar ao Lyceu Litterario Portuguez desta Côrte o paga-
mento do imposto predial pelo ecliticio em que funccionam as sua~; aulas, sito à rua da 
Saude ns. I e 3. 

Sala das sessões, lO de Setembro de 1888 . - Affonso Celso. 

N. 22.- Fica o governo autorizado a augmentar o numero dos guardas nas Mesas de Rendas da 
província do Rio Grande do Sul. 

Sala das sessões, 30 de Agosto de 1888. - Silva Tavares.- Miranda Ribeiro.- PauUno 
Chaves. 

N. 23.- O imposto de 50 réis por litro de aguardente, consignado no n . IV do art. 9° da lei 
n. 3313 de lo de Outubro de l88G, seja reduzido a 20 réis. 

S. R.- Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888.- Barão do Rio de Contas.- Araujo 
Pinho.- Freire ele Carvalho.- Pinto Lima.- Guahy.- Barão de Geremoabo. 

N. 24.- Fica o governo autorizado a alterar o processo para a percepção do meio soldo, promo-
vido pelos herdeiros dos officiaes do exercito, de modo a tornai-o mais summario e menos 
dispendioso. 

Sala das sessões, 10 de Setembro ele 1888.- Dr. Cantão. 

N. 25.- Fica o governo autorizado a reformar o regulamento approvado por decreto n. 9870 de 
22 de Fevereiro do corrente anuo sobre industrias e profissões, de modo a que sejam tri-
butados mais equitativamente os cirurgiões dentistas, que foram desclassificados da relação dos 
medicas e cirurgiões, à qual pertencem pela força das cousas, e obrigados a pagar 116 °/o 
mais do que pagavam até áquella data.-Affonso Celso. 

N. 26.- Fica o governo autorizado a isentar de clireitos de expediente os materiaes da estatua 
do finado senador José Bonifacio, que se pretende erigir em S. Paulo.- Affonso Celso. 

N. 27.- Emquanto não forem abolidos os impostos de exportação, o maximo da respectiva taxa 
será de 5°/o, ficando assim reduzidas as taxas excedentes. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888 .- M ac-Dow~ll. 

N. 28.- E' o governo autorizado a isentar de direitos, inclusive os de expecliente, o gradil de 
ferro forjado com columnas de ferro fundido, contendo lampadas para gaz, quatro portões, 
e mais accessorios, tudo mandado vir da Europa pelo respectivo vigario para formar a cerca 
do ajardinamento em volta da igreja matriz de Nossa Senhora de Nazareth do Desterro, no 
Parà. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888 .- Mac-DoweU .- Conego Xavi~1· 'da Silva . 
A. 23 
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N. 29.- Apresento como emenda o seguinte : 

l" J{QJ P.C'l'O N . 73 - 1888 

A Assembléa Geral resolve : 
Artigo uni co . Fica concedida á Escola Dome3tica de Nossa Senhora do Amparo, da ci-

dade ele Petropolis, isenção do imposto ele transmi são de proprieuade geral para as heranças, 
legados e quaesquer bens de raiz, que venha a adquirir, inclusive apolices da divida publica 
interna ; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das commissões, 29 de Agosto de 1888. - A. Figueim , vencido .- OZympio Campos, 
relator. - Mo urão , com restricções. - S ebastiao MascaTenhas. - 'l'heophilo elos Santos . - J oao 
Jlí anoel . 

Sala das sessões em 12 de Setembro de 1888 . - Olympio CampQs , 

N. 30. - Ficam isentos do imposto de expediente os machinismos, inclusive locomotins, ca.r ros, 
trilhos, etc., importados por agricultm·es para melhoramento do fabrico do assucar em seus 
engenhos . 

Gozarão de igual isenção os engenhos centraes fundados ou que se fundarem sem favor 
algum do Estado ou das províncias. - S . R.- F. A . Rosa e Silva .- Alcofm·ado Junior.-
Gonçal·~es Ferreil·a .- A/f,·eelo Corrêa. - Henrique Ma1·ques. - Araçagy - Juvencio ele Aguiar.-
F . ele Figuei1·ôa .- B ento &wws .- Pedro ela Ctmha Beltrcio . - Jose 1lfarcellino. - Joaquim Nabtlco. 

N. 31.- Para occorrer ás despezas com a fL Lndação dos Institu tos do Assistencia Publica e a ma· 
nutenção dos actuaes, que não e3tiverem a ca-rgo de corporações religiosas ou de associa-
ções particulares, é creado o imposto : 

De 50$, sobre cada vehiculo ou bond das companhias de Botafogo, Jardim Botanico e São 
Christovão ; de 25,·, sobre os das companhias Villa Isabel, Carris Urbanos, Villa Gnarany 
e Plano Inclinado de Santa Thereza ;- c 200 réis sobre cada bilhete ele espectaculo ele com-
panhia estrangeira dramatica ou ele canto, de circo , visaali':lades, exposiçã:o ele animaes e 
outras exhibições publicas de natureza semelhante, que tiverem licença para trabalhar no 
município da Côrte, bem como sobre cada bilhete ele corrida de cavaUos ou muares, ainda 
de emprezas ou companhias nacionaes ; sendo expedidos os necessarios regulamentos para. a 
cobrança e fiscalisação de taes impostos . 

S. R. Sala. das sessões, 12 de Se tembro de 1888 .- htvencio ele Agttiar. - Barão ele Ara~ 
çagy .- Ma1·coneles Fi[Jtte im. - João Manoel. - Seve N avar1·o.- Passos Miranda . - Xavier eld 
Silva. - Alfredo Corda .- L eitao ela Cunha. - Paulino Chaves. - J . A. Fe1·naneles ele Olivei1·a ........ 
F . ele Figt1ei1·ôa . - Ale o fomrl o Juni01· . - Henrique Marques. - Tarqttinio ele Sott~a.- A. Milton. 

N. 32.- Serão cles'le ja applic.ulas nn p•gtmento el<t'l geatific 1ções 1{0 in;;pect<Jr e ma i; pessoal 
do la.boratorio dFl hygiene da Fac u\dad ·~ de Medicina da Bahia as sobt•,ts dos creditas votados pat'a 
as despezas do laboratorio da mesma faculdilde . 

Sala das sessões, ll ele Setembro de 1888 .-Americo ele Sotl:::a. - Al(1·eelo Corrêa. - Ba1·üo ele 
Gere>noabo .- Barão elo Guahy .- Araujo Pinho .- Ar·at~o Góes,-' F1·ei1'e ele Ca1·valho .- Alcoforaelo 
J1mior . - A . Milton.- Bento Ramos . 

N. 33 . - Fic1 o governo autorizado a isenta r a Sanb Cas'l. da Misericot'dia da cidade da 
Feira ele Sant' Ano 1, provincia rla Bahia, rlo p1.g,tmen to do imposto de tr'ánsmissil:o de propriedade 
para ser legal isada a compra, que fez por 25:000.) ao coronel João PedreirJ. de Cerf] ueira, ele um 
predio para fundação ele um hospit'll . 

Sala das sessões , 12 de Setembro de 1888.- A mujo Pinho . -á. MiltoN. - Ba1·ão ele àeremoabo. 
Guahy. - Frei1·e ele Cw·valho. - Bar·ao elo Rio ele Contas . 
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N. 34.- O governo f;;),ra extrahir desde ja com preferencia uma loteria de 1.000: OOOS em 
beneficio da Santa Casa de Misericordia do Recife, ficando sujeita Eómente a~ imposto do sello dos 
seus bilhetes, de accordo com a disposição do art. 7° paragra.pho unicJ da lei n. 3018, de 5 de No-
vembro de 1880. 

Esta loteria podera ser dividida em series , si julgar mais conveniente. - F. A. Rosa e Silva. -
H enrique Marques .- Gonçalves Ferreira . - Alco{orado Junior. - B ento Ramos . - Alfredo C01·rêa .-
F. de Figueirôa. - Araçagy. - J. ele Aguia1·. - Pedro da Cunha B elt1·üo. - Joaq uim Nabuco. 

N. 35.- As estações fiscaes encarregadas dos despachos de exportação de g·eneros para fóra do 
lmperio deduzirão a favor dos expeditores a importancia dos direitos de importação das folhas de 
Flandres e estanho, quando as ditas folhas servirem de irrvolucro para generos de industria, na-
cional e o despacho de taes generos fór de peso não inferior a 500 kilos. 

Sala das sessões, 13 de Setembro de 1888 .- Alves de Araujo. 

N. 36. - Os occupantes de terras do extincto aldeamento d~ comarca da Bagagem, província 
t.le Minas Geraes, e que nellas tenham morada e cultura eiTectiva, poderão requerer dentro do prazo 
de dous annos a contar da presente data, a legitimação de seus ti tulas ou posses pelo preço mínimo 
das concessões de sesmarias. 

Sala das sessões, 13 de Setembro de 1888 .- Montandon . 
N. 37. - Fica isento do imposto predial o novo edificio do Gabinete Portuguer. de Laitura. 

- Joaquim Nabuco . - iltfonso Celso. 

N . 38. - Fica permittidn. nesta Cót'te a vemht dos bilhetes das loterias concedidas pelas leis ns. 
llG9 e 1170 de 25 ele Julho do corrente anno da n.ssembléo. legislativa do Piauhy em beneficio e 
para conclusão da Santa Casa de Misericordin. da capital daquella província, às obras publicas da 
mesma e uma certa porcentagem ao Montepio elos Servidores do Estado. 

S. R .-.Saln. das sessões, em 13 de Setembro de 1888. - O deputado Coelho deRe:::ende. 

N. 39. - Fica o governo autorizado a, rever a hrifa das Alfandegas da província do Rio Grande 
do Sul no sentido de r eduzir os direitos de importação e extinguir os de exportação dos prot.luctos 
::; imitares aos exportados pelas republicas do Rio da Prata. 

Sala das sessões, 12 de Setembro de 1888 .- Silva Tavm·es. 

N. 40. - O governo fara extrahir desde já uma loteria de l. 000:000 em beneficio das casas 
de caridade da, província de Minas, sendo o seu producto distribuído com igualdade pelas Teferidas 
casas . 

,'aladn.s sessões, 13de Setembro de 1888.- Pacifico Mascm·enhas. - Cesario Alvirn. - Joao Pe-
nido . - Cv.stodio Martins. - Bm·ros Cobra .- Pecl1·o Bmndão. - João Caetano. - Affonso Celso. - Se-
bastitio Mascarenhas.- .Mounio. 

N. 4!. - Ficam isentos do imposto de transmissão as doações e;os legados it Imperial Sociedade 
.Amante da. Instrucção . 

Sala das sessões, 12 ele Setembro de 1888.- Buthões Carvalho. 

N. 42.- Ficam tambem applicados em favor dos Institutos de Assistencia Publica os seguintes 
impostos : 

De 50 réis sobre a aguart.lente ra.bricada no município neutro e uestinada n.o seu consumo, usan-
do o governo da autorização constante da lei n. 3313 de 16 de Outubro ele 1886; e de l/5°/o sobre 
as heranças e legados a, herdeiros necessal'ios e doações inte1· vivos, no município da Càrto, elevada 
assim a taxa actual de l / lO •; •. 

S. R. - Sala das commissões, 13 do Setembro ele 1888. - Juvencio ele Aguiar. 

N. 43 .- Fica. isento do pagamento de frete na, estrada ele ,ferro D. Pedro II o machinismo e 
mais accessorios destinados a fabrica de tecidos que a em preza industrial Paulo- M'oréirense esta 
montn.ndo na parochia de Paulo Moreira, na província de .Minas Geraes. 

Sala elas sessõe ·, 12 de Setembro de 1888. - Custoclio Martins. 
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N. 44.- Fica o governo autorizado a reduzir 10 °/o os direitos sobre a valvulina e outros oleos 
importados do estrangeiro para lubrificaç:ío ele machinrts de firtção de tecidos, assim como sobre 
tintas e mais substancias destinadn.s as tinturarias das referiuas machi o as. 

Sala das sessões, 13 ele Setembro de 1888. -Pacifico Mascarenlws.- Cesario Alvim. 

N. 45.- ).<ica o governo autorizado para isentar de direito de importação ao mat~rial e demais 
utensilios ja importados e a importar, clestin:1clos as obms do novo hospital sito em N<tzareth, na 
cidade da Bahia, cuja construcç-,ão está sendo realizada a expensas da Santa Casa de Misericordia 
da mesma cidade. 

Sala das sessões, em 13 de Setembro de 181'38.- Gual!y .- Frei1·e de Carvalho.- Cezar Zama.-
Arnerico de Souza. -Junqueira Ayres.- A. l11"ilton.- Mar-iano daSilvt.- Silva Tavar-es.- Barão 
de Geremoabo.- Araujo Pinho.- Rio de Contas.-JorLo Manoel.- J. Marcellino.- Tarquinio df! 
Souza.- Olympio Campos.- Mac-Dnwelt.- llt"ontandon.- Passo; Jt:iranda.- Ribeiro da Ounha.-
So?·iano de Sou:sa. - Xavie1· da Silva.- Jayme Rosa.- Lacm·da Werneck. 

N. 46.- Poderão ser vendidos em qualquer parte do Imperio os bilhetes da granue loteria 
destinada a construcção de uma cathedral na cidade de S. Paulo.- Almeida Nogueira.- Geraltio 
de Rezende. 

N. 47.- Fica autorizado o governo a conceder a subvenção annual de 5:000$ á Academia 
de Bellas Artes da Bahia. 

S. R.- Sala das sessões, 14 de Setembro de 1888.- Junqueira Ayres. 

N. 48.- Os impostos addicionaes, que eram destinados ao fundo de emanei pação, passarão para 
as províncias, devendo o governo organizar uma ta,bella, fazendo a di;;tribuição para o município 
neutro e para. as províncias que não têm alf~ndegas, tabella que será sujeita á approvação do 
Corpo Legislativo na proxima sessão . 

Sala das sessões, 14de Setembro de 1888.- Ped;·o Luiz Soares de Souza. 

N. 49.- Fica o governo autorizado a conceder a isenção do imposto predial ás fabr icas de 
tecidos existentes no Imperio, e ás casas de operarias comprehendidas no perímetro das mesmas 
fabri~as. 

Saladas sessões, 14 ele Setembro de 1888.- Guahy.- Miranda Ribeiro.- Carlos Peixoto .-
Barros Cobra.- Joifo Caetano.-José 1lfarcellino. - A. Jv.filton.- Ame1·ico de Sou::;a.- Rio de 
Contas.- Fernandes de Oliveira.- Araujo Pinho.- T . Alencar Araripe.- B: de Mendonça Sobri-
rlho.- Monteiro Manso.- Montandon.- E. Marques.- Cesario Alvim.- Almeida Nogueira.-
Ltti.z Moreira.- Paulino Chaves.- Theophilo dos Santos.- R. Peixoto.- Geraldo de Re:rende . 

N. 50.- Fica concedido ao Ministerio ela Marinha um credito especial de 1.100:000$ para 
augmentar o material fluctuante da Armada, sendo o governo autorizado a fazer para este fim as 
necessarias operações de credito. 

Saladas sessões, 14 de Setembro de 1888.-Juvencio de Aguiar.- Passos Mi?·anda.-Dr. 
Cantão. 

N. 51. - Artigo . Fica o go.verno autorizrvio a conceder transporte gratuito pela Estrada de 
Ferro D. Pedro II a todo o material destinado ao custeio das estradas garantidas pBlo Estado e 
pelos cofres provinciaes, obrigando-sB e«tas a reduzir proporcionalmente as suas tariras ás van-
tagens adquiridas. 

Sala das sessões, 17 de Setembro de 1888.- Christiano da Luz. 

N. 52.- Fica o governo autorizado a conceder isenção do imposto predial ao Club de Engenharia, 
que funcciona em predio proprio, sito á travessa do Ouvidor, nesta Córte . 

S. R.-Saladas sessões, 17 de Setembro de 1888.-Atfredo Chaves.-Carlos Peia;oto.-
Castrioto . 
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N. 53.- Si fôr approvado o additivo do SJ;'. deputado Barão do Guahy e outros, isentando de im-
posto predi ,1 as fabricas de tecidos existentes no Imperio, accrescente-se : e bem assim a fo~.brica de 
phosphoros de segurança estabelecida em edificio proprio na Ponta do Csjú, nesta Côrte. 

S. R. -Sala das sessões, 17 ele Setembro de 1888.- Alfredo Chav~s .- Lacerda Werneck.- Cas-
.trioto. 

N. 54.- E' o governo autorizado a garantir capital e juros sobre 3.800:000$ do emprestimo 
que fizer á Associação Commercial do Rio de Janeiro para consolidação da sua divida e conclusão do 
edificio da nova Praça do Commercio, recebendo o governo em garantia da sua respoo,sabilidade o 
mesmo edificio, e a renda para o serviço de amortização e interesse.- Guahy. 

N. 55.-Artigo. Fica o governo autorizado a tomar as providencias necessarias para evitar 
que entrem no Imperio como immigrantes os proletarios estrangeiros que não vierem já contra-
ctados para algum estabelecimento indu3trial pelo respectivo dono, ou por companhia legalmente 
constituída. 

N. 56.-Artigo. Ficam restabelecidas, até que tenham a devida execução, as disposições dos 
ns. l e 2 do art. 19 da lei n. 8140 de 30 de Outubro ele 1882, podendo para esse fim o governo 
vender em hasta publica todos os proprios nJ.cionaes que estiverem alugados, arrendados ou desoc-
cupados. 

N. 57.- Artigo. Serão conservados em deposito, até que tenham o conveniente destino, o saldo 
existente do fundo de emancipa.ção e os impostos que forem arrecadados para o mesmo 
fundo. 

N. 58.- Artigo. A pena comminada pela Ord. L. 3 T. 36 é applicavel á Fazenda Publica, á 
qual fica salva a acção regressiva contra. seus agentes culp::~.dos. 

N. 59.- Artigo. Fica reduzida a cinco annos a prescripção das dividas fiscaes não excedentes 
de 100$000. 

N. 60.- Artigo. Ficam supprimidos todos os creditos especiaes, menos os da lei n. 335! de 20 
ele Outubro ele 1887, votado pam as estradas de ferro da Bii.hia e do Rio Grande do Sul. 

S. R..- Sala d1s sessões, l 9 de Setembro de 1888.- A. Coelho Rodrigues. 

N. 61.- E' supprimido o imposto de exportação, supprindo-se a falta resultante• na receita com 
a parte do ultimo emprestimo externo destinado ás estradas de ferro das pt•ovincias da Bahia 
e do Rio Gr,mcle rlv Sul, e com o imposto addicional de 5 °/0 , que pas3a para ~ rêceita 
geral. 

Sala das sessões, 19 de Setembro de 1888.- Bulhi5es Carvalho. 

N. 6'2.- Para consolirlar a. di viela municip:ü da Côrte, attender e melhorar o calçamento da. 
cidade, o governo fica a utorizaclo a apnrovar a proposta ele empre3timo ela Illma. Camara não 
excedendo de 5.000:000 , ao jueo de 4 °/o ao anno. fixando no orçamento municipal a 
verba inrlispensavel ptra o serviço da amortização e interesse até a extincção da divida.-
J. .A. Fernandes de Oliveim. 

Augustos e Dignissi mos Senhores Representantes da Nação. 
A lllma. Camara Municipal da Córte, no intuito de dar maior regularidade ao serviço 

da sua divida, e desenvolver <t sua rede de calçamentos, reconstruindo igualmente a cidade 
que tem as suas calçadas muito deterioradas, propõe-se a acceitar um emprestimo no valor de 
5.000:000$, juros de 4 o;. e amortização ele 1 °/o ao anno. 

A Illma. Camarn. deve actualmente : 

1.600:000$ contractou e vai contractar mais 
1.400:000$ de calçamentos novos, e precisa de 
2.000:000$ para reconstrucçã@ elos calçamentos antigos. 
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São 5.000 :000$ que obrigam o orçamento municipal ao encargo de 250:000$ au:aualmente. 

A Illma. Camara actun.lmente despende por anuo : 
Com o emprestimo em apolices .......................... . . ..... . 
Com a divida, passiva não fundada . .. . .... .. . ............. .. . 

ou totn.lmente ........... ... ..... . .. .. ... . 

136:000$000 
218 :000$000 

354:000$000 

Si a essa cifra addicionar-se a de 200 :000$, que se gasta improficuamente com a conservação 
do antigo calçamento, ter-se-ha a desp1Jza annual de 554:000$000. 

O emprestimo exigindo do orçamento a somma de 250:000$ unicamente deixa em favor 
do cofre municipal a ditrerença na primeira hypothese de 104:000$, e na segunda de 304:000$000. 

Este saldo, somrnaelo ao ele 490:000$ para obras novas, lnbilita a Illma. Camara a executar obras 
no valor de cerca ele 800:000$ mmualmente. 

A Illma. Camara solicita elo Corpo Legislativo autorização para realizar essa operação, com 
n.pprovação do governo dentro dos recursos elo orçamento municipal. 

Paço Mupicipal, 19 ele Set~;Jmbro de 1888.- J. Ferreira Nobre, presidente.-Dr. Constante 
da Silva Jardim.- Torquato José Fernandes Couto.- De. José Paulo N abuco de A1·aujo F1·eitas.-
Dr. Antonio Dias Feneira.- Thomaz ela. Costa Rabello.- Alexandre Qwdoso Fomes.- Candido 
Alves Pe1·eira de Carvalho.- Pedro Gonçalves do Sottlo Ca1·vatho. - José Francisco Gonçalves.-
José Manoel da Silva Veiga .- José Ca1·Zos do Patrocínio.- José Finno de lJ.foum. 

N. 63. - E' o governo autorizado a conceder passagem gratuita, de ida e volta, entre as pro-
víncias e esta capital, ás pessoas pobres que precisarem recolher-se ao Instituto Pasteur. 

Sala das sessões, 21 de Setembro de 1888.-Joaquim Nabv.co.-Ped1·o da C•mha Belt1·ão. - A(fonso 
Celso . 

N. 64.- Fica o governo autorizado a, rever a tarifa das Alfandegas do Rio Grande do Sul, no 
sentido de reduzir os direitos de importação e alliviar elos de exportaçiLo os generos simi lares aos 
e.xportados peias republicas do Rio da Prata. 

S. R.- Sala das sessões, 21 de Setembro de 1888.- Silva Tava1·es. 

Na sessão de 2.5 ele Setembro : 

São lidos, apoiados e entram coujunctamente em discussão os se"'nintes 

Additivos 

N. 70 .- Fica concedida permissão para possuirem bens de raiz as igrejas de Nossa Senhora ela 
Piedade, ela freguezia da Boa Esperança e de S. Caetano do Chopotó, n.mbas do município da Piraugn., 
em Minas, e as de S. João Baptista (matriz), Nossa Senhora do Rosario, S. Sebastião e de Santo 
Antonio, estas quatro na cidade do Rio Branco, da mesma província. 

S. R .- Sala das sessões, 25 de Setembro de 1888.- Carlos Peixoto. 

N. 71. - Fica o governo autorizado a incluir na tarifa especín.l a materia prima necessaria para 
o calçado nacional e a passar para a tarifa geral o calçado estrangeiro, que se acha comprehendiclo 
na tarifa especial. 

Sala elas sessões, 25 de Setembro de 1888.- Pattlino Chaves. 

São lidas, apoiadas e entram conjunctamente em discussão as seguintes 

Emendas 

N. 72.- O Asylo das Orphãs da Sociedade Amante da Instrucção da Córte será considerado entre 
os asylos de assistencia para receber auxilio por conta dos impostos especiaes pn.ra esse fim decre-
trtdos, lançados sobre a cidade do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 25 de Setembro de 1888. - Bttlhões Cm·vatlw. 
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N. 73 .- Supprimam-se por escusados o n. 9 do 1° art. additivo da commissão e o art. 5• 
da mesma. 

Supprimam-se por inconvenientes os ns. 4° e 5° do 1° adclitivo da commissão e o art. 3° da mesma. 
Supprimam-se os substitutivos da com missão ás emendas ns. 31 e 42 e n. 44, assim como o I• dos 

novos additivos da mesma . 
Accrescente-se ao 2° additivo otrerecido á 3a discussrto : -o contracto ficará dependente da 

approvação legislativa. 
Accrescente-se: 
E' declarada em vigor a disposição do n. 2 do art. 18 da lei n. 3229 de 3 de Setembro de 1884 

para o elieito de revogar o art. 2° da lei n. 2687 de 6 de Novembro de 1875. 
N. 74.- Art. E' declarada em seu inteiro vigor a disposição do decreto de 18 de Junho de 1822, 

podendo, todavia, os ofllciaes mili tares de terra e mar exercer alguma commissão ou emprego, 
mesmo civil, comtanto que em caso nenhum perceba mais de um ordenado nem mais ele duas 
gratificações. 

N. 75.- Art. Da data desta lei em diante o funccionario publico de qualquer ordem ou cate-
goria que, depois de aposentado, jubilado ou reformado, acceitar do governo geral ou provincial 
emprego ou commissão remunerada, perdera durante o exercício todas as vantagens da aposen-
tadoria, jubilação ou reforma. 

N. 76. - Art. O governo fica autorizado a reunir em um só Ministerio os ela Guerra e da 
Marinha, simplificando quanto possível o expediente ela ~ecretaria, e deixando a cargo dos 
respectivos quarteis generaes todos os actos do Ministro que não forem expedidos por decreto. 

s. R.- Sala das sessões, 25 de Setembro de 1888 . - A . Coelho Rodrigues. 

São lidas, apoiadas e enviadas a comrnissão de orçamento as seguintes 

Emerulas 

N. 77. - Substitutivo ao n. 44: 
Ficam reduzidos a lO 0/ 0 os direitos sobre os oleo;; importados do estrangeiro para lubrificaçãd 

de machinas de fiação e tecidos, assim como sobre tintas, productos chimicos e mais substancias 
destinadas ás tinturarias das fabricas ele tecidos, nü.o havendo no paiz taes productos ou f<tbricas que 
os preparem . 

Sala das sessões, 25 de Setembro ele 1888.- Pacifico Mascw·enhas. 

N. 78. - Fica reduzido a 3 °/o o imposto ele transmissão da, p1·opriedade territorial e isentos ele 
todo o imposto os lotes ele 2 até 60 hectares. 

Sal::t das sessões , 25 de Setembro de 1888.- il1atta Jlachado. 

Na sessao ele 26 de Se!embro: 

São lidas e entram conjuuctamente em discussão as seguintes 

N. 79. - Ao art• 8° dos acldit ivos accrescente-se : 
Igual favor ao mn,teríal destinado ao abastecimento d'agna das cidades de Santa Barbara, prd-> 

vincia de Minas Geraes, e Taubaté, província de S. Paulo . 
S. R.- Sala das commissões, 26 ele Setembro de 1888 .- Rodrig~tes A.lves.- DU.a1·te ele A:;-e-

vedo, - H. Salles .-Lourenço ele Albttqw:rq~te .- Cm·neiro da Cttnha.- M atta 111 achaclo. 
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N. 80.-Ao parecer da commissão sobre os additivos, accrescente-se no final do additivo n. 59, 
o seguinte: 

A prescripção de que trata este artigo começará a correr da data ·desta lei. 
Sala das sessões, 26 de Setembro de 1888 .-.lliattoso Camara.-Rodrigues Alves.- H. Salles. 

-Carneiro da Cwnha.- Duarte de Azevedo.- Matta Machado. 

E' lido, apoiado e entra conjunctameute em discussão o seguinte 

Substitutivo ds emendas 39 e 64 da commiôsc'io 

N. 81.- Ficao governo autorizado a rever as tarifas das alfandegas para reduzir os impostos de 
importação no Rio Grande do Sul e a tomm• por si ou de accordo com os Estados lLmitroplles todas 
as providencias necessarias para evitar o prej uizo das rend.1s publicas nos despachos e transito de 
mercadorias ele qu!l!quer procedencia e para qualquer destine, não só pelas fronteiras tert•estres do 
sul, como especialmente pelo rio Uruguay e seus affluentes; via ferrea de Quarahim a Itaqui, 
Lagóa Mirim a seus rios tributarias, attendendo quanto possível ao maior ::tproveitamento e livre 
trafego dessas vias de communicação internacional. 

Sala das sessões, 26 de Setembro de 1888.- Maciel. 

OBSERVAÇÃO.- Das emendas apresentadas tanto em 2a como em 3a discusssao foram approvadas 
as de ns. 1, 2, 7, 15, 20, 21, 25, 27, 36, 51, 55, 59, 62, 64, 65, 70, 72, 75, 79,80 e 81; ~·etiradas 
a pedido de seus autores as de ns . 4, 11, 21, 30 e 31 ; tiveram substitutivos da com missão de orça-
mento pelo parecer impresso sob n. 70 B, as de ns. 14, 17, 26, 31, 32 40, 41, 43, 44, 50, 57, 67 e 
68 ; das demais emendas e additivos não mencionados foram rejeitados uns e prejudicados outros que 
nã o tiveram pm·ecer da commissão. 

A proposta sobre a receita geral do Imperio, convertida em projecto de lei, com as emendas 
approvadas pela Camara sob n. 70 C, é ramettida para o Senado em I de Outubro de 1888. 

Voltou emendada pelo Senado e na fôrma do art. 153 do regimento interno são as emendas 
remettidas á commissão do orçamento, que sobre ellas deu o seguinte parecer: 
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1888- N. 70 D 

Receita g e ral do I:rnperio para o exercicio de 1889 

A commissão de orçamento e contas, tendo examinado as emendas do Senado á proposta do 
governo, convertida em projecto de lei pela Camara dos Deputados ao orçamento da receita geral 
do lmperio para o exercicio de 1889, é de parecer que sejam approvadas. 

Sala das commissões em 14 de Novembro de 1888.- A. J. Hen~·iques, presidente. - Mattoso Ca-
mara.- Rodrigues Alves.- Duarte de Azevedo.- Carneiro da Cunha.- Lourenço de Albuquerque. 

Propost=. 

Emendas a pprovadns pelo Senado á 
P.roposta do_ Poder Exe_cutivo conver- Emendas approvn.dn.s peb Ca.m:l.l'a dos 
t tda "rn prOJecto de le1 pela Camara Dep utndos à propostn do Poder Execu-
dos Deputados_, que orça a ~-e~mta ti v o que orr;a a rece ita geral do Im perio 
geral do lmperw pnra o exerctClO de para o exercicio de i 889. 
i889 . 

:l.ccrescente -sa no logat" competente : 

A .\ ssemblén Gernl decreta : 

ArL. i_ O A receita. geral do l mperio é .Art . 1. 0 :\..receita get~al do _Jmp ... erio ~ 
orçadn na quantia de H7.200:000'\000 e OJ ç:tdn na quantta de iiO.OOO.OOO~OOO e 
será realiza.da com 0 producto do que sera. ~·~altz·td~ com .o pt·oducto _d? que 
se e~recadar dentro do exercicio da se a1recad~r dentro _do exerc~cto da 
presente lei, sob os titnlos abaixo de- presente let, sob os t1tnlos abatxo de -
signados : stgnados : 

ORDIXAltU. 

Importação 

Direitos de importação 
para consumo : em 
vez de 82.000 :0003 
diga-se . .. ......... : 

Expediente dos generos 
livres de direitos de 
consumo (como na 
proposta) ...• .... ..• 

Expediente das capatazias 
(idem) .. .... . .... . . . 

Armazenagem (idem) .. . . . 

700 :000$000 

ORDIXARI.-\. 

Importação 

Direitos de importação 
para consumo .. . . 

Expediente das capata· 
320: 000~000 zias .. . ..•.. . ...•. . 

i.i00:000.3000 Armazenagem .. .. . .... . 

82. 000 : 000$000 

700:000$000 

32o : ooo;;ooo 
i . i 00: 000$000 

Despacho marítimo De>tJaclw maritimo 

Imposto de p h a r 6 e s 
(idem) •.•..•........ 

Imposto de dócas (idem). 

J!ixportação 

Ao ut. 1•: Direitos de exportação 
, . dos generos nacio -

Accre ~ente - se a verba -Di~·ettos de naes (idem) . ....... . 
exportaç•w dos genet·os nacwoaes :- Ditos de 2 i/2 Of0 da pol-
ficando >sento o pmho. v ora, fabricada pot· 

conta do go\·erno 1 e 
dos metaes pt·ecio-
sos em pó, pinha, 
barra ou obras ; de 
1112 o;o do ouro em 
barra, fundido na 
Casa da Moeda e de 
i 1 / o dos diamantes 
(idem) .. .... . . . ....• 

A. 24 

Interior 

Juros das acções 1las es -
tradas de feno da 
Bahia e de Pernam-
buco (idem) ...... . . . 

320 :000~ Imposto do pharóes . . . • 

i20:00QSOOO Imposto de dóca . . .. .. . 

16 . 000: 000'000 

40 :000$000 

Exportação 

Direitos de exportação 
dos generos nacio -
naes ..... . ....... . 

Ditos de 2 i / 2 o;0 da 
polvora, fabricada 
por conta do go -
\·erno, ~ dos me-
taes preciosos em 
pó, pinha, barra ou 
obras; de i i /2 O/o 
do ouro ern barra, 
fundido na Casa 
da Moeda e de 
i o;0 dos diaman-
tes ... .• ..••. . .... 

I»terior 

Juros das acções das 
estradas de ferro 
da Bahia e de Per-

140:0000'000 nambuco .. .•...•.. 

320:000$000 

i20:000 000 

i 6 . 000: 000'000 

40:ooosooo 

140:000'000 
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Emendas :tpprovndas pelo Senn.do á 
proposta. do Poder Executivo conver -
tid a em projecto de lei pcln Camat·n 
dos Deputados, que o r ~:t a r ecetta 
p;eml do I m perio para o exerci cio de 
1880 . 

Emendas :tpprovadas pela Camam dos 
Deputados ic pt·opostn do Podot· Execu-
tivo que orça. u. l'ecoita a;eral do Imporia 
panl. o exer ci cio do 1 SO . 

Propost:.. 

Renda da estradfl. de fet'l'O 
D. P edro II (idem). 

Renda das estradas de 
f e I' r o custeadas 
pelo Estado (idem). 

Renda do Correio Gornl 
(id em) ...... .. . . ... . 

Renda dos telcp:rnpbos 
eloctricos (idem) . .. . 

Renda d>L Casa da .\Ioeda 
(idem) .... . . .. ... . 

He ndfl. dn. Impt·cnsa Na -
cional e do Diado 
0//iciul (irlo •n ) ..... . 

Renda ria Fabr·icn da P ol· 
v ora (idem) .. .... . . 

Renda d't fabr·ic ~ de ferro 
do S. J ,Jiio do Ypa-
nema (idem) . • .. .. . . 

R enda d o s A rsenae. 
(ide•n ) . ...... . ... . 

Rendct d'l. Casa de Correc-
ção (id em) ....... .. 

Renda do Impor·ill.l Colle · 
g io de P ech·o li 
(idem) .. .. . ....... .. 

Rend:>. do Tnstituto dos 
I' u r ri o s·M u d os 
(ido01) ............ .. 

Renda das mn.triculn.s nos 
estabeleoimcu tos de 
instrucçãJ superior 
(idem) ............ .. 

Rend:t dos /)l'op1·ios nacJO · 
n1.es idem) ......... 

Renda dos terreno$ dia .. 
nnntinos (idem) .... 

Fóros de terrenos (idem). 
Laudemios (ido•n) ....... 
Venda de terr:ts rublicns 

100:000$000 su ppri-
ma -se) . 

I-remias de depositos pu-
blicas (como na pro-
posta) ..... .. , . . ... . 

Concessão de' f) e n n a s 
d'agna (ir eon) .,,, .. 

Sello do papel (cde•n), .... 
Imposto de trans,nissã.o rlc 

propriedade (idem) .. 
Imposto de inc1ustJ·ias e 

pro ft ssões (idem) ..• 
Imposto de tmnsp o t·te 

(idem) ........... .. 
Imposto prediltl (idem) .. .. 
Imposto S•lh1·e sub~ i <fio e 

venci neut JS (ide "> ) . 
I " P'JS to do gad > (id ' 1!1) , 
Cobrnnç't cl:t divida acHnt 

(idem) ............. . 

11 . 700: 000~000 

1. 300 : 000~000 

2.300 : 000~000 

R enda da cstmda de 
fot·ro D. P eclc·o H. 

Hen da das estmdas de 
f c r I' o cust adas 
pelo Estado .. .. .. 

Rendas do Cor·t·oio Geral 

Rendu. dos Telegra phos 
500 :000$000 elcct t·icos .. . .. . .. . 

Hendn da Casr>. da 
60:000::000 Moeda .. .... ... .. . 

Renda da lmprens" Na· 
cionn.l c do Dia,·io 

300 : 000~000 O flicial.. .. .. .. ... 
Renrla ria Fai)l'l ca dtl. 

1:000.'000 l'ol vor·n ......... 
Hondn ela Fab l'icn do 

Ferro de S . João 
GO: 000~00) do Yp'l.nem:t . . ... . 

Renda dos .~rsonaos ... . 
10:000.'000 

Henda da Casa de Cor -
30 :000$000 r ccçiio .. , ..... ... . 

Renda do Impel'in.l Cal · 

iO:OOOi:OOO 

i o : 000.')000 

legio de Pcd r o H. 

Renda do Instituto dos 
Surdos -:'Iludas ... . 

Concessão do pennas 
800 :000~000 d'agun ........... . 

3 . 200:000~000 Sello do papel .... ... . .. 
Imposto de Lrans,n issão 

·L600:ooosooo de propriedade ... 
Imposto de industrias c 

r. . 300: 000.'000 pc·o fissõ es. , . ... . . 
Imposto de transpor· to .. 

3fl0: ooo:::ooo 
3.500:000'000 Imposto pr·edial .. .. .. .. 

Imposto sollrc subsidias 
5R0:000'000 c vencimentos .. .. 
230 000 000 L'" /JOst 'J do gado ...... . 

Coll·auça da divida 
000 : OOO.oOOO activa .. , ... , ..... 

1 i. 700 : 000~000 

1 . 300 :0003000 
2. 300: 000~000 

300: 000~000 

GO:OOOiOOO 

300 : 000~000 

1:000$000 

60: 000.~000 
'10 :000:000 

50 :000$000 

70 :000$000 

3:000~000 

3oo : ooo$OOO 

10o:ooosooo 

i5·000''000 
1: 000.000 

20:000;000 

100:000~000 

soo : 000.'000 
5. 200 : 000~000 

4 . 600 : 000~000 

,, . 500: 000$000 
3il0 : 000$000 

3. ;;oo : ooo;ooo 

:, n:OOO~OOO 
2iO:OOO~OOO 

GOO : 000>000 

EX1'RAünDIXAR1A EXTRAORDt:NAHIA 

Contribuição para o Mon-
tepio aa Marinha 
(idem) ........ . ... .. 

Indemnisnções (idem) . ... . 
. juros de capitaes nncio-

naes (idem) •.... . ... 
Venda de generos e pro · 

prtos n a c 1 o n a c s 
(idem) ............ .. 

Receita eventual, compre · 
hendidas ''" mu ltas 
por wfracçào de leis 
ou regulamentos e a. 
renda d·c estmda de 
l'el'(·o de Rantos a 
Jundiahy (idem) .... 

40:000'000 
400: 000~000 

300:000$000 

00:0003000 

l. 000: ooo.sooo 

Contribuição para o 
:\Iontepio dn :\Ia -
rinha .. . . . • . . ... , . 

Tndemnisa(' Jes ... ..... . . 
Jur·os de cnpitaes nncio-

uaes . ... . . . .. .. . . 
Venda de generos e pro-

prios nacionaes- • . 

Receita eventual; com ... 
prehendidasas 
multas por iufr·ac· 
ção de leis ou re -
g ulamentos e n 
renda ria Est ra<h 
de F erro do San-
to s a Jqnd iaby ... 

<10 : 000~000 
• 00 : 000~000 

300. 000$000 

60:0003000 

1 .100: 00~$000 

HO. 000: 000~000 



Emendas ap pt·ovadas pelo Senado á 
p1·oposLa. do Podel' J~xecu tivo conver·-
Lidn. em pl·ojccto de lei pela Camara 
dos Deputados, quo orc;,:a. a. rece ita 
g-eJ•al do Imporia para o cxol'cicio do 
1880 . 
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Emendas appt•ovadns pela Camar a dos 
Deputados á pt•opostn do Poder Exe-
cutivo que or·ça a receita geral do Im -
pcrio par" o exorcicio de ·! ~$!), 

Ré:XD.\ f'O:'.I Al'l'LIC.\Ç:\0 ESPECJ.'..L 

li'nndoDclc emancipação 

(Supprinw.m-se os titnlos): 
Taxa. do escravos. inclu -

sive n addicionnl (Sup-
prima-se) . 

Transmis~ão de propric-
dnde dos mesmos (trlem). 

'Iu!Las (idem). 
Don:ttivos (idem). 
Beneficio de Jotel'ias isen-

tas de impostos (como 
n:t proposta) . 

Doei ma parte do beneficio 
liquido das f'oncedidas 
depois d:t lei (idem) 

Divida activa (suppl'ima-se 
Imposto sobre os c msi-

gnata.ri os de escravos 
(idem). 

Imposto de iJ% sobre lo -
Lerhs (como na pr·o-
posta) . 

Sello dos bilhetes de lotc-
rias(idem). 

Remanescente dos pt·e-
mios idem (lei n . 1114 
de 27 de Setembt·o do 
1So0, art. 12, §3D) (idem) 

l mportanciu. correspon-
dente á quota de 1/3 
dn taxa addic ional 
de 5 %, conforme n. 
lei n . 3270 de 28 de 
Set~mbro de 1885, 
art . 2D, §3D, ia par-
te; dita de i/3 con-
lorrue a mesma lei, 
at·t. 2D, § 3o, 2a par-
te . Substitua-se pelo 
seguinte : pt·oducto 

Proposb 

ngJXD.\ COM .H"PL [C.~ÇÀO F.SPECI.o\L 

Fundo do ern.aaci-pa~âo 

1. Taxa de esc ravos (in-\ 
cl usive a add icional) .... 

Z. 'l'l·n.nsm i!{s[Lo de vro · 
priodade dos mosmos . . . 

3 . Mu ltas .. ... .... .. .. .. 
4 . Donativos . . . . . . . .. ... . 
5 . Beneficio de loterias 

iscnt'ts de impostos . . .. . 
G. Dec ima p~r te do bene -

fic io liquido (]as conce · 
d idas depois dn lei . .. •.. l.OOO :OOO$OOO 

i . Divida. ac tiva ... .. . . . . . 
S. Imposto sob t·e os con -

signata.rios de escravos . 
9. Imposto de 13 D/o sobre 

loterias . .. ... ... . .. .... . 
·10 . Sello dos bilhe tes de 

lo terias . . . .. . . . .. ... .. .. 
li. Remanescente dos pre-

mias idem (le i n . 11H de 
27 do l:;etembt·o de 1860, 
ar t. 12, § 3o) .... .... .. , f 

12 . Import'tncia. corres-
pondente á quo ta de i /3 
an. t::txa. a ddic ional de 
5 o/o, conforme a. lei n . 
3270 de 28 de Se te·nbro 
de 1885, art. 20, § ao, i • 
pal'le . . . ... .. .. ... ...... 1. 736 :800::000 

~1 3 . Dita de 1(3, conforme 
n mesma. lei, ar t. 2o, § 30, 
2• parte ...... .. ........ 1.733:800$009 

do imposto addicio-
naldc5o/o . . .. .. ... . 5 . 300: 000~000 ,, . 473 : 600$000 

Im portancia corres pon-
dente á quota de 1;3 
d:t taxa addiciona l 
ele 5 % conforme :t 
lei n. 3270 de 2S de 
Setembro de 1 85, 
a rt. 2o, § 3o, 3a par-
te e § t, o (suppri-
ma-se). 

Acct·cscente-se : 

Recw·sos 

f)aldo entre os recebimen-
tos e restitu ições doo 
depositas . . . . . . . . . . 2.329 : 000~000 

Producto da parte do ul-
timo cmprestimo ex-
terno relativo á lei 
n. 33't9 de 1887. .. ... 5 . 000 : 000~000 

Ju1·os dos auxilias aos 
hancos, nos termos 
da lei n . 3253 de 18 
deJulho de 1885, 
det·ogada quanto á 
appl ic:tção especial 
desses juros .. . . . . . . 

Producto do ulLirno em-
prestimo com appli-

Se1·viro de coloniscu;ão 

Importn.ncia. correspon-
dente á quota de i/3 da 
taxa. add ic ional de G %, 
conforme n. lei n. 3270 
de 28 de Setembro de 
1 83, art . 2o, § 3o , 3a. 
parte e § t,o ,, . ... .... , , 1 .736:800;SOOO 
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Emendas approvadas pelo Senado 6. 
proposto. do P oder ExecutiYo conver- Emendas approvadas pela Camara dos 
tida em projecto de lei pela Camara Deputados á proposh do }'ode r Exe-
dos deputados, que orca a. reccit3. cutivo que orça a receitn. geral do l m- Proposta 
,;eral do Imperio parL o exercício de perio para o exercicio de 1889 . 
18 9. 

cação es pecinl o. o 
prolongamento da 
YÍa-ferrca da Bahia 
~ S. Francisco e 
construcçiio dn de 
Bagé a U ruguaya.na, 
nos le rm os da Jei 
n. 3351 de 1887 ..... 18 . 220:6~3$096 

Art..,. 20 a 50 (supprimam-se, accrescen- Art. !.o O govorno 1\ca o.ulori•ado :.t 
tnnd o-se os seguintes adrlitivos): emi ttir bilhetes do Theso uro até o. som ma 

de.16.000:000o, como antecipação de re-
cetla., no exercic io desta lei. 

Additivos Para~rapbo unico. Continúa a vigorar 
a nutonzação co nferida n.o govern o no 
:ut . 2o, pa 1·n.grapho unico, dn lei n. 3018 

Ao art. 2o, :.tdditiYo da Co.mo.ro.: Art . 2.o O governo fica autorizado: do 5 de Novembro de 18 O, relativamente· 
1.0 A emitttr bilhetes do Thesouro até a à conv•"·são da div ida fiuctuante em con-

somma de iô.OOO:OOO · como antecipação sohdada, interna. ou externa, no todo ou 
da. receita no exercício desta lei; em parte . 

2.J A receber e restituir, empregando os Art . 3.o E' concedida a.o governo a. 
saldos nas despezas do Estado e contem- faculdade de receber e restitmr os di-
piando o exce~so das restituições no ba- nhe1ros das seguintes orirrens: 
[anço. conforme o di•posto no art . 41 da Emprestimo do cofre âe orph i os; 
lei n. 638 de 17 de Setembro de 1851, os Bens de defuntos e 11.usontes e do 
dinheiros das seauiutes origens : empre- even to; 
stimo do cofre á' e orphiios, bens de c.J.e- Premio~ de loterias ; 
funtos e ausentes e do evento, premias de Depositas das caixns economicas; 
loteria, depositas das caixas. econom icas, Depositas dos mon tes do soccorro · 
montes de soccorro e de diversas orJgens; Depositas de diversas origens. ' 

Ao n. 3 . Em vez de- A empregar no _3 .0 A emprell"ar no servi~.o da colonisa- O saldo que produzirem estes deposi-
serviço dn. colonisação - dtga-se: A çao, no cl:.ercicto desta Je1, a parte do tos será. empregado nas despezas do Es-
empregar no serviço d1. tmm1gração e P.roducto da.renda com :1-pplic~çã.o espe- Lado; e si as sonunas resiituid~s exce-
da. colonisação naciOnal desde já- o cw. l do excrcicto de 1 , aestin:ld~ na Jei derem âs entrada!!! , pa~.l.r-se-ha a diJfe-
mais como está . n. 334.~ de 1887 ao fundo de ea.n.ncipaçã.o; rcnça com a renda. <Jt·dinaria.. 

Ao n . lt , Accrescente-se no tlm- bem 4.0 A manter relallvamente á. iwportn.- O sa ldo ou exceRso dns restituicões 
como a elev~r os direitos ~e import~ção çã? dos generos pam cujct producçii~ já s.erá contem~lado no balanço, sob o 
sobre artefactos de algodao e de JUta, extsleut e tunccwnando no patz t"abrtcas tttulo respecttvo, confo•·me o disposto 
para. o fim de não soffi·erem com a con- que eu;lpteg~m nas .respectiv~lS industrias no art . 41 ela lei n. 6~ de17 de Se tem-
currencio. iguaes productos de fabricas <uaterta pnma nacton·d, tartfa mo,·el da bro de 1851. 
nacionaes. Alfan?ega,.acompanhando n elevação do A:t. lt.O ContinUa em Tigor a. a.utorí-

cambto actma da taxa de 22 ~ d . por z~çao dada no a rt. 14 d" lei n. !01 de 
1"000; 5 de No,·embro de 1 O. 

~. o A rever as tarifas d~ Alfandega. re- r\.1·t. ~ . o Ficam revogad as J.. iõ dis posi-
b .tlvnmente aos generos 1m portad os elos ,ões em contrario. 
Estados Unidos, nos termos dos tro.t:tdos 
que por ventura. celebrar com esta. nação 
para obter van tagens, pelo menos reci-
procas, para os generos de producção no.-
ciona l por ella tmpor t..dos; 

6.o ..1. isentat· dos direitos de importaçiG 
e el.':pediente os anima~ de rtlç~t,que forem 
importados para as fazendas de ct·ütcio e 
to<tos os que o forem para o Jardiu> Zoo-
logico , es tabelecido em Villo. l s:tbel, na 
capital do Imperio; 

7,0 A isentar dos impo~tos de decim3.s e 
pennas d'agua os predtos já construidos e 
que o forem no dtto Jardim Zoologico ; 

Ao n . S. Sepa re-se. s.o A dispensar o.s Camarns ~lunicipaes 
das cidades de . João tl"El-J{.ei e Santn 
Barbara, província de 1\Iinas Geraes e de 
Taubaté, pro,·incia de ::i . Paulo, do paga-
mento dos fretes devidos por transporte, 
pela ,·ia-ferrea D. Pedro li, do !Daterial 
para. as obras elo a.basLecimento d'n.gu3. 
potavel àquellas cidades; 

Ao n . 9. Idem . 9.o A con•entir que os operar ias do Ar-
senal de :Marinha de Pernnmbuco orgtt-
nizem monte-pio, ficando os estatutos ae-
pendentes da a~provaçiio do governo; 

10. A ceder a. em preza que tomar a. si a 
expl oração para a conclusiio da estrado. 
fert·o do Bananal a divida. de 16:000$ ao 
Estado, pelct qual é responsavel a actual 
eUl preza; 

Ao n . 11. Substitua-se pelo seguinte: - H. A pagar a Sua Alteza o Príncipe 
A paga r a Sua Alteza o Príncipe D. D. Pedro Augusto a quantia de l.:ô93$54:S, 
P erlro Augusto a quantia de 4:U93:,5·i8 correspondente á ditle<·en~a entre a de 
pela differença. occorridn desde 20 de ú :OOO: que, na conformidade do art . 2>, 
Março até 31 de Dezembro do anno pas- n 8, da lei n. 3314 de lO de Outubro de 
sado , em seus alimentos, os quaes pas · 18S(i, e á vista do art . 28 da lei n. 3313 da 
saram de 6 :000l an nuaes 11. 12:000$, por mesma dnta, foi entt-egue para seus a li-
ter completado a sua maioridade a 19 mentos, desde 20 de :11arço atú 31 de De-
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Emendas approvadas pelo Senado i 
proposta do Poder Executivo c mver- Emendas approvadas pela Camara dos 
tida em projecto de lei pela Camnra Deputados á propo"t' do Poder Exe-
dos DeputnJos, que orça a receita cuttvo que orça a receit'l geral do Im· 
geral do lmperio para o exercicio de perio para o exercicio de i D. 
1889 . 

daquelle mez, conforme o disposto no zembro do anno passado, e a de 12:000$ 
art. 5o da l••i n , i 51, de 28 de Agosto de ,ue, em virtude <lo art . 5o da lei n. 151 de 
is-10, no art. 2o n. 8 da de n. 3314 de 16 de 28 de Agosto de 18'10, lhe compete nesse 
Outubro de i886 o no art . 28 da de n. periodo, por haver completado a maiot·i-
3313 da mesma data. ila.de a i9 do referido mez de Março ; 

12. A pagar aos herdeiros de ~faria 
~laxwell H.udge a quantia de 206:630;3916, 
om que foi accort..lada a indernnizaçiio da 
4.a parte do !Jredio denominado- Trapiche 
Maxwell-, o qual o Estado já adquiriu a 
propriedadedas outras tres quar~as partes 
por escriptura de 30 de Junho de !857, 
podendo o govel'Do, para etl'ectuar esse 
pagamento, fazer as operações de credito 
necessarias ; 

Ao u . 13. Sepat·e·M. i3. A alterar as disposições que regem 
os concursos das repartições de fazenda, 
approvadas pelo art . 12, § 10, da lei n.liil> 
de 27 de Setembro de 1860 ; 

1'•· A rever o regulamento de 22 de Fe-
vereiro de 1888, reln.tivo aos impo tos de 
industrias e profissões ; 

Ao n . 15 : 15 A rever as tarifas com o fim de 
Ficam dispensados do pagamento dos abaixar as taxas cobradas sobre produ-

direitos alfandegaos e dos 5 % addi - ctos chuuicos ou outras mercnrlor;as ap -
cionaes os seguintes fertilisantes chi- plicnveis como adubo aos correctivos 
micos, de~tin'lrlos á. lavoura : na. mdustria. agrícola; 

Super- phosphato de cal, quer mineral, 
quer de ossos. 

Phosphato 'Je cal. 
Nitrato de potassa. 
Nitrato de soda, 
Sulphato de potassa . 
Sul phato de amonia . 
Sulphato de ferro. 
Silictto de potassa. 
Sulphato de cobre . 
Enxofre . . 
Bisuliureto de carbono. 

16. A alterar o processo para perce -
pção do meio-soldo, promovido pelos her -
ileiros dos officiaes do el:ercito, de modo 
a tornaJ - o mais smmnario e menos dis -
pendioso; 

17. A mandar executar os melhora-
mentos da. cidade do Rio de Janeiro, na 
parte relativa i Lagoa de Rodrtgo de 
l''reitas, de accordo com os planos e or -
çamentos organizados pela com missão de 
:ianeamento sob a direcção do engenheiro 
J. J . Róvy e ja apresentados i Assem-
bláa Geral, mediante emereza ou compa· 
nhin., que para aquelle llm se organizar, 
{L qual poderá conceder, Am concurrencia 
publ,ca., alem dos favores con tantes dos 
us. 1, 2 o 3 do decreto legislattvo n. 3151 
do O da Dezembt•o de 1~82, e dos que 
cabom na a.ttribuição do Poder ExecutLvo 
os seguintes: 

Ao n. 17.- letra- a)- Substitua-se a) Dom mio utiJ, perpetuo e gratuito dos 
a palavra perpetuo, pelas- por 90 annos. terrenos do Estado comprehendtdos nos 

ditos planos, e dos que tore,n adquiridos 
por a..terrros ou desaterroR, depois de 
completamente nivelados, ex:ceptuando -se 
os que forem 1·eservados para logrn.dou · 
ros pub!icos ; 

b) Isenção de direitos de importação de 
mn.teriaes e a.pparelhos necessarios para 
execução das obra· comprebeudidas uos 
referidos planos ; 

c) Pnvllegio para construcçü.o, uso e 
gozo de u111a hnha ferrea. suspensa entre 
a cidade o o novo bairro da LagO~ de 
H.odrigo de Freitas, de a.ooordo com o:::. 
alludidos planos. 

Ao n. i S diga -se: 1$ . A rever as tarifas das Alfandeg~s 
A rever n. iarifa das alfandega.s, a para t•eduzil' os impostos de importa.oã.o 

dar i All'andegas do R io Grande do no Rio Gt·ando do Sul, e a tolllar, vor si 
Sul uma tarif~t especial, Integral, satt~- ou cJe acco1·do com os 8stados Hmitro-
fazendo, como fôr mais convemente ao phes, todas as p1·ovidencias neces~a.1·i::ts 
Estado, as reclalllações do governo p•ra evitar o prejuizo das rendas public'ls 
apresentadas pelas praças commerciaes nos despachos e transito de merc'ldortas 
da prodncia; a reduzir e supprimir, si llõ ~ualquer procedencia e para qualquer 
neces ·a r io fôr, o~ imposto' do expor- deslmo não só pelas fronteiras terrestres 

Proposta. 



Emenda' :tppro,•ndns pelo Senado ic 
proposta. ilo Poder Executivo conver-
tida em projecto de lei pela Ca·na.rn 
dos Deput,dos, que orç" n t•ece,ta 
geral do Imperio pnt•a o cxercicio de 
18 9 . 
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Emendas n.pprovad:u.; pela Camm•n dos 
DeputaJos :'c proposta do PoJar Bxe-
cutivo que or~n a receita g-orai do Im -
periO p:>r:t o exct·cicio do iqS9. 

t<t~ão sob1·e os \ll'oductos sim ibres das do Sul, como cspccialmcnto pelo rio Uru-
repubHcas vi:ün 1as, que dolles forem guny o ~eu::; nlll twnlef', via I'N·rea de 
isentos nos respectivos paizes; e :1 t01·- (Jun.rahy :t Itaqny, Lng-,ia i\fil'im o seus 
nar . •. o mnis como no mesmo numero. rill~ lt·ibutarios, altt~ndendn fluanto pos-

sivcl n.o maior apro\'elbmrnlo <' livrf' tra-
fego dessas Yias d~ communica,:ão intct·-
nacronal ~ 

A n . 19. - Rubslitua -se J,lelo scg'ltinte: L9 . • \ ~a1·antir. durante 1~ annos no 
A garantir ao cmprestnno qne con- maximo, poí.lenrlo p:tr:t <-'~!'f' 1im t~tZer a~ 

trahir a ..-\ssooiaçüo Commet·cial do Hio necessat·tns opr1·:1r;c-JC:-õ ele credito, juros 
de Janeito pa r a consolidn.ção dn diYida. não excC'Ucntes cl~1 :> 0/0 soiJI'l' o cmptt1 -

J)Ol'Veniente d:t construo~ão do etlificio stimo qm~ rnntl'alur :t Associnc:ão (;om-
tlil. nont praça e sun conclusão. amorti - uwrcial do Hio clt• .Tnneil·o para cunsoli-
zaçã.o e ju1·o, não excedendo e~tc de 5 %, dação da di\·idn prov<'nienlf' lia construc-
e aquella. a. porcentagem nccf"ss:tria para <:fio do Pdificio da wn·a pra(.':t c para 
resgatar n. di\•ida e :n 30 auaos . ficando conclusão rio mcs•un eúiJicio, que ficará 
o me mo etlificio hypotbecarlo no Es- hypothecotlo ao E'tado, em g:u·antia da>< 
tado para sua inte~L·al indenmiz'l.(:-â•1 quantias <JUC png-:n. no~ tcruws desta 
rias quantias que porventura d('spender autorização . 1\o conlracto (]llf' fiZC'I' Lo-
c tomando o governo :tR cautelas ne- mar:l o go\'erno as Ut>'C('SSUJ"Írts cautelas 
cess<trias para que toda a. J'P!Hln que o pnrn. que fique Loda a renrla do edificio 
cdificio produzir, se applique de prefe- obrigalla ao pn.gamf'nto c amortizn.c,:ão à o 
rencin. ao servi('o do mesmo C'mpre· ecuprestimo e a indcmniznt:ão do Estado 
stimo. cln~ quantiaf.; qne :u1ianlat· po1· conta da 

~arnnlin. de jnros. n.tt"· cnmplf'ln amorti-
zação d f'mpre~timo c inteira indemm-

Ao n . 20 . . u pprimn-'c. 

Ao n , 2'1. Suppr imn-se . 

AO art . 6•, additivo da Cnmam. Ac -
crescente-so - comprehendendo-se tam -
bem na crea~ão de ~ % de expediente . 

znt:ão ao E~tad , ... : 
20. A reduzir a 10 •/o sohr~ o \':tlor o" 

tlireitos dC' importaçã.o, que pagam a ,·al-
vulina o oull·os oloo~ destinados '' lubi·i-
ficar:ão dos m:1chini~mos cl~1~ fabricas dP 
tec1dos c:-.lnbelecidns no paiz f" cujos ar·-
tefnctos srja.m de materia prima nacional, 
e bem assirn os sobre Linho;; f' pr,lductos 
chimiCQ..."- destinados ús tinturarias das 
ditaf' fabricas. Esta autorização ~ re-
stt·icta aos oleos c tintas quo niio sej~m 
produzu.1os ou nft.o tenham succedaneos 
no pn.iz ~ 

21 . A Í!':('nlar, por cinco nnnol'> do im -
posto predial, os cdificios em que estive-
re'n montadns as fn.lJI'·cas cuj?S arteractos 
sejam do mat("ria pr1ma nac10nal : e bem 
as~ im a concedrr, durante o exPrcicio 
clesta lei, com a~ cnutel::ts ~ formalida-
des prescri ptas. isenção de todos os di-
reitos do importu;ã.o. inclusi\•e o~ de ex-
pediente c frete gratuito uas das ferro:1s 
elo Estado, a.os 111achinismo~ o materiaes, 
quo. não tendo similares no paiz. forcrn 
destinados iL montagem das dit·ts fabricas 
ou mantlados vi1· pí'los ag1·icultores par~ 
os seus e ... t'l.belrciuwntos agrícolas . Nesta. 
i~enção estão comp1·ehendidos o material 
tixo e I'Odante das \'i:ts-ferrcn.~ par:t o 
ser·viço dns ditas fabr·icns c estabeleci-
mentos agrícolas. 

22 . A isentar rle dir('itoR ele f'Xpcdientc 
os mate r·i:tf'S da I"Stn.tun. do finado sen'ldOr 
.-, ost· Honif"atio, que se pretc ude erigir em 
S . Paulo . 

Art. 3.o g• desde já derogada n lei n. 32u3 
de 18 de .Jnlho de 1~ . ;;, na parte em ''"" 
manda :t PJ?liCal' :to re<~ate do papel-
moeda os JUros das quantias que, nos 
let·mos da mesm:t IE"'i, forclll adiantados 
aos bancos, P outrosim do mesmo modo 
revogado o art . ;jo da lei n . 33~8 de 20 
rlc Outubt·o de i ~7. 

Art. 4 .o RPJ·ão jJt"'laR pro\·incias cobra-
das as dividas c o E:stado do~ colonos 
nellas Pl'tabelecifl os ~ c o proc.l ucto, h<'m 
como o da \"onda das tonas pnblicas, á~ 
mesmas províncias redirl o par· a ser pol' 
ellas apphcado ao des~nvol\'imento e sm·-
viço d;J colonisa ·ã.o • 

. Art . !> .o F~can1 df'sdc j~iPxtmctn.s as di-
v~das proYrmentPs da ex- propriedade scr-
vLl, devcnrlo o Govc1·no restituir intcg-rnl-
mentc os impo~tol'l 1lc..::.sn. origem cobJ·n-
dos DO exCI'CiCIO do !888. 

AI't.. ~.o Fica :tpprovado o~ 1• da clau-
sula XXI do decreto n . 98.)9 da de 
Fevereit·o de 1 

l' t·oposta 



Emendas appro\adas pelo Senado '' 
proposta do Poder Executlvo convel'-
tida CJI p•·ojecto rlc lei pela Camnya 
dos De putados , que or1;a a recmt1. 
gern. l do I mperio pa ra o exercicio de 
18 9. 

Ao a1·t. 14. Depois da pa lavra -
vidro - accrescente .. SQ. - barro -; e om 
vet de - aguas medicinaes -diga-se -
aguas naturaes medicinaes . 
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EmPn<las apl?ro\·adas pela Comarn dos 
De putarl o" a pro posta ri o Pode •· Execu-
tivo que Ol'(;a a reccit·1 ~P-t'a l do I mpcrio 
para o exe 1·cicio de 1889 . 

~\)·t . 7.° Continuam em vigor a autnl'i-
zação dad:c no art . 1'1 da lei n. 301~ rlc 5 
de ~nvu·n b1· o de t;..;SO e a disJJosif.~àfl do 
art. tiO da lei n. 33\S de 20 e Outubt·o 
rle 1887 

.\r L. 8.° Ficn.111 di~pensados rla multa. si 
satisJize1·e•n dentro dP ~eis meze~ dn exPr-
cicin dcst·t lei o seu,, devido : as socirdtt-
rlcs anony11l<l.S pf'la.s cntJ•a.das do capital 
t'e1.liz~vl o, ns e npt'..!'!ados pr1lvin ciaes, IJlU -
mclpaP~ e de sociedades n n •Hl)'lll:tR e cor-
po!':l.ç I c~ de mã. l morLfL d,. qnc Ln h o 
~:>o. n. 10, da tnb ... lla. .t\... clo d ~cret·J n . 016 
rle 11 rlf' ~hio de 1'S3. pelo" seu~ tituhs 
de nom~aç-ão, aposentn.dorin., jubil n~ã.o c 
I' CfOI' Ill[l. . 

Art. 9 .o O prozo addicionol do' exe•·-
c:chs fica z·eduzid 1 a. u 11 s·~ nestre , send fl 
tres mezes p1.ra co nplementQ d i.lS opcrn-
ç•les da. receit~ e des pcln c tre~ para. :1. 
liqmdaçã.o e encetTrunento <hs contas . 
O Govemo poderá desde já exped ir o ne-
cessario t·egula'n<'nto . 

Art. iO . ~ão crcndos, com nppFcação 
especial aos Institut os de AssisLencia do 
muuic~pio neut1·o e á. manutenção dos 
actuaes, qnc j i não e~tejam no tlilo llrU-
nicipio a cargo tlc corpora.ç-. )es reli.~io&as 
ou de associaç les pariculares. os seguin-
tes impo,tos : de 30< sob•·e c:tda vehiculo 
(bonrl) de pa •n[!ei•·os ou mixtos das C)lll -
p1.nhi1.s de Bot·tf'o~o e .Jard'm Botanico 
e de S. Chri.sto\•à.r~ ; de 15S sobre os das 
companhias de Yilla I<1b•l. CaiTis- l.rb'-
nos, Yili:t Guar.'l.n\' e Ph.no I n··linado ile 
S:tntn Thereza :-de í OO;) por <lm em <JUB 
realiznrcm no municipio nPutro cor1·itl1s de 
cn.~,-·all 1s ou mua1·es os respecti\·os clubs. 
C·J!Up'lnhias, aso;;ocia.r_:. ies ou em prezas; 
e os addzciona.es ele 30 ~ o sob re o que 
cobra a fll 'll:t. Camara ~Iunicipal da 
irn pe1·ial cirlade do Rio cl.e .Ja.neu·o. em 
virtude d '' n,. J , 2, 3. 6. 8, I\ , 20, 21, 
37, 3U, 40, -'1 1, 43, ·'i-'1. ftG. í 1l e í7 do Ul'L , 
LO fl,, Ol'(;;"lntCilto IIIUilicipa l. 

P aragrapho unic >. ~erá lrunhem con -
siderado ent•·e os ,\sylos de .\ ssistcncia. 
para receber nuxilio por conta. clos im-
p osLos r~SjWCiaes acima decretado~, o 
.\ sy o da< 01·phàs cl:t Sociedade .\ mante 
tia Tnstrucçü.o da C1lrte . 

,\r t . 11. E' a Il1ma. Camam ~Iunicij>al 
do Hio de .Janeiro antorizatla.:.t coutr.\ tir 
u·n c·np r·c~ti'l1o ali' lllllaXi'HO de 3.000:000:-:, 
:t ju1·os de '1 ~Q f' 1 ~" de :unort.z:u;àn . 
~·"n·l·) tmnu I Prttr 11x.1rln no orra·1'entn 
'I Unicipal v.•rba j)'\1'1.. o :o;pn·ir:o ti ~s juros 

1• :-tHOI' tLr.:·u;ii) do cmprPsti 110. Uc\·enrln 
8CI' a con1liçiles do c )ntracto snjeitas 
á ::tppr n-n.çii J tlo Go\·t~rno . que fio;;c'1li;.n.rú 
a applicaçio d11 e'l1pt·e::-;timo aos fins parrr 
que é pch Illmn . Camar:t solicit:.. a a 
n.uto1·iznção . 

. l.rt. 12 . :-.=ão cnnsidPradas de custeio 
as d e~pe~as l' t~al i•adas pelaR comp'lnhias 
de estrada de f~z-ro, que g-o~a·11 da gn.-
,·antia rlo E~tado, corn_ o paga'tJent ,) de 
i "P 1stos geraes. provinctncs c municip:.tcs, 
C'Xigtd .s por lei . 

. \ rt . 13. Fic'l.~n prorop::ulos por r ~nu l 
v~·n \lo o~ p1·az: •s n qnp se rr-fere o n . \ ' 
tio t t•creto n. IJ707 de 2U tlr- JanC' ir o de 
1'1~7, que concedeu :1utnrizaç.tio '' G. Fo .. 
~l i:lni c ao Dt·. J ostl F'l'l'l' , .. ira. de 'ouza. 
.\ t·auj o, ou á cmpi'Cla. quo o rganizn.rem, 
p~H·a. o fi ·n de al:\l'~a1· e pt·olong-at· a. rua, 
Uo ~enho r U.n~ Pnssos . 

ArL. H. F ica isento de direitos o 
\·asilh a.1ne ele vidro c se us accessorios 
i'11portadtl!i pelns rmprezas das :1p,-uas 
med ic in~es no I mperio . ao qual se cvn-
ceder fl Lambem. quantia vazio, tra nspH·tc 
gratuito nas eslradas de ferro do b'õ!tatlo. 

Proposta 
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Emendas a pprovadas pelo Senado ã 
proposta. do Poder Executtvo conver - Emendas n.ppr·ovu.das pela Camara dos 
tida em projecto de lei pela Camara Deputados á pt·opn•ta do Poder I>xecu-
dos Deputados, que orça a receita t.ivo que or~a n. receita geral elo Imperw 
geral do Impet·io para o exercício de p..'l.ra o exercício de 1889. 
1 9 . 

Ao a rt . 19 arldit ivo . Em vez de cinco 
aonos diga-se dez ànnos, em vez de 
100$ diga-se 500$000 . 

Ao a r t . 20 additiYo . Supprima-se . 

Ao at·t. 21 additivo. Supprima-se a 
palavra- reformados . 

..\.ccrescen te-se : 

Ar t. O governo fica autorizado a 
conceder á empreza que se propuzer a 
desenvolver em grande escala a pro-
d ucção da seda e estabelecer sua ma-
nufa.ctura no Illl perio, os favores se -
guin tes : 

I. l senção Je direitos para todo o 
material preciso á construcção das 
fabricas e suas dependencias e acces-
sorios1 e funccionamento d~IJas . 

II . Isenção, por iO annos, de direitos 
de importação sobre a seda CI'Ua des-
fiada, torcida e em rama c productos de 
tinturaria, sendo fixado o maximo dn. 
seda importada annualmente em 20 .000 
k ilogrammas nos primeiros Cinco annos 
e em 10.000 nos ultimas ccnco . 

III . Isenção do imposto predial, do 
industria e profissões durante doz 
annos. 

A' mesma empreza obrigará : 

I. A fornecer aos agr icul tores, me-
diante contractos de recipr ocidade de 
direitos e obrigações entre o productor 

Art . 15 . O imposto de 50 réis por litro 
de aguardente . consignado no n . IV do 
a r t. 9o da lei n . 3313 de 16 de Outubro de 
1886, seja red uzido a 20 réis. 

Art. 16 . As ostaçiles fiscn.es encar-
regadas dos despachos de ~xportnç.ã~ de 
generos para fórn do Jmper10 detlu:nrao a 
favor dos cxpeditorcs a import.·tncia. dos 
direitos de importação das folhas ele 
F landres e estanho, quando as ditas fo lhas 
ser\"irem de involuci·o para. g-encros dP 
industria nacional, e o despacho de taes 
generos fõr de peso não inferior a 500 
kilns . 

Art. i7 . Ficam restabelecidas, até que 
Lanham n. devida execução. as disposições 
dos ns. i e 2 do art. i9 da lei n. 3140 de 
30 de Outubro de i 2, podendo para esse 
fim o governo vender em hasta. publica. 
todos os proprios nacionaes que Pstivercm 
alugados. arrendados ou desoccupados. 

Art. 18. Fica concedido ao llfinisterto 
da Marmba um credito especial de 
L 100:0003 para augmentar o material 
iiuctuant~ da armada.. sendo o governo 
a.utori7.ado a. fazer para este fim as neces-
sarias operações de credito. 

Ar t. 19. Fica reduzida a cinco annos a 
prescripção das dividas tiscaes não exce-
dentes de iOOSOOO. 

A prescripção de que trata este ariigo 
começará a correr da data desta lei. 

Art. 20 . E' concedida permissão para 
possuírem bens de raiz ás igrejas de Nossa 
~enbora da Piedade da freguezin da Boa 
Esperança e de S. Caetano do Chopotó, 
ambas do municipio da Piran,;;a em Minas ; 
e ás de S. João Baptista (matriz), Nossa 
Senhora do Rosario, S . Sebastião e de 
Santo Antonio. estas quatro na cidade do 
Rio Branco, da. mesma. provmcia. 

Art . 21. Da data desta lei em diante o 
funccionario publico de qualquer ordem ou 
categoria que, depois de aposentado, JU· 
bilado ou reformado, acccitar do governo 
geral ou provincial emprego ou commissã.o 
remunerada. perderá, durante o exercício. 
•odas ns V"antagens da aposentadori:t, 
jubilação ou reforma. 

Art . 22. Ficam revogadas as disposições 
em contra rio . 

Proposta 



Emendas approvadas pelo Senado á 
propos ta do Pode i' Executivo con-
vertida em pt·ojecto de lei pela Camara 
dos Daputad os, que tlr('.a a. receita 
geral do Imperio para o exe rcicio de 
i889. 

e a empreza, mudas de amoreira e o 
sirgo para criação do bombix. 

li. A estabelecer nos centros de 
producçã.o fabncas de des !obrar ca-
sulos, observatorios sericos para a 
direcção technica do trabalho e repro-
ducção do s irgo pelo systerna que me · 
lhor parecer. 

lll. ;\ fundar, desde já., na cidade elo 
Rio de Janeiro, u ma. fabrica de fiação 
e tecidos de seda f)ara um consumo 
:!.nnual do 20.000 ki ogramm11s de seda 
crua. 

I V. A fundar uma esco la. theo t•ica. e 
pratica. sobre o cultivo da :t.moreint e 
criação do bicho de seda. 

No us o desta au torização o gove l'no 
dará preferenc ia aos que provare:.n 
prioriàade na industria e no pedido, 
e apresentarem melhores garantia~ de 
execução da empreza. . 

Artir;o. Os ordenados fixos dos em · 
pregaoos da Recebedol'ia do Rio do 
Janeiro ficam desde já equiparados MS 
dos empregados da. Alfandegada. COrte, 
sahindo a ditferença da porcent:tgem 
que actualmente aquelles percebem, 
&fim de não dar-se augmento de des -
peza, nem _alteração. na lot:tção actual a os respect1vos vencunentos. 

Artigo. Fica. o governo autorizado, 
na. deliciencia da receita, a fazet· ope-
rações de credito, para satisfazer ás 
despezas aut orizadas, em creditas espe-
ciaes, a diversos ministerios por varias 
resoluções legislativa s do corrente 
3nno . I 

Artigo. Fica o governo autorizado 
a converter a divida interna e externa 
fundada, no todo ou em parte, com 
reducção dos juros, fazendo para esse 
Jim as necessanas operações de cre-
dito . 

Para esta. operaçã.o restabelecem-se 
a.s disposições do art . 7• da lei n. 3229 
de 3 de Setembro de i884, menos 
quanto ao limite dos juros ahi esta-
belecidos. 

Artigo. Fica. integralmen te isento 
do imposto predial o ed ificio em que 
funcciona o Lyceu Litterario Portu-
guez, sito á rua da Prainha. 

Art. E' appl icavel á desapropriação de 
a~uas para abastecimento das po,·oa-
çoes , o processo estabelecido no decreto 
n. i66'< de 27 de Outubro de i 855, com 
as seguintes mod ificn.ções : 

1. Os arbitras serão dou~ nomeados mu 
por quern promover a desapropriacão e 
outro pelo proprietario, desempatando 
o juiz no caso de não accordarorn sobre 
o preço da inde mnização , 

!I. O valor das ar.rua.s a indemnizar 
se rá. o que correspon~ or :to volume ou 
fo rça motora de que effectivamente u ti-
lizar-se o proprietario, ~o tempo da 
desaprop r iação. 

IH. A indemnização uã.o excederá. A 
exigencia do proprietario ne.u será in-
ferior : 

a) A' offerta, previamente approvad~ 
pelo ~ftnisterio da Agricultura; 

b) A 6 0/0 do valor da propried~de 
constante do inventario, ou contracto 
de acquisição , revestido das formali-
dades 1egaes, ant e riores á d ecretacã.o 
da obra, e , na. falta de inventario ou 
contrn.cto, do v:tlor que estimarem os 
&rbitros. 

Art. Quando o a.bastec ioocnto exi-
gir con'Strucções ern terren os proximos 
ou adjacentes a os mananciaes, será de-
vida. a ind em nização pelos quo pat'& 

A. 25 
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Emendas ~pp t·ovallas pela: Camarn. ~los 
Doputa(l,os á propos t~ do Poder Execu-
tivo que orça a recei~a geral ct<> l<npet•io 
paro. o exercicio de ~ 89, 

Proposta 
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E mendas approvadns pelo Senado '' 
proposh d c1 Poder Executiv conver- Emendns npprovndns pela. Cn.ma1·n. dos 
t ida em pl·ojecto de lei pela. Ca 1mLra Deputados a pr J P )S ÍU. do Poder Exccu -
dos Deputados , que Ol'Qa a J'eceitu tiv o que orça a rec r.üt1. ~era l do Imperio 
p;era.l do Imperio pMa o cxorcic ic de pam o exercicio de 1889 . 
iS 9 . 

esse fim forelll des1.propl'iados, obser-
vando-se, e 'n tal caso, na. csti'1mção do 
valor, as regras twescriptas nos arts. 
i2 e !3 do citado decreto n. i6j!, , 

Art . Possuindo o proprietario es-
tabelecimento que fique Jll'ejudicaclo com 
a des1pt·op1·iaçã.o, p t>r nio permittir o 
interesse publico, que, na fór ·ua do ar-
tigo seguinte , lhe seja fornccidtt quonti-
dade d'ag-ua sulficiente para a respectiva 
exploração, será Lambem desapropriado 
,lo mesmo estabelecimento, J'egu land o-se 
n. indemnização pelo disposto nos men-
eion,.dos :l.l'ts . i2 e i3 do citado decreto 
n. i6M . 

. d .. rt . .Ait!m da indemnizaçã.o, é ga-
ranLid" ao propriet,.rio a quantidade de 
~gua necessaria. ao consumo domestico, 
fazendo-se para esse tim as convenien-
tes deriva~ ões . 

Art. Sempre que as obras do abas-
tecimento houverem de ser feitas admi-
nistrativamente, promoverão a desapro-
priac:ã.o, na Côt·te o procurador dos 
Feitos da. Fazenda Nacional, nas pt·o-
vincins os procurn.dot·es fiscaes das 'l'ho-
sourarias . 

Art. Incorrem nas penas de um 
a. tres nnnos de prisã.o com trabalho os 
que lauça.rem substancins nocivas á. 
saude publica nas aguas destinadas ao 
abastecimento das povoações ou de qual-
quer fórma. as t ornarem immundas. 

Art. E' o governo autorizado para, 
a.o terminar o contracto de cada uma 
das actuaes emprezas ll e tr·ansportcs 
por trilhos de ferro assentados nas ruas 
desta capital e seus suburbios, renovar 
a concessão á mesma. ou a diversa em-
preza sob as seguintes condições : 

§ i. O Um anno antes da terminação 
do pr;tzo de cada uma das concessões 
actuaes se abrirá hasta publica para 
nova concessão 1 que será feita por 50 
annos ao menos. 

§ 2.0 Como base para concurrencia, o 
governo organizara a tabella. dos pre-
ços do tt·a.nsporte, não excedendo os 
actuaes , fazendo-lhes antes as possivcis 
reducções e tornando - os proporcionaes 
ús distancias; c bem assim. taxarú, as 
condições q_ueJ" ulg~r convenientes para 
a exR loro..çao as lmhas. 

§ 3. 0 Entre as condições se compre-
henderão as seguintes : 

a) Obrigação de concertar e conser\·ar 
os calçamentos nas ruas em que exis-
tirem os trilhos; 

b) Pagamento de uma quantia, que 
será recolhida ao Thesouro no neto da 
a.djudicru;ão, ou por uma porcentagem 
sobre os lucros liquidas verifictvlos n.n-
nualmente; 

c) Reversão para a Camara ::-runicipal 
de todo o material da emp reza , no Jim 
do prazo. 

§ 4 .o Nas propostas não se admittinl 
alteração das c lausulas do edital, ver-
sando a concurrencia unicamente sobre 
a quantia offerecida , e tendo preferen-
cia tanto por tanto, as em prezas actuaes . 

. §_ 5.o 1'\ào concederà pass_agem gtatis , 
smao aos agen tes do Correto e da Po-
licia . 

Art . ·~S sommns produzidas pelas 
arrematações das concessões serão em-
pregadas exclusivamento nas obras do 
saneamento da cidade ou no scrvic;o do 
empres timo que porventura ontrahir o 
governo com applicação exclusiva ás 
mesmas obras . 

§ 1. 0 Adaptado um plano gernl para 
•ssas obraB, serão ellas dirididas, o mais 

Propostn. 



EmenJas app r ovadas pelo Senado á 
propos ta tio Poder Executivo conver-
t ida e•n projccto do lei pela Canmr a 
dos Deputados , que orça a receita 
geral do Irn perio para o exet·cicio de 
1889. 

possível cru emprcitacla.s parciaes, a.rl ju-
dicadas em hasta publica com a ela~: ;·Lia 
de intransferiveis. 

§ 2.o Si os recursos não fore·.1 sufii-
c ientes, o governo pedirá crcúito ao 
Corpo Legislativo . 

Al't. Fica o governo autoriz'l.do n. 
indcm nizat· as Camaras 1\!unicipaes das 
cidades de S . João d'El-Rei e Santa 
Ba.rbara., província de 1\l inas, c Tau baté, 
provincia de S . Paulo, das quantias 
que p1·ovnrern haver pago de frete <Í. 
estt·acla de ferro D . Pedro II, pe lo 
t ransporte do material para as aUras 
do abastecimento d'agua Ctquellas ci-
dades. 

Art . O augmento de 300 : 000~ , con-
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Emendas approvadas pela Camara dos 
Depu tados ü. proposta do Poder Execu-
tivo que orca a receita geral do Impcrio 
p:tra o exercicio d c 188\1. 

Propost:t 

cedido na verba 12 do orçamento da 
despeza. do 1\!inisterio da. Fazenda., pa.ra 
o serviço fiscal das a l fandegas do Rio 
Grande do Sul , póde ser applicado tam-
bem ó..s repartições fiscaes das frontei-
ras do Imperio. 

Paço do Senado em H de Novembro Pa~o dnCamara dos Deputados em i de Rto de Janeiro, S de Ma1o de 1888.-
de 1888.- Visconde do Son·o Frio. pre- Outubro de i SSS. - Barão ile Lucena, pre- João Alfi·edo C:on·iía de Otireinr.. 
sidente .- Barão de ,1[amanpuape, 1o •e- sidente.- 11Ia>wel Esperidião da Gosta Ma, . 
cret.ario. - Joaquim Floriano de Godoy, ques, 2° secretario, servindo de i, 0 -
20 secretario . Alf;·edo Corrêa ele Oliveira, servindo de 

2o secretario . 

Apresentado em 14 de Novembro .- N. 70 D. 
Discutido na sessão de 15 de Novembro. 
A requerimento do Sr . Freire ele Car valho é a discussão das emenJas englobadas . 

Oradores: 
Os Srs . :- Coelho Rodrigues e P ed1·o L uiz . 

Encerrada a discussão são approvaJas as emendas do Senlvlo e com o projecto remettidas á 
Commissão de Redacção, que apresenta o seguinte projecto de lei sobre a l{eceita Ger al do Imper io 
para subir á Sancção Im perial : 
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1888-N. 70 E 

Redacção 'fina l do projecto n. ~O D ele 1 S S S 

RECE ITA GERAL DO lM PER!O 

A Assembléa geral decreta: 

H.ece ita Geral 

Art . [.o A receita geral do Imperio é orçada na quantia de 147 .200 :000$, e será realizada com 
o producto elo que se arl'ecadar dentro do exercicio da presente lei, sob os titulas abaixo designados: 

ORDINARIA 

l mpoTtaçüo 

I . Dil'eitos de importação para consumo. 
2. Expediente dos generos livres de direitos de consumo. 
3. Expediente das capat11zias. 
4 . A rmazenagern. 

Despacho ma1·itimo 

5 . Imposto de phal'óes. 
6 . Imposto de dóca .. 

Exportação 

7. Direi tos de exportação elos ge neros nacionaes, ficando isento o pinho . 
8 . Ditos de 2 l j2 °/o da púlvora , fabricada pot• conta elo governo, e dos metaes preciosos em pó, 

pinha, barra ou obras; de l l/2 °/o do ouro em barra, funliú.o na. Casa da Moeú.a, e de I •fo dos 
diamantes. 

I nterio1· 

9. Juros das acçõesdas estradas de ferro da Bahia e de Pernambuco. 
10 . Renda da E~trada de Ferro D. Pedro Il. 
l i . Renda das Estradas de Ferro custeadas pelo Estado . 
12 . Renda do Correio Geral. 
13. Renda dos Telagra phos electricos . 
14 . Renda da Casn. da Moeda. 
15 . Renda da Impl'ens·t Nacioual e do Diario O!ficiat. 
16. Renda da Fabric<1 da Pol v ora . 
17. Renda da Fabric::t de Ferro de S . João de Ypan ema. 
18. Renda dos Arseuaes. 
I 9. Renda da Casa de Correcção. 
20. Renda do Imperial Collegio dJ Ped t'o l i. 
21. Renda do Instituto do3 Surüos- Mmbs. 
22. Renda das ma tl'iculas nos e~ tabelecimentos ele instrucção super·ior 
23 . Renda dos proprio.:; nacionaes. 
24 . Renda dos terrenos diamau tinos . 
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25 . Fóros de terrenos . 
26 . Laudemios. 
27 . Premi os de depositas publicas. 
28. Co ncessão de pennas cl'agua . 
29 . SeU o do papel. 
30 . Imposto de transmissão de propriedade. 
31. Imposto de industrias e proô.ssões. 
32. Imposto de transporte . 
33 . Imposto predial. 
34. Imposto sobre subsidio e vencimentos . 
35 . Imposto do gado. 
36. Cobrança da divida activa . 

EXTRAORDIN ARIA 

37 . Contribuição para o Monte-pio da Marinha. 
38. Indemnizações. 
39. Juros de capitaes nacionaes. 
40. Venda de generos e proprios nacionaes. 
41. Receita eventual, comprehendidas as multas por infracção de leis ou regulamentos e a 

renda da estrada de ferro de Santos a Jundiahy. 
42. Beneficio de loterias isentas de impostos. 
43. Decima parte do beneô.cio liquido das concedidas depois da lei. 
44 . Imposto de 15 o;. sobre loterias . 
45 . Sello dos bilhetes de loteria . 
46. Remanescente dos premi os idem ( lei n. 1114 de 27 àe Setembro de 1860, art. 12 § 3°). 
47 . Producto do imposto addicional de 5 o;. . 

Recursos 

1. Saldo entre os recebimentos e restituições dos depositas . 
2 . Producto da parte do ultimo emprestimo externo relativo a lei n . 3349 de 1887. 
3. Juros dos auxílios aos bancos, nos termos da lei n . 3263 de 18 de Julho de 1885, derogada 

quanto a applicação especia.l desses juros . 
4. Producto do ultimo emprestimo com applicação especial ao prolongamento da via- ferrea da 

Bahia a S. Francisco e construcção da de Bagé a Uruguayana, nos termos da lei n. 3351 de 1887. 

])isposições geraes 

Art . 2. o O governo fica autorizado : 
1.• A emittir bilhetes do Thesouro até á somma de 16.000:000$, como antecipação da receita no 

exercício desta lei ; 
2.0 A receber e restituir, empregando 0 3 saldos nas despezas do Estado e contemplando o excesso 

das restituições no balanço, conforme o disposto no art . 41 da lei n . 638 de 17 de Setembro de 1851, 
os dinheiros das seguintes origens: emprestimo do cofre de orphãos, bens de defuntos e ausentes e 
do evento, premias de loterias, depositas das caixas economicas, montes de soccorro e de diversas 
origens ; 

3.0 A empregar no serviço da immigração e da colonisação nacional desde já a parte do producto 
da renda. com applicação especial do exercício de 1888, destinada na lei n. 3349 de 1887 ao fundo de 
emancipação ; 
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4.o A manter relativamente a importação dos generos para. cuja producção j a exis tem e .func-
cionando no paiz f;tbricas, que emp1·egam nas respectivas indu trias nnteria prim't naciona,l, t arifa 
movel da alfaneleg.t, acompanhando a elevaç'ío do cambio acima da tn.xa de 22 1,12 d . por 1$ ; bem 
como a elevar os direitos ele importação sobre artefactos de algodão e de juta, para o fim ele não sof-
frerem com a concunencia iguaes productos de fa.bl'icas nacionao~ ; 

5.o A rever as tarifas ela a lfandega relativamente aos geueros importados dos Estados-Unido., 
nos termos elo tra tado que por ventura celebrar com esta naçio para obter vanbgens, pelo menos 
r eciprocas , para os generos de proclucçã.o nacional por el la impoet:1ldos; 

6.0 A rover _o regnlamcnto ele 22 de Fevereiro ele 188 , relativo aos impostos ele industrias e pro-
fissões; 

7. 0 A rever as tarifas com o fim de abaixar as taxas co1Jrarlas sobre productos chimico.> ou ou tras 
mercadorias applic tveis como adubo aos correctivos na intln tria agricoh, flc<Uldo di p3n~ado elo pa-
gamento elos direitos alf<tudegaes e dos 5 °/0 adcliciona.es os seguin tes fcrtilis mtcs chimicos, ou 
aelnbos chimicos, deslinaelo á lavoura : 

Super-phosphato de cal, quer mineral, quer de ossos , 
Phosphato de cal, 
Nitrato de potassa, 
Nitrato de sod·1, 
Sulphato de potassa, 
Sulphato de ammonia, 
Sulphato ele ferro, 
Silic.c1.to de potassa, 
Sulphato ele cobre, 
Enxofre, 
Bi -sulfureto ele carbono; ' · ·· ··1 

8 .0 A isentar dos direitos de importação e expediente os anim1c rle raç1, que forem importados 
para as fazencl~s ele cri·1ção e todos os que o forem para o Jardim Zoologico, esta.IJolecido em Villa 
Isabel, na capital do Imperio; 

9. 0 A isentar dcs impostos de decima e pennas d'agua os predios já construidos e que o forem no 
dito Jardim Zoologico ; 

10. A ceder á cmprcza que tomar a si a exploraç;1o parn. a conclusão Lln. estrarla ele ferro elo 
Banunal a di vidt de !fi: 00.1.' ao Estarlo, pela qml é responsa1·el a actual em preza; 

11. A mandar executar os melhoramentos da cithde do Rio do Janeiro, na parto relativa á 
Lagóa de Rodrigo ele Freitas, de accOJ'do com os planns e orçamentos OJ'ganizaclos pela commissão ele 
saneamento sob a rlirecção do engenheiro J. J. Róvy c jú a 1wesrntnclo~ á Assemblóa, gera l, mediante 
empreza ou companhia, f]Ue pwa rtf]nelle fim se m•ganizar, ú qual porleJ'á conceder, em concurrencia 
publica, além dos f;tvorcs constante.o;dos ns. I, 2 e 3 dodecreto leg-i,lativo n. :)151 dc9 de Dezembro 
de 1882, e dos que c~ bem n'l attribuição do p01ler cxccttti1·o. os scg-niutr>s : 

a) Domínio ntil. por 90 annos c gratuito elos terrenos do E~tarlo romlll'dhendirlos nos ditos planos 
e dos que forem a•lf]nit'ido,; pot' :tteJ'I' >Sou desatel'ros, rlc>poh de co111p'ot:unente niYelado ·, exceptuan-
do-se os que forem rese1'vados pn J'a logradout'OS publicas ; 

l!) Isenção de dil'eitos de importação de materiaes e appaeelhos necessal'ios para execução das 
obras comprehenrliclas nos referirias planos; 

c) Privilegio para cnnstruct;ão, u ·o P. gozo de nma linln fen e·1. su:;pensa entre a cirlacle e o novo 
bairro da Lagóa de Rodrigo de Freitas, de acco1'do com os al lurlid s plnnos. 

12. A rever a tarifa das alfanrleg·as, e dat' âs AlfanLlt•gas do Rio Grande do Sul uma tarifa 
especial, integral, sa tisfazendo, como fór m tis co nveniente ao E~tado, as reclamaç·ões ao governo 
apresentn.das pelas pr tças commerciaes d<t prodnch; a recluzit' c supprimir, si necessario fór, os 
impostos de exportação sobre os prorluctos simila res dns republicas vizinhas, f]Ue delles forem isentos 
nos respectivos ptize3; e ·t tomw, p::~r si ou de accoedo com os U:sta<los llmitrophes, todas as pro-
videncias necessaeias para evitar o prej uizo das rendas publicas nos despachos e tl'<tnsito de merca-
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darias de qualquer procedencia e para qual!J•ler destino não só pelas fronteiras terrestres do Sul, 
como especütlmente pelo rio Uruguay e seus affiuen tes, via ferrea ele Quarahy a Itaquy, lagôa Mirim 
e seus rios tributarias , attendeudo quanto possível ao maior apro~·eitamento e livre trafego dessas 
vias de communicação internacional ; 

13. A pagar a Sua Alteza o Principe D. Pedro Augusto a quantia ele 4:693$548 pela diiTerença 
occorrida desde 20 de Março <tté 31 de Dezembro do anno passado, em seus alimentos, os quaes pas-
S'lr,tm de 6:000$ •tnnuaes a l2:0li0$, por ter completado a sua maioridade a 19 daquelle mez, con-
forme o disposto no art. 5'' da lei n. 151, de 28 ele Agosto de 18-!0, no art. 2° n. 8 da de n . 3314 de 
16 ele Outubro de 1886 e no ar t. 28 da de n. 33 13 da mesma data; 

14. A pagar nos heedeiros de Maria, Maxwell Rutlge a quantia ele 206 :639$916, em que foi 
accoedada a indemnizaçi1o da 4• pa.rte do predio denominado- Trapiche Maxwell-, do qual o Estado 
já adquiriu a peopriedade das outeas tres quartas partes por escriptura de 30 de Junho de 1857, po-
dendo o governo, paea eiTectuar esse pag,unento, fazer as operações ele ceedito neccssarias ; 

15. A garantir o emprestimo que contrahir a A':;sociação Commercial do Rio de Janeiro para 
conso lidação da divida provenien te ela construcção elo e,lificio ela nova praç:t e sua conclusão, amor-
t ização e jnro, não <'lXceclendo este ele 5°/o, e aquella a porcentagllm necessaria para resgatar a 
divida em 30 annos, ficando o mesmo ecl ificio hypotl1ecado ao Est:1do para a sua integral inclemni-
zação das quantias que porventura despender e tomando o governo as cautelas necessarias para que 
toda a renda que o eclificio produzit• se applique de preferencia ao serviço elo mesmo emprestimo ; 

16 . A isentar de direitos t.le expediente os materiaes da estatua elo finado senador José Bonifacio, 
que se pretende erigir em S. Paulo ; 

17. A a lterar o processo para percepção do meio- soldo, promovido pelos herdeiros dos officiaes 
do exercito, de modo a tornai- o mais summario e menos dispendioso . 

Art. 3. o E' desde já de rogada a lei n. 3263 de 18 de Julho de 1885, na parte em que manda 
app licar ao resgate do papel-moeda, os juros das qu i1ntias que, nos termos ela mesma lei, forem 
adiantados aos bancos, e outrosim elo mesmo modo revoga.do o art. 5° ela lei n. 3318 de 20 de 
Outubro de 1887 . 

Art. 4. 0 Serão pelas províncias cobradas as dividas ao Estado elos colonos nellas estabelecidos; 
e o producto, bem co1no o da venda elas terras publicas ás mesmas provincbs cedido para ser por 
ellas applicado ao clesenvol vimento e ser v iço da colonisação. 

Art. 5.° Ficam desde já extinctas as cliYicln.s provenientes ela ex-propriedade serv il , devendo o 
governo restituir integralmente os impostos dessa origem, cobrados no exercício de 1888. 

Art. 6.° Fica approvaclo o § 1 o da clausula XXI elo decreto n . 9859 de 8 de Fevereiro de 1888, 
comprehendenclo-se tambem na isenção os 5°/o de expediente . 

Art , 7.° Con ti nuam em vigor n, autorização dada no art . 14 ela lei n . 3018 ele 5 ele Novembro 
de 1880 e a disposição do art . 6° da. lei n. 3348 de 20 ele Outubro de 1887. 

Art. 8.° Ficam dispens<tclos ela multa, si satislizerem dentro ele seis mezes do exercício desta 
lei o sello devido : as sociechcles anonymas pelas entradas do capital rea.lizaclo, os empregados pro-
vinciaes, municipaes e de sociedades anonymas e corporações ele mão morta de que trata o§ 5o, 
n . 10, ela tabella A do decreto n. 89-!6 ele 19 ele Maio ele 1883, pelos seus titulas de nomeação, 
aposentadoria, jubilação e reforma . 

Art. 9." O prazo addicional dos exercicios fica reduzido a um semestre, sendo tres mezes para 
complemento elas operaçõe_; da receita e elespeza e tres para a liquidação e encerramento das contas. 
o governo poderá desde jâ expedir o necessario regulamento. 

Art. 1 O. São creados, com applicaçiLo espacial aos Insti tuto3 de Assistencia elo município neutro 
c á manutenção dos actuaes, que ji~ n[o estejam no dito município a cargo de corporações religiosas 
ou de associações particulares, os seguintes impostos: de 30 ·sobre cada vehiculo (bond) ele pas-
sage iros ou mixtos elas companhias de Botafogo e Jardim Botanico e ele S. Cltristovão; ele 15$ sobre 
os das companhias ele Vila Isa.bel, Carris Urbanos, Vil la Gmwany e Plano Inclinado de Santa The-
reza; - ele 500$ por dia em que realizarem no município neutro corridas ele cavallos ou muares os 
respectivos clubs, companhias, associações ou emprezas; - e os acldicionaes de 30 °/o sobre o que 
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cobra a Illma. Camara Municip:ll da imperial cidade do Rio de Janeiro, em virtude dos ns. l, 2, 
3, 6, 8, 14, 20, 21, 37, 39, 40, 41, 43, ~4, 45, 46 e 47 do art. I o do orçamento muuicip:11. 

ParagTapho uni co . Será tami.Jem con icleeaclo entre os Asy los de Assistencia, para receber 
auxilio por conta do3 impo3tos especiaes acima decretados, o Asylo das Orphãs da Imperial Sociedade 
Amante da Iustrucção da Córte. 

Art . ll . E' a Illma . Camara Municipal do Rio de Janeiro autorizada a contrahir um em-
prestimo até ao maximo de 5. 000:000$, a juros de 4 °/o e l 0/o de amortização, sendo ann ualmente 
fixada no orç1mento municipal verba para o serviço dos juros e amor ti zação do emprestimo, devendo 
ser as condições do contracto suj eitas a approvação do governo, que fiscalizara a applicação do 
emprestimo aos fins para que é pela lllma . Camara so licitada a autorização . 

Art. 12. São consideradas de custeio as despezas realizadas pelas companhias de estrada de 
ferro, que gozei·rl ela gDrantia do Estado, com o pagamento de impostos geraes, proviuciaes e mu-
nicipaes, exigidos por lei. 

Art. 13. Ficam prorogados por igual tempo os prazos a que se refere o n. V do decreto n. 9707 
de 29 de Janeiro de 1887, que concedeu autorização a G. Fogliani e ao Dr. José Ferreira de Souza 
Araujo, ou á empreza que organizarem, para o fim de a.l<trgar e prolongar a rua do Senhor dos 
Passos. 

Art. 14. Fica isento de direitos o vasilhame de vidro e de barro e eus accessorios importados 
pelas emprezas das aguas naturaes medicinaes no Imperio, ao qual se concedera tambem, quando 
vasio, transporte gratuito nas estradas de ferro do Estado. 

Art. 15 . O imposto de 50 réis por litro de aguarde nte , cons ignado no n. IV do art. 9° da lei 
n. 3313 de 16 de Outubro ele 1886, seja reduzido a 20 réis . 

Art. 16 . As estações fiscaes encarregadas dos despachos de exportação de generos para fóra do 
Imperio deduzirão a favor dos expeclitores a, importancia dos direitos de importação das folhas 
ele Flandres e estanho, quando as ditas folhas servirem ele involucro para generos de industria 
nacional, e o despacho de taes generos fór de peso não inferior a 500 kilos. 

Art. 17 . Ficam restabelecidas, até que tenham a devida execução, as disposições dos ns. I e 2 
do art. 19 da lei n. 3140 de 30 de Outubro de 1882, podendo para esse fim o governo vender em 
hasta publica todos os proprios nacionaes que estiverem a lugados, arrendados ou desoccupados. 

Art. 18. Fica concedido ao Ministerio da Marinha um credito especial ele 1.100:000$ para au-
gmentar o material fluctuante ela armada, sendo o governo autorizado a fazer para este fim as 
necessarias operações de credito. 

Art. I 9 . Fica reduzida a lO annos a prescripção das dividas fiscaes não excedentes de 500$000 . 
A prescripção de que trata este artigo começará a correr da. data desta lei. 
Art. 20. O governo fica autorizado a concerl.er á empreza que se propuzer a desenvolver em 

grande escala a producção da seda e estabelecer sua manufactura, no Imperio, os fi.l.vores seguintes: 
I . Isenção de direi tos para todo o material preciso á cons trucção das fabricas e suas de pendencias 

e accessorios, e funccionameoto dellas. 
li. Isenção, por lO annos, ele direitos de importação sobre a seda crua desfiada, torcida e em 

rama e productos de tinturaria, sendo fixado o maximo da seda importada annualmente om 20 .000 
kilogrammas nos primeiros cinco annos e em 10.000 nos ultimas cinco; 

II[. Isenção do imposto predial, de industria e profissões dut·ante lO annos. 
A' mesma empreza obrigará : 
I. A fornecer aos agricultores, mediante contractos de reciprocidade de direitos e obrigações 

entre o productor e a em preza, mudas de amoreira e o sirg-o para criação do bombix; 
li. A estabelecer nos centros de producção fabricas de desdobrar casulos, observatorios se-

ricos para a direcção technica do trabalho e reprodução do sirgo pelo systema que melhor parecer ; 
III . A fundar, desde já, na cidade do Rio de Janeiro uma fabrica de fiação e tecidos de seda, 

para um consumo anoual de 20.000 kilogrammas de seda crua; 
IV. A fundar uma escola tbeorica e pratica sobre o cultivo ele amoreira e criação do bicho 

de seda. 
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No uso desta autorização o g·overno dará preferencia aos que provarem prioridade na industria 
e no pedido, e apresentarem melhores garantias ele execução da empreza . 

Art. 21. E' applicavel á desapropriação de aguas para abastecimento das povoações, o pro-
cesso estabelecido no decreto n. 1664 de 27 de Outubro de 1855, com as seguintes modificações : 

I. Os arbitras serão dous, nomeado um por quem promover a desapropriação e outro pelo pro-
prieta,rio, desempatando o juiz no caso de não accordarem sobre o preço da inuemnização ; 

II . O valor das aguas a iudemnizar será o que corresponder ao volume ou força motora de que 
e!Tectivamente utilizar-se o proprietario , ao tempo da desapropriação; 

Ill . A indemnização não excederá á exigencia do proprietario e nem será inferior : 
a) A' oil'erta, prev iamente approvada pelo Ministerio da Agricultura ; 
b) A'6 °/o do valor da propriedade constante do inventario, ou contracto de acquisição, reves -

tido elas formalidades legaes, anteriores á decretação da obea, e, na fa.lta de inventario ou contracto, 
do valor que es timarem os arbitras . 

Art. 22 . Quando o abastecimento exigir constr ucções em terrenos proximos ou adjacentes aos 
mananciaes, será devida inclemnização pe los que para e ·se fim forem desapropriados, observando-se , 
em tal caso, na estimação do valor, as regras prescriptas nos ar ts . 12 e 13 do citado decre to n . 1664. 

Art. 23 . Possuinuo o proprietario estabelecimento que fique prejudicado com a clesapropriaÇc'to , 
por nã.o permittir o interesse publico, que, na fórma do artigo seguinte, lhe seja fornecida quanti-
dade d'agua sufficiente para a respectiva exploração, será tambem desapropriado o mesmo estabe-
lecimento, regulando-se a indemnização pelo disposto nos mencionados arts . 12 e 13 do citado 
decreto n . 1664 . 

Art. 24. Além da indenmizaçii.o, é garantida ao proprietario a quantidade de agua necessaria 
ao consumo domestico, fazendo-se para este fim as convenientes derivações . 

Art. 25 . Sempre que as obras elo abastecimento houverem de ser feitas administrativamente, 
promoYerão a desapropriação, na Cóete o procurador dos feitos da Fazenda Nacional, nas províncias 
os peocuradores fiscacs das ThesourariitS . 

Art. 26 . Incorrem nas penas de um a tres annos elo prisão com trabalho os que lançarem 
substancias nocivas a saude publica nas aguas destimtdas ao abastecimento das povoações ou de 
qualquer fórma as tornarem immunclas . 

Art. 27. E' o govemo autoriz1do para, ao terminar o contracto de c::tcla uma das actuaes em-
prezas ele transportes por trilhos de ferro assentados nas ruas desta capital e seus suburbios, renovar 
a concessão á mesma ou a diversa em preza sobre as seguintes condições : 

§ I.o Cm anno antes dn, terminação do prazo de cltcla uma elas concessões actuaes se abrira 
hasta publica para nova concessão, que será feita por 50 annos ao menos. 

§ z.o Como base para a concuerencia, o g-overno organizará a tabella dos preços elo transporte, 
não excedendo os actuacs, fazendo- lhes antes as possíveis reducções e tornando-os proporcionaes às 
distancias; e bem assim taxarà a· co:-~elições que julgar convenientes para a exploração elas linhas. 

§ 3 .o Entre as concl i(;ões se comprehenderiio as seguintes : 
a) Obrigação ele concertar e conservar os calçamentos nas ruas em que exisiirem os trilhos; 
b) Pagamento de uma quantia, que será recolhida ao Thesouro no .acto ela aclj udicação, ou uma 

porcentagem sobre os lucros líquidos verificados annualmente; 
c) Reversão para a Camara Municipal de todo o rmüerial da empreza, no fim elo prazo. 
§ 4.o Nas propostas não se aclmittirá alteração das clausulas ao e:lital , vers:~,ndo a concurrencia 

unicamente sobre a quantia, oiTerccida, e tendo prefeeencia,, tanto por tan to, as emprezas actuaes. 
§ 5.o Não se concedera pa sagem g,·atis, sinão aos agentes do Correio e da Policia. 
Art. 28. As sommas produzidas pelas arrematações das novas concessões serão empregadas 

exclusivamente nas obras elo saneamento ela cidade on no serviço do emprestimo que por ventura 
contrahir o governo com applicação exclusiva ás mesmas obras. 

§ Lo Adaptado um plano gct•al para essas obras, serão ellas divididas, o mais possível, em 
empreita.das parciae.s , adjudicadas em hasta publica com a clausula ele in transferíveis. 

§ 2.o Si os recursos não forem sufficieutes, o govet•no peLlirà credito ao Corpo Legislativo. 
A . 26 
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Art . 29 . Fica integralmente isento elo imposto predial o eclificio em que funcciona o Lyceu 
Litterario Portuguez, sito a rua ela Prainha. 

Art . 30 . Fica o governo autorizado a indemnizar as Camaras Municipaes elas cidades de S. João 
d'El-Rei e Santa Barbara, província, de Minas, e Taubaté, província de S. Paulo, das quantias 
que provarem haver pago de frete á estrada de ferro D. Pedro II, pelo transporte do material 
para as obras elo abastecimento d'agua áquellas cidades . 

Art. 31. O augmento ele 300:000 , concedido na verba 12 do orçamento da despeza do Minis-
teria da Fazenda, p::wa o serviço fiscal elas alfandegas do Rio Grande do Sul, póde ser applicado 
t ambem ás repartições fis aes da fronteiras do Imperio. 

Art. 32 . Os ordenados fixos dos empregados da Recebedoria do Rio de Janeiro ficam desde já 
equiparados aos elos empregados da Alfanclega ela Córte, sahinclo a cliiferença da porcentagem 
que actualmente aquelles percebem, afim de não dar-se augmento de despeza, nem alteração na 
lotação actual dos respectivos T"encimentos. 

Art. 33 . Da data desta lei em diante o funccionario publico de qualquer ordem ou categoria 
que, depois de apo;>entaclo ou j ubilatlo acceitar elo governo geral ou provincial emprego ou com-
missão remunerada, perdera, clurante o exercício, todas as vantagens ela aposentadoria, ou jubilação . 

Art. 34 . Fica o governo autorizado a converter a divida interna e externa fundadas , no 
todo ou em parte, com reclucção elos juros, fazendo para esse fim as necessarias operações de 
credito. 

Para esta operação restabelecem-se as disposições do art. 7° ela lei n. 3229 de 3 de Setembro 
ele 1884, menos quanto ao limite elos j uros ahi estabelecidos. 

Art. 35. Fica o governo autorizado, na deficiencia ela receita, a fazer operações de credito , 
para satisfazer ás clespezas autorizadas, em creditas especiaes, a diversos ministerios por varias 
resoluções legislativas do corrente anno . 

Art . 36 . Ficam revogadas as disposições em contrario . 
Sala das commissões em 15 de Novembro de 1888.-F. cleFigueir8a .-LeiUioclaCunha. -

Fernandes da Cun~ha Filho . 

Apresentado em 15 de Novembro.- N. 70 E. 
Approvado na mesma sessão . 
Remettido à sancção em 19 de Novembro . 
Sanccionatlo, lei u. 3396 de 24 de Novembro de 1888. 
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Quadro da despeza e da receita geral do Imperio 

MlNISTERIOS 

Imperio ... ..•.. . .. .....••.. 

Justiça . .. •. ..••. •• . ........ 

E s trangeiros .. ••. . ..... .. .. 

Marinha .. ...... . .... . .. . .. 

Guerra . .. . . .. . . .. .......... 

Ag ricultura . .... . . . . . •. ... . 

Fazenda ................... 

Total (') ...... ... ... ... 

DESPEZA. FIXADA PARA O EXERCICIO Dl~ 1889 

NA P ROPfJSTA DO NO PARECER D.-\. VOTAD A PELA 
GOVERNO COM:'d.ISSÃO CAl'ai ARA 

8 . 928 :675$497 8. 893 : 755$4 97 8. 969 : OHSOJ7 

7 .133 : 542~08 8 . oog : 9J2.S823 8 . 0 1ft: 442$823 

775: 3063666 775 : 306$666 771:705$666 

11 .2õ7: 970$125 11. 265:369~125 11. 317: 369.'125 

H.578 :772S173 !.4 .621:416 '173 14 .780:986$173 

36.686: 183$261 38. 829 : 458S061 ~7.692:291 016 

58 .748:220,3301 61. 573 : 95!t.'301 61. 893 : 399.'727 

138 .108 :670.' 31 143.969: 252)646 153 .439 :236$627 

RECEITA ORÇADA P ARA O EXERCICIO DE 1889 

N.\ PROPOSTA DO 
GOVER~O 

140. 000:000~000 

NO PARECER DA 
CO~l:.JISSÃO 

:142. 000: 000~000 

VOTADA PEL . .\. 
CA~ARA 

14 7 . 200 : 000$000 

EME~l)ADA PELO 
SENADO E APPROVADA 

PRLA CA:\IARA 

9 .228 :321$097 

7.630: 612$8"23 

771:703 666 

11. 313 :619$125 

15. 031:706: 173 

46 . 873 :576$686 

62 . 193 : 339~727 

153 .092: 912$297 

E:\IF.NDADO PE[.Q 
SENADO E Af'PROVAOO 

PELA CA:UA.RA 

14 7. 200 : ooosooo 

(') O total da despeza geral do Imperio deve ser de 153 .092 :9422297 corno acima se vê e não a de 153.148 :442$297 
como se acha na redacção final sob o n. 66 E - art . 10 do projecto, visto como da emenrla do Senado ao art . 10 da 
despez:1 do ll!inisterio da Agricultura se verificll um engano de som ma no total da despeza d'aquelle rninisterio . 
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FALLAS DO THRONO 
(continuação) 

Falia com que Sua Alteza Imperial a Princeza Regente abriu 
a tercei L· a Sessão da 204 Legislatura da Assembléa Geral 
n o dia 3 de Maio de 1SSS 

AUGUSTOS E DIGNISSIMOS SRS. REPRESENTANTES DA NAÇÃO 

A vossa reunião, que sempre desperta fundadas esperanças, causa-Me grande jubilo pelo 
muito que Confio em vossas luzes e patriotismo. 

Sua Magestade o Imperador, Meu muito Amado Pai, obteve na Europa o proveito que os 
medicas prognosticaram. Tudo indica que brevemente Elle regressará á Patria, para lhe consagrar 
de novo incansavel dedicação . 

A Sua Magestade a Imperatriz, Minha Prezada Mãi, Deus concedeu a graça de conservar a 
saude, afim de que pudesse continuar, durante a viagem, nos cuidados de desvelada esposa . 

Satisfaz-Me a certeza de ser compartido por todos os brazileiros o prazer com que vos Faço 
esta communicação. 

Persistem as amigaveis relações do lmperio com as potencias estrangeiras . 
A commissão mixta nomeada em vir tude do tratado de 25 de Setembro de 1885, entre o 

Imperio e a Repub!ica Argentina, adiantou quanto possível os respectivos trabalhos, e em breve 
os terminará . 

Está concluida a missão do arbitro nomeado por parte do Brazil p1ra completar as commissões 
mixtas internacionaes reunidas em Santiago. Fora.m resolvidas por trausacção as reclamações 
que as com missões não julgaram. 

Celebrou-se nesta Côrte com os Plenipotenciarios das Republicas Argentina e Oriental do Uru-
guay uma convenção sanitaria, que ainda não foi ratificada. 

A ordem e a tranquillidade publica não soffreram alteração . Alguns tumultos locaes, de origem 
restricta e fortuita, foram immediatamente apaziguados. 

Espero de vossa sabedoria providencias que melhorem a condição dos juizes e tornem mais 
e:trectiva a sua responsabilidade. A organização do ministerio publico é de indeclinavel urgencia, 
como tambem a reforma do processo e julgamento dos delictos sujeitos a penas leves. 

O governo renovará esforços para do lar a nossa Patria com o Codigo Civil, fundado nas solidas 
bases da justiça e equidade . 

A força policial da capttal do Imperio carece de augmeuto e de organização mais adaptada ás 
funcções que lhe são proprias. 

Muito importa á segurança 1)ublica aperfeiçoar a nossa legislação repressiva da ociosidade, no 
intuito de promover pelo trabalho a educação moral. 

O estado sanitario do paiz em geral é bom, e ha vastas regiões que o:fferecem permanentes 
condições de salubridade . 
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Medidas adequada impedir.1m ou attenuat•am certas 
apparecem em alguns pontos do littot·a l, e nos preservaram 
Estados Tizinhos. 

enfermidades, que periodicamente 
do cholera- morbus, que invadira 

Convém que attendais ainda ao sanen,mento cLt capital do Imperio, para o qual existem planos 
e estudos suje i tos n,o vosso esclarecido cxam . 

A administração provincial e a municipal exigem reformas que alarguem a respectiva esphera 
de acção. 

Reorganizar o eusin nos seus diversos graos o ramos, cli!I'unclinclo os conhecimentos mais uteis 
á vida peatica, e prepat·ando com es tudos serias c bem dirig itlos os a pira.ntes a ca.rreiras que 
demandam superior cu ltue,t intellectual, é assump to quo muit se recommencla à vossa. patriotica 
o licitude . 

As rendas publicas ceesceram no ultimo exercício , e cleeam sobejamente para a despeza 
ordinaria . O que se tlespeucleu ele mais, poe operações ele credito, representa melhoramentos que, 
si não peomettem im:nediata remunet•ação, a ·soguram bons atreitos eeonomicos. 

A nossa organização militar requee algumas refot'mas, entl'e as qun,es avu ltam os cocligos 
penal e elo processo, cujo.; projeetos dependem de vossa definitiva deliberação. 

A extincção do elemento servil, pelo influxo tlo senti meu to nacional e das liberalidades parti-
culares, em honra do Bt'azil, adic.ntou-se pacificamente de tal modo, que é hoj e aspiração accla-
mada por todas as classes , com admiraveis exemplos de abnegação ela parte dos proprietarios . 

Quando o proprio interesse privat.lo vem espon taneamente collaborar para que o Brazil se 
desfaça ela infeliz herança, que as nece-siclades ela lavoura haviam manticlo, confio que não hesi-
tareis em apagar do direito patrio a unica excepção quo nelle figura em antagonismo com o espíri to 
christão c liberal das nossas instituições . 

niediante providencias que acautelem a orclem na transfoemação do trabalho, apressem pela 
immigração o povoamento do paiz, f,teilitem as communicações, util izem as t erras devolutas, 
desenvolvam o credito agrícola e aviventem a imlustria nacional, j)Óde-se asseverar· que a pro-
clucção sempre crescente tomara forte impulso e no.; habil itarà a chegar mais rapidamente aos 
nossos auspiciosos destinos. 

Augustos e Dignissimos Senhores Represenhntcs da :-ração. 
~lu i to elevacl:t ó a missão que as ciecumstancias actuaes vos assignalam. Tenho fé que corre-

s pondereis ao que o Bra?.i l espera ele vós. 
Está aberta a sessão. 

I SABEL, PRINCEZA hiPERIAL REGE:-ITE. 

Proj ecto de Resposta a F a lia do Throno, a presenta d o l">ela res pe-
ctiva Comrni:.;:são da Camara dos Senhores Deput,a<los em 
Ses,;ão de 21 de ~.Ia i o de 1SSS 

SENHORA .- A Camartt dos Deputa1los, cheia de reconhecimento pel<t expressiio de jubilo com 
que Voss:t .'dteza Imperial aco lheu a reunião dos Represen tan tes da. Nação nesta sessão legislativa, 
pede venia para congratular-se com Vo::;sa Alteza pelo generoso act0 ela extincção elo captiveiro no 
Brazil, e pela dissipação rlos perigos que ameaçrrram a vida de Sua l\1agcstade o Imperador. 

Desfizemo-nos, Senhora, elo ominoso lega,lo, que apenas por constr,mgimeuto da industria 
agrícola havíamos mantido até hoje; resti tuimos à pcr.;;onalidade humana os fOros integraes de sua 
dignidade; em face do principio dct igualdade politica, consagramos o da unifol'midade da condição 
civil, e eliminámos assim da legislaç1o a unica exccpção repugnante com a base moral do direito 
patrio, e com o espírito li beral elas instituições modernas . 

Este facto, que é testemunho do nosso adianhmeuto socia l c politico, e que deve accresccntar a 
consideração que o Brazil merecia elas nações civilisaclas, foi ruidosamente a pplaudido dentro e fóra 
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do Imperio ; pois que a Divina Providencia consen tiu em que se consummasse o acto da redempção, 
quando estavam removidas as ang ustiosas apprehensões, que todos nutríamos pela preciosa vida de 
Sua Magestade o Imperador , por cuja saude e regresso á terra natal com sua desvelada consorte, a 
Augusta Mãi de Vossa. Alteza Imperial, e permi tt a-se-nos tambem dizel-o, a car inhosa Mãi do s 
Br:tzileiros , faz a Camara dos Deputados os mais ardente.; vo tos . 

Senhoea . - Foi grata a Camara dos Dsputa. tlos a commun icação de qLl6 persis tem as a.migaveis 
r elações do Imperio com as Potencias estrangeiea,s, pois que é no convivia da, pn,z qua as nações se 
engrandecem e prosperam; de que es tãa adiantado:=; os teabalhos ela commissão mixta, nomeada em 
virtude elo tratado ele 25 de Setembro de 1885 entre o Bmzil' e a Republica Argentina ; de que ficou 
terminada a missão do arbitro nomeado por parte do Bra.zil para completar as com missões mixtas 
internacionaes reun idas em Santiago, resolvendo-se po r teansacção as r eclamações que deixa.ram de 
ser j ulgadas pelas commissões ; e de que celebrou-se nesta Córte com os Plenipo tenciarios elas Re-
publicas Argenti na e Oriental do Urug uay uma convenção sanita.ria , que depende ele r.:tti11cação . 

Compra.z- se tambem a Camara com a noticia de que a ordem e a tcanquillidade publica perma-
necem iualteraveis, e de que o estado sanitario do pniz é gera lmente bom, havendo-se co n.;eguido, 
por medidas adequadas, impedit' e modifi car a influencia de enfermidades , que periodicamente infes -
t avam alguns pontos do littoral, e preservar -nos elo cholera- morbus, que invadiJ'a os paizes vizinhos. 

Compeneti'a-se , ent reta nto, a Cctmara elos Deputados da necessidade de resguardar -se, por me-
didas mais effi cazes a inda , a saude e a ordem publica, quaes sejam o saneamento ela c"l pital elo 
Imperio, a proveitando-se os planos, e e: tuclos exis tentes ; o augmen to e organização mais conveniente 
ela força policial ; o aperfeiçoamento da legi !ação r epressiva ela ociosidade, e a reforma do processo 
e julgamento dos clelictos oujeitos, ou que devam ser snjeitos a penas coereccionaes . 

Niío são es tas, Senhoea, como Vossa Alteza Imperial adver te, as unicas pro,iclencias reclamêi.das 
pela administração ela justiça ; e a C<tmaea elos Deputados cog itará do elevado in teresse de uma or -
ganização jucliciaria, em que, além de melhorar- se a condição elos jui ze~ e tomar- se mais ell'ec tiv a 
sua responsaLilidacle, coadjuve-se a actividade regular clelles pelo 1i1ais completo organismo do 
ministerio pub l ico. 

A par destas reformas , as rela tivas ao exercito e á armada, entre as quaes as elo codi go penal e 
de processo militar, que pendem de cleliberaçio, impoem-se como necessidade sentida desde longa 
dat a . 

A conveniench de expandir a esphera de acção elas administrações municipal e provincial não 
escapará. it s li citude da Camara dos Deputados, como Vossa Alteza Imperial t ão patriot icamente 
recommenclct, por set' assumpto, que, mais elo que qualquer outeo, prende-se a vida e movimento das 
nossas institu ições . 

E porque nenhum povo livt'e possa r eg ularmente governar-se por si proprio sem a necessaria 
cultura do espírito, a C[l,mam applaude os intuitos elo governo ele Vossa Alten Imperial, qnamlo a 
convida para t'eorganiz·1r o ensino em seu · diil'er entes g raus e ramos , cli ffunclir os conhecimentos 
mais utois it vida pr,ü ica, e pre para r com estudos soli rlos os aspirantes as carreieas, que demandam 
mais apurado entendimento . 

Senhora. - E' muito ageadave l aos Et•azi leieos, e ao3 seus immed ia tos Represen t antes s·lherem 
que as rendas publicas crescem, e qne det•am sobejamente no ultimo exr:n•cicio pa.r;t a despeza, ord i -
naria elo Es tado. ~ste facto, quo resulta cL.t Ot'clem e da paz, a ttes taria por s i sómente a excellencia 
elo nosso regim:m político , si não clevessemos enxergar nelle tambem o começo ela, g lorificação elo 
t rabalho livre, que o Deus elos r e:li.midos va i abençoando. 

Entretanto, cum pre-nos ser l) l'eviclentes e prepar::wmo-nos r esolutamen te para. a obra da t ransfor-
mação industrial, peove ni en te cb ext incçiio elo es tado seevil, por medidas que nccelerem a; i n~migraçiio 

e o povoamento do paiz, facilitem as communicações , utilisem as t en as cl<w oluta:;, desenvo lvam o cre-
di to n.g ricola e av iventem a ind ustria, naciona l, como Vossa, Alteza, Imperia l tão jucliciosameute o 
ind ica, ás Cn,ma.ras Leg-isl[lti v as . 

Senhoea . - A fortuna permittiu que a Prin•!eza l mperia. l Regente, em nome elo Imperador , fo se 
ircse t•vadct a g loria de presidi!' aos dous actos mais importantes da nossa v idn, politica., depois da re-

A. 27 
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forma cht Coustituiçãe> cb Im p:=~rio . O ultimo, da cLtta rJcentissim t , e ]Dlo qtnl h tele caber a Vosstt 
Alteza lmperhl o nnis in vsj<tvJ l titulo, collo~ to Ut'ctzil em cil'cumsti1nci't.:;, que, arduas embora, 
affigut•am-s3 a Cam::tt•a dos Dcputa•los co mo o po:üo de p::tt•licla mais firme 1le sui1 progres.:;iva evo-
lução econom~cJ.. 

E' do nosso dever , Sen hora, sc3unclar o in flLno de tae> circumstancias, e para aproveitai-as e 
dirigil-::1.~, a Cannra dos 0Jputarlo3 asseg ur;1 ao governo de Vo:;n Allezt Im ~)::t•ittl o concul'30 de seu 
p:tt l'iotismo. 

Sala das sessõa::;, e:n 21 de M 1io de 1888. - ilif . .4. . Duarte d<J Jl~eoeJJ.- F. ela Silva Tavares .-
F. 11 . Rosa e Silva. 

013SElWAÇÃo. - O projecto ele Rc;po.:;ta it Fttll<t elo Tht·ono entrou em discussão no ditt 13 de 
Junho e delle se occupou a C<Lmat•a nas sc.:;s:}o.:; elo 13, 14 e 15 do mesmo mez, quando foi 
encet·ratl,t a discussão, a. requct•imJ tlto do Sl'. P,t::;sos ti o 1\lirancl<l, sendo approvudo o 
projecto. 

Ot'ltram os Sr3. Z tma, Duarte de Aze1roilo , Macio!, JunrJlteira Ayros, João A lrredo 
(Pres iclente elo conselho e minist,·o da Fa~cn~lt) c Lourenço ele ,\.llmq uerq ue. 

Resposta de Sua Alteza a Princcza. In-.perial I~e:.:;·ente á depu-
taçãu da C:unara, quo e1n l.S de Junho apre~cnt.,ou á ~.Iesma 
Aug·usta Senhora. o Voto de G1·aç· "' : 

AGRADEÇO AS MANIFESTAÇÕES DA CA~IARA DOS SRS. DtcPUT.I.DOS E O APOIO QUE ELLA fE 
PRE~TA . 

Declm·o~t o Sr . Presiclen!e que a 1·esposta era 1'ecehida com especial ag1··ado . 

Falia com que S. ~·L O Imperador encerl'Ou a 3a sessão da 20a 
L eg·isla.tura da Asse1nbléa Geral :n.o dia. ~O do NoYenJ.bro 
de .lSS~ 

AUGUSTOS B DIG:'<l~::l!MOS SE:'<!IORES H.!!:I'l't T<;::iENTA:'<TES DA NAÇÃO 

Meu jubilo ao Comparecer n 'Ste reciuto é !tojo m t i> intenso, pela ventura do Ter podiçlo voltae 
à Patria c conlinuar a scl'vil -tt. 

Vi •Jcul,tndo-:\fo á nacion tllirla•lc brazileir,L o nascimento, o:; feitos gloriosos do Meu ,\ ug usto 
Pai , o carinho com que Fui tt•at:1tlo e otluc tclo na inl'aud L o OI'phanclade, fitnlmonte o constan te 
amor dos Bt\tzileieos, muito Me Panhorar,trn a,; manif'e3tt1ções do di,t ~2 de Agosto. 

Si a consciencio ;a clcdic,1.çã.o no tio;:; em ponho tio~ J\lc u:; de vet·cs prcci::;asse de novo estimulo, 
eu o Encontraria nc.:; ;;e corJi,LJ acolhimento de todo~ e em todo o Bmzi l. 

Jamais Esquecerei a sympat!Jic.t ho:;p: t-tl iüade do:; Jogare.:; da Europa. onde Fui procurae o 
restabelccimcn to ele Min h;t s tUtle . 

Ao me.:; mo te;npo qu:J Me Co:nprJ.zh em ver a.s bns C]nJiç3o3 do Impoeio, pela. tercei t·a vez 
en tregue a Regenci·t de l\iinha. muito Am:tda Filha, A Princeza Imperial, Recebia Eu inrctizmeute 
a noticii1 do fallecimento, em Vienna d'Austria, de 1\Ieu Neto, o Princip3 Lom J o.:;é, que Deus 
chamou a Si no dia 12 de Agos to. 
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Continun.m inaltera.d·1s ns relaçõe3 Jo lmpet·io com n.s Potencias e:;;trangeiras. Nosso procedi -
mento, sempee justo, ln elo concorrer para que perJurem. 

Têm siJo mantidas n. ordem e f• tritn rJuillicl<tcle puiJli c<s, respeitadas as garantias Ja. libenlade 
individua l. Louvo o AgeitJ.eço as aulorizaçõ3S conceJiJas n.o Gover·no pam mellwrae as condições 
de seg u1'ança da Capital J.o Irnperio nndiante o a.ug men to o a reorgan izaçilo da rorç.t polici.1.l. 

Podemos desvanecer-nos do modo pacitl co p:>r que se opéra a transformação do traba.lho em vil'-
tude da Lei de 13 do 1\I tio, cuja. decretação tanto MB Consolou d.1s s·1utbtles da Patria, minorando 
os Meus solrt'imen tos pliysicos. O Brazil deu por esse acto llúVO teste:mmho de sua idoneidade parit 
todo.; os progeessos moraes . 

As rendas publict~.s crescem o promettem desenvolver-se; o commercio estende suas trans-
acções ; multiplicam-se os projectos de em prezas no desígnio tle aproveitar os di versos ramos da 
indu~tl'i a , e, sem embarg·o tle previstos, m:1s inevita v eis tr"tnstornos locaes, augmenta o trabalho 
tle nacionaes e es teangeil·os. 

Tenhamos fé que a energia de nossos concidadãos, di~pontlo tle tan tos e tão vastos r ecursos , 
ha de trazer-nos amp la compensação aos sacriô.cios act uaes. 

O Governo, p:J r snn. pal'te, usatldo das autorizaçõss e meio:;; que vo tastes, apressará o povoa-
manto de no.ssas terrüs, promovera a f<1cilidade dos transporte e cons::tgeara solicita attenção as 
outras necessidades ela lavoura . 

Entre as meditltts por vós dect'etadas merece espec!alrefeeencia a Lei so!Jre bancos de ernG;silo, 
destinadt~ em seus intuitos a res tringir a circulnção do papel-moetla do Estado e a dar ao credito 
elasterio proporcional as acti vitlarles industriaes. 

Espero qne na s2guinte sessão occupar- vos- heis dos projectos, ja apresentados, tle bancos 
de credito renl, reforma jucliciat·ia e repeessã') da ociosidade, assim corno c:doptareis os aper-
çoamen tos que as instituições locaes requerem pa1 a seu melhor desenvolvimento pratico . 

A instrucção pul.Jlicu. em geral e a profissional, accommoclaclas ás actuaes circumstancias, 
exigem peovidencias de que muito depende nvsso progeesso . Coo!io que continuareis a peestar 
a este assumpto a attenção que vos· mereceram o ensino agrícola e a reforma Ja Escoln. Naval. 

A salubridade publica e sobretudo o saneamento ela Capital do Imperio recommendam-se a 
vossos cuidaJ.os. Comquanto se mantenham excellentes ns contliçõe.:; Si1nitari1s do interior e estejam 
favoravelmente modificadas as do littora l, cumpre perseverar no empenho de supprimir as causas 
de enfermiLbdes que a hyg iene pos:;a ev itar. 

Augustos e Digni:;süno.:; Senhores Representantes da Nação . 
Ao vosso patriotismo nos trctbalhos desta sessilo corrésponderit ([uran te o i o tervallo legislativo, 

assim o espero, vo.;so benefico iofluxo para que aioda mais fru clifiquem em nossa Pateia os 
podero. os elementos de prosperidade que nos for,,.m doados por Deus . 

Está encerrada a sessão. 

D. PEDrtO [[ biP ER AD ')3. CO:'i'>TITUClO:-IAL E 0El'E:-f.303. PERPETUJ DO BRAZIL . 
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ORGANIZÃQÕES MINISTERIAES 

( Continuaçao) 

Gabinete de 10 ele M arço ele 1SSS 

JoÃO ALFL'tEDO CORRÊA D'ÜLIYEIR.A 

Antonio Fereei ra Vianna ..................... ... .. . 
Joã.o Alfredo Conêa d'Oliveiea .•.. . . .... ....... .... .' 
Ro drigo Augusto da Silva ......... ... ...... . .. .. .. • 
Francisco da Assis Rosa e Silva .......... .. ... . ... • 
Baeão de Guahy ... . ..... ... . .............. • ....... 
Thoma;-; José Coelho de Almeida ... .. ... . . . ... .... . 
Ant on io da Sil va Prado .... . .... .. ........ .... .... . 

PRESIDENTE DO CONSELHO 

Minist1·o do l mpe1·io. 
illinistr·o ela Fazenda . 
Mini st1·o de E strange i1·os. 
Minist1·o ela Just iça. 
Jl1inistro da Jlf m·inha. 
JJfini stTO ela Gue1·ra . 
Ministro ela Agricultttra. 

OBSE RVAÇÃo. - Em 27 de Junho ele l!l88 passaram: ela pasta ele Estrangeiros para a da Agri-
cultun o Sr. , · e na~or Antonio dtt Silva Prado, e desta p :~ ra aque lla o Se . com::elhe iro Roclrigo 
Augm;to da Silva . 

Em 4 de Janei ro ele 1889 obtiveram demissão : do c3rgo de Ministro do Imperio o Sr. deputado 
José Fe:cm~ndes ela Costa Pereira, e de Ministro da Mari nha o Sr. senador Lui z Antonio Vieira 
da Silva. 

For;:.,m nomeados na mesma data. : Ministro do lm:_:>eeio, o conselheiro Antonio Feueil'&. Vi:mn~, , 

( ex-1\'linio:,;ro cln, Jus ~iça) ; ela. Jusci_ça, o deptüado Francisco cb Assls n.osJ. e Silva; e ela Marinha, 
o depuhclo Bvr:.\.o do GL!:>.hy ; ficando in ·erju,-.,men te occupmG.o a :_:JJ.sta. ela Mae: nha , até 8 de Fe-
ve,:e it o, qu3.nc'o se apresentou o Sr. Bwão ele GLtothy, o Sr. Ministeo da Guel'm conselheiro Thomaz 
José Coelho de Almeirla , ( Decre;o ele 4 ele hneiro de 1889 ). 

Tendo oi>tido licenr.a o Sr. se nador Antnmo da Silva Pr<'>do, Ministeo ela Ageicultura, ficou 
substiLu:nc~o - o o St·. senadoe Roc<rigo Augusto d<L Silva, Mjnisteo de Estrangeiros ( Der.re to de 5 
de Janeiro ele 1889 ). 

DBDntados nomeados Ministros 
Fra~cisco de Assi Rosl e Silva ..... .. .. 1 4 ele J aneiro ele 1889 1 Pernambuco 
Barao de Guahy .•. . . . o •• • • • •• •••• • o , • • » » " » 1> B:lhia 

D eputados escolhidos s enadores 

Justiça 
Marinha 

Manoel José So::t res . ... .. . o •• • • • ••• • •••• , Minas Geraes 
Rodr1go Augus to ela S1l va . ......... .. . . S. Pa ulo I 

Reconhecido em 14 de J ui. de 1888 
Reconhecido em o de Out . ele 1888 

D e putados falleciclos 

Elias Frederico d'Aimeicla e Albuque··rrue 1<1 de .Julho de 1888 
Lui z Accioli Pereiea Fr·anco .. .. ........ 26 ele M~üo de 1838 
Antonio Caudido ela Cuuha Leitii.o .. .... lO de Maio ele 1888 
João de Miranda Rii:Jeiro Sobrinl10. . .. . . 10 ele .Janeiro de 1889 

Parahyba elo Norte 
Bahia 
Rio ele Janeiro 
Rio Grande elo Sul 

Bento Ceciliauo clo3 Santos R'tmos.. . . . . 13 de Fevere ieo 1889 Pernambuco . 
Secretaria ela Cnmara dos Depu til ilc:; em 13 ele Março de 1889. 
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~uMlro estatistico uos [Jresiuenies (lllB têm governauo as [Jrovincias uo lm[Jerio 
(Con tinuação) 

Amazonas 
Nomes 

27 - b'rancisco Antonio Pimenh Bueno ........ . ... .. ...... . ....... . . 
28 - Joaqu im Car.loso do Anrlrmle . . .... . .... . ........ . .. . ......... . 
29 - Jo.1quim de Oliveir·a Machado .. . . ........... .. . . ..... . 

Pará 

53 - Joaquim da Co:;ta Ba.eeadas .. . ........ . ..• . ......... . .. •.... .. 
5-! - 1\fig uel José de Almeida Pernambuco ................•. . .. .... .. 
"5 -

Maranhão 

50 - José Ben to do A mujo ........... . ... . .... .................•... 
51 - José Moreira Alves da Silva . .. . . ...................... .. .. ... . 
52 -

P iau.hy 

42 - Franci sco Jo5é Viveiros de C<tstro ... . .. ... ........... .. .... .. . . 
43 - Raymundo José Vieira da Silva . .. . . . .. ...... .. .. .... ......... . 
44 -

Ceará 

J51 - Enéas de Araujo Torreão . . . . ... . .. .... . . .. . .... .. . ........ . .. . 
52 - Antonio Caio da Silva Prado ... ....... . .... .. ................. . 
53 -

Rio G r ande do 1'\orte 

-!ü - Autouio Fl'ancisco Pere ira de Carvalho . .....•.. .... . . ... .... .. . 
47 - Jo3é i\Inrcelli'no ela Ro-a e Silva .. ... ......... . .. ... . . . . .. .• . . .. 
<18 -

Parahyba do 1'\orte 

51 - F mncisc:> de Paula tle Oliveira Borges .. . .... . . . .............. . 
52 - Pedro Francisco Coné.t de Oliveira ... . ......... ... .. ....... .. . 
53 -

Pernambuco 

55 - Manoel Euphra~io Correia . ..... .. . .. .. ... .. .. .•.. .. .. .. . ..... 
56 - Jo:tquim José de Oliveir,t Andrade .. . .... . .. . . ...... .. . ... . . . . 
57 - Inooceocio Marques de Araujo Góes .... , . ...... . . .. . . ... ... .. . 

Alag·ôas 

57 - Antonio Caio da Silvn. Pt•,u lo ....... . ... ...... . .... . . ... . .... . 
58 - José Ce5ario ele 1irand,1 Ionteiro de Banos .. . ...........•... 
59 - Aristides Aug usto l\lil ton .. . . ..... .. .. ... .... . .... . .. . ... . . . 

Data da posse 

l O de Janeiro de 1888 . 
12 de Julho de 1888 . 

6 de Outubro de 1886 . 
6 de Maio de 1888. 

25 de Agosto de 1886. 
28 de Abril de 1888 . 

6 de Julho de 1887. 
26 de Setembro de 1888. 

2! de Setembrv de 1888 . 
21 de Abril de 1888. 

11 de Novembro de 1886. 
14 de Outubro de 1888. 

11 de Outubro de 1887. 
9 de Agosto de 1888 . 

7 de Novembro de 1887. 
16 de Abril de 1888 . 
3 de Janeiro de 1889 . 

5 de Setembro de 1887. 
lO de Julho de 1888 . 
6 de Janeiro de 1889. 
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S e rgipe 

51- 01ympio Manoel dos Santos Vi ta l . ... . .. . .. . . . . .. .. .. ...... . . . 
52 - Francisco de Pa ula Pees te3 Pimentel. . . .. . . . .... ... .. . . .. ... . 
53 -

B a hia 

49 - Manoel do Nascimento Machado Portella . . .. ... .. . . . . . . .. .... . 
50 -
51-

E s piri t o Santo 

51 - Antonio Leite Ribe it'O de Almeida . .. . . . . .. . .... . . . . . ... ... .. . 
52 - Henrique ele Atahyde Lobo Moscoso ..... . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . 
53 -

Rio d e J a n eiro 

38 - Antonio cht Rocha Fernandes Leilo . . . ....... .... . . .. . . .. . . .. . 
39 - José Bento de Arauj o . .. . . ... . .. . . .. .. . ... . .. .. .. . .. . . . . .. . . 
40 -

IV.Iinas G e raes 

57 - Luiz Euge nio Hor ta Bar bosa . . . . ... . ... .... . .. . . . .. ...... .. . . 
58 - Antonio Gonça lve.:; Ferreiea . ... . .... . ... ..... . . . . .... .. .... . . 
fi9 -

S . Paulo 

50 - Francisco ele Paula Rocl l'i g ues Alve3 . .. .. .. . . . ... .. . . .. ... .. . 
51 - Pedro Vicente de Azevedo . .. .. . ... . .. .. .. .. . . . . ... . . . .. .. . . . 
52 -

G o yaz 

29 - Fulgencio Fit•mino Simõ3S .• . . , .. . .. .. .. . . .. . . . . .. . .... . .. . . 
30 - E lysio Firmo JYh r tins .. . . . . .. .. . . .... ... . . . ........ . . . . . . . 
31 

1\l:at t o G rosso 

32 - Francisco R:1.pha3l ele Mello Reg0 ... . . .... . . . .. .. . . ... .. . .. . . 
33 - An tonio Herculano de Souza B1lldeit·a ... . ... . . .. .. .. . ... .. .. . 
34 -

P a r a n á 

25 - José Cesario de Miranda Ribeiro . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. ..... .. . 
26 - Balbino Ca ndiclo da Cunha .. . . . ... . . . . . .. . ... . . . . . . . . . ... .. . . 
27 -

S a nta C ath a :rina 

37 - Francisco José da R clla .. .... . .. . . . . .. . . . . .. ... . .. . . . .... . 
38 - Augusto Fau ;to de Souz:t . .... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. ... . .. . . . . . 
39 -

Rio Grande do Sul 

56 - Rodri go ele Azambuja Vil1a Nova . .. . .. . . .. . . . . . .. ... .. .• ... . 
57 - Joaquim Galdino Pimentel . .. . . . . ... .. . . ... ... .. .. . . .. . .. . . . 
58 -

l 9 de Março de 1'888 . 
30 de J ulho de 1888 . 

27 de Março de 1888 . 

1 de Ag-osto de 1887. 
6 de Agosto de 1888 . 

30 de Julho de l88G . 
4 de Maio de 1888 . 

20 de Ago.:;t o de 1887. 
7 ele Dezembeo de 1888 . 

19 de Novembro de 1887 
23 de J unho ele 1888. 

2J de Outubro de 1887 . 

16 deNovembt·o de 1887. 

9 ue Fevet•eiro de 1888 . 
4 de J ulho de 1888 . 

29 de Se tembro ele 1888. 
20 de 1\h io de 1888 . 

27 de J aneiro de l88:L 
8 de Dezembeo de 1888. 



- 21'5 -

Commissões da Camara dos Srs. Deputados na 3a Sessão da 20a Legisla tura 

Con:unis são de Policia (l) 

P res idente.- O St·. Barão ele Lucena. 
1° Secretario - O Sr. Carlo3 Peixoto ele i\Iello. 
2° Secretario- O Sr. i\lanoel J;;'periclião da Costa ~Iarquas . 

3° Secretario - O Sr. Luiz Antonio lore it•a ele Mendonça . 
'1° S2cretal'io- O St· . Alfreclo Correu ele Oliveira. 

SUPP LENTES 

Os Srs .: Cusloclio J osé Ferreit•:t i\Iar~ins . 

Antonio Coelho Rodrigues. 

VICE- PRESIDENTES 

i. 0 O Sr. Barão elo Gttahy . 
2. 0 O Sr . Tl'islão ele .l.lencar .-\.ral'ipe. 
3.o O St·. João F erreira ele Araujo Pinho . 

Resposta á Falia do Tht·ouo 

J;; St·s. : i\Iano2l Antonio Dttar te ele Azevedo . 
Francisco ela Silva Tavares . 
Francisco ele Assis Rosa c Silva , 

Cons titui ç ão e L e gis laç ão 

Os Srs. : 'fat'CJUinio Braulio cL Souza Amaran Lho . 
José Luiz Coelho e Campos . 
João Henrique > Vie.il'a ela Sill•a. 
Simplicio Coelho ele Rezende. (2) 
Francisco ela Silva Tavares . 
Josô Luiz ele.Umeiela Nogtt~ira. 

Os Srs. : Henrique ele Magalhães Salles. 
Loltl'enço Cavalcanti de Albuquerque. 
J\IanoP-l Rodrigues Peixoto. 

F aze n<la, P e nsões e Orde nados 

Os Srs.: J oão l\Ianoel ele Carvalho . (3) 
Domingos ele Andrade Figueira . 
João de illirancla Ribeiro Sobrinho . (-1) 
A•trcliano llarlins de Car>alho :'llourão. 
Candido Dt·.tmoncl Furtado ele Mendonça. (5) 
Olympio ele Souza Campos . (6) 
Pedt·o ela Cuuha Beltrão. 
T heophHo Fernandes elos San ~os . 

Sebastião Gonç::tll'es ela SHva Mascaren has . 

(l) l~icou alle.·ada a commi>slo ele Policia por Le t• pedido demissão elo car go ele 2o Secretario em 13 ele 
Julho o Sr. Jayme ele .l.luuqtterque Rosa; tendo sido pJr eleição do rlia 3 de Agosto eleYaclos a 2o e 3o Se-
cre tarias os que eram 3° e ,to e eleito para, ,to Secretario o Sr. ,i.lfredo Correu. 

(2) Sttbs~ituiu no dia 28 ele Jull10 o St· . Carlos Frederico Castrioto, c:tue pediu clem is'lão na ses;;ão de 2g 
do m~smo mcz. 

(3) Nomeado em se%ão ele 17 Jttlho p:wa suuslituir o Sr. i\Ianoe l J ose Soares, escolhido senador . 
(·i) Stthstit~tiu a 28 ele Julho o Sr . Aug11sLo Olympio Gomes de Castro, que pediu demissão na sessão ele 

26 do mesmo m ez . 
(5) Nomeado na sessão ele i7 de Julho pant substit·tir o Sr . Antonio Coelho Rodrigues, que pediu de-

missão a 6 elo mesmo mez. 
(6) Sub>tituiLl a 27 ele Julho o Sr . Francisco Dias Carneiro, que pediu demissão no dia 213 elo mes mo 

mez. 
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Agricultura, Conunercio e Obt•ns Pu· J A<hni nis tt•nçã.o P r·ovincial e 1\Junicipal 
blicas- lntlusto·ia e Ar·tes- 1\'linns c 
Bos<Jues 

Os Srs.: Au lonio Go açal vcs Fcl'l'eit·a. 
Ma noBl P ei>eoto ele L:werda \Vemeck. 
J oão J uvenc io F'erreit'.:t de Agtl iar. 
Domi no;os José Noglle ira Ja3·uari be Filho. 
Ignac io \Val lace b Gama Cocllt'ane. 
Gui lherme Francisco Cruz. 
J osé Pompeo d3 Alb liC!lterque Cavalcante. 
.<\.Jrunso .'l.ltgtlst•J More ira Pe nna . 
P aciOco Gonçalves da ilv::t. Mascarenhas. 

Saude Publica 

Os St·s.: José Eduuclo Freire ele C::t.rv::t.lho. 
J osé da Silva !lia ia . 
J oão Nogueira Penitlo . 

l'llarinha e Guer·ra 

0 3 Sl's.: João Jt1vet1cio F erreira de Aguial'. (7) 
José Ferreira C::t.ntão. 
Antonio dos Passos i\Iimnd::t. . 

Or·ç arnento e Contas 

Os Srs. : Antonio Jose IIemiqlles . 
J oaquim i\Ialtoso Duque-Estrada C::t.mara . 
~Janoel .\ntonio Dua t·Lc de Azeredo . 
Francisco de Paul::t. Roclt·igues Alves . 
Anysio Salathie l Cam eit-o ela Cunha. 
Olympio Oscar ele Vilhena Vallaclão . 
Lourenço Cavalcante ele Albuquerque. 

(8) 
João da "-Iat.a i'IIach aclo . 

0 ;; St·s. : Joaqltilll .\nton io F ernDndes de Olive ira . 
João Manoe l ele Ca•.·vaJho . 
Aristides .\ugusoo Milton . 
J oão Eva nge l is o::t. Sayi'io ele Bulhões Carvalh o 
I'anlino lto clo·i ~ u e~ l<'c,·nancles Chaves . 
P edro .\o t toolio de Olivei•:a ltiil~ iro . 

AOonso Celso ele .\ ssis Fig !<l i reclo . 
José Cesatio de V'acla ~\.. lvin1. 

Leanllt·u Cl t<wes tle ::\Il'l l .J .!lat i. bona . 
:lfnstl·uc~·ão P uhlica- N e ;;ocios Ecc le-

s ia s ti.-:os- cCa techesc c ch•ilis ação dos 
indios 

Os Srs. : i\ ri s Lides All~ uslo ~lilton . 

Olympio ele :::>onza Cn mpos. 
J osé ::\Lt·ci a L' il{(o <b C11 nha . 
Chrisl iano Car.tei1·o H.ibe iro da Lll z . 
. \ntonio Caetano :::>evc Navn rro . 
José Lrnu·enço da Co . .;t L Aguia.l', 
.\nto ~oio Joar]nim lloclrig ll eS Jllnior . 
CusLodio J,,"j Fen·eira Martins . 
i\lanoe1 J oaquim ele Lemos. 

D iplo1nacia 
Os Srs. : Franc isco Xaviet· Pinto Lima. 

Lui z Franciseo Junqueira Ayt'es ele Al-
meida . (O) 

Lou t·~ n ço Cavalca n li de Aliluquercl'te , 

Redacçuo das Leis 

Os St·s.: F e lippe de Fig .!e irüa F aria . 
J oaquim J e,·onymo l<'e rnancles ela Cunha 

Filho. 
Afl'onso Celso ele .\s>is F ig te iraelo . 

Conunissão especial pa:ra dar pat·ec~r sohrc a pr-oposta do Gover•no 
J•ela tiva a baueos d e CL'etl i lo a f;• ·ieola (lO) 

Os Srs . : Domingos ele Andrade Figueira . 
..... .. ... .... . ..... .... .. .. .. (li ) 
Barão de Gualty. I 

Cs Sr.>.: F,-ancisco üc l'aub Ilotlrignes .\lves . 
Lourenço C:tvalcailL' de Albuquerque • 

Cotnmissão esp e cial para dat• par·ecer• sobro o Pr·ojecto do Codi ;;o 
Penal da A rmada ( 12) 

Os St·s .: JoãoJ!tvencio Fet'l'eiracle Agtti::t.r .. 
Antonio elos ras'lOS i\Iirancla. 
J osé Ferreira Cantiio . 
S::t.muel \Va llace ::\[ac-Dowel. 

Os St·s. : .\Irr ~ clo Rocll'igttes F et'llnncles Chaves . 
Francisco ela :S i l Yct 'f a vaces . 
Aflonso Celso ele .\ ss is 1-'ig ;c ire. lo . 

{7) SubstiLuiu o Sr . . \lfredo R odri gues Fernande ; Clt tves, que petli tt demiõsão em .2u ele Jnlho. 
(8) Vago por ter lHclido demi Biio em .21 c! Agosto o St· .. \ ffonso .\ugu'lt~ Mor0 im l' cnna. 
(9) Nomeado ::t. 27 de J ulh o parn subsLituir o :St·. Luiz .\.cciol i Pera ir,\ Franco , qua l'a lleceu , 
(-!O) Na sessão el e 2G ele Junhu des te anno, a reqnerim enLo tlo Sr . C::t. rl os Pe ixoto, foi nomeada esta corll-

missão para dar parece r sobre a P ropos ta ele bancos de crc<l i to agrícola. 
(H) Vago por ter s ido escolh ido sen::t.cl or o ::ir. Manoel José Soares . 
(12) Na ses>iio ele 8 do Ago> to elo cor ren te nnno o Sl' . JDvenci o dll Aglliat· r eCJLLCreu q1tc fosse nomeada uma 

commissão especial ele sele membt·os par·a dar pat·ecet• sobr0 o l'l'ojccLo elo Cocligo Penal cl :t .\ rm ::t.<la, nt·ganizaclo 
pelo Conselh o Naval por or dem do r espectivo .\1inisLeri rJ . (Rela torios de 1887 e 1888 pag. 8) e submetL iúo á 
c?mmissi::> de i\Iarin h a e Guel'l'a. 
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Commissüo para dar parecer sobre o Codfgo Civil 
do Or. Felici o do!i Santos (13) 

Os Srs . : Domingos de Andrade Figueira. Os Srs .: Affonso Augusto Moreira P enna. 

03 St·s. : 

Lea ndro Chaves de Mello Rat isbooa. Antonio Coelho Rodrigues . 
.... ..... .... , ................. ... . . 
Manoel Antonio Duarte de .\zevedo. 

Commissão mixta (14) 

(15) 
Affonso Celso de Ass is Figueiredo . 
Tarquinio Braulio ele Souza Amarantho, 
Lourenço Cavalcante de Albuquerque. 
Francisco de Paula Rodrigues Alves , 

Os Sra.: Visconde ~o Serro Frio. 
Fausto Augusto de Aguiar , 
Pedro Leão Velloso. 
J osé Rodrigues de Lima Duarte . (16) 
J oão Florentino Meira de Vasconcello~. 

Commissão especial para dar parecer sobre a •·apresentação contra 
o ex·l\linistro da Guerra Joaquim Delfino Ribeiro da Luz (17) 

Os Srs.: Augusto Ol ympio Gomes de Castro . 
Aristides Augusto Milton. 
P edro Luiz Soares de Souza . 

(l3) Em 25 de Maio de 1882 o Sr. depu tado Antonio Felicio dos Santos requereu que o projecto do Codigo 
Civil, por elle olfe reciclo á Camara e formulado pelo Dr. Joaquim Felicio dos Santos, fosse a um a commissão 
especia l de sete membros para interpôr parecer. O Sr . Presidente nomeou como membros da referida com-
missão os Srs.: Andrade Figueira, T ertuliano Henriques, Portella, Ratisbona, Canelido ele Oliveira, 
Francisco Sodré e Felisberto . 

Em 3 de Junho de 1887 o Sr . deputado Matta i\Iachado pediu que fosse completada esta commissão, visto 
estarem quatro logares vagos, a saber: do Sr. Candido de Olive ira, que foi para o Senado, e ele tres, que não 
fo ram reeleitos. 

Em 8 de Junho de 1887 o Sr. Presidente nomeou para preencher as vagas exis tentes os Srs.: Costa 
Perei ra, Affonso Penna, Duarte de Azevedo e Coelho Rodrigues. 

As duas vagas actualmente existenLs são devídas a te1· sido nomeado Ministro do Imperio pot· Decreto 
de 10 de Março de 1888 o Sr. Conselheiro José Fernandes ela Costa Pereira, e não ter sido reeleito deputado, 
quando Ministro, os~ . Conselheiro Manoel do Nascimento Machado Portella . 

(14) Com missão nomeada em 1882, e reorganizada em 1886, a convite do Senado, para r ever o Regula-
mento ele 13 de Agosto ele 1881 il propô r medidas para a boa execução da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro do 
dito ao no sobre eleições . (Vid. Annexo - C- da Synopse dos trabalhos da Cam:J.ra dos Deputados no ano o 
ele 1882 .) 

(15) Vago por ter sido nomeado Ministro da Justiça pot· Decreto ele 10 de i\Iarço de 1888 o Dr. Antonio 
Ferreira Vianna, que occnpava aquelle Jogar . 

(16) Em 17 ele J unho de 1884 foi lido um officio do Senado communicando a nomeação do senador Lima 
Duarte para substituir o senador Dantas . 

(17) Commissão especia l nomeada pelo Sr . Presidente Barão de Lucena em 23 de Agosto, a requeri -
mento do Sr . Cesar Zama, approvado na mesma data, para tomar conhecimento da denuncia do 
engen heiro Gregorio Thauma turgo ele Azevedo endereçada á Camara dos Deputados em 28 de Junho 
de 1888 con t~a o ex-Ministro da GLterr:J. J oaqnim Delfino Ribeiro da Luz . 

A Com nüssão apr~sen tou p :1. r ecer em i1 de Setembro sob o n . 171, que fo i app rovado pela Camara em 'I 
ele Outubro , j ulgando improcedent"e a denuncia . 

Rio de J an.,iro. - Secretaria da. Camara dos Deputados em 13 ele Março de 1889. 

A. 28 
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Pessoal eleito para sernr na Mesa lla Camara dos Deputados durante a 3a Sessão lla 20a 
Le[islatur a 

PRESIDENTE 

Barão ele Lucena. . . . . . . . . . . . .. .... . . .. .. .. ... .. ....... • Eleito para toda sessão. 

VICE- PRESIDENTES 

].o 

Barão do Guahy .. ............ ... .... ....... . .... . .. ..... . )) )) 

z.o 
Tristão ele Alencar Araripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . » )) )) » 

3. o 

João Ferreira ele Araujo Pinho ..• .... ..........•........ » )) » 

SECRETA RIOS 

Carlos Peixoto de Mello .•...... . ................... ..... )) )) )) » 

2.0 

Jayme de Albuquerque Ro5a .......... . .... .... . . ....... . Eleito para o I•, 2• e 3° mezes. 
Manoel Es peridião da Costa Marques ................... . . l> » o4°mez. 

3 . o 

Manoel Esperidião da Costa Maques .................... . fi:leitopa.ra. o 1°, 2°e 3° mezes. 
Luiz Antonio Moreira de Mendonça •......... ...... ....... » ~ o 4° mez. 

4.0 

Luiz Antonio Moreira de Mendonça ............ . .. ....... . )) » os 1•, 2° c 3° mezes . 
Alfredo Corrêa de Oliveira . . . .... . .................. . .... . )) » o 4° mez. 

Secretaria da Camam dos Deputados em 13 de Março de 1889. 
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Interpc llac;;ões apresent adas no anno d e 1 S S S 

o p:: 
~ DEPUTADO l:'<TERPELLA NTE MINISTRO I NTERPELLADO DATA DA APRE-

SENTAÇÃO p 
z 

1 Rodrigues Peixoto .. .. . . . . . Ministro da Agricultura . . . 7 de Maio . ... . 

2 A tronso Celso . .. . ... . . . . . . » do Imperio . . .. . . .. 28 » )) 

ANDAME:-íTO 

Discutida. 

3 Cesario Alvim . . .. . ... .. .. Presidente do Conselho .... . 15 de Junho. .... " 

4 Ail'onso Penna . . . .. . . .. .. . . Ministro da Agricultura .... 22 » » » 

5 Ratisbona . ... . . ... . ..... . . Rresidente do Conselho.. . .. 2 de Julho..... . ~ 

6 Bulhões Carvalho . ... . .... » :t )) 2 " » ... ... 
7 Pedro Luiz ... . . . ..•.•.... . Min istro ela Justiça . . . . .. . . 3 :t » ...... 
8 » :. . .. •. .. .. ·····.o " da Marinha . .. . . .. 3" » .. .. .. 
O Affonso Celso .... . ... . . .... " de Estrangeiros . .. 6 » " .... .. , . 

lO Lacerda Werneck e out ros. :t da Justiça .... .... 18 » )) ...... 
11 Afror:.so Ce lso .... . .. .. . . . .. Presidente do Conselho . .... 18 » ,. ... ... Ficou sobre a mesa. 

12 Pedro Luiz . .. ... . .... .. . . . , 25» Discutida. 

13 Rodrigues Peixoto . ... ..... Ministro da Agricultura . . .. 1 de Agosto . . . . " · 

14 » » da Fazenda. .... . . 5 de Setembro .. 

15 Cesar Zama .. .... ..... .... . ela Justiça ... .. . .. 20 » )) 

Secretaria da C.1m:t.ra dos Deputados em 13 de M.trço d~ 1889. 
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Indicações a p resenta,clas :no anno ele 1SSS 

DEPUTADO 
QUE APRESENTOU ASSUMPTO DATA RESULTADO 

1 Be1trão . .... .... . .. Sobre a necessidade de para com- 30 de Maio .. R.emettida á commis-

pleta execução da lei de « 13 

de Maio » fazer-se cessar a 

cobrança elos 5°/o addicionaes 

a todos impostos geraes, exce-

pto os de exportação . 

são de Orçamento. 

2 Affonso Celso .. .. . . Reforma do regimento sobre in- 18 de Julho. Remettida á commis-

terpellações, e votação por 

meio de espheras nas questões 

de interesses particulares. 

são de Policia. 

3 Gomes de Castro . ... Reforma do regimento, substi- 6 de Setem- Remettida a commis-

tuindo-se a fórmula do jura-

mento prestado pelo deputado 

bro. 
são de Policia, que 

deu parecer, o qual 

com emenda é ap 

provado em ll de 

Setembro . 

4 Andrade Figueira . .. Para que volte á commissão o 12 de Setem- Rejeitada em 12 de 

parecer sobre alteração de j u-

ramento, afim de desfazer as 

incoberencias, contradicções e 

a.bsurdos que resultam do ven-

cido. 

bro. 
Setembro. 

5 Zama . ... . .... .. ... Modo da discussão e votação das 2de0utubro Remettida á commis-

interpellações. são ele Policia em 2 

de Outubro. 

6 Cruz .... . .. .... . . .. Substituindo a votação de es- 30 de Outubro Remettiela á commis-

pheras pela symbolica. são de Policia em 

30 ele Outubro. 

7 Affonso Celso ...... Reforma do regimento no sen- 31 de Outubro Remettida á commis-

tido ele se poderem abrir as 

sessões cliarias com qualquer 

numero ele deputados presente 

Secretaria da Camara elos Deputados em 13 ele Março de 1889 . 

são de Policia em 

31 de Outubro . 
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3.loções apr esentadas :no a :nno de 1SSS 

o 
~ DEPUTADO 1"1 A.SSUMPTO DATA RESULTADO ::::1 QUE APRESENTOU p z 

l Affonso Ce lso . . ..... Declaração de sincero pezar pelo 

passamento de Frederico III, 

Imperador ela Allemanha . . . . . 18 de Julho . Unanimemente ap 

provada. 
2 Andrade Figueira . . Approvando a solicitude do Go-

verno em acudir às urgencias 

actuaes ela lavoura .. . ..... . . 25 de Julho. Approvacla em v o 

tação nominal ; -

70 votos a favor 

e 40 contra. 

Secretaria da Camara dos Deputados em 13 de Março de 1889 . 
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Exnediente da C amara dos Srs. Denntados e resnectiva Secretaria 
OFFICIOS RECEBIDOS NO ANNO DE 1888 

do Impeeio .. . .. . ... . . ... . .. . . .. .. ... ... . . . . . . .... . . . .. .... . .. . .. . .. . . 
da Just iç::~. ...... .. . . . . ..... . .. ... ......... . .. . ...... . . . ... . .... . ..... . 
de Estrangeiros . . .... ... ...... • .. ..... .. . . . .. . . •. . . ... .. . . .. . .. . . .... . . 
da Fazenda ..... . . .. .. .... . . . .... ... . .. ..... .. . . . .. . . . . ... . .. .. . ... .. . . 
da Guerra . . ..... . ... . .... .. . . . .. . ... .. . .. . . .... . . . . . ... . .... . . . .... . . 

Do » da Maeinha .. . . ... . .. .. , . .. . ... ... . . . . ... . . . . .... . . .... . ... . . . .. . . .. . . 
Do >> da Agricultura . ... .. . . .. .. . . .. . . .. ... .. . ... ... . . ... . .. .. ... .. .. ..... . . 
Do Senado .. . . .. . ... . . .... ... ..... ... . ..... .. ... . .. . .. . .. ... ... .. . . . .... . ... . . .. .. . ... . 
De Deputados ... . .. . . ... . . ... . ......... . . . . .... ..... . . . .......... . .... .. . ... . . . .. . . . . 
De diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ..... . ... ... ... . . ... . . . 

OFFICIOS EXPEDIDOS DURANTE O A :s"O DE 1888 

84 
l!J 
9 

50 
42 
14 
52 
98 
25 
54 

447 

Ao Ministerio do Imperio .. . . . ... . .. ... . . ... .. ... .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 
Ao ~ da Justiça . ....... . .. .... ...... ...... . ... . ... . ..... .. . . .... . .. .. .. .... .. 18 
Ao " de Estrangeiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Ao » da Fazenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Ao :1> da Guerra . . .. .... . .... . . .. .. . ...... . ..... . .. .. .... .... ..... . .. .. . .... . 18 
Ao )) da l\1arinha... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 14 
Ao >> da Agricultura.. .. ... ... ..... . . . .. . .. .. ....... . . ... . . . . ........ ... . . .. 51 
Ao Senado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
A Deputados . . .... . ... ..... .. ... .. .. ...... . ... . ..... .. ... . .. . . . . ... .. . .. . . . ... . .. ... . 11 
A diversos.. .. .... .. . . . . .. . ... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

410 

Secretat·ia da Camara dos Deputado.> em 13 de I\Iarço de 1889. 
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Publicação [le Debates - Impressão de to[los os arulsos~ incluindo -a Synopse e relatorio dos 
trabalhos da Camara dos Srs. Depnta[los 

Administração da Imprensa Nacional e <lo Diar io Oflicial . - Secção Central n. 371.- Rio de 
Janeiro , 14 de Jul ho de 1887 . 

Illm . e Exm . Sr. - A Mesa do Senado, conforme a clausula X da a c ta da conferencia em 24 de 
Janeiro do corrente anuo üxou em lO: OOOS meusaes a subvenção a Imprensa Nacional pela publi-
cação de debated no Diario do Parlamento e pela impres~ão dos Annaes e de todos os trabalhos 
avulsos remetLidos pelo Director da respectiva Secretaria. 

De igual medida tomada pela Mesa da Camara dos Srs. Deputados adviria vantagem a este esta-
belecimento, não só por contar com quantia certa para o desempenho dos serviços que lhe são confiados, 
como por simplificar a escripturação e tambem a e3sa Secretaria, por dispeusavel exame de longas 
contas. 

Si fór aceita a suggestão desta idéa, que rogo a V. Ex. se digne apresentar a S. Ex. o 1• Secre-
tario, póde a medida vigorar desde o começo da sessão, visto não ter eu ainda apresentado as 
contas dos primeiros mezes. 

Como os trabalhos da Camara avultam muito mais do que os do Senado, póde ser fixada a sub-
venção mensal em 12 : 000$, muito inferior á média das despezas pagas na sessão do anuo 
passado, como V. Ex. v era da inclusa demonstração . 

Deus Guarde a V. Ex:.-lllm. e Ex:m. Sr. Dr. Conselheiro Jorge João Dodsworth, director da Se-
cretaria da Camara dos Deputados. 

O Administrador, Antonio N unes Galvão. 

D e mons tração da despeza :Ceita com. a publicação dos debates~ 
impressão d e Ann.aes e avulsos da Oam.ara dos Deputados 
no anno de 1 886 

~fEZB;S PUBLICAÇÃO ANNAES AVULSOS SOóf~lA. 

1886 Abl'il. .......... 3:200$000 .... ············· 1:125'$000 4:325$000 
Maio ... ... ..... 10:000'000 ············ ·· ···· 1:276$0'10 11 :276$000 
Junho •. .. . .... . 11:600$000 5:000$000 1:650:;,200 18:250~200 
Julho ...•....... li:650S000 2:820$000 526$000 14:9.'6""000 
Agosto .. ... . .•.. 11:800$000 5:000$000 415$000 17:215$000 
Setembro . ..... . . il :550$000 3:300SUOO 307SOOO 15:157$000 
OL!lubro . .. . .. . . • 5:2003000 5:600$000 42-l$000 11:22-l$000 

65 : 000~000 21:720$000 5:723$200 92 :443:S200 
Méclin. •....... . ..... . . 9:285$71-1 3:102~857 817$600 13:206$171 

Secção Centl'al ela Imprensa Nacional em i2 ele Julho ele 1887. - O to E ecriptu r ario, J. A. P·inheiro 
,Z~ Ca.,·valho . 
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Demonstração da del!lpeza :f'e ita coiD. a publicação de deba-tes, 
impressf~>o de Annaes e avulsos da C amara d os Srs. Deputados 
de Abril a Junho de ISS'/ 

PUBLICAÇÃO 
:\fEZES DOS ANNAES AVULSOS 'LOTAL 

DEBATES 

De 27 de Abril a 3l de Maio . 0:400SOOO I:::>oo ·ooo 3:895'000 U:795:SOOO 
Junho ........ .. .. . . .. . ..... 10: 600$000 1:600:5000 49 l$000 1.2 : 691~000 

20:000$000 3:100$000 4:38ô$000 27 :486$000 

i\fédia .. .. . ...... . . .. .. ... .. 10·:000$000 1:55015000 793~000 13:743$000 

Observação 

Na importanc ia de 3:895"·, relativa aos a vulsos do mez de Maio, está m cluida a de 2:800$, cuato de 
i.OOO exemplares brochados do volume de Synopse c Ré latorio dos trabalhos da Cama ra dos Srs. Deputados. 

Secção Central da Imprensa Nacional em 27 de Julho d e 1887.- O 2o Escr iptmario, A. de Medeil·os . 

Demonstração da despeza com a publicação dos debates da 
Camara dos Srs. Deputados, im.pres~ão de Annae s, Relatorio, 
Synopse e avulsos durante o anuo de 1887', eiD. õ 1 /2 m.ezes de 
sessão . 

Publicação dos debates , impressão de Annaes , avul~ os , etc ., de 27 de Abril a 31 de Maio 
de 1887 .......•......•.... . .......... .. • . . . ... .... . ... ...•.•....• · · · · .... . . · . . ...... . 

Idem idem do mez de Junho idem .......... . . . .. ....... . .... . . ...... . .. .......•.... . .. .. . 
Idem idem do mez de Julho idem ..................... .. ..... .. .........•... .... ...... ... 
Idem idem do mez de Agosto idem . . ... ... ...... . ... . .. .... ............... . ......... .. . 
Idem 1dem elo mez de Setemb t·o idem .. .......... . ... .... ........ ...• .. .. . .... . ..... . . . . 
Idem idem de 1 a 15 de OuLubro idem ..... . . .. . . .... ... . . . ........ ......... ..... ... .. 

Em 5 '~ tneze::; . . .. .. . .... . ... ... . ... ........... . 

Méd ia mensal. .......•... . .... . . ........... ... 

14:795$000 
12:69l$000 
12 : 907~000 
13:472$000 
12:620$000 
6:954$000 

7:3 :439)000 
13:352;5 15 

Secçii.o Central da I mpt·ensa Nac iona l em ;:; de Junho de 183' .-O 1o Escripturario, J . A. Pinheiro de-
Cwrvalho. 
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Con:f'erencia da Mesa da Ca:r:nara dos Deputados 

PRESIDENOIA DO SR . BARÃO DE LUCENA 

Aos sete dias do mez de Junho ele 1888, reunidos os membros da commissão de Policia abaixo 
assignados para tra taram do melhor meio de se t'ealizar o pagamento com a stenographia elos 
debates da Camara dos Sra. Deputados e sua publicação no Dim·io Otficial e em annaes, resolveu: 

1.• Que continuasse o contracto celebrado em 28 de Maio de 1886 com Joaquim Francisco Lop~s 
Anjo, para stenographia dos debates, pagando-se por e3te trabalho a quantia de 10:600; mensaes, 
conforme o mesmo contracto ; 

2.• Que p:tra a publicação das discussõe3 da Camat;a no Diar io Otficial, em annaes, e para todas 
as outras publicações em avu lso da mesma Camara ficava marcada a quantia de 12:500$ mensaes; 

3.• Que se communicasse esta resolução aos Ministerios do Tmperio e da Fazenda para os devidos 
etreitos . 

Sala elas commissões, 7 de Junho de 1888. - Barcio de Lucena, presidente. - Ca1·los Peixoto de 
Mello, I • secretario.:-layme ele Albuquerque Rosa,2° secretario. - Manoel Espet·idião da Costa J1fm·ques. 
- Luiz . Antonio Moreira de Mendonça. 

Oflicios expedidos pelo Secretario da C a :r:nara. dos D eputados 

N. 90. - Imperio. - Rio, etc. - Secretaria, 8 ele Junho de 1888. 

Illm. e Ex:m. Se. - Remetto a V. Ex., para seu conhecimento e devidos efl'eitos, a inclusa cópia 
da conferencia da Mesa da Camara dos Srs. Deputados relativa á stenographia dos debates da 
mesma Camara., e sua publicação no Diar io Otficial, em annaes, e public)ções avulsas. 

Deus Guarde a V. Ex. - Carlos Peixoto de Mello . 

A S. Ex. o St'. Ministro do Imperio. 

Foi expedida na mesma data igual communicação ao Sr. Ministro da Fazenda. 
O § 13 do art. 2• da lei do orçamento n. 3397 de 24 de Novembro de 1888 para o exercício de 1889 

elevou a verbt com mais 43:500 · para augmento da. cotll:lignação de 72:000$ : dastinada á publi-
cação das discussões da Camam durante cinco mezes, em vez de quatro, sendo 10:600$ mensaes 
para a stenographia elos debates, segundo o contracto existente, approvado em 2 de Junho de 1886 
(parecer n. 120 A) e 12:500 ·, tambem mensaes, pam sua publicação no Diario Otficial e em 
annaes, segundo o conte,tcto approvado em 17 ele Junho do mesmo a.nno. (Parecer n. 124 B ) . 

• 
A. 29 



- 226 -

O bras n o edifici o da Camara <lo s S rs. D e putados 

I IPERIO 

N. 400. - Rio, etc .- Secretaria, etc., 19 de Novembro de 1888 . 

l!lm . e Exm . Sr.-Digne-se V. Ex . dar suas ordens afim de que o engenheiro incumbido das 
obras do ministerio a cargo de V. Ex. venha examinar o edificio em que funcciona a Camara dos 
Srs. Deputados e orce as obras necessarias com o preparo de tres salas para as commissões perma-
nentes e de inquerito ; idem para, uma sala para as deputações ,e prepararem para ir ao Paço 
Imperial; uma divisão em uma das salas para o gabinete do lo secretario; uma escada de volta que 
de uma sala contígua ao recinto vá t er ao Archivo, afim de estabelecer-se a necesEaria communicação 
para as referida salas das commissões; e com a pintura, mobilia, decoração e outros pequenos 
reparos no mesmo edificio ; convindo que o mais breve possível se dê principio as mesmas obras . 

Deus Guarde a V. Ex .-Carlos Peixo to de 1liello . 

A S. Ex. o Sr . Ministro do Imperio, 

la Directori:1. -lVIinisterio elos Negocias do Imperio. 

N. 14. - Rio de Janeiro, 3 de Janeiro de 1889. 

Illm. e Exm. Sr. - Declaro a V. Ex. que o autorizo a mandar executar as obras de que carece o 
edificio da Camara dos Srs. Deputados e a que se r efere V. Ex: . em seu officio o. 400 de l 9 ele 
Novembro ultimo, calculadas pelo engenheiro Antonio de Paula Freitas, conforme o orçamento junto, 
na quantia de tres contos setecentos e trinta e dous mil e novecentos réis (3:732 900). 

Deus Guarde a V. Ex. - Jose Fernandes da Costa Pereira Junio1·. 

A S. Ex. o Sr. 1° Secretario da Camara dos Srs. Deputados. 

Orça01ento das despezas c o m as obras no edificio da Camara 
dos Srs. Deputados 

A1·chivo 

Uma divisão de pinho com 3m,80X2,500=901 ,50 a 6$000 . .......... . ........... .. . . 
Engradamento e 24 pés para tres mesas de pinho lustradas, com om,80 de altura a 

24$ cada uma ...... . .. . . • ..... . .................... . ...... . ....... .. . .. .... 
18 bancos de pinho lustrados para lO pessoas a 40$000 . .. . .. ... .... ......... .. . . .. . 
Uma escada de peroba com balaustres lustrados e uma gTade e cancel!a de ferro 

para a mesma .... . ........ . .............. . .. . .. .. . ..... . ...... ... ........ . 
Encanamento e apparelhos de gaz ......... .. .................... . ...... . ...... . 

Sala do Gafe 

Uma divisão de pinho com 6m,50X 3=19,m50 a 6$000 .. . ................. . .. . .... . 
Forração a papel da mesma divisão . . . ..... . . . .... . ... . ... . .. . . . ................ . 

57$000 

72$000 
720$000 

500·'000 
500$000 

117$000 
30$000 



- 227-

Sala do Presidente 

Construcção de uma divisão envidraçada, para augmentar a sala ....... . .. ....... . . 
Forração a papel em toda a sala . . ..... ..... .... . ................... . ...... . .. .. . 

Recinto 

Mndança de divisões no espaço re>ervado a Imprensa, cortar um estrado e augmentar 
outro, incluindo o trabalho de envernizamento . . . .. . ... . .. . ....... . ........ . . 

Retoque de pintura no recinto e em outros commodos . .......... . .... . . . ........ . 
Concertos das campainhas electricas e apparelhos telephonicos (presumível) ..... . . . 
Tapetes e oleados, no recinto, na sala do presidente e para as mesas do Archivo .. . 
Portas de almofadas em t res armarios lustrados e ferragens e costas . .. . . ... . . , ... . 
Collocação de uma latrina, dous mictorios, um lavat orio, encanamentos e divisões 

para as mesmas . ..... ... .......... ... .. . . .. ....... ... ... ....... ........... . 
Reparar o papel de duas salas no pavimento terreo . . . ... . .. ... ..... . ..... . ...... . 

Somma ..... .. . .. . .. . ... ....... ....... ........ . . 

180$000 
100 000 

200 000 
80$000 

200 000 
350$000 
180$000 

3:732$900 

Escriptorio das obras do 1\Iinisterio do Imperio em 28 de ovembro de 1888. - Dr. Paula 
F1·eitas. 
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Requerimentos apr esentados durante o anuo de lSSS 

Do Sr. Deputado Affonso Celso .............................................. . .. .. .. .. . 
» Custodio l\1artins ...... .. ... ..... . ...... . . . .. .... · ............ . .... .. . 
'' Affonso Penna ....... .... ... ...... ....... .. . . ..... ..... . ........ .. . . 
» Pedro Bel trão ......... . ............ . ....... . ................ . . .. · . . . 
» Rodrigues Peixoto . .. .......... .. . .. .... ...... . . . . ..... . .. .. ... . .. .. . 
» Coelho Rodrigues .. .... . ........... . .................... . ...... .. . . . . 
» l\1ac-Dowell .. . . ... .... . ........................... . ...... . .. . . . .... . . 
» Ribeiro da Cunha ............................................. . ..... . 
» Sebastião Mascarenhas . .... ...... .... ........ ..... .... ..... ....... .. . 
~ Pedro Luiz . ... ............ .. ...... ... ...... . ................ . .. .. .. . 
:. Paula Primo .. .... ....... .. .... . ... . . ........ .. . · . ...... .. .. ........ . 
., João Penido . .......... . . . ........... ... ...... . ............... ... ... . 
» :Matta Machado . . ..... . .. ... ... ... .... ... . . ...... . .......... . . ....•.. 
» Alves de Araujo .................... ... ..... . ............ . ...... . . . . 
» Len1os ................. .. .. . .. . .... . . .......... ... ..... . . . . .. ..... .. . 
» Domingues da Silva .......... . ........... . . ..... . . ....... . .......... . 
)) Bulhões Carvalho . .. ... ... . .. . . . ... ... ... . . .. ... ................... . . 
» Mariano da Silva ................................................... . 
,. Jaguaribe . .................. ... ............... . ..... . ............. .. . 
» Cesario Alvim ........ .. ..... ..... .......................... .. •.. .... 
» Elpidio Mesquita ........................................ . . ..... .. . ... . 
» Aristides Spinola . ............ ..... . ......... . . . .......... . . .... . ... . 
» Theophilo dos Santos ............ .. .......... . .... . ....... ... .. ..... . 
» José Pompêo ................................ . .. ... ............ ..... . 
~ Carneiro da Cunha .... ... ... .... ................................. . .. . 
» Ratisbona . ... ..... . .. . .... . ............. . .... . . ............. . ....... . 
" Bezamat. ...... . .... .............. ... ...... . ..................... ... . 
)) Carlos Peixoto . ........ ... ..... .. .... ... ... ... . ... . ..... . ... .... .... . 
)) 

>> 
» 

Zama ... ... ................ . ............. .. ........ .. ......... .. ... . . 
Rodrigues Junior ..•. .. ... .. ........... . ............. .. .. ... . . ....... 
Costa Aguiar, Bento Ramos, Joaquim Nabuco, Lourenço de Albuquerque, 

Henrique Salles, Pacifico Mascarenhas, Luiz Moreira, Barros Cobra, 
Monteiro Manso, Araujo Góes , Americo de Souza, Fernandes da Cunha 
Filho e com missão de Constituição um cada um . ............. ... ... . 

146 
50 
48 
30 
30 
:n 
lO 
9 
9 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

13 

Total...... ..... .... .. . 450 

• 
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Sessõ-es no anno de 1888 

o o o .., o o o "' "' "' 
" " o "' ~ "' "' "' :;; "' ~ "' " "' 

., 
"' 

1;:; ~ < < .., g < < ;:> < :-! 
<. "' " g " ;:> o " "' " t " "' " ... > .., < o " o UJ "' 

Sessão pre- Sessão pre- i Sessão 2 Não 
para to ria. i para to ria i Não 2 Sessão 1 Sessão i Não 

2 » 3 » 
» 2 )) 2 )) 3 )) 2 » 3 Séssão 

3 » 5 Sessão 
» 3 Abertura 4 Sessão 4 » 3 » 4 » 

4 » 6 " - 4 Sessão 5 » 5 » 4 Não 5 )) 

5 » 7 » 
- 5 Não 6 " 6 » 6 Sessão 6 » 

6 Não 8 » 
- 7 Sessão 7 » 7 Não 7 )) 10 )) 

8 Sessão 9 » 
- 8 » 8 » 9 » 8 » li » 

9 " 10 Não 
- 9 » 9 Não 10 Sessão 9 Não 12 » 

10 " 12 Sessão 
- 1.0 » ii » 11 » i O » 1.3 » 

i1. » 1.3 » 
- 11 "(a) i2 Sessão i2 " 11 ,. H " (suspensa) 12 " i 4 » 
- i2 Não i3 " 13 » i 3 Se3são 15 Não 

i3 Kão 15 ,. 
- llt » H » H Não i'> ,. i7 Sessão 

15 Sessão i 6 Não 
- 15 F eriado (b) ü » Sessão (d} i 6 Não 18 » 

1.6 (suspensa) i 6 )) i7 " - 16 » i 6 Kão 17 » 19 ,. 
17 Sessão 17 " 19 ,. 

- 17 » i 8 Sessão 18 ,. 20 " i 8 ,. 18 " 20 Encerra-
- iR , . 19 " 20 Sessão 21 » menta 

19 » i 9 " - 19 " 20 » 21 ,. 22 Não - -
e o )) 20 Não 

- 2 1 Sessão 2i " 22 Não 24 Sessão - -
21 Não 22 Sessão 

- 22 ,. 22 » Sessão (e) - -
23 Sessão 23 (suspensa) 25 " 23 ,. 

- 23 » 23 Não - -
24 , 24 Sessão 26 , 21 ,. 

- 21 » 25 Sessão - --
25 " 25 Não 27 " 25 , 

- 25 , 26 » - -
2il » 27 Sessão 28 Não 26 " - 26 Não 27 " - -
27 , 28 ,. 29 " 27 Nãn 

Sessão (c) 28 ,. - -
- 23 (suspensa) 28 Não 29 » 29 Sessão 

30 N ão - - · 
- 29 Sessão 30 » 30 » 30 ,. 

- -
- 30 » 3i Sessão 31 Não 3i ,. 

(a) Pelo fa llecimento do Sr . de putado Cunha L eitão . Resumo 

(b) Por causa das festas pela abolição . Sessões prepara to rias .... .•. • . . . 5 dias 

(c) Pelo fallocimen to do Sr. deputado Accioli Franco. Sessões .. . .. .. . .. . . ......... . • ... ii9 

Não h ouve sessão. . . .......... . 33 
(d) P elo fallecimen to do Sr. deputado Elias de Albu-

querque. 

(e) Pela chegada de Suas Magestades l mpe r iaes. 

Feriados ..... .. ... , , . .... .. . .. .• 

Secretaria da Ca:nam dos Deputados , e :n 13 de M~rço de 1389. 

5 

16S 
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Qualificação eleitoral de tollas a~ nrorincias do ImDerio denois da revisão lle 1887 de conformidade 
com os dados o1ficiaes remettidos nelo Ministerio do Imnerio em resnosta ao ofllcio da Camara 
dos srs. Denutados de 4 de Outubro lle 18881 e outras informações tambem ofllciaes 

PROVINCIAS 

AMAZONAS: 

1 o e 2' districtos .. .. ... ......... ....... . ... ... ... ........ . 
PARÁ: 

1°, 2°, 3•, 4•, 5° e 11• clistrictos .... . ...........•............ 
MARANHÃO : 

1 • clistricto .. . ....... . ...... . . · .. .. · · · · · · · · . · . · · · · · · · · · · · · 
2" )) ......... . . . ...... . . .. . ..... ............ . ..... . 
3• , ....... . ...... . ..... .... ........ .... ... ...... .. 
40 » . ....... . . .. ................... ... . ... ........ . 
5• » ..... . ............... ............ .. ........... . 
6• .. .. ..... .. ............................. . ... . ... . 

PIAUHY: 

1•, 2• e 3• clistrictos (revisão de 1883) .......... ... . ........ . 

CEARÁ : 

1• districto .. .... .. .. .................. . ............•.. . .. 
» 

» 
» 
» ., 

RIO GRANDE DO NORTE : 

1• e 2• districtos . .. •... . ...... ... . . .. ... .... . ..... . . ..• . .. 
PARAIIYBA DO NoRTE : 

NUMERO DE ELEITORES 

800 

6 .700 

1. 884 
771 

1.151 
716 
650 

1.392 6 .564 

4.116 

1. 525 
1.765 
1.168 
1.216 
1.216 

873 
901 

1. 202 9 .866 

3 .94 1 

1 o, 2•, 3•, 4• e 5° clistrictos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . 5 . 000 
PERNAMBUCO: 

1•, 2•, 3•, 4", 5°, 6•, 79
, 8•, 9•, 10•, 11•, !2• e 13• districtos .. . . . . . ....... 17.183 

ALAGOAS: 

1•, 2•, 3•, 4• e 5• districtos ... ...... .. ......... . .•................ ,... 4. 744 

SERGIPE : 

1•, 2•, 3• e 4• dlstricto3. ... . ........ . . . ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.060 

BAHIA: 

1•, 2•, 3•, 4•, 5•, 6•, 7°, 8•, 9•, 10•, li•, 12•, 13' e 14• districtos... ....... 22 .056 

E sPIRlTO SANTO: 

1 • e 2• districtos . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2 . 236 
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PnovmctAS NUMERO DE ELEITORES 

RIO DE J ANEIRO: 

j 

l • districto ... . ........ . .. . . . 
Córte (revisão de 1887)...... 2° -. .. . . . ... . . ..... .. . 

30 'I> •• • ••••••• ••• ••••• 

4°, 5°, 6°, 7•, 8°, 9°, l O•, 11° ~ 12° (revisão de 1886) ......... . 

S . PAULO : 

3.458 
2 .487 
3.075 

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7•, 8° e 9° dist rictos . .. . ... .... .. .. ...... . .....•. . 
GOYAZ: 

1 o e 2° distr ictos ... . . .. . . .... . ..... . ...... . . · . · · ... · ... · · . · · · · · · · · · · 
MATTO GROSSO: 

lo e 2o district os . .. .. ... . . . . . . ... .. .... ... ......... . ... · . · . ; . ·. · .. · · 
PARANÁ : 

l o diBtricto . . ...... . ... · .. · . . · . 1. 553 
20 )) 1. 434 

SA 'TA CATHARINA: 

1 o districto .. .. .. . .... . .... . ..... . .. · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · 2 . 169 
2• » 1. 445 

Rro GRANDE DO SuL : 

1 o, zo, 3°, 4°, 5• e 6° districtos ... . ..... . .... . . . . 
MINAS GERAES : 

1°, 2•, 3°, 4°, 5•, 6°, 7°, 8•, 9°, 10°, 11°, 12•, 13°, 14°, 15°, 16°, 
17•, 18•, 19• e 20° districtos .... . . . .. . ............... . ... . 

Total. ..... • .......... 

9. 020 

13.986 

23 . 006 

19 .859 

3.1 73 

1. 585 

2 .987 

3 .61 4 

20.945 

33 .932 

192.623 
NoTA.- Não se menciona em todas as Províncias o numero de eleitores de cada um dos res-

pectivos districtos, porque as informações officiaes (que se acham a fls. 101 a 109 desta synopse no 
andamento elo projecto n . 80 de 1889) não fizer,tm a necessaria descriminação, e as ultimas actas 
eleitoraes recebidas pela Camara dos Srs. Deputados são da eleição que se procedeu em 15 de Janeiro 
de 1886 e a qualificação de que se trata data da revisão ele 1887. 

Secretaria da Camam elo3 Deputados, 14 de Março ele 1889 .- O clirector, conselheiro Jorge 
Doclswo1·th. 
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